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Hedendaagse ontwikkelingspsychologische theorieën 
Inleiding 
 
1. Bespiegeling over de ontwikkeling en opvoeding 
 
Toegenomen kennis, zorg en druk 
Kennis rond ontwikkelingsmijlpalen en opvoeding is exponentieel toegenomen 

- Aantal populariserende boeken, foldertjes over wat je kind al moet kunnen 
- Informatie van Kind & Gezin  
- Websites (bv. Klasse, VIGEZ) 
- Aantal hulpverleners toegenomen: 

Bv. zorgleerkrachten/ opvoedingswinkels; huis van het kind 
- Focus op meten want “Meten is weten” 

Bv. kind en gezin/voetballers: 4 evaluatiemomenten per jaar/toetertest in kleuterklas 
 
Maar is al dit cijfermateriaal wel behulpzaam? Ondersteunt het cijfermateriaal wel de groei 
van kinderen? Er komt heel wat kritiek, in welke mate bevordert het wel de groei van 
kinderen? 
 
Oefening: Hoe zinvol zijn gedetailleerde normtabellen? 
Scholen verschillen sterk in de mate waarin ze gedetailleerde informatie geven over hoe 
jongeren presteren op examens. In sommige scholen wordt er gedetailleerde normtabellen 
meegegeven. 
Goed voor je te vergelijken met andere, maar soms ook extra negatieve gevoelens 
 
Meten is weten, maar niet alle cijfermateriaal is even motiverend & behulpzaam. Het hang 
af van de frequentie en de wijze waarop de communicatie verloopt.  
 
Zo wordt gezien of deze informatie ofwel informerend ofwel beoordelend werkt 

- Aanvaarding versus bemoeizuchtig karakter van de info 
- Psychologiserend effect op de ouders 
- Eventuele druk op de ouders en het kind 

 
Ontwikkelingsmogelijkheden ad infinitum 
Aantal mogelijkheden voor kinderen/ jongeren is enorm groot 

- Vrije tijd/ hobby 
- Studiemogelijkheden 
- Beroepsmogelijkheden 

 
Onze postmoderne samenleving is een koude buffet cultuur 
A la carte je eigen keuzes samenstellen 
 
Maar komen deze toegenomen mogelijkheden de groei van kinderen ten goede? Is de 
vrijheid bevrijdend of eerder beangstigend door ‘tiranniserende keuzestress’? 
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Wanneer is keuze zinvol? Een keuze met betrekking tot de vitamines voor de groei is ofwel 
bevrijdend en bevorderd de groei, ofwel is het beangstigend en houdt het de groei tegen.  
 
Er is een noodzaak aan een intern kompas en er is een grote rol toegewijd aan de 
identiteitsontwikkeling 
 
Over mondigheid, brutaliteit en een toenemende roep om grenzen in de opvoeding 
Protesterende leerkrachten: 

  
 
Te veel inspraak & mogelijkheden is een valkuil in een permissief klimaat. Het voedt ook 
angst dat jongeren oncontroleerbare projectielen worden. 
waar alles kan en alles zomaar mag, het wordt moeilijker om verwacht gedrag te 
communiceren en op te volgen 

 
Peter Adriaenssens: we observeren nu vaker problemen rond brutaliteit bij jongeren dan 
vroeger, maar legt ook de nadruk bij ouders en leerkracht  
 
Hoe trek je grenzen? Wanneer wordt een grens aanvaard en wanneer bots je op verzet als je 
een grens trekt? 
Bv. Nu moet je naar bed! (wanneer gaat het kind akkoord, wanneer niet) 
 
Vitamines van de groei zijn hier bepalend! Bij aanvaarding is er cohesie tussen ouder en 
kind, bij verzet komt er probleemgedrag kijken.  
 
2. Hoe toont (gefnuikte) groei zich? Een toelichting van de opbouw van dit 
handboek 
 
Zelfdeterminatietheorie (ZDT) als rode draad  
Keuze voor de ZDT = rode draad doorheen het handboek: 
 
1. Cumulatief karakter en opbouwend karakter 

Theorie blijft zich uitbreiden door nieuwe evidentie 
- Metafoor = puzzel 
- Reeds 4 decennia in ontwikkeling 
- Spaarzaam 
 

2. Heldere mensvisie: groeigericht mensbeeld 
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3. Aanknopingspunt praktijk 
- Kan brede waaier aan fenomenen verklaren en voorspellen 
- Inspiratiebron voor dagelijkse werking 
- Praktijkaanbevelingen achteraan ieder hoofdstuk 

 
3. Wat is de meerwaarde van dit handboek? 
 
Ontwikkelingspsychologie 

• Inzicht verwerven in klassieke ontwikkelingstheorieën 
• Leeftijdsgebonden representatie 
• Enkel theoretisch 
• Bespreking van grote intra-individuele ontwikkeling (fysiek, cognitief, sociaal en 

emotioneel)  
• Geen bespreking van eigen werk 

 
Hedendaagse Theorieën in de ontwikkelingspsychologie 

• Inzicht verwerven in meer recente & hedendaagse ontwikkelingstheorieën 
“Oudere” theorieën zijn daarom niet verloren:  
bv. operante theorie om rol van beloningen te begrijpen/ uitdieping van Erikson’s 
identiteitstheorie 

• Thema gebonden presentatie 
• Theoretisch & empirisch: tabellen en resultaten interpreteren (practicum) en 

statistische technieken en designs leren kennen om ontwikkeling te bestuderen 
• Bespreking voedingsbodem van ontwikkelingslijnen 
• Wel bespreking van eigen werk 

 
Verband met andere cursus en vakken in de opleiding 
 
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. 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 wordt bestaat er een samenhang tussen persoonlijkheid en 
identiteitsontwikkeling? (H7)Ontlokken kinderen met moeilijk temperament andere 
opvoeding? (H12) 
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Hoofdstuk 1: Een stevig theoretisch fundament over de vitamines voor groei 
 
1. Psychologische basisbehoeftes: het hart van de zelfdeterminatietheorie (ZDT) 
 
Wat vinden jullie van de volgende dialogen? 
Kind: Neen, ik lust geen vis! 
Moeder: Kom, kom, niet overdrijven, hé. Het is maar een klein stuk. •Kind: Ja? Dat is echt 
een groot stuk, kijk eens! 
Moeder: Mieke, we gaan niet opnieuw ruzie maken, he. Als je nu jouw vis niet opeet, dan 
krijg je straks geen dessert. 
Kind: Dat is niet eerlijk! Jij probeert mij gewoon te lokken! Jij eet toch ook niet graag 
rodekool! 
Moeder: We eten nu vandaag geen rodekool. Het is vis. En je hoeft zo niet te roepen en hier 
zo’n groot probleem van te maken. Je had het al drie keren kunnen opeten. 
Kind: Ik moet, moet, moet ... hier altijd van alles doen. Jij wil hier gewoon altijd de baas 
spelen! (en Mieke loopt weg van tafel) 
Moeder: Wel, als je geen respect kan tonen voor wat ik klaar maak, dan krijg je ook geen 
dessert! 
 
Hoe voelde jij je na dit gesprek als kind? 
Onbegrepen, geen inspraak,  
 
Kind voelt zich niet gehoord, want klacht wordt geminimaliseerd en ontkend door de 
moeder. Ouder en kind praten naast elkaar; de situatie escaleert, want moeder begint te 
dreigen = kettingreactie 
 
Gesprek wordt een strijd, waarbij er verzet bij kind naar boven komt 
 
Alternatief dialoog tussen leerling en juf 
Leerling: Juf, kijk, ik heb nog een boek gevonden over ruimtevaart thuis. 
Juf: Dat ziet er wel leuk uit. Staat er iets interessants in? 
Leerling: Ja! Er staat iets in over die planeten waar we gisteren over hebben geleerd. En over 
waarom de aarde rond is. Kijk, een leuke prent. 
Juf: Dat lijkt me wel een boeiend boek. Zouden de andere kinderen dit ook leuk vinden? 
Leerling: Ik denk het wel. 
Juf: Wel, misschien kan je er twee pagina’s uit kopiëren voor de ganse klas en dan kunnen 
we dit met ons allen eens bekijken. Jij kan aan de andere kinderen uitleggen wat je bijzonder 
vindt. Wat vind je van dit voorstel? 
Leerling: Keitof! Wanneer gaan we dit bespreken? 
Juf: Wel, als we nu eens samen kopijen namen over de middag. 
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Hoe voelde jij je na dit gesprek als kind? 
Gewaardeerd, slim 
 
Kind neemt initiatief en wordt hierin door de juf erkend. De juf weet het kind verder te 
betrekken bij de les en geeft blijk van een open houding 
 
Het gaat om een echte dialoog, waarbij het enthousiasme van het kind wordt versterkt 
 
2. Karakterisering van de psychologische basisbehoeftes 
 
Wat de ZDT-behoeftes wél zijn 
- Psychologisch van aard, niet fysiek 
- Inherent (aangeboren) en niet aangeleerd 
- Universeel (voor iedereen aanwezig) en niet cultuurspecifiek 
- Fundamenteel (duidelijke impact op ontwikkeling en dagelijks functioneren) en niet 

triviaal 
 
Deze behoeften zijn dus inherente psychologische vereisten voor de groei 
Katalysator = beïnvloed de snelheid en efficiëntie van groei 
 
Oefening 
Wat zijn de essentiële, psychologische behoeftes van het menselijk functioneren? 
 
Fragment 1 (Mieke, 36 jaar): “Ik voel me rot vandaag. Op het werk kreeg ik kritiek omdat er 
een aantal essentiële zaken ontbraken in een verslag. Thuis verloor ik mijn geduld toen Lotte 
haar huiswerk nog niet af had bij etenstijd. Ik heb het gevoel dat ik weinig goed kon doen 
vandaag, erger nog, ik voel mij een beetje een loser.” 
 
Fragment 2 (Karel, 21 jaar): “Vanavond zijn Kathleen, Mieke en Jeroen komen eten. Ik heb 
een nieuw recept van zo’n televisiekok uitgeprobeerd. Ik vond het gewoon leuk om te 
experimenteren. Tijdens het koken van de maaltijd vloog de tijd voorbij, waarschijnlijk 
omdat ik het zo leuk vond. Als ik zo in de keuken bezig ben, dan kan ik eigenlijk helemaal 
mezelf zijn.” 
 
Fragment 3 (Michiel, 29 jaar): “Afgelopen nacht heb ik slecht geslapen; ik voel me uitgeput. 
Sinds Tiffany en ik niet meer bij elkaar zijn, vind ik het echt moeilijk om de eindjes aan elkaar 
te knopen. Ik maak mij zorgen over onze hypotheek en over de lening voor de auto en of ik 
voldoende geld zal hebben om de zomerkampen van Jacoba en Simon te betalen. Het zal 
puzzelen worden.” 
 
Fragment 4 (Germaine, 77 jaar): “Vanmiddag was er een verjaardagsfeest van mijn beste 
vriendin Marie. Ze werd 82 jaar. Ik ben op de koffie gegaan en we hebben lekker gekletst 
over koetjes en kalfjes. De laatste tijd heb ik weer pijn aan mijn onderrug en Marie leek deze 
keer wel oor te hebben voor mijn verhaal. Ik had het gevoel dat we elkaar echt goed 
begrepen.” 
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Fragment 5 (Stefanie, 13 jaar): “Vandaag kregen we ons rapport en ik mag er echt wel trots 
op zijn. Mijn cijfers voor wiskunde waren heel erg goed en ik ben erg tevreden met mijzelf. 
Goede cijfers zorgen ervoor dat ik me sterker voel. Ze geven me een goed gevoel en ook 
mama en papa zijn dan blij.” 
 

 Bevrediging of frustratie?  Soort behoefte?  

Fragment 1 (Mieke, 36j)  frustratie eigenwaarde 

Fragment 2 (Karel, 21j)  bevrediging Nood aan autonomie 

Fragment 3 (Michiel, 29j)  frustratie zekerheid 

Fragment 4 (Germaine, 77j)  bevrediging Nood aan relationele verbondenheid 

Fragment 5 (Stefanie, 13j)  bevrediging competentie 

 
Welke 3 Basisbehoeften worden nu effectief als essentiële vitamines voor de groei gezien? 
 
1. Autonomie 
 
De ervaring jezelf te mogen zijn en vrijwillig te mogen handelen, denken en voelen; ervaring 
van psychologische vrijheid. 
 
2. Relationele verbondenheid 
 
Ervaring van een warme, hechte en authentieke band met anderen, voor anderen zorg 
dragen en geliefd worden. 
 
3. Competentie 
 
Het gevoel hebben bekwaam te zijn om een activiteit uit te voeren, gewenste doelen te 
bereiken en de eigen vaardigheden te ontplooien. 
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Hiervoor is zeer veel empirische evidentie!  
 
Behoeftebevrediging draagt bij tot 
• Persoonlijk welbevinden  
• Energie en veerkracht 
• Beter cognitief functioneren  
• Prosociaal functioren 

 
Vastgesteld met… 
• zelfrapportage en beoordeling door externen  
• Correlationeel en experimenteel onderzoek 

 
! Behoeftebevrediging is katalysator van groei en hofleverancier van energie 
 
Correlationeel onderzoek rond voorspelbaarheid van de 3 basisbehoeften 
 

 
 
Experimenteel onderzoek met twee condities (autonomiefrustratie versus 
autonomiebevrediging)  
• Autonomie bevredigend: gaan langer fietsen in vrije tijdsperiode en ervaren dit als 

minder belastend 
• Autonomiefrustrerende conditie: gaan minder lang fietsen in de vrijetijdsperiode en 

ervaren dit als veel meer belastend 
 
Veel vragen blijven wel hangen 
 
Bestaan er geen verschillen tussen mensen in de mate dat ze deze behoeftes belangrijk 
vinden? Haalt iedereen wel voordeel uit de bevrediging ervan? 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lowie Demeyere 
 

8 

Wat de ZDT-behoeftes niet zijn 
 
Oefening 
 
Kan eenzelfde activiteit verschillende behoeftes aanwakkeren voor verschillende mensen? 
Bv. gezelschapsspelletjes: Mensen met een hogere nadruk op competentie gaan dit 
aanwakkeren om te winnen. Mensen met een hogere nadruk op relationele verbondenheid 
spelen voor de lol, babbelen, spelen voor het samenzijn 
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Wat is de empirische evidentie ter zake? 
 

 
 
Er is enige evidentie voor interactie-effecten, maar er zijn kanttekeningen: 
• Vaak gradatieverschil (linkse figuur) veeleer dan zwart-wit zaak (rechtse figuur) 
• Moderatie beperkt tot domeinspecifieke uitkomsten 
• Moderatie beperkt tot impliciete metingen van behoeftesterkte en geen expliciete 

metingen 
 
! Er is dus meer onderzoek nodig, maar universaliteitsclaim lijkt stand te houden! 
 
Vele vragen blijven echter wel bestaan: 
- Wat is de setting/cultuur waarin je leeft? 
- Welke dag van de week is het? 
- Wat is de leeftijd van de persoon? 
 
è Context is belangrijk 
 
3. Universele vitamines voor groei en levensgeluk  
 
Haalt iedereen op dagelijkse basis voordeel uit de bevrediging ervan of zijn effecten 
afhankelijk van de setting/cultuur waar leeft? 
Collectivistisch versus individualistisch 
 
Illustratie:  
De rol van psychologische behoeftebevrediging in China, Peru, US en België 
Hoe meer behoeftebevrediging er plaats vindt, hoe meer er welbevinden gecreëerd wordt 
 
Er bestaan interindividuele verschillen in de mate waarin mensen 
- Verlangen naar deze behoeftes 
- Deze behoeftes waarderen 
 
Spelen deze metingen van behoeftesterkte een modererende rol?  
= vraag naar interactie-effecten 
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Geen evidentie voor een interactie in deze data!  
Er is dus evidentie voor universaliteit. Bv. ook al verlang je minder naar autonomie, als ie dan 
toch bevredigd is haal je er toch voordeel uit. Maart niet meer of minder dan wie wel naar 
autonomie streeft 
 
Illustratie:  
Autonomie in de gevangenis 
In de gevangenis is er enorm weinig autonomie. Wat we zagen is dat gevangen die iets meer 
bevrediging hadden van autonomie, dat die meer welbevinden hadden. Het id dus niet de 
nood die bepalend is voor welbevinden, maar het effectief bevredigen van een 
basisbehoefte.  
 
Preliminaire evidentie voor uitbreiding van de criteria 
Je moet dus niet noodzakelijk expliciet verlangen naar de behoefte om je goed te voelen 
wanneer hij bevredigd wordt, want het effect is het zelfde wanneer je dit wel doet.  
 
Haalt iedereen op dagelijkse basis voordeel uit de bevrediging ervan of zijn effecten 
afhankelijk van de dag van de week? 
 
Illustratie: 
De ene dag is de andere niet. 
Mensen hebben meer nood aan autonomiebevrediging in het weekend dan in de week 
omdat ze dan meer mogen doen wat ze willen 
 

  
Verschillen binnen personen: 
Stefan fluctueert meer doorheen de week. Sterkere pieken en diepere dalen. Cyprian 
fluctuuert minder. 
 
Verschillen tussen personen:  
de gemiddelde waarde voor stefan ligt hoger dan de gemiddelde waarde van Cyptian. 
 
Betekenis:  
Een extra informatiebron van verschillen binnen personen kan extra informatie bieden over 
die persoon en een onderzoek 
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Illustreert dat de meeste variabiliteit vind je binnen personen plaatsvindt en niet tussen 
personen.  
 
Conclusie: En als antwoord dus ja, de dagelijkse basis aan voordeel uit bevrediging varieert 
van dag tot dag. 
 
Haalt iedereen op dagelijkse basis voordeel uit de bevrediging ervan of zijn effecten 
afhankelijk van jouw leeftijd? 
 
Illustratie 
Van piepjong tot stokoud: Het belang van behoeftebevrediging gedurende de gehele 
levensloop  
 
Erikson’s identiteitsmodel onderscheid wanhoop en ego-integriteit 

• Ego-Integriteit: Harmonie, aanvaarding van mislukkingen en realisaties, innerlijke 
rust 

• Wanhoop: Verbittering, ontgoocheling, “Time is running out” 
 
Behoeftebevrediging bij senioren: 
 

 
 
Als er meer behoeftebevrediging is, hebben mensen meer de neiging om ego-integriteit te 
ervaren. Als het omgekeerd was hadden ouderen meer last van het ‘wanhoop’ denkkader. 
Dit bepaalt ook de manier waarop ouderen naar de dood kijken. 
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Artikel: 5 dingen die het meest gezegd worden op het sterfbed:  
 

1. “Ik wou dat ik de moed had gehad om mijn eigen leven te leiden. Niet dat wat 
anderen van mij verwachten.” 
Autonomie 

 
2. “Ik wou dat ik minder hard gewerkt had.” 

Autonomie 
 

3. “Ik wou dat ik de moed had gehad om mijn gevoelens uit te drukken.” 
Verbondenheid en competentie 

 
4. “Ik wou dat ik contact had gehouden met mijn vrienden.” 

Verbondenheid 
 

5. “Ik wou dat ik mezelf gelukkiger had laten zijn.” 
Algemeen over het welzijn  

 
Take home boodschap: 
 
Behoeftebevrediging= motor van dagelijks levensgeluk. Er zit geen vervaldatum op! 
Speelt ook op latere leeftijd een grote rol 
 
Iedereen, los van de culturele bagage, is gebaat met behoeftebevrediging 
Los van je nood of situatie 
 
4. Over behoeftefrustratie, probleemgedrag en pathologisch functioneren 
 
Behoeftebevrediging fungeert als een vitamine of voedingsstof voor groei; 
è Haalt het “beste” uit mensen 
 
Behoeftefrustratie fungeert als vergif en kan bepaalde kwetsbaarheden en defensief 
functioneren doen ontwaken 
 
! Behoeftefrustratie is meer dan de afwezigheid van behoeftebevrediging 
(behoeftedeprivatie). Het houdt een actief dwarsbomen of beknotten van de behoeftes in! 

Bv. Zich uitgesloten voelen vs. geen warmte ervaren 
Bv. Zich in een keurslijf gedwongen voelen vs. Geen dingen doen die men graag doet 
Bv. Zich mislukt voelen vs. een activiteit niet goed kunnen uitvoeren 
! Er is een verschil tussen iets anders willen dan de actuele situatie (deprivatie) er is 
geen bevrediging. En effectieve frustratie (herhaaldelijke en diepere kwetsende 
emoties)  

 
è Asymmetrische relatie tussen behoeftebevrediging en behoeftefrustratie 
è Behoeftefrustratie doet het “beest” in ons ontwaken 
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Hoe kunnen we de sociale context typeren:  

 
 
Illustratie: 
Twee verschillende trajecten: 
Het is niet omdat je nood niet bevredigd is dat je meer kans hebt om een depressie te 
ontwikkelen. Er moet om depressie te voorspellen effectief frustratie voorkomen. Deprivatie 
is te weinig 
 
Illustratie 
Gebrekkige zelfcontrole: Eetbuien en dagelijkse behoeftefrustratie 
A fluctueert meer dan B (verschil binnen persoon) hebben de pieken in eetbuien te maken 
met behoefte frustraite van die dag?  
Afhankelijke variabele: binge eating 
Onafhankelijke variabele: frustratie 
 
Er zijn 2 hoofdeffecten: 1. mensen met hoge nood frustratie gaan meer binge eaten 

     2. mensen met meer emotionele eetstijl hebben meer binge eating 
 
Intereactieffect: hoge frustratie en hoge nood frustratie lijden tot extreme binge eating 
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Besluit hoofdstuk 1:  
Als mensen, wars van hun culturele achtergrond, geslacht, opleidingsniveau of leeftijd, zich 
psychologisch vrij voelen, vertrouwen hebben en zich verbonden weten met anderen, dan 
zal zowel hun persoonlijk als interpersoonlijk functioneren hiermee gebaat zijn. De ervaring 
van behoeftefrustratie doet het kwalijke in de mens ontwaken: we betalen er een 
onmiddellijk welzijnsprijs voor, de kans neemt toe dat we ons antagonistisch opstellen en op 
zoek gaan naar compensatie. 
 
Onze bespiegeling herbekeken 
 
Figuur 1: thuis 
 
Figuur 2: thuis 
 
Figuur 3: thuis 
 
Veel vragen blijven: 
• Bestaan er geen andere behoeftes dan deze drie? 
• 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? 
 
è Een antwoord hierop is te vinden in Hoofdstuk 2! 
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Hoofdstuk 2: Prangende vragen, recente ontwikkelingen en een heldere 
mensvisie 
 
1. Waarom deze behoeftes? De elegantie van spaarzaamheid 
 
Iedereen heeft toch behoefte aan een positief zelfbeeld? 
Zijn er dan geen andere cruciale behoeftes, zoals: Eigenwaarde? Uniciteit? Betekenis?  
Macht? Zekerheid/veiligheid? Slaap?  
 
à Dit wordt verklaard in Enkelvoudige en multi-behoefte theorieën 
 
Oefening 
Wat zijn de voor- en nadelen van het voorbeeldige gedrag van Sterre? 

• Nadeel: ze legt te hard de link met slechte punten en eigenwaarde wat onnodig is. Ze 
laat haar eigenwaarde afhangen van haar prestaties = Contingente zelfwaardering 

• Voordeel: discipline,  
 
Wat is de rol van eigenwaarde? 
 
1. Drijfveer van het gedrag  

Heeft te maken met voorwaardelijke eigenwaarde (contingente zelfwaardering). Dit is de 
mate waarin een positief zelfwaarde-gevoel afhankelijk is van het succesvol uitvoeren 
van een activiteit. Onze eigenwaarde is het beoogde doel of onze ambitie.  
 
Kwaliteit versus kwantiteit van eigenwaarde:  
Het gaat voornamelijk om de kwaliteit, hoe goed is die zelfwaardering 

 
è Voorwaardelijke eigenwaarde is een valkuil voor spanning, testangst, verminderd 

welzijn en misschien zelfs verminderde behoeftebevrediging 
 
 
 

 
Puzzeltaak: hoe sterker de contingente zelfwaardering, hoe meer je je zelfwaarde laat 
afgangen van activiteiten, leidt tot meer spanning in de puzzeltaak, minder plezier en leidt 
tot minder doorzettingsvermogen. 
 
Een positief zelfbeeld proberen te verwerven is als proberen snel in slaap te vallen. Hoe 
meer we ons erop toespitsen, hoe minder we het gewenste resultaat bekomen 
Maar hoe kan iemand eigenwaarde verwerven als deze niet mag nagestreefd worden? 
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2. Uitkomst van behoeftebevrediging 
Via deelname aan behoeftebevredigende activiteiten. Hoe meer bevrediging van de 3 
basisbehoeften, hoe meer eigenwaarde je zult ervaren. Eigenwaarde is geworteld in de 
behoeftebevrediging, maar is geen doel op zich 
Bv. Hobby; ‘intieme bed gesprekken’ ouder-kind 

 
Neveneffect of “byproduct”: eigenwaarde groeit en wordt versterkt bij uitvoeren van 
behoeftebevredigende activiteiten. Als uitkomst is het een meer veilig verankerde 
eigenwaarde, want minder afhankelijk van reactie anderen en bereikten resultaten 
wanneer je het als doel beschouwd. 
 

! Maar: Psychologische basisbehoeftebevrediging bevorderen dan wel groei onder een 
gunstig omgeving, maar wat is hun rol als personen in armoede leven of in een onveilige 
buurt leven? 
 
Zijn dit geen fundamentelere behoeftes? Wat is de rol van veiligheid? 
Hot topic in de politiek, door hedendaagse wereld met terrorisme etc. 
 
We hebben toch een behoefte aan veiligheid/zekerheid? 
 
Behoeftepiramide van Maslow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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? 
 
Mogelijke interpretaties: 
 
1. Onderlinge verhouding: « Verschuiving doorheen de piramide »: 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 
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‘Hierarchy or relative prepotency’ (hiërarchie van relatieve dominantie) 
Pas als de onderste behoefte bevredigd is kun je naar de volgende gaan.  

• De hogere orde behoeftes zijn slechts luxeproducten 
• Bewust en onbewust sturen behoeftes ons gedrag 
• Verschuivingen gebeuren niet plots/abrupt, maar gradueel 
• Behoeftes moeten meer saillant worden in functie van contextuele omstandigheden 

vb. Vredestijd versus oorlogstijd (Tang & West, 1997) 
 
Onderlinge verhouding: Hangt het verlangen naar psychologische behoeftebevrediging 
samen met het voldaan zijn van fysieke veiligheid? 
 
Ja, maar .... 
Hoe groter bedreiging van fysieke veiligheid, hoe meer verlangen naar psychologische 
behoeftebevrediging = positief verband! Dit staat recht tegenover Maslow 

è Beperkte operationalisatie van prepotency principe 
 
2. Predicatieve 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 van lagere orde behoeftes is 
een voorwaarde of conditie opdat hogere orde behoeftes een effect zouden hebben. 

• Vraag naar interactie = moderatie 
• Fysieke veiligheid/ zekerheid: ervaring van voorspelbaarheid en stabiliteit 
• Verschillende aspecten/ facetten: 

o Omgeving: bescherming tegen natuurramp, oorlog, criminaliteit: 
Bv. Syrische vluchtelingen; schrik voor grasmachine, regen en donder in de 
kampeertent 

o Financiële zekerheid: 
Bv. Werkzoekenden, leefloontrekkers 

 
Oefening: 
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”:  
 
Figuur 2 (is slechts hypothese en dus geen evidentie) 
Bij lage fysieke veiligheid maakt autonomie niet uit want dan heb je sowieso laag 
welbevinden. Als er wel fysieke veiligheid is dan zullen mensen met hoge autonomie wel 
meer bevrediging ervaren.  
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Zuid-Afrikaanse steekproef (Chinese zegt hetzelfde) 
Mensen zijn heel erg bekommerd om veiligheid. 
 
Hoofdeffect van veiligheid en hoofdeffect van autonomie 
Er is geen interactie 
 
Oefening: predictieve kracht 
Welke figuur wordt bevestigd door deze data van de Afrikaanse en Chinese steekproef? 
Figuur 1 
 
Ander onderzoek:  
Effect van bevrediging op intrinsieke motivatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preliminaire evidentie voor uitbreiding van de criteria  
Het is dus niet reduceerbaar tot een andere behoefte, de basisbehoeften zijn al het kleinste 
begrip. 
Bv. Niet psychologische veiligheid of fysieke veiligheid 
 
! Maar: In de praktijk zijn er toch wel meer werknemers (bv. leerkrachten) die aangeven dat 
een veilig werkklimaat nodig is opdat ze zich goed in hun vel zouden voelen? 
Boek 
 
Kanttekeningen: 
 
1. Psychische onzekerheid/ onveiligheid is vaak geworteld in de frustratie van de 

psychologische behoeftes (cfr. Voorbeeld klasbezoeken) 
Bv. ‘Ik denk dat mijn collega erg kritisch zal zijn over mij: Vrees voor 
competentiefrustratie 
Bv. ‘Ons team hangt niet voldoende samen hiervoor’: Indicatie van gebrekkige 
verbondenheid 

 
De veiligheid heeft dus eerder te maken met de schrik voor het verliezen van een 
basiscompetentie 
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2. Fysieke veiligheid = basis voor psychologische behoeftebevrediging 
Bv. Aflasting voetbalwedstrijd na aanslagen in Parijs 

 
Een stap lager in de piramide van Maslow: Wat is de rol van fysiologische behoeftes? 
 
Fysiologische en psychologische behoeftes 
 

 
 
Bv. Bevredigde toestand (net gegeten) -> fysiologische deprivatie ontwikkelt zich (honger) ->  
Aanhoudende fysiologische deprivatie -> ontstaan drive bij onrust en spanning ->  
Doelgericht gedrag om fysiologische behoefte te vervullen -> consommatory behavior ->  
Onrust en drive is gereduceerd 
 
Illustratie: Behoeftebevrediging en slaap  
 
Dagelijkse behoeftebevrediging:  
 
Emotionele route: Behoeftebevrediging gaat met positief affect gepaard. Dit staat 
tegenover behoeftefrustratie die stress ontlokt 

• Slaaplatentie tijd 
• Wakker worden en rumineren 

 
Energieroute: Behoeftebevrediging is een energieleverancier tegenover behoeftefrustratie 
die een energievreter is  

• Avondvermoeidheid 
• Verminderde ochtendalertheid 

 
Hoe meer bevrediging van de 3 basisbehoeften. Hoe beter het functioneren overdag, hoe 
beter slaapkwaliteit en ook een beetje de slaapkwantiteit (wel wat minder correlatie). Het 
kan als vicieuze cirkel optreden. Niet goed slapen door te piekeren, meer piekeren doordat 
je niet goed sliep. 
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Illustratie: Hoe is het met jullie behoeftebevrediging en slaappatroon in de examens 
gesteld? 
 
Persoonlijke vraag: ik slaap slechter dan gewoonlijk. Ik ervaar meer behoeftefrustratie dan 
gewoonlijk. De stressor + behoeftebevrediging en frustratie beïnvloeden het slaappatroon 
Hoe meer stress je ervaart, hoe slechter je slaapt. 
 
Illustratie: Wat gebeurt met je psychologische behoeftes als je te weinig slaapt? 
Mensen zijn door minder slaap in 1 nacht al heel snel minder wakker ’s avonds (vitaliteit) 
maar ook heel snel terug bijgewerkt als ze slaap in halen 
 
En de behoeftebevrediging? 
Duurt wat langer (ongeveer 3) nachten tot er deprivatie optreedt. Herstelt ook weer snel. 
 
Verklarende rol van de behoeftes 
Er is een hoofdeffect van slaap op avondvitaliteit. Maar ook door behoeftebevrediging op 
avondvitaliteit. Als een patiënt moe is moet je dus niet enkel de slaap aanpakken, maar ook 
naar de behoeftebevrediging kijken. Behoeftefrustratie, stress en slaapproblemen variëren 
hand in hand, ze zijn systematisch samenhangend.  
 
Meer dan met slaapkwantiteit hangt psychologische behoeftebevrediging ook 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! 
 
Verdient de lijst van basisbehoeftes uitbreiding? 
Wat als de behoeftes wedijveren met elkaar? Voorgaande studies focussen op beperkt 
aantal behoeftes, maar wat als we er nu eens tien in kaart brengen.... 
 
Sheldon et al. (2001):  
“We vragen je om even na te denken over de afgelopen maand. Denk even na over de 
belangrijke gebeurtenissen die tijdens deze periode plaats vonden. Wat we je vragen om te 
doen is de voor jou de meeste prettige/bevredigende gebeurtenis voor de geest te halen. 
We zijn expliciet vaag over wat we verstaan onder een ‘bevredigende gebeurtenis’ omdat 
we graag willen dat je jouw eigen definitie hanteert. Je kan hier compleet zelf invulling aan 
geven.” 
 

è Gelieve dan de volgende vragen te beantwoorden door een getal tussen 1 (helemaal 
niet) en 5 (helemaal wel) te omcirkelen 
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Bevinding 1: Gemiddelde bevrediging (Hoe meer de gemiddelden overeenkomen, hoe meer 
een trek cross cultureel lijkt).  
 
Ongeacht de cultuur blijven deze basisbehoeften een consistente rol te spelen: De drie 
basisbehoeften zaten in de top 4 
 
Bevinding 2: De drie basisbehoeften hebben de grootste samenhang met welbevinden 
 
Take home message: 
• Eigenwaarde is binnen ZDT geen behoefte, maar eerder een uitkomst of drijfveer. 
• ZDT schuift geen hiërarchisch 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 opzichte van elkaar. 
 
2. Wat doen behoeftefrustrerende ervaringen met onze behoeftes zelf? 
 
Accute behoefte frustratie leidt tot herstel  
Bv. Eenzaamheid ervaren 

- Aandachtverschuiving (je ziet overal koppels lopen) 
- Affectief verlangen (je gaat nog meer verlangen naar liefde dan anders) 
- Gedragsmatige reactie (je gaat je gedrag er aan aanpassen bv op zoek gaan een 

eenzaamheid verminderen) 
 
Als herstel niet lukt en er is blijvende behoeftefrustratie, dan leidt dit tot behoeftedevaluatie 
 
Boefteherstel 
De zoektocht naar behoefteherstel is een correctieve reactie (assimilatie) of copingreactie 
van ons op acute (plots en kort) behoeftefrustratie.  
 
Uit zich op verschillende vlakken 

- Affectief: stuurt ons verlangen 
- Cognitief: ‘radar’ staat op scherp voor behoefte-cues 
- Gedragsmatig: de reactie 

 
Corresponderend verlangen is geworteld in behoeftefrustratie. Je verlangd naar dat wat je 
mist. 
Bv. Autonomiefrustratie: verlangen naar autonomie 
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Bespiegelingen 
Proces van zelfselectie 
 
Levert de zoektocht naar behoefteherstel resultaat op? We hebben een instrumentele, 
strategische benadering versus een procesgerichte benadering 
 
Wijst op proactieve natuur & homeostatische werking van behoeftefrustratie 
 
Behoeftegevoeligheid 
Wat als de behoeftefrustratie aanhoudt en chronisch wordt? Dan komt er een desentitisatie 
en devaluatie van de behoefte  
 
Procesvan (de)sensitisatie 
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 
Je gaat wel nog heel snel negatieve aspecten uit een situatie oppikken en weinig nog de 
positieve aspecten 
 
Ervaringen van toenemende behoeftefrustratie kan resulteren in behoeftedevaluatie 
(accommodatie) 
Je gaat er dus minder waarde aan hechten 
 
3. Een visie op de menselijke natuur: Over groeimogelijkheden en kwetsbaarheden 
 
Meta-theorie = geheel aan filosofische implicaties en verschillende theorieën 
 

1. De Mens is een proactief organisme en geen passieve recipiënt (behavioristen) die 
geprogrammeerd wordt door omgeving 
Gevolg: Kan impact uitoefenen op zijn ontwikkeling! 

 
2. De mens wordt gekenmerkt door holistisch-organismische groeitendens  

(cfr. Piaget & Erikson) = zelf stuwende kracht en integratief proces 
 
Intra-individueel vlak (binnen personen) = autonomie. Hier komt intrapersoonlijke 
differentiatie (vertakking) en integratie (coherentie) tegenover fragmentatie/ en 
inauthenticiteit 
vb. kind dat sporten uitprobeert 
 
Interindividueel (tussen personen) vlak = homonomie. Met gelijkgezinde personen 
een groep vormen 
vb. buurtschap, meer selecte groep vrienden op de universiteit 
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3. Groei verloopt niet van vanzelf of automatisch! 
Het zelf komt tot bloei/expansie of gaat ten onder indien de sociale omgeving de 
groei van het zelf voedt dan wel verhindert of zelfs actief blokkeert 
 
= organismisch-dialectisch mensbeeld 
 

 
4. Mens is ook kwetsbaar en de sociale omgeving kan deze kwetsbaarheid uitlokken / 

doen ontwaken 
 
Zelf-actualisatie-modellen zoals die van Maslow en Rogers beschrijven een essentie die 
ontdekt wordt => dit leidt tot existentie 
 
Dit staat tegenover Sartre: ex nihilo een leven creëren:  
Existentie gaat voor essentie: “Wat betekent het hier dat de existentie voorafgaat aan de 
essentie? Het wil zeggen dat de mens eerst bestaat, zichzelf waarneemt en opduikt in de 
wereld en pas daarna zichzelf nader bepaalt. Als de mens, zoals de existentialist hem opvat, 
niet definieerbaar is, dan komt dit doordat hij aanvankelijk niets is. Pas later wordt hij iets en 
wel datgene wat hij van zichzelf maakt” 
 
De mens krijgt dus een verpletterende verantwoordelijkheid in de schoenen geschoven; 
deze kan verlammend en beangstigend overkomen 
 
Sartre: “Als de existentie inderdaad de essentie voorafgaat, kan nooit een verwijzing naar 
een gegeven, onveranderlijke menselijk natuur als verklaring worden aangevoerd; anders 
gezegd, er is geen sprake van determinisme, de mens is vrij, de mens is vrijheid ” 
 
Dit staat tegenover de assumptie van een ‘op groei gericht zelf’ binnen de ZDT 
= aangeboren stuwende kracht 
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Hoofdstuk 3: Het geweten als slot op de deur 
 
Inleiding 
Eigenaarschap als koninklijke weg naar spontane burgerzin 
 
Stelling 1: Ik duw op de rem net vooraleer ik aan een flitspaal voorbij kom ... 
Stelling 2: Ik duw op het gas net nadat ik aan een flitspaal voorbij kom ... 
 
De overheid wil ons socialiseren om ons aan de verkeersregels te houden maar we zien dat 
het geen duurzaam effect heeft op ons gedrag 
 
Wat 
Socialisatieproces = proces waarbij socialisatiefiguren samenlevingswaarden en –normen 
bijbrengen, zowel wat wenselijk als onwenselijk is. 
 
Wie 
Ouders = primaire socialisatiefiguren, maar ook grootouders, leerkrachten, coaches, leiders 
uit de jeugdbeweging etc. 
 
Socialisatieproces = succesvol => internalisatie 
Mensen gaan spontaan de gedragingen stellen wanneer de socialisatiefiguur niet langer 
aanwezig is 
 
Levenslang proces 
Niet afgerond na kindertijd!  
Bv. volwassenen: verkeersregels ouderen: voorschriften van dokter basisregels bij 
samenwerking op de werkvloer 
 

è Inhoudelijke variatie van regels met de leeftijd 
Bv. peuterleeftijd: met mes & vork leren eten kleuterleeftijd: blijven zitten tot iedereen 
gedaan heeft kinderleeftijd: niet met je mond vol praten 
 
Oefening: Het domeingebonden karakter van het internalisatieproces 
 
Ouders verlangen heel wat van hun kinderen. Ze introduceren zeer verscheiden normen en 
regels in het gezin, waarvan ze hopen dat hun kinderen deze respecteren. Kan je deze 
normen en regels in één van de volgende vier domeinen indelen: het morele, conventionele, 
prudentiële, en het persoonlijke domein 
 
Moreel 
Rechtvaardigheid, psychologische en fysieke leed 
- Morele overtredingen zijn inheterent af te keuren (goed of slecht)  
- Morele afspraken zijn bindend en prescricptief 
- Autoriteitsonafhankelijk (je weet zelf dat het niet kan) 
- Universeel gedrag 

Gemaakte beloftes nakomen, niet liegen over je toetsresultaten, niet mensen beledigen 
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Conventioneel 
Gewoontes, tafelmanieren, familie-gewoontes 
- Niet inherent goed of slecht, via consensus vastgelegd 
- Descriptief beschrijvend karakter 
- Autoriteitsafhankelijk 
- Context gebonden 

Niet me je mond vol praten, kleding (zolang je ouders het bepalen) 
 
 

Prudentieel 
Veiligheid en gezondheid 
- Gunstig of ongunstig voor ons persoonlijk functioneren 
- Eerder bindend en prescriptief 
- Autoriteitsafhankelijk 
- contextgebonden 

Twee stukken fruit per dag (gezondheid), savonds met een werkend fietslicht naar huis 
 

Persoonlijk 
Persoonlijk kwesties, vrienden, vrije tijd, lichaamsverzorging 
- Niet inherent goed of slecht, persoonlijke voorkeur 
- Descriptief karakter 
- Autoriteitsonafhankelijk 
- Persoonsgebonden 
Kleding vanaf je zelf je kledij kiest, leeftijd waarop je make-up mag dragen 
 
Over welke thema’s hebben ouders en kinderen ruzie? 
Tot welk domein hoort  
- Agressief gedrag: moreel  
- Gsm-gebruik volgens frits (ouder): conventioneel 
- Gsm-gebruik volgens zijn dochters: eerder persoonlijk 
 
Veel kwesties zijn ambigu (‘multifaceted’) 
Bv. met fietslicht rijden; mobiele telefoon, kleren. Deze kunnen onder verschillende thema’s 
vallen afhankelijk van hoe je er naar kijkt 
• Subjectieve inschatting telt! 

 
Sommige kwesties worden, tot ontzetting van de ouders, door jongeren “gekaapt” 
Bv. 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 

 
Leeftijd speelt er ook een belangrijke rol in 
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Oefening: types gehoorzaamheid/inwilliging 
Welke types gehoorzaamheid/inwilliging herken je in de volgende authentieke cases? 
1. Welke casussen (Anthe, Pieter, Germaine, Antoine) zouden samen kunnen geplaatst 

worden? Er kunnen drie types gehoorzaamheid onderscheiden worden. 
2. Met welk gevoel/ om welke reden wordt het gedrag uitgevoerd? 
3. Hoe zou je elk type inwilliging/ gehoorzaamheid omschrijven? 
 
Type 1: Anthe - opstand; dreigen – situationele gehoorzaamheid 
Veel weerstand, enkel doen wat gevraagd wordt als er echt dwang is 
 
Type 2: Pieter/germaine - Bewust; Empathisch/doet het wel – toegewijde gehoorzaamheid  
Er is iets meer enthousiasme om het verzoek in te willigen 
 
Type 3: Antoine – spontaan – internalisatie 
Gedrag is volledig verinnerlijkt 
 
1. Het geweten  
 
Vroeger: homogene of unidimensionele visie:  
Gehoorzaamheid tegenover gebrek aan gehoorzaamheid 
 
Nu: Heterogene of multidimensionele visie 
• Weerspanning leidt tot situationele gehoorzaamheid, er is externe regulatie nodig 
• Enthousiaste jongeren ontwikkelen toegewijde gehoorzaamheid, er is meer interne 

regulatie 
 
“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, 2002) 
 
“wholehearted, willing, self-regulated compliance in which the child appears to be eagerly 
embracing the mother’s agenda and her values” (Kochanska, 2002) 
 
Dus: De wijze waarop het verzoek wordt ingewilligd verschilt 
Bv. Vuile was in de wasmand gooien (JAAAA, of oke is goed)/ Met mes & vork eten i.p.v. te 
“smossen”/ Leren 
 
Internalisatie  
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- Stellen van regel- of normconform 
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 
of niet spuwen op de speelplaats als juf 
niet toekijkt 

Uitweiding 
Persistentie leidt tot duurzaamheid 
 
Het gedrag dat in één specifieke situatie wordt aangeleerd wordt volgehouden over tijd 
binnen die situatie (= cross-temporale stabiliteit)  
Bv. Thuis fruit eten als mama niet toekijkt/ 50 km/uur rijden op ring rond Gent als 
onbemande camera’s niet meer functioneren in Gent 
 
Cross situationele transfer leidt tot generalisatie 
 
Het gedrag dat in één specifieke situatie wordt aangeleerd wordt getransfereerd naar 
nieuwe situaties (= cross-situationele) of naar nieuwe gedragingen (= cross-activiteit) 
Bv. Fruit eten op scoutskamp, ook 50 per uur rijden waar geen cameras staan 
 
Maar het geweten heeft meer dan enkel deze gedragsmatige component!  
 
Casus Amélie:  
Hoe uit het geweten zich bij Amélie? 
Ze probeert te helpen en heeft een schuldgevoelens,  
 
Wat zou een uiting zijn van een gebrekkig geweten? 
Niet helpen, niet omkijken 
 
Het geweten wordt gedefinieerd als ‘an inner self-regulatory system’ of een ‘autonomous 
inner guiding system independent of external control’ en bestaat uit 3 componenten: 
- Affect (Empathische bezorgdheid en Schuldgevoelens) 

Schuldgevoelens als belangrijke drijfveer voor het al dan niet doen van iets 
- Gedrag -> Internalisatie 
- Cognitie -> begrip en redeneren 

 
Het ervaren van schuldgevoelens, wroeging & spijt bij het begaan van een fout is een 
affectief alarmsignaal. Schuldgevoelens zijn de motivationele brandstof om norm-
compatibel gedrag te stellen. Schuld verwijst naar ‘de emotionele spanning en het ongemak 
dat samenhangt met feitelijke of geanticipeerde transgressies’  
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Schuld is een hogere orde emotie en geen 1ste orde emotie zoals blijdschap, angst etc. 
 
Mij-zelf wordt geëvalueerd in het licht van standaarden 
Wat mag jij doen, en wat niet, als je ouders je erop wijzen ontwikkel je schuld 
 
Schuld & bezorgdheid (empathie) gaan samen. Dit is een beschermende factor tegen het 
vertonen van probleemgedrag 
 
Welke soort taken gebruikt Kochanska in haar onderzoek 
 
1. Doe-taak of gebodstaak 

Beleefd zijn, regelmatig fruit eten, op tijd thuis komen na een fuif 
Pro-actieve gedragstendens = een vervelend/lastig gedrag uitvoeren 

 
2. Doe-niet taak of verbodstaak 

Praat niet met je mond vol, niet snoepen voor het middageten, niet stelen 
Inhiberende gedragstendens = een interessant/aantrekkelijk gedrag niet uitvoeren 

 
Beide taken impliceren zelfbeheersing 
 
2. Leeftijdsgebonden verschuivingen 
 
Stellen kinderen zich inschikkelijker op naarmate ze ouder worden? 
Welke evolutie valt er te waarnemen in het type gehoorzaamheid van kinderen in functie van 
de leeftijd? 
 
Illustratie 
Onderzoeksvraag: Verloopt ontwikkeling in types gehoorzaamheid volgens leeftijd? 
- Wie? 103 moeder & peuters worden 2x naar labo uitgenodigd: 2 à 3 jaar & 3,5 à 4,5 jaar 
- Wat? Ze doen heel wat dingen samen: spelen, verhaaltje lezen, eten. Dit is een 

voorbeeld van gestructureerde observatie (geen naturalistische observatie) 
 
Twee specifieke taken: 
- Gebodstaak: speelgoed opruimen (15 min.) 
- Verbodstaak: leuk speelgoed op tafel niet aanraken (trein, kauwgomballenmachine, 

leuke pop etc.) 
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Alles wordt geregistreerd op camera & beoordeeld: 
- Mate van toegewijde gehoorzaamheid (cfr. private taal) 

Ik moet opruimen/ ik mag niet spelen 
- Mate van situationele gehoorzaamheid 

 
+ Herhaling van zelfde procedure op oudere leeftijd 
 
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? Ook in niet gestandaardiseerde setting? 
Bv. snoep aan de kassa in de winkel leggen omdat het al moeilijker is om te verbieden,  
Winkels spelen hier dus op in 
 
Verandert het soort ouderlijk verzoek met de leeftijd? 
Slechts 68% van de veiligheidseisen die werden opgelegd aan de moeders werden maar 
voorgelegd door die moeders aan hun kinderen 
 
Oefening:  
Wat kan je uit de tabel en de figuur afleiden? 
- Er is een lineaire toename in het aantal eisen die wordt gesteld met toename van leeftijd 
- Diversiteit van de eisen neemt toe met leeftijd 

Op jonge leeftijd wordt vooral aandacht gegeven aan veiligheid en respect, naarmate de 
kinderen ouder worden is er meer diversiteit in het soort verzoek die de ouders stellen.  

- Het domein wordt verlegd: Het gaat van prudentieel naar moreel en dan naar 
conventioneel  

 
3. Types gehoorzaamheid en moreel functioneren 
 
Wat als kinderen het verzoek niet inwilligen? 
 
Illustratie: 
Onderzoeksvraag: Wat is het effect van (gebrekkige) gehoorzaamheid op moreel 
functioneren? 
- Wie? 58 moeder-peuter (1,5-3,5 jaar) paren 
- Wat? Spenderen samen 1.30u aan verschillende activiteiten (spelen, telefoneren, rusten, 

speelgoed opruimen etc.); moeder formuleert tal van verzoeken EN Scoren van 
(gebrekkige) gehoorzaamheid adhv observaties 

 
Vervolg 

• Op 8-10-jarige leeftijd komen ze terug naar labo: interviews: Semi-projectieve 
technieken => zij zijn protagonist 
Bv. Kind wordt ten val gebracht/ Speelgoed van een kind wordt afgenomen 
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Er worden vragen gesteld: “hoe zou jij je gevoeld hebben als je ...?” “Zou je hetzelfde 
gevoeld hebben als niemand het zou gezien hebben?” 
 
Op bandrecorder opnemen + scoren in termen van 
- Empathie & schuldgevoel als indicatoren van hoge moraliteit 
- Negatieve gevoelens: ervaren ongemak bij begaan van morele overtreding 
 
Resultaten:  

• Peutertijd: Gehoorzaam versus ongehoorzaam 
• 8-10-Jarigen: morele oriëntatie en negatieve gevoelens bij schuld/empathie 

 
We zien een significante correlatie tussen gehoorzaamheid op vroegere leeftijd en het 
moreel functioneren op latere leeftijd!  
 
Tips bij het leren interpreteren van tabellen 
1. Lees de titel van een tabel grondig 
2. Probeer de onafhankelijke en afhankelijke variabelen te benoemen 
3. Probeer de onderzoeksvraag in je eigen woorden uit te drukken 
4. Stel je de vraag welk design (bijv., cross-sectioneel, longitudinaal) en welke 

onderzoeksmethode (observatie, zelfrapportage) er wordt gebruikt 
5. Ga op zoek naar de “sterretjes”, die de significante verbanden weergeven 
 
Speelt naast de mate van gehoorzaamheid ook de soort gehoorzaamheid een belangrijke 
rol? 
 
Wat als ouders hun kinderen voortdurend achter de veren moeten zitten? 
 
Illustratie 
Onderzoeksvraag: Wat is het effect van toegewijde vs. situationele gehoorzaamheid op 
moreel functioneren? 
- Wie? 103 moeder & peuters worden 2x naar labo uitgenodigd: 2 à 3 jaar & 3,5 à 4,5 jaar 
- Wat? Indicatoren van internalisatie & moreel gedrag: 
  
a. Tijdens opruimtaak wordt peuter plots alleen gelaten  

=> in welke mate wordt er doorgegaan met het opruimen? 
 

b. Oudere peuters worden 12 minuten alleen gelaten in labo bij tafel met aantrekkelijk 
speelgoed 

- saaie taak uitvoeren: bestek sorteren 
- speelgoed niet aanraken 
- 3 min. – 1 min. – 8 min. 
- volwassene komt binnen en speelt met speelgoed 
 
-> Scoren in welke mate peuters verder gaan met het sorteren van bestek & 
speelgoed niet aanraken. 
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c. Fairheidstest via een gisspel (bedekt knuffeldier raden) 
Spelregels: Peuter mag slechts één vinger gebruiken! 
 
Procedure: 

- Eerste maal: “om te proberen” (gelukte poging) 
- Tweede maal: “voor echt” Þ drie dieren bedekt 
- Peuter kan eerste twee dieren niet raden 
- Proefleider verlaat lokaal gedurende drie minuten 
- Alles op camera opnemen (per 3 sec.): drie indicatoren 

 
Indicatoren van moreel gedrag bij het gisspel: 

1. Snelheid van transgressie (hoe snel je gaat valsspelen) 
2. Mate van transgressie (in welke mate je vals speelt)  
3. Mate van norm-compatibel gedrag 

 
Resultaten:  
Kinderen die als kind meer toegewijde gehoorzaam ontwikkeld hadden gaan het best moreel 
functioneren op latere leeftijd!  
 
Kinderen die als kind eerder situationele gehoorzaamheid hebben ontwikkeld zullen op 
latere leeftijd minder morele competenties hebben. 

 
4.  Beschouwing 
 
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, dus ja 
• Praktisch: medewerking op zich is geen goede voorspeller van toekomstig moreel 

functioneren 
• Empirisch: Dit is de vraag naar rendement/ efficiëntie 

- Verschillende evoluties 
- Verschillende predictieve validiteit 
 
Positieve elementen van werk Kochanska: Studie van…  
 -      ... de ontwikkeling van het geweten op jonge leeftijd! 
 -      ... de cruciale bestanddelen van het geweten 
 
Sommige vragen blijven echter onbeantwoord!  
Is er verdere verfijning nodig? 
Bv. Opruimen om te tonen dat je flinke meid bent versus omdat je het leuk vindt 
 
Kunnen we positieve ontwikkeling voorspellen? Niet enkel risico op probleemgedrag. 
Hoofdstuk 4 biedt een antwoord op deze vragen 
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Hoofdstuk 4: Over nieuwsgierigheid en eigenaarschap 
 
Inleiding: Intrinsieke motivatie en internalisatie 
Kochanska ontwikkelt de morele ontwikkelingspsychologie. Deze staat tegenover de zelf-
determinatie theorie in verband met motivatie en persoonlijkheid 
 
Gevolg: meer gedifferentieerde visie op het concept motivatie en internalisatie.  

- Het motivationeleen vocabularium is nu wat complexer, maar wel elegant.  
- We zien behoeftebvrediging nu als motor van intinsieke motivatie en 

internalisatie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bv. Waarom eet je vis?  
- Externe regulatie: straf, beloning of verwachting 

omdat mama en papa anders boos zijn/ik geen desssert mag 
- Geïntrojecteerd: schaamte, schuld of zelfwaarde 

omdat ik me anders slecht voel/ik dan flinke jongen ben 
- Geïdentificeerd: persoonlijk relevant en zinvol 

Omdat het gezond is 
- Intrinsiek: geboeidheid, interesse en plezier 

Omdat ik het lekker vind 
 
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 

- Middelen-doel structuur 
- Activiteit heeft nutswaarde 
- Instrumentaliteit van de handeling 

 
Intrinsieke motivatie = een activiteit uitvoeren omwille van de activiteit zelf; deze is inherent 
bevredigend & boeiend 
Bv. Hobby 
 



Lowie Demeyere 
 

33 

Types extrinsieke motivatie kunnen onderscheiden worden op basis van mate waarin 
gedragsregulatie geïnternaliseerd of verinnerlijkt is geworden. Internaliseren is een proces 
waarbij individuen op een actieve wijze bepaalde aangereikte externe overtuigingen, 
attitudes of gedragsregulaties geleidelijk aan transformeren in persoonlijke gewaardeerde 
attributen, waarden of gedragsstijlen. We gaan ons eigen maken van deze overtuigen, 
attitudes & gedragsregulaties en we nemen het op binnen het zelf 
 
! Internalisatie is zeer belangrijke proces bij socialiseren van mensen in onze samenleving 
 
Onderscheid intrinsiek-extrinsiek is niet waardeloos geworden, maar vervangen door het 
onderscheid autonome – gecontroleerde motivatie. Dit is een andere manier om over 
kwaliteit van motivatie te praten en laat toe om te begrijpen dat vervelende activiteiten ook 
vrijwillig kunnen worden uitgevoerd 
 
1. Het groeiproces intrinsieke motivatie 
 
Oefening even opfrissen:  
 
Waarom kom je naar de les?  

Externe motivatie: 
Omdat ik wil slagen en omdat ik de les dan niet achteraf niet moet inhalen 
 
Geïntrojecteerde regulatie:  
Omdat ik me anders schuldig voel, omdat ik plichtsbewust ben  
 
Geïdentificeerde regulatie: 
Omdat het me helpt de leerstof te begrijpen en omdat ik het dan beter onthoud 
 
Intrinsieke motivatie:  
Omdat ik het interessant vind, ik wil er meer over leren uit nieuwsgierigheid 

 
Stelling: Ik beschouw mijzelf als een perfectionistisch persoon 
Dit is een goeie en sterke drijfveer die op korte termijn goed werkt maar soms gevaarlijke 
drijfveer is op lange termijn omdat je soms voor jezelf de standaard te hoog legt waardoor je 
vaak het gevoel hebt dat je faalt als persoon.  
Bv. To-do lijst: voor veel mensen leuk en motiverend, voor perfectionisten eerder een ‘Must-
Do’ lijstje 
 
De zaak is nog iets nog iets complexer.  
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Het onderscheid tussen identificatie en integratie  
Oefening: Waarom koos je voor de opleiding psychologie 
 

Externe regulatie: 
Omdat de begeleider dit aanraadde 
 
Geïntrojecteerde regulatie:  
Omdat ik me trots zou voelen met een universitair diploma 
 
Geïdentificeerde regulatie:  
Belangrijk om later een nuttige job uit te oefenen en belangrijk om een diploma te 
hebben 
 
! Geïntegreerde regulatie:  
Omdat ik kracht haal uit het helpen van anderen en daar graag mijn beroep van wil 
maken, omdat deze opleiding het sterkste aanleunt bij wie ik ben en wat ik belangrijk 
vind 
 
Intrinsieke motivatie:  
Omdat ik een diepe fascinatie heb voor het menselijk brein, omdat ik het boeiend 
vind 

 
Integratie: je doet dingen niet enkel voor het nut, maar het is ook deel geworden van je 
gehele waarden en normen, het is als een deel van je persoonlijkheid geworden 
 
Bv. Waarom draag je een fluo-hesje? 
Omdat ik als volwassene het belangrijk vind om het voorbeeld te geven aan kinderen 
Bv. Waarom sport je 
Omdat ik zo meer energie heb voor de kinderen en het gezin 
 
Dit motivationeel continuüm met 5 types motivatie is van toepassing: 

• Voor elk menselijk gedrag (Werken, Sport & beweging, Ecologie etc.)  
• Voor elke leeftijdsgroep 

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

- Volwassenen: verkeersregels volgen, medicatie innemen, bewegen, 
huishoudelijke taakjes 
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Theoretische muggenzifterij? Over interne & externe regulatie 
Interne & externe regulatie vallen samen met motivatie die “van binnen” vs. motivatie die 
“van buiten komt” 

• “van binnen”: introjectie, identificatie, integratie & intrinsieke motivatie 
• “van buiten”: externe regulatie 

 
Interne & externe regulatie vallen NIET samen met het onderscheid: autonome versus 
gecontroleerde motivatie 
 
Interne & externe regulatie wijst op het cruciale onderscheid tussen “zelf” en “persoon” 

• “Zelf” = proces van toenemende synthese en integratie 
• “Persoon” = elke motivationele kracht of psychisch materiaal dat zich niet langer 

buiten ons bevindt 
Bv.: Iets doen uit schuldgevoel 

 
Niet alle interne drijfveren zijn reeds geassimileerd en dus congruent met het op groei 
gerichte zelf! 
 
Casus Niels:  
Na de vorige toets liet leerkracht van Niels duidelijk merken dat ze teleurgesteld was in zijn 
resultaat: ‘Niels, je hebt me toch wat ontgoocheld bij die laatste toets. Ik had eigenlijk beter 
verwacht van jou, want ik weet gewoon dat je het kan. Het wordt tijd dat je wat beter je best 
begint te doen en dat je je herpakt!’ 

 
Niels voelt zich schuldig en piekert over haar 
woorden: ‘Hopelijk wil de leerkracht me nog 
een kans geven. Misschien moet ik harder 
studeren, zodat ik kan bewijzen wat ik in mijn 
mars heb. Hoewel, ik twijfel toch wel over het 
nut en zo leuk is het ook al niet.’ 
 
 
 
 

Welk van de volgende motivatieprofielen sluit het meest aan bij dat van Niels? 
Het middelste profiel op de tabel 
 
Wat kun je afleiden uit het onderste profiel: 
Iemand die goed functioneert wanneer alles goed gaat, gemotiveerd is, maar waarschijnlijk 
zal kraken wanneer de druk te hoog wordt of wanneer ze niet meer aan haar eigen 
verwachting kan voelden 
 
Wat kun je afleiden uit het bovenste profiel? 
Wel gemotiveerd en zijn best doet op het moment dat het moet, maar als hij het niet leuk 
vind weten we niet hoe hij zou reageren 
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Bestaat er empirische ondersteuning voor deze verschillende regulatietypes? 
Ja, er is een factor analyse gedaan met correlerende resultaten 
 
Hoe uit psychologische groei zich? 
Intrinsiek gemotiveerd gedrag behoeft niet geïnternaliseerd te worden want het is al 
onderdeel van het zelf. Het eindpunt van het internalisatie-continuüm is niet intrinsieke 
motivatie, maar geïntegreerde motivatie. Intrinsieke motivatie en internalisatie zijn twee 
verschillende organismische groeiprocessen die zich onafhankelijk kunnen ontwikkelen 
 
Het organismische-dialectisch mensbeeld zegt dat de mens een organisme is dat behept met 
is een aantal natuurlijke groeitendensen 

1. De mens heeft natuurlijke neiging om gedragsregulaties te verinnerlijken naargelang 
men ouder wordt = internalisatieproces 

2. Men heeft natuurlijke tendens om intrinsiek boeiende activiteiten uit te voeren 
 
Hoe evolueert de schoolse motivatie van kinderen? 
Alarmerend en bemoedigend nieuws: 
De plezierbeleving van het leren en dus intrinsieke motivatie neemt af doorheen de jaren, in 
het 6de leerjaar liggen intrinsieke en extrinsieke dichter bij elkaar  
 
Hoe is het gesteld met de motivatie van leerlingen uit het 2de middelbaar? 
Voorspelling: op welk type motivatie scoren 13-14jarige het hoogst? 
We scoren het laagst op leervreugde maar wel het hoogst op zinvolheid 
 
Betekent autonoom handelen dat we steeds zelf keuzes maken zonder dat anderen daar 
een invloed op hebben? Of kunnen we onze autonomie handhaven zelfs als we ons schikken 
naar wat anderen van ons verlangen? 
 
Autonomie is een paraplubegrip/containerbegrip = amalgaam of kluwen aan termen. Wie 
ziet nog de bomen door het bos? Wat is autonomie nu precies? 

- Conceptueel? 
- Operationalisatie? 

 
Psycho-analytische visie: Separatie-individuatieproces 
Eerst loskomen, daarna zelfvoorzienend worden 
 
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 

 
 



Lowie Demeyere 
 

37 

Dit resulteert tijdens de adolescentie in: 
 
1. Gedragsmatige autonomie: Beter in staat zijn om gedrag & beslissingen te reguleren 

Bv. identiteitskeuze; kleren 
 
2. Emotionele autonomie: ouders minder idealiseren & er minder afhankelijk van zijn 

Bv. Jezelf troosten, of troost bij leeftijdsgenoten zoeken 
 
3. Cognitieve autonomie: Grotere zelfvertrouwen & het gevoel hebben het leven aan te 

kunnen 
 
Onderscheid met Zelf-determinatie theorie 
 
Psychoanalyse: autonomie is zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Het staat tegenover 
afhankelijkheid en conformiteit, je doet geen beroep meer op anderen  
 
Zelf-determinatie theorie: autonomie is vrijwillig functioneren, ook wel reflectieve 
autonomie genoemd waarbij je je op eigen interesses en waarden baseert. Dit staat tegen 
heteronomie, waarbij je handelt op basis van vreemde externe krachten 
 
Zijn deze verzoenbaar of staan ze haaks? 
Ze kunnen gecombineerd worden!  
 

 
 
Enkele toepassingen:   
 
Gedwongen onafhankelijkheid 
Kleuter die zich gedwongen voelt om zichzelf te troosten omdat ouders of juf afwezig zijn 
 
Gedwongen afhankelijk 
Ouder die erop aandringt dat de kleuter steeds bij hem of haar emotioneel steun zoekt (niet 
bij partner, grootouders of juf) 
 
Vrijwillige onafhankelijkheid 
Kleuter die zichzelf weet te troosten tijdens eerste weken op school als mama & papa weg 
gaan 
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Vrijwillige afhankelijk 
Ouders die de kleuter toelaten om nog emotioneel bij te tanken bij afscheid en die blijven 
tot de schoolbel gaat tijdens eerste schoolweken 
 
Bestaat er empirische evidentie voor dit onderscheid? 
Psychoanalytische visie:  
 
1. Autonomie & relationele verbondenheid zijn twee potentieel conflicterende 

ontwikkelingslijnen. Het is belangrijk dat we de ouder-kind relatie transformeren in een 
meer evenwichtige relatie. We moeten een balans zoeken.  

 
2. Autonomieontwikkeling is in het bijzonder in adolescentie belangrijk en is dus 

leeftijdsspecifiek 
 
Zelf-determinatie theorie:  
 

1. Autonomie & relationele verbondenheid zijn twee synergetische ontwikkelingslijnen 
die elkaar versterken: “Sky is the limit” 
 

2. Autonomie is relevant gedurende de volledige levensloop en dus relevant over alle 
leeftijden heen 

 
Autonomie is dus een containerbegrip, en we gaan genuanceerd spreken over het concept 
autonomie! 
 
Verschillende vormen van autonomie hangen differentieel samen met welbevinden & 
probleemgedrag. Maar om te begrijpen dat het verwerven van autonomie niet een 
leeftijdsspecifieke ontwikkelings- taak is maar relevant is over de gehele levensspanne dient 
autonomie gedefinieerd te worden als vrijwillig functioneren. 
 
Take home boodschap 
• Bij interne motivatie staan interesse & plezier staan centraal; internalisatie = 

verinnerlijken van reden voor gedragsuitvoering 
• Autonoom – gecontroleerd = cruciale onderscheid! 
• Behoeftebevrediging is de motor van interne motivatie & internalisatie 
• Interne motivatie & internalisatie brengen talrijke voordelen met zich mee 
• Autonomie is te onderscheiden van onafhankelijkheid 
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3. De ontwikkeling en voordele van vrijwillige motivatie 
 
Een ontwikkelingspsychologische blik 
Hoe kunnen we de hypothese dat het internalisatieproces een ontwikkelingsproces is 
toetsen? 
 
Ontwikkeling: 

• Verschillende regulatietypes liggen op een continuüm à Er is onderliggende 
samenhang tussen de regulatietypes 

• Verschuiving over het continuüm volgens leeftijd à 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 
Bv. externe regulatie & introjectie 

- Verder gelegen zijn van elkaar minder sterk met elkaar correleren 
Bv. externe regulatie & intrinsieke motivatie 

 
Organismische integratietendens => spontane evolutie naar een meer autonoom 
functioneren over tijd onder de behoefteondersteunende omstandigheden 
 
Illustratie 1  
(Chandler & Connell): selecteren 6 oninteressante activiteiten via pilootstudie:  

- Kamer opruimen 
- Tanden poetsen 
- Op tijd naar bed gaan etc. 

 
Kinderen van vier leeftijdsgroepen (5-7, 7-9, 9-11, 11-13 jaar) werd gevraagd waarom ze 
deze activiteiten uitvoeren. Er werd gescoord: extern, geïnternaliseerd (= identificatie) of 
intrinsiek 
 
Besluit: Wat kinderen als kind niet leuk of interessant vinden blijft doorheen het leefde zo 
goed als gelijk 
 
Omschrijving: blijft het absolute niveau van een bepaald kenmerk dezelfde of verandert die 
doorheen de leeftijd? Worden kinderen zindelijker in de peuter- en kleuterjaren? Worden 
jongeren zelfstandiger in de adolescentiejaren? 
 
En doorheen 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? 
   à Een longitudinaal design is vereist! 
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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 verschuiving in intrinsieke motivatie? 
Opmerking: resultaten zijn compleet analoog aan Kochanska’s resultaten 
 
Illustratie 2  
(Sheldon et al., 2005): studie bij volwassenen in plaats van kinderen 
Meten van alle regulatietypes, dus ook introjectie, met drie relevante activiteiten 

- Belastingen betalen 
- Fooi geven 
- Gaan stemmen 

 
Effecten van internalisatie op welzijn gemeten met (RAI) index 
= Gewogen optelsom van verschillende regulatietypes. toegekende weging is afhankelijk van 
plaats op het continuüm 
 
Vaststellingen: 

1. Gemiddelde verschillen in mate waarin activiteiten autonoom werden uitgevoerd 
2. Positieve samenhang tussen RAI en leeftijd 

 
Vraag: Waarom zullen mensen meer vrijwillig gaan functioneren als ze ouder worden? 

- Meer cognitief inzicht: meer introspectie en zelfreflectie 
- Meer ervaring 

 
Voltrekt dit internalisatieproces zich in elk domein op deze wijze? 
(Moreel, conventioneel, prudentieel en persoonlijk domein) 
 
Onenigheid over domeinen 
Als ouders regels formuleren m.b.t. tot elk van deze domeinen, welke regels zouden dan het 
gemakkelijkst geïnternaliseerd worden? Regels in het morele dan wel het persoonlijke 
domein? 
 
Vaststelling: Meer motivatie in het morele domein, zowel gecontroleerde als autonome 
motieven! 
 
Morele, conventionele & prudentiële domein: men aanvaardt interferentie van ouders & het 
introduceren van ouderlijke regels gemakkelijker 
 
Gevolg: Snelle verinnerlijking of internalisatie 
 
Persoonlijke domein: men wil hier zelf inspraak over & ouderlijke interferentie wordt 
ervaren als illegitiem, bemoeizuchtig & controlerend 
 
Gevolg: ouderlijke regels worden niet zo snel geaccepteerd 
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Take home boodschap 
• De verschillende types motivatie hangen op een betekenisvolle wijze samen. 
• Leeftijd: Naargelang we ouder worden functioneren we – gelukkig – meer vrijwillig en 

minder gedwongen. 
• Het internalisatieproces is deels domeingebonden: normen, die we als persoonlijk 

percipiëren, accepteren we minder snel 
 
De effecten van moetivatie en vrijwillige motivatie 
Maakt het een verschil uit of iemand autonoom dan wel gecontroleerd gemotiveerd is? 
 
Illustratie 1 
Bij welke leerlingen is de kans reëel dat hun smartphone of facebook tijdens het leren 
opstaat? 
• Autonome gemotiveerde leerlingen: Betere leesstrategieën, minder test angst, beter 

concentratie en zijn ook meer betrokken tijdens de les 
• Gecontroleerde gemotiveerde leerlingen: minder concentratie, minder plannen, meer 

uitstel gedrag, meer stress voor toetsen, niet per se slechtere resultaten, wel meer 
ervaring druk 

 
Illustratie 2 
Hoe hard spant iemand zich in? 
Betrokkenheid tijdens de les Lichamelijke opvoeding: 
 
Tijdens de les LO:  

• Autonoom gemotiveerd: meer matig tot intens fysiek actief tijdens de les, ook door 
leerkracht als meer betrokken beoordeeld 

• Gecontroleerde motivatie: geen verband met fysieke activiteit, leerkracht vond wel 
dat ze minder betrokken waren 

 
Illustratie 3 
Hoe lang houd je het vol op lange termijn? 
Over duurzaamheid of persistentie in de sportclub 
 
Intrinsieke motivatie: zowel op korte als op lange termijn ga je volharden 
 
Geïdentificeerde regulatie: op zich niets bijzonder, negatieve effecten vooral op lange 
termijn, sneller afhaken 
 
Introjectie: op korte termijn voordelen, meer volharding en minder snel afhaken, positieve 
effect is op lange termijn afwezig 
 
Externe regulatie: brengt op kote termijn voordelen, maar op lange termijn komen 
negatieve aspecten naar boven 
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Illustratie 4 
Leesmotivatie in het basisonderwijs 
 
Autonoom gemotiveerd: meer lezen in vrije tijd, meer betrokken. Kinderen die gedwongen 
worden zullen ook meer lezen in de vrije tijd, maar lezen minder goed wanneer er 
leesttestjes worden afgenomen 
 
Illustratie 5 
Waarom zou je een vreemde persoon helpen? 
 
Er werden drie groepen opgedeeld: 

- Groep die niet helpt 
- Groep die helpt uit autonome redenen 
- Groep die helpt omwille van gecontroleerde motivatie 

 
In functie van je welbevinden is het beter om iemand uit vrije wil te helpen dan om iemand 
te helpen omwille van een externe druk of schuldgevoelens 
 
En wat vertelt de persoon die geholpen wordt over de aangeboden hulp? 
Wanneer je iemand helpt uit autonome redenen, zal je psychologische behoefte meer 
bevredigd zijn, zal je een betere band met de geholpene sluiten, zal de hulp meer 
kwaliteitsvol zijn wat het welbevinden van de hulpbehoevende ook meer zal doen stijgen 
 
Illustratie 6 
Is sterk gemotiveerd zijn beter? 
 
Stelling: Het is beter dat leerlingen in een bepaalde mate gemotiveerd zijn, zelfs als dat 
betekent dat ze onder druk staan om te werken voor school 
 
4 groepen:  

- Hoge kwaliteit: Hoog op autonome motivatie 
- Sterke motivatie: Hoog op beide types motivatie 
- Lage kwaliteit: Hoog op gecontroleerde motivatie 
- Lage motivatie: laag op beide motivaties 

 
Resultaten: 

• Uitstelgedrag is het hoogste bij ‘lage kwaliteit’. Het uitstelgedrag is hier dus hoger 
dan bij kinderen met lage motivatie. 

• Testangst is ook het hoogste bij lage kwaliteit, en ook hoog bij sterke motivatie 
• Schoolresultaten zijn het hoogst bij hoge kwaliteit, ook hoog bij sterke motivatie, het 

minst bij de lage kwaliteit 
 

Vaststelling 
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. 
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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 bepaalde 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 zowel het levendig houden van de verwondering, 
leervreugde en nieuwsgierigheid (intrinsieke motivatie) als 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 
Dit staat tegenover slaafse gehoorzaamheid 
 
Het ontwikkelen van de capaciteit tot zelfreflectie en een kritische ingesteldheid 
Dit staat tegenover passiviteit en onverschilligheid 
 
Het ontwikkelen van een open en receptieve, interpersoonlijke houding naar anderen bv. 
empathie 
Dit staat tegenover zelfgecentreerde en defensieve houding 
 
Uitsmijter 
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 & 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 
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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 en diverse uitkomsten 

 
2. Definitie van concept internalisatie 

 
Kochanska: internalisatie is het stellen van norm-compatibel gedrag terwijl socialisatie 
figuren afwezig zijn = persistentiegedrag en onderdeel van het geweten 
- Gedragsmatig volhouden en internalisatie is de uitkomst 
- Wordt nooit beschreven in termen van toenemend autonoom functioneren 

(Hoofdstuk 5) 
 
Zelf-determinatie Theorie: stelt vraag naar internalisatie of mate van verinnerlijking van 
ouderlijk verzoek, internalisatie is dus een proces 
- Internalisatie wordt beschreven als een proces waarbij je vrijwillig of autonoom gaat 

functinoeren 
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Hoofdstuk 5: Over zelfbeheersing, moraliteit en vrijwillig functioneren 
 
Stelling: 
Mensen met obesitas hebben meer karakter nodig! Ze moeten zelf verantwoordelijkheid 
opnemen voor hun gedrag als ze iets aan hun eetprobleem willen doen. 
Niet akkoord, er spelen veel factoren een rol 
 
Het is cruciaal dat kinderen een schuldbewustzijn ontwikkelen en, bij uitbreiding, druk 
ervaren in hun functioneren; dit komt hun ontwikkeling ten goede. 
Niet helemaal akkoord, komt later nog terug 
 
Wat te denken van de volgende reactie van de moeder van Emma? 

  
Het is een expliciete oproep tot meer zelfdiscipline en verantwoordelijkheidszin door de 
moeder van Emma. Dit moet ook gebeuren om maatschappelijk vlak, zoals het activeren van 
obese personen, werkzoekenden, verslaafden…  
 
1. Meer karakter, dat heeft mijn kind nodig 
 
Karakter is een heel breed begrip: Personen met “karakter” handelen verantwoordelijk, 
vertonen wilskracht en zelfdiscipline; kortom, ze zijn in sterke mate zelfstandig en vertonen 
een grote mate van zelfbeheersing = meer afgelijnde notie 
 
Oefening 
Wat betekent het dat kinderen zelfbeheersing vertonen? 
 
Zelfbeheersing:  
“the use of cognitive and attentional resources to override, inhibit, or alter impulses in the 
severice of attaining personal goals or satisfying motives” 
 
Het is dus kunnen weerstaan aan onmiddellijke impulsen en verlangens en het bereiken van 
langere-termijndoelen 
 
Zelfbeheersing is het meest bestudeerde fenomenen in diverse takken van de psychologie 

- Sociale psychologie: Bv. kinderen die zich moeten flink houden op school 
- Gezondheidspsychologie: Bv. eetbuien 
- Morele ontwikkelingspsychologie: Bv. Niet spieken op een examen 

 
Dit zijn indicator en uitkomst van succesvolle socialisatie! 
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Zelfbeheersing brengt talrijke voordelen met zich mee 
- Minder probleemgedrag: ongewenste zwangerschappen, overmatig drinken en eten, 

druggebruik, compulsief kopen 
- Beter emotioneel functioneren 
- Betere prestaties op school/werk/andere …  

 
Maar: Een aantal kritische kanttekeningen zijn op zijn plaats. Dit is de globale doelstelling 
van hoofdstuk 5 
 
Vijf stellingen:  
Motivationele basis van zelfbeheersing:  

1. “Schuldgevoel en zelfbeheersing zijn twee handen op één buik” 
2. “Zelfbeheersing is per definitie gemoetiveerd” 
3. “Moreel gedrag is niet intrinsiek gemotiveerd” 

 
Ontwikkeling van zelfbeheersing: 

4. “Zelfbeheersing ontstaat pas na externe controle” 
5. “Personen met een gebrekkige zelfbeheersing dienen geresponsabiliseerd te worden” 

 
2. Over vrijwillige en gedwongen zelfbeheersing 
Schuld als moreel alarmsignaal en als motivationele drijfveer voor zelfbeheersing 
 
Oefening 
 

 
 
Rol van schuld 
 
Kochanksa: schuldbewustzijn ervaren is een indicatie van moraliteit 
Bv. psychopaten ervaren geen wroeging of schuld na het stellen van een wandaad 

= schuld als uitkomst (reactieve rol) 
 
ZDT: vermijden van schuldgevoelens kan een drijfveer zijn voor het stellen van (moreel 
verantwoord) gedrag = introjectie 

= schuld als drijfveer (proactieve rol) 
 
Schuld is een minder goeie drijfveer dan motivatie, want schuld is niet helemaal 
geïnternaliseerd  
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Schuld blijkt adaptiever dan schaamte, want gepaard met sterkere gedragstendens 
 
Maar de vaststelling dat het opborrelen van schuldgevoelens een inherent onderdeel is van 
moraliteit, betekent nog niet dat het vermijden van schuldgevoelens een optimale drijfveer 
zou zijn voor het stellen van prosociaal gedrag of het vermijden van antisociaal gedrag. 
Bv. Niet spieken, Excuses aanbieden 
 
Schuld & internalisatie 
 
Kochanska: internalisatie is het stellen van norm-compatibel gedrag terwijl 
socialisatiefiguren afwezig zijn = persistentiegedrag 

- Het internalisatiePROCES verwijst naar reden 
 
ZDT: het stellen van normconform gedrag is geen voldoende voorwaarde om kwaliteit van 
internalisatie van verzoek te beoordelen, want normcomform gedrag kan gevoed zijn door 
verschillende motieven 

- Gedragsmatig volhouden is de UITKOMST 
cfr. Arno: Schuldgevoel, Antoine: Inzicht in het grotere nut ervan 
 
Schuld gedreven zelfbeheersing vormt niet het eindpunt of summum van ontwikkeling! 
Dit is slechts het geval als zelfbeheersing en het zich schikken naar morele en 
maatschappelijke normen vrijwillig van aard is. 
 
Illustratie 1 
Waarom zou je een vreemde persoon helpen? 
Mensen die helpen vanuit autonome motieven zullen ze het meest viatliteit rapporteren, 
zich het best in hun vel zullen voelen. Het is beter om geen hulp te bieden dan om hulp te 
bieden uit gecontrolleerde motieven. Pro sociaal gedrag is dus niet goed wanneer je vanuit 
schuldgevoelens vertrekt.  
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Illustratie 2 
Waarom helpt een partner een patiënt met chronische pijn? 
Als de partner autonoom gemotiveerd was, was het gunstig voor het persoonlijk 
welbevinden en had de partner zelf ook minder burn out symptomen.  
Is alle hulp even behulpzaam? 
Hulp vanuit gecontroleerde motieven is soms negatiever dan geen hulp 
 
Kunnen schuldgevoelens dan geen positieve rol spelen in ons motivationeel functioneren? 
 
Schuld als drijfveer is…  
1. Evaluerend en sturend: bron van moetivatie 

Bron van druk, weinig positief 
2. Informerend: opportuniteit voor refelctie, waarden en prioriteitsbepaling om zo 

autonomer te functioneren 
Aanzetten tot herstellend gedrag en verinnerlijken, eerder positief evoluerend naar 
autonome motivatie 

 
Vrijwillige zelfbeheersing vergt minder energie 
 
Wat te denken van het gedrag van Hannelore? 

  
 

Hannelore 
hanteert een 
geïdentificeerde 
drijfveer om 
zelfbeheersing uit 
te oefenen 
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Zelfbeheersing is het idee dat we de politieagent zijn van ons functioneren; we beteugelen 
onszelf en houden onze impulsen/bevliegingen onder controle 
In dit geval is het een zaak van moetivatie 
Bv. Fair play gedrag op het voetbalveld: je speelt fair play omdat je je anders schuldig voelt  
 
 
Maar: zelfbeheersing kan ook vrijwillig gemotiveerd zijn. Dan is het eerder gevarieerde 
motivationele basis van zelfbeheersing! 
Bv. Fair play gedrag op het voetbalveld: je speelt fair play omdat je die waarde zelf belangrijk 
vindt 
 
Zelfbeheersing vergt energie en is ego-uitputtend 
Cfr. Metafoor van de spier 
 
Maar: De mate waarin zelfbeheersing uitputting vergt, is afhankelijk van de redenen waarom 
we ons zelf beheersen! 
Als we ons beheersen omwille vrijwillige of autonome redenen gaan we soms in plaats van 
energie te verspillen, soms zelf energie opwekken 
 
Hebben we enige empirische evidentie ter zake? 
Witte beer experiment: mensen die eerst cognitieve taak moeten uitvoeren door niet aan 
witte beren te denken, hebben later meer moeite met zelfbeheersing 
 
Illustratie 
Taak: weerstaan tegen een koekje of tegen radijsjes, de instructies werden ofwel autonomie 
ondersteunend gegeven ‘ik zou je willen vragen er niet van te eten, vind je dat oké?’ de 
gecontroleerde instructie was ‘je moet ervan blijven’. 
Hier na moest met een concentratietaak uitvoeren. Bij de radijsjes waren de resultaten 
gelijk. Bij de koekjes maakten mensen met controlerende instructie veel meer fouten dan de 
mensen met autonomie ondersteunende instructies 
 
Maar hebben autonoom gemotiveerde personen wel zoveel zelfbeheersing nodig? 
Verschillende mate van ‘blootstelling aan’ versus ‘afsluiting van externe prikkels’, die 
zelfbeheersing vergen 
 
Autonoom functioneren speelt een rol op twee vlakken: 
1. Verschillende motivationele basis van zelfbeheersing = regulatiefunctie 

Niet per definitie enkel door schuld gedreven, ook andere motieven 
2. Verschillende mate van blootstelling aan prikkels, die zelfbeheersing vergen = 

selectiefunctie 
- De weg is met minder doornen (obstakels) bezaaid 
- Autonome motivatie draagt bij tot taakabsorptie en flowervaringen 
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Morele sensitiviteit: Intrinsieke motivatie als alternatief 
Verwerven van zelfbeheersing & internalisatie = 

- Werk van lange adem 
- Vereist intensieve externe sturing 
- Geen spontane evolutie 

 
Maar: Reeds jonge kinderen vertonen verschillende spontane tekenen van moreel besef en 
pro sociaal gedrag 
 

  
Hier zien we een signaal dat moreel besef al spontaan kan ontstaan 
 
Empirische evidentie: 
Signalen van intrinsiek gemotiveerde moraliteit: 

- Pro sociaal gedrag bij 13-15 maanden oude peuters 
- Rechtvaardigheidsgevoel bij verdelen koekjes bij 19 maanden oude peuters 

Peuters kijken langer naar het filmpje waar koekjes niet eerlijk verdeeld worden 
- Reeds zichtbaar bij primaten 

 
Dit is bewijs dat men intrinsiek al gemotiveerd is om andere te helpen 
 
Empathie is een “hard-wired” menselijke capaciteit. Het is Neurofysiologisch gereguleerd: 
ontlokt door emotionele besmetting via spiegelneuronen: vanuit een visceraal aanvoelen 
gaat het kind zich met de persoon identificeren en die dan ook helpen 
 
Empatische reacties: 

- Medeleven en bezorgdheid tonen (‘sympathie’, eerder affectief) 
- Perspectief inname (eerder cognitief) 

 
Jonge peuters vertonen zelfs medeleven naar slachtoffers die geen emotionele signalen 
uitzenden! 
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Taak 
Procedure: 
à Fase 1: Proefleider 1 is zeer uitgelaten en blij over zijn bezit/ creatie 
 
à Fase 2: Proefleider 2 neemt bezittingen af en maakt creaties voor de ogen van de peuter 
stuk op een agressieve wijze in de experimentele conditie (“Ik zal dit nu stuk maken/ 
afnemen”) hiertegenover staat een controleconditie: minder pijn berokkenen (vb. ander 
blad scheuren); proefleider 1 vertoont geen emoties! 
 
à  Fase 3: De reactie van het kind wordt geobserveerd gedurende 15 seconden en wordt 
gecodeerd 
 
Kwantitatieve indicatoren: 

- Latentietijd voor eerst blik naar proefleider 1 (= slachtoffer) 
Hoe lang het duurt voor je de eerste keer kijkt naar 

- Duur van de blik gericht op proefleider 1 
 
Kwalitatieve indicatoren: 

- Bezorgdheid Bv. triestige ogen, wenkbrauwen optrekken 
- Checken: nagaan hoe proefleider 1 reageert; zich verwachten aan een reactie 

 
à Fase 4: Mate waarin peuters prosociaal gedrag vertonen: 

- Peuter krijgt twee ballonnen met lucht 
- Proefleider 1 heeft één helium ballon 
- Proefleider 1 laat ballon schieten 
- Pro sociaal gedrag van kind wordt gemeten gedurende 2 minuten 

 
Conclusie: 
Er is geen zichtbare emotionele expressie nodig opdat jonge peuters bezorgdheid tonen en 
helpen 
 
Gevolg: Emotionele besmetting kan geen verklarende rol spelen 
 
Alternatieve verklaring: 
- Cognitief mechanisme = perspectief inname van de peuter bij afwezigheid van 

emotioneel signaal (simulatie, identificatie met slachtoffer) 
- Ingebouwd script = aangeleerde wijze van reageren in deze situatie 
 
Mensbeeld: mens is van nature goed tegenover de mens als blank slate of vat vol agressieve 
impulsen waarover de zelfbeheersing dient te verwerven 
 
Mens geboren met een intrinsiek gemotiveerde morele sensitiviteit 
- Ontwikkelt zich spontaan 
- Potentieel dat dient ondersteund te worden 
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Take home boodschap:  
Vraag 1: Zijn schuldgevoel en zelfbeheersing twee handen op één buik? 
- JA! Zelfbeheersing en schuld gaan doorgaans hand in hand: schuldgevoelens activeren 

zelfbeheersing. 
- Hoewel de afwezigheid van schuldgevoelens wijst op een gebrekkige morele 

ontwikkeling, zijn schuldgevoelens niet noodzakelijk de beste drijfveer van ons handelen. 
 
Vraag 2: Is zelfbeheersing per definitie gemoetiveerd? 
- Succesvolle socialisatie vereist meer dan het verwerven van schuld gedreven 

zelfbeheersing: het betekent dat we volwaardig eigenaarschap verwerven over 
maatschappelijke relevante gedragingen. 

- Vrijwillige zelfbeheersing verbruikt onze beperkte energie reservoirs niet zo snel, 
integendeel, het kan zelfs energie vrij maken. 

- Autonoom functioneren vereist minder zelfbeheersing. 
 
Vraag 3: Kan moreel gedrag ook intrinsiek gemotiveerd zijn? 
- Baby’s vertonen reeds een morele gevoeligheid, wat wijst op een aangeboren pro sociale 

neiging 
 

3. Eerst externe controle en dan pas zelfbeheersing 
 
Wat te denken van de reactie van de mama van Thibo? 

  
 
Wat denken we van de reactie van de mama van Thibot? 
Uit de reactie van de moeder van Thibo mag blijken dat zij het ZDT-continuüm op een 
specifieke wijze invult.  
 
Is de ZDT een fasetheorie of een stadiamodel? Weerspiegelen de verschillende types 
regulatie fases die we stap per stap dienen te doorlopen? 
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Basiskenmerken van een stadiamodel: 
(cfr. klassieke ontwikkelingspsychologische theorieën; Piaget, Kohlberg) 
- Structurele eenheid: functioneren slechts door één stadium bepaald 
- Lineair-sequentieel: alle stadia dienen één voor één doorlopen te worden 
- Irreversibiliteit: geen terugval mogelijk als men één keer een stadium heeft doorlopen 
 
We zullen zien dat de ZDT met geen enkele van deze 3 kenmerken overeenkomt 
 
Kenmerk 1: Structurele eenheid 
 
Structurele eenheid (fasemodel) staat tegenover multigedetermineerd (ZDT) 
- Motivationele profielen = combinaties van verschillende drijfveren 
- Wat is het meest optimale profiel voor welke persoon? 
 
Vraag: 
De groep werknemers die het meest stress ervaart op het werk is.. 
Als je gemoetiveerd bent zal je het meest stress ervaren dan als je autonoom gemotiveerd 
bent op je werk 
 
! Ons merk is multi-gedetermineerd en is niet door slechts 1 type regulatie bepaald 
 
Kenmerk 2: Lineair-sequentieel karakter 
 
Staat tegenover het feit dat men kan fases “overslaan” = sprongen (ZDT) 
Bv. Onmiddellijk iets leuk of zinvol vinden 
! In het ZDT kun je dus fasen overslaan, wat niet klopt met een algemene visie op een 
stadiamodel 
 
Staat tegenover het feit dat externe druk een noodzakelijke overbrugging is/ of een 
springplank is naar plezier en eigenaarschap?  
- Theorie: druk staat haaks op autonomie, cruciaal voor volwaardige internalisatie 
- Praktijk: ‘duwtje’ in de rug is soms nodig = voorstadium of voorbode 
 
Wat vertelt empirisch onderzoek ons hierover? 
 
Illustratie 1: 
Onderlinge samenhang tussen de motieven 
Het is niet zo dat externe druk gepaard gaat met vrijwillig functioneren, het is zelfs een 
haaks negatief verband. Want druk hangt vast aan minder plezier en minder zinvolheid  
 
Bevestigd in longitudinaal onderzoek: externe regulatie voorspelt geen toename in plezier of 
zinvolheid over tijd! 
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Illustratie 2 
Leesmotivatie in het basisonderwijs 
Als je kinderen onder druk zet om te lezen, wil het niet zeggen dat ze beter gaan lezen en 
beter gaan werken in de klas 
 
Een extra duwtje of extra druk is weinig zinvol om mensen tot een bepaald gedrag te sturen 
 
Een aantal kanttekeningen zijn op zijn plaats! 
Druk is dan misschien niet noodzakelijk, maar wel voldoende? 
 
Illustratie 3 
Zou deze druk niet werken bij een subgroep van personen die passief of weerspannig zijn? 
Staat tegenover olie op het vuur olie-op-het-vuur 
à Meer onderzoek is nodig! 
Bij een autonomie ondersteunende stijl hebben alle leerlingen laag, bij een controlerende 
stijl zullen personen met hoge amotivatie extra verzet vertonen tegenover mensen met lage 
amotivatie. 
 
Wat als deze druk gedoseerd werd als meer een matige in plaats van sterke hoeveelheid 
druk à Theoretische ondersteuning vanuit attributietheorie 
 
Cognitieve visie op mens 
- Betekenis-zoeker 
- Zoekt naar post-hoc verklaring voor gedrag 
 
Zowel externe als interne drijfveren leiden tot cognitieve afweging/ inferentie: welk van de 
beide drijfveren is het meest saillant of zichtbaar? 
Bv. Waarom heb ik mijn huiswerk gemaakt? Waarom heb ik de muziekschool volgehouden? 
 
Onderrechtvaardigingshypothese: Indien externe factoren niet voldoende saillant zijn, 
wordt het gedrag toegeschreven aan interne factoren 
à Het internalisatieproces voltrekt zich als externe factoren niet te saillant zijn 
 
Gevolg: Minimale hoeveelheid/ dosis druk = optimaal, want 

- Té veel druk => externe attributie 
- Té weinig druk => geen gedrag 

 
Maar: beperkt tot geen empirisch bewijs voor dit onderzoek en een optimale dosis van druk! 
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Kenmerk 3: irreversibiliteit 
 
! Staat tegenover terugval naar een lager niveau die wel mogelijk is langs het ZDT-continuüm 
Bv. een student heeft intrinsieke motivatie om een vak te leren, maar door de leerkracht zal 
de intrinsieke motivatie dalen om naar die las te gaan en naar de les zal nu meer 
gecontroleerd gemotiveerd worden 
 
à Eigenaarschap of plezier is geen definitieve verworvenheid, maar dient blijvend 
ondersteund te worden door vitamines voor groei te voeden 
 
Take home boodschap 
Vraag 4: Onstaat zelfbeheersing pas na externe controle? 
- NEE! Het zelfdeterminatiecontinuüm is geen stadiamodel 
- Ons gedrag wordt altijd gedreven door diverse motieven 
- Verschuiving langs het zelfdeterminatie continuüm kan geleidelijk of abrupt verlopen en 

een terugval is mogelijk. 
- In het tot op heden uitgevoerde onderzoek blijkt druk geen voorspeller te zijn van een 

toename in eigenaarschap of nieuwsgierigheid. Het is er geen bewezen voorstadium van. 
 
4. Zelfbeheersing veronderstelt zelfstandigheid 
 

 
Schuld opwekken versus ‘ik zie dat je kwaad bent op je zus’ 
 
Zijn de verschillen substantieel tussen ZDT & morele ontwikkelingspsychologie? 
Op het eerste gezicht niet; bij een tweede lezing misschien toch fundamenteel 
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5. Verschillende mensvisies: groei versus deficitmodellen 
 
Verschillende rol van schuld terug te brengen tot verschillend mensbeeld 

  
 
Een gedrag verdient slechts het etiket ‘moreel’ als het vrijwillig gesteld wordt! 
“whether a behavior is moral or not depends on its motivation” 
Bv. bloed geven voor extra verlofdag, is het dan wel echt moreel gedrag of slechts pas als het 
is om mensen te helpen?  
 
Als moraliteit autonomie vereist, dan is het maar de vraag in welke mate schuldgedreven 
vormen van zelfbeheersing als moreel kunnen omschreven worden! 
 
Stelling: 
Het is cruciaal dat kinderen een schuldbewustzijn ontwikkelen en, bij uitbreiding, druk 
ervaren in hun functioneren; dit komt hun ontwikkeling ten goede. 
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Hoofdstuk 6: Ontmoediging en verzet: een genuanceerde kijk op 
ongehoorzaamheid 
 
De opvoedingsenquête in Het Nieuwsblad 
Welk storend gedrag komt voor in gezinnen? 
Dit is een steekproef die peilt naar welk soort storend gedrag voorkomt in de familie? 
Opstandigheid in 87% van de gezinnen 
 
Stelling: Ik zou als ouder liever een flink en meegaand kind hebben dan een kind dat 
voortdurend onderhandelt en verzet pleegt. 
 
Vraag: In welke leeftijdsfase stellen kinderen zich het meest opstandig op? 
 
A. Baby- en peuterleeftijd  
B. Kleuterleeftijd 
C. Lagere school 
D. Adolescentie 
 
De adolescentie wordt vergeleken met de “apenjaren”, “storm & stress”, gekenmerkt door 
probleemgedrag en conflict in gezin. 
Adolescenten streven naar autonomie, en de ouders proberen een weg vrij te maken voor 
die autonomie wat voor conflicten kan zorgen 
 
Maar  
- Dit is vaak slechts tijdelijk en niet voor iedereen geldig 
- Andere periodes zijn ook gekenmerkt door opstandigheid 
- Er bestaan constructieve vormen van verzet 
  
Welke kwesties geven aanleiding tot verzet? Een domeingebonden benadering biedt inzicht! 
 
Vraag: In welk domein zal er vooral verzet groeien bij kinderen en jongeren? 
 
A. Morele domein 
B. Conventionele domein 
C. Prudentiële domein 
D. Persoonlijke domein 
 
Morele Domein 
Bv. liegen. In dit domein is er weinig verzet en worden de regels makkelijk aanvaard 
 
Conventionele Domein 
Bv. Opruimen na spelen beneden. Kinderen leren dat dergelijke van hen verwacht wordt en 
ook dit botst op relatief weinig verzet. 
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Prudentiële Domein 
Bv. Fluovestje dragen naar school, warme trui aandoen naar scouts. Wanneer kinderen de 
achterliggende boodschappen begrijpen dan houden ze zich hier makkelijk aan. 
 
Persoonlijke Domein 
Bv. Eigen kamer opruimen, begeleiden met huiswerk.  
 
Veel kwesties zijn ambigu (‘multifaceted’) = mix van het persoonlijke en een ander domein, 
waarbij inschatting verschilt tussen kind en ouder 
Er is vooral verzet wanneer er een onduidelijkheid is, bv. Voor het kind is het zijn eigen 
domein en heeft de ouder niets te zeggen, terwijl de ouders vindt dat hij er wel inspraak op 
heeft, dan ontstaan verzet 
 
Ambigue thema’s zijn een bron van verzet & ouder-kind conflict 
Bv. eten bij patiënten met een eetstoornis als vergelijking 
 
1. Ongehoorzaamheid in Kochanska’s visie 
 
Opdracht: Combineer en benoem types gebrekkige gehoorzaamheid. Welk soort gebrekkige 
gehoorzaamheid herken je in de volgende cases? 
  
Casus A: 
De mama en papa van Karel hebben een verjaardagsfeestje georganiseerd voor hun 7-jarige zoon. In 
het begin van de namiddag hebben een aantal jongens samen gevoetbald, terwijl anderen 
probeerden om een brandweerkazerne te bouwen. Even later doken ze in de verkleedkoffer om 
cowboy en indiaan te spelen. Om 4 uur heeft mama Mieke pannekoeken voorzien met slagroom en 
suiker. Mama Mieke zegt tegen de jongens dat voor ze aan tafel gaan “eerst al het speelgoed moeten 
opruimen en op hun plaats terug leggen”. Ze maant Karel, Frederik en Seppe aan om dit te doen. 
Seppe vraagt waarom ze moeten opruimen. “Straks gaan we nog verder spelen met de legoblokken”, 
beweert hij. Karel en Frederik blijven maar verder spelen en lijken het verzoek van mama Miet niet 
gehoord te hebben. Mama Miet zegt tegen Seppe dat hij de legoblokken wat meer kan samenleggen, 
en vraagt even later opnieuw aan Karel en Frederik om de verkleedkledij in de koffer terug te leggen. 
Karel en Frederik schuiven echter aan tafel aan en lijken het verzoek niet gehoord te hebben. Mama 
Miet laat betijen, het is uiteindelijk Karels verjaardag. 
Hoofdstuk 6: Ontmoediging en verzet 14 
 
Opdracht: Welke kinderen zouden samen kunnen geplaatst worden onder 1 type? 
 
Deze types kunnen onderscheiden worden op basis van 
- Mate waarin weigering actief of eerder passief is 
- Weigering “primitief” of eerder “complex” is 
 
Hoe zou je elk type gebrek aan inwilliging omschrijven? 
 
Type 1: Seppe, actief, complex, onderhandelt 
Type 2: Karel en Frederik, passief, primair, passieve ongehoorzaamheid 
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Casus B 
Bryan en Kobe zijn een 15-jarige tweeling. Vooral Bryan durft het gezag van zijn ouders in vraag te 
stellen en tegen hen in te gaan. Hun ouders verbieden hen om op woensdagmiddag naar het 
speelpleintje om de hoek te gaan en dat zint hem niet. Ze denken dat Bryan en Kobe daar met slechte 
vrienden in contact komen, die liever een jointje roken dan samen te ravotten. Hun vader is gaan 
werken en tijdens de lunch op woensdagmiddag ziet Bryan zijn kans schoon om zijn moeder te 
overtuigen naar het buurtpleintje te mogen gaan. “Mogen we deze middag naar het pleintje?”, 
vraagt hij. “Neen”, zegt zijn moeder, “je weet dat we liever hebben dat je hier blijft”. “Maar waarom 
niet”, vraagt Kobe? “We zien er heel wat vrienden en het is gewoon plezant om wat bij te praten”. 
“Ja, ja, bijpraten, en joints reken, zeker?! Neen, geen sprake van!”. “En toch ga ik er heen!”, reageert 
Bryan. “Ik ben nu 15 en jij moet niet voortdurend zeggen wat ik wel en niet mag doen!”. 
Hoofdstuk 6: Ontmoediging en verzet 16 
 
Opdracht: Welke kinderen zouden samen kunnen geplaatst worden onder 1 type? Er kunnen 
drie types onderscheiden worden. 
 
Deze drie types kunnen onderscheiden worden op basis van 
- Mate waarin weigering actief of eerder passief is 
- Weigering “primitief” of eerder “complex” is 
 
Type 1: onderhandeling, assertiviteit 
Type 2: passieve ongehoorzaamheid 
Type 3: afwijzing 
 
Types ongehoorzaamheid 
Er is een Heterogene visie op (gebrekkige) gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid staat 
tegenover gebrekkige gehoorzaamheid. 
 
Onder gehoorzaamheid vallen 
- Toegewijde gehoorzaamheid 
- Situationele gehoorzaamheid 
 
Onder gebrekkige gehoorzaamheid vallen 
- Assertiviteit/onderhandelingen (complex – Rijp – Geavanceerd)  

Complexer, men probeert zich te verplaatsen in de achterliggende reden van het 
verzoek, waarom wil je dat van lij, waarom vind ik dat niet fair 

- Rebellie/ afwijzing (Actief – primair – defensief – impulsief) 
Actief verzetten op primaire manier  

- Passieve ongehoorzaamheid (Passief - primair – defensief) 
Negeren omdat je het niet wil 

 
Noot: Onderhandeling kan zowel reactief als proactief van aard zijn 
Actief: op het moment zelf nee zeggen, proactief: op voorhand onderhandelen 
  
Wanneer wordt opstandig verzet problematisch en slaat het over in een stoornis, namelijk 
Oppositional Defiant disorder (ODD)? 
Een specifieke pathologie bij kinderen die niet om kunnen met autoriteit (hier gaat het niet 
over in de les, in de les gaat het om opstandigheid die deel uitmaakt van de ontwikkeling 
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« a pattern of negativistic, defiant, disobedient and hostile behavior towards authority 
figures » 
 
Toenames in opstandig gedrag komen normaal voor op 2-3 jarige leeftijd en in de 
adolescentie als deel van de toenemende drang naar zelfstandig functioneren 
 
Een zaak van onwil of onkunde? 
Getuigt elke vorm van gebrekkige gehoorzaamheid aan een ouderlijk verzoek van onwil? 
 

  
Misschien begrijpt ze het verzoek niet, of begrijpt ze niet precies wat ze moet doen. Ouders 
zien dit vaak als onwil terwijl het eerder onkunde is 
 
Onderzoek Kaler & Kopp 
Achtergrond: zone van de proximale ontwikkeling (Vygotski) 
 
Onderzoeksvraag: ontwikkeling in begrip van verzoek volgens leeftijd? 
 
Methode: Moeder en peuters van drie leeftijdsgroepen (12-13 m.;14-16 m.; 17-18 m.) 
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 en Gehoorzaamheid 
 
Er is er een evolutie in goed begrepen gehoorzaamheid en goed begrepen 
ongehoorzaamheid met de leeftijd? 
 
Vraag: Wat kan je aflezen uit deze tabel?  
 
Vaststellingen: 
-  Ongehoorzaamheid onwille van onbegrip neemt af (door toename van begrip) 
-  Goed begrepen gehoorzaamheid neemt sterk toe 
-  Goed begrepen ongehoorzaamheid neemt licht toe 
 
Gehoorzaamheid is niet enkel zaak van onwil, maar ook een deel onkunde! Er is dus een 
noodzaak om een verzoek af te stemmen op de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind! 
  
Is er een leeftijdsgebonden evolutie waarneembaar in de verschillende types gebrekkige 
gehoorzaamheid? 
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Ontwikkeling van verschillende types ongehoorzaamheid 
 
Onderzoeksvraag: Ontwikkeling van types gebrekkige gehoorzaamheid 
 
Deelnemers: moeder en peuters van twee leeftijdsgroepen (15-44 maanden & 5 jaar) 
worden naar labo uitgenodigd 
 
Methode: Verschillende activiteiten samen: Aankomen in het labo (10 minuten), samen eten 
& opruimen tafel (25 minuten), moeder telefoneert (10 minuten), vrije tijd (20 minuten), 
uitrusten moeder (10 minuten), verhaaltje (10 minuten). 
 
Uitkomsten: Scoren van types gebrekkige gehoorzaamheid 
     
Wat is jouw voorspelling? 
Hoe zouden deze verschillende types gebrekkige gehoorzaamheid evolueren doorheen de 
kleuterjaren? 
 
1. Toename in assertiviteit, afname in rebellie 
2. Toename in assertiviteit, stabiliteit in rebellie 
3. Stabiliteit in assertiviteit, afname in rebellie 
4. Afname in assertiviteit, toename in rebellie 
 
Onderzoeksvraag: naargelang peuters ouder worden zullen ze meer mature vorm van 
ongehoorzaamheid (assertiviteit) vertonen en minder immature vormen van 
ongehoorzaamheid rebellie en passieve ongehoorzaamheod) vertonen 
 
Onderzoek peilt naar gemiddelde niveauverandering 
Afname in passieve ongehoorzaamheid en rebellie, toename in assertivieit 
  
Waarom treden deze evoluties op? 
Ouders zouden assertiviteit waarderen omwille van 
- Signaal van autonomie-ontwikkeling of een ‘eigen willetje’ (protest- & koppigheidsfase) 
- Bijdrage tot ontwikkeling van sociale vaardigheden 
- Signaal van toenemende impulscontrole & emotie- regulatie 
 
Verbanden tussen types ongehoorzaamheid en ontwikkelingsuitkomsten 
 
Vraag: Vertonen bepaalde types ongehoorzaamheid een sterkere relatie met 
externaliserende en internaliserende gedragsproblemen? 
- Externaliserend = naar buiten keren van problemen 

Bv. antisociaal gedrag, slaan, stelen 
 
- Internaliserend = problemen stapelen zich vanbinnen op  

Bv. depressie, angstgevoelens 
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Correlaties tussen types gebrekkige gehoorzaamheid op peuterleeftijd en 5-jarige leeftijd en 
probleemgedrag op 5-jarige leeftijd 
Ongehoorzaamheid is ongerelateerd aan depressieve gevoelens zoals angst 
(internaliserende problemen)  
Pas bij 5jarige kleuters is er een relatie tussen externaliserende problemen zoals agressie en 
antisociaal gedrag.  
Er is op beide leeftijden ook een relatie tussen rebellie en externaliserende problemen 
 
Vaststelling: 
1. Geen samenhang met internaliserende gedragsproblemen  
2. Samenhang met externaliserende 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 verdwijnen 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. Dit staat tegenover de zelf determinatie theorie: motivationele analyse: 
“waarom” van gebrekkige gehoorzaamheid 
 
Als ontmoediging de overhand neemt: amotivatie 
Amotivatie is passiviteit, lusteloosheid & hulpeloosheid. Dit leidt tot niet-intentioneel gedrag 
of intentioneel gedrag (Bv. autonome en gedwongen gedragsregulatie). Bij ontmoediging is 
de kwantiteit of intensiteit van motivatie is laag 
 
Amotivatie bevat drie subtypes:  
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Bv. Waarom doe je geen inspanning tijdens de bijles wiskunde?  

 
   
Wat zijn de gevolgen indien iemand amotivatie vertoont? 
Diverse negatieve gevolgen: 
- Affectief: 

Bv. schoolmoeheid, burn-out 
- Cognitief 

Bv. zwakke prestaties 
- Gedragsmatig 

Bv. 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 
 
Naar een genuanceerde visie 
 

  
 
Opdracht: Combineer en benoem “Weigeren tot volgen van schoolse regels”. Probeer 
antwoorden te groeperen per 2, zodat je 4 groepjes van 2 items vormt 
 
Motivatietype 1: 5 en 7, niet kunnnen, amotivatie 
Motivatietype 2: 1 en 3, wat adneren denken, externe druk 
Motivatietype 3: 4 en 8, wat ik zelf denk, interne druk 
Motivatietype 4: 2 en 6, niet willen 
 
Amotivatie: gebrek aan intentionaliteit, passief en weifelende medewerking 
Bv. niet kunnen 
 
Gedwongen: intentioneel, (re)actief en gedwongen weigeren tot medewerking  
Bv. niet mogen 
 
Autonome ongehoorzaamheid intentioneel, (pro)actief, vrijwillig weigeren tot medewerking 
Bv. Niet willen 
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Opdracht 
Velen onder jullie zullen later als klinisch psycholoog aan de slag gaan waar je zal 
geconfronteerd worden met weerspannige cliënten, die weinig tot geen intentie tot 
verandering vertonen. Marc heeft bijvoorbeeld een alcoholprobleem, maar weigert hiervoor 
hulp te zoeken. 
Bv. Waarom beantwoord je de vraag van de leerkracht niet in de les? 
 
Hulpeloos passief: 
‘Omdat ik de vragen te moeilijk vind, ik ken het antwoord niet’ 
‘Ik heb schrik om een fout antwoord te geven in een grote groep’ 
 
Gedwongen ongehoorzaam – extern 
‘Omdat de leerkracht al genoeg van mij verlangd; ik doe nu eens mijn eigen zin’ 
‘Omdat klasgenoten zullen zeggen dat ik een slijmbal ben’ 
 
Gedwongen ongehoorzaam – intern 
‘Omdat ik er schoon genoeg van heb om mee te werken’ 
‘Omdat het goed is voor mijn imago om tegen die leerkracht in te gaan’ 
 
Autonome ongehoorzaamheid:  
‘Omdat interactief meewerken met de leerkracht voor mij niet zinvol is’ 
‘Omdat ik liever gewoon meevolg; omdat ik niets leer uit zelf te antwoorden’ 
 
Naar een meer verfijnde visie op gedwongen ongehoorzaamheid 
 
Gedwongen ongehoorzaamheid leidt tot bevrijden van of afzetten tegen druk 
- Externe druk 

Bv. bemoeizuchtige, veeleisende socialisatiefiguur ‘omdat volwassenen mij niet hoeven 
te zeggen wat ik moet doen. Ik ben hier oud genoeg voer’ 

 
- Interne druk 

Bv. dwingende, zelfkritische stem ‘omdat ik er schoon genoeg van heb om steeds mee te 
werken en flink te zijn 

 
Deze leiden allebei tot opstandig verzet: losscheuren en gedwongen afstand name ten 
opzichte van beklemmende socialisatiefiguur 
 
Waar kan opstandig verzet gesitueerd worden binnen de vierveldentabel rond autonomie  
Men gaat op een gedwongen manier afstand gaan zoeken, geen vrijwillige manier maar een 
gedwongen manier om te kiezen voor afstand 
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Maar in het geval van gedwongen ongehoorzaamheid zet men zich niet noodzakelijk alleen 
af tegen iets, maar kan men zich ook schikken naar ervaren druk. Wanneer gedwongen 
ongehoorzaamheid leidt tot beantwoorden aan en schikken naar druk 
- Externe druk 

Bv. Leeftijdsgenoten ‘omdat mijn vrienden me cool vinden als ik de regels niet volg’ 
 
- Interne druk 

Bv. Stigma’s ‘omdat leerlingen braaf de regels volgen watjes zijn die geen lef hebben’ 
 
Wat deze gemeenschappelijk hebben is dat het niet geïnternaliseerd wordt, er is anti-
internalisatie 
 
Naar een meer verfijnde visie op autonome ongehoorzaamheid 
Autonome ongehoorzaamheid: 
 
Gekenmerkt door reflectief veeleer dan opstandig verzet 
Bv. remediëring bij slechte punten in het middelbaar onderwijs, leerlingen zouden dit 
kunnen weigeren als ze dat willen. 
 
Dit kan twee vormen aannemen: 
1. Afwijzen van verzoek of aanbod op inhoudelijke gronden (vermijdensoriëntatie) 
2. Keuze ten voordele van een meer gewaardeerd, concurrerend alternatief 

(toenaderingsoriëntatie) 
 
Er zijn voorwaarden vereist voor autonome gehoorzaamheid: 
- Aanwezigheid van een goed ontwikkeld intern kompas 
- Moed en durf 
 
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 te verwachten correlatiepatroon tussen opstandig 
verzet en de verschillende types regulatie op het internalisatie-continuüm? 
 
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? 
 
Gedwongen ongehoorzaamheid 
‘Ik rebelleer tegen deze regels; mijn ouders hoeven zich niet te bemoeien’ 
 
Externe regulatie 
‘Omdat mijn ouders mij anders een privilege dreigen te ontnemen’ 
 
Geïntrojecteerde regulatie 
‘Omdat ik me schuldig zou voelen mijn ouders in de steek te laten’ 
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Geïdentificeerde regulatie 
‘Omdat ik dit zinvolle regels vind waar ik volledig achter sta’ 
 
Welk correlatiepatroon verwacht je? 
Bij opstandig verzet gaat het nog net correleren met externe regulatie omdat dat niet wijst 
op internalisatie, het gaat negatief correleren met geïntrojecteerde en geïdentificeerde 
regulatie omdat deze 2 wel beginnen of grotendeels gaan internaliseren.   
 
Oefening: 
Hieronder vind je een tabel met correlaties tussen de verschillende types (gebrek aan) 
internalisatie. De verschillende types zijn door elkaar gemengd. 
Veronderstel dat je een mooi simplexpatroon tussen de verschillende types internalisatie 
zou vinden. Welk type regulatie zouden dan in welke rij te situeren zijn?  
 

 
 
A. geïntrojecteerde regulatie – externe regulatie – geïdentificeerde regulatie – opstandig 
verzet 
B. externe regulatie – opstandig verzet – geïntrojecteerde regulatie – geïdentificeerde 
regulatie 
C. geïdentificeerde regulatie – externe regulatie – geïntrojecteerde regulatie – opstandig 
verzet 
D. opstandig verzet – geïntrojecteerde regulatie – externe regulatie – geïdentificeerde 
regulatie 
 
Een manier om dit op te lossen is kijken naar een correlatie die eruit springt en dan te 
denken bij welke 2 variabelen deze correlatie verwacht wordt.  
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Gevolgen van gedwongen ongehoorzaamheid 
Wat zijn de gevolgen van gedwongen ongehoorzaamheid? Zijn rebelse jongeren kwetsbaar 
voor probleemgedrag? 
 
Gedwongen ongehoorzaamheid in de klas is een unieke voorspeller van kwaadheid ten 
opzichte van leerkrachten 
 
Slagen opstandige jongeren in hun opzet? Verwerven ze meer autonomie? 
 
Levert opstandig verzet het gewenste resultaat op voor de jongeren? 
- Ja: meer afstand verkrijgen in de ouder-kind relatie (autonomie als zelfstandig 

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

autonomie 
 
Motivationele profielen: Mix van motieven voor (gebrekkige) medewerking 
 
Dialoog: Bij de zorgjuf: dialoog met opstandige Stan. Welke mix van motieven vertoont 
Stan? Bij welke persoon sluit zijn motivationeel profiel aan? 
  
Dialoog tussen zorgjuf en Stan; 
Stan: Ik vind het toch moeilijk om niet onmiddellijk kwaad te worden. Het lukt mij gewoon niet goed 
om rustig te blijven als ik die wiskunde/spellingsoefeningen thuis moet maken. Ze zijn gewoon stom. 
Zorgjuf: Ik denk nochtans dat je ze kan. Het is je al gelukt. Je moet geloven in jezelf. 
Stan: Dat zegt mijn papa ook. 
Zorgjuf: Maar dat is ook zo. Je zo kwaad maken heeft gewoon geen zin. Je papa wordt misschien 
kwaad en het duurt allemaal veel langer, denk je niet? 
Stan: Dat kan wel zijn, maar ik moet al zoveel dingen doen. Ik mag toch ook eens kiezen wat ik doe en 
die oefeningen zijn gewoon lastig. De juf geeft soms extra oefeningen mee aan mij! 
Zorgjuf: Dat is waar. Maar jij kan ervoor kiezen om je op te jagen en je kwaad te maken en dan loopt 
de situatie misschien uit de hand of je kan ervoor kiezen om de oefeningen te proberen maken. 
Stan: Allemaal goed en wel, maar ik doe die oefeningen nu eens niet. 
Zorgjuf: Weet dat je mama en papa echt blij zullen zijn als je een inspanning doet? 
Stan: Dat weet ik en daarom zou ik ze ook doen, maar ik vind ze gewoon erg moeilijk. 
 
Oefening: met welk profiel correspondeert het functioneren van Stan? 
Er is geen enkel teken van autonome motivatie, er is iets van gecontroleerde motivatie maar 
vooral amotivatie en gedwongen ongehoorzaamheid. 
A. Persoon A 
B. Persoon B 
C. Persoon C 
 
 
 
 
 
 
 



Lowie Demeyere 
 

68 

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 
doet opflakkeren. Onder welke omstandigheden zal de behoeftestrustratie het grootst zijn? 
- Reactantietheorie: bedreiging van autonomie lokt “motivational arousal” (= 

psychologische reactantie) uit om vrijheid te herstellen 
- Van welke factoren zou deze afhankelijk zijn? 
 
De mate van reactantie covarieert met 
- De mate van bedreiging van autonomie 

Bv. 1 dag vs. 1 week niet mogen gamen als een liegende adolescent wordt ontmaskerd 
- De stijl waarmee grens wordt getrokken 

Bv. autonomie ondersteunend versus dwingend 
- Domein: Opstandig verzet komt meer voor tegen ouderlijke regels omtrent vriendschap 

dan moraliteit. Vriendschap is dus een persoonlijk terrein!  
 
Vergelijking tussen Kochanska en ZDT 
Overeenkomst Kochanska en ZDT: 
- Rebellie/afwijzing (Kochanska) en opstandig verzet (ZDT) is maladaptief 
- Assertiviteit/onderhandeling (Kochanska) en autonome ongehoorzaamheid (ZDT) = 

adaptief 
- Passieve ongehoorzaamheid (Kochanska) kan zich manifesteren bij amotivatie (ZDT) 
 
Verschil Kochanska en ZDT: 
- Kochanska vooral gericht op observeerbaar gedrag, deed vooral onderzoek bij jonge 

kinderen 
- ZDT vooral gericht op onderliggende motivatie, waarom mensen zo zijn 

 
Take home boodschap 

1. Ongehoorzaamheid getuigt niet altijd van amotivatie 
2. Autonome ongehoorzaamheid = reflectief, proactief, constructief; gedwongen 

ongehoorzaamheid= impulsief, reactief, opstandig 
3. Gedwongen ongehoorzaamheid is geworteld in behoeftefrustratie 

Is voor ZDT erg belangrijk, ook naar oplossingen toe 
4. Kochanska focust op gedragsmanifestaties, terwijl ZDT focust op onderliggende 

motieven 
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3. Naar een positievere kijk op ongehoorzaamheid 
 

1. Termen als ‘eigenwijs’, ‘tegendraads’ en ‘koppig’ zijn vaak negatief gekleurd. Dit staat 
tegenover het feit dat het gevoed is vanuit persoonlijke overtuiging na reflectie, 
positief is! 

 
2. Ongehoorzaamheid = interessant signaal 

• Wijst op gebrekkige afstemming tussen ouder en kind 
• Vereist nieuwsgierigheid van de kant van de socialisatiefiguur 

 
3. Verhogen van autonomie is een doel op zichzelf en 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! 

 
4. Het ten volle waarderen van de mogelijkheid tot reflectief verzet zorgt voor een 

bredere visie op “succes”. Hier is meer onderzoek voor nodig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lowie Demeyere 
 

70 

Hoofdstuk 7: De vorming van een intern kompas 
Inleiding Deel III: Kinderdromen 
 
Een observatie uit de dagelijkse onderwijspraktijk 
Casus:  
“Het is dweilen met de kraan open”, zo zei een klastitularis uit het derde middelbaar. 
“Sommige jongeren zijn gewoon erg moeilijk te motiveren voor hun schoolwerk.” “Dat klopt”, 
zo viel een CLB-begeleider haar bij. “Als je een foute studiekeuze hebt gemaakt, dan is het 
maar de vraag of je die leerlingen kan motiveren. Het is vaak sleuren en trekken. Misschien 
dat ze zich beter heroriënteren.” 
Hier is identiteit belangrijk om te zien hoe bv. kinderen in het onderwijs kunt heroriënteren.  
 
Waar wordt de kiem gelegd voor onze identiteitsontwikkeling? 

  
  
Op jonge leeftijd proberen kinderen verschillende rollen uit en meten ze zichzelf bepaalde 
kenmerken toe. Zo kunnen ze zichzelf al verschillende identiteiten aanleren.  
 
Wat werpt een licht op ontluikende identiteitsontwikkeling? 
Zeggen deze rollen en het speelgoed waarmee ze spelen iets over hun 
identiteitsontwikkeling? 
 
Via fantasie en rollenspel kunnen kinderen met verschillende identiteiten oefenen, deze 
exploreren. Speelgoed uit kindertijd vertelt iets over groeiende interesses & sterke punten. 
Bv. oefening binnen keuzekompas 
 
Droomvragen: ‘Wat wil je later graag worden?’  
Organisatie die mensen helpt om te zoeken wat ze willen in hun leven en hulpt hun ‘droom’ 
waar te maken 
 
Maar de identiteitsontwikkeling komt pas op kruissnelheid in de adolescentiejaren 
 
Identiteitskwesties zijn een kernconflict in de adolescentie. Het zoeken naar identiteit en 
het omgaan met rolverwarring is wat de adolescentie typeert.  
 
Vroege adolescentie (10-13 j.): studierichting en vrienden 
‘Destructuring’ of afbraak van de bestaande identiteit, je begint je ouders meer als persoon 
zien en de identiteit die je aan hen spiegelde ook gaan afbreken. 
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Middel adolescentie (14-18 j.): waarden en studierichting 
‘Restructuring’ of initiële heropbouw van dingen die je initieel uit elkaar had gehaald om zo 
nieuwe samenstelling te maken die voor jou goed voelt 
 
Late adolescentie (19-22 j.): job keuze 
‘Consolidation’ of herbevestiging en versteviging van wat he heropgebouwd hebt 
 
 Vroege volwassenheid (23-30 j.): samenwonen of trouwen, kinderen? 
 
Deze identiteitskwesties zijn niet afgerond na de adolescentie 
Bv. Mid-life crisis 
 
Hoe kunnen we identiteit definiëren? 
 
Piet heeft tijdens het middelbaar een technische opleiding genoten, hij volgde de richting 
metaal. Op het einde van zijn middelbare studies weet hij niet goed waar hij aan toe is. Hij 
heeft het gevoel niet echt klaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Hij voelt zich nog te jong om al 
aan de slag te gaan; hij zet veel te graag de bloemetjes buiten om al een serieuze job aan te 
nemen. Aan de andere kant voelt hij er ook niet veel voor om nog verder te studeren. De 
praktijkvakken vindt hij wel leuk (“Daar leer je tenminste nog iets”), maar de theorievakken 
kunnen hem maar weinig bekoren. Een 7de jaar volgen is ook een optie, maar weinig van zijn 
vrienden zijn daartoe geneigd en hij wil niet met allemaal ‘losers’ in een nieuwe klas zitten. 
Hij worstelt wat met zichzelf in de vakantie en pluist de vacature uit. Hij gaat zelfs op gesprek 
bij Sidmar, de metaalgigant in Zelzate, waar hij onmiddellijk aan de slag zou kunnen in 
ploegarbeid. Maar dat ligt hem ook zwaar: dan mist hij de voetbaltrainingen al te vaak naar 
zijn zin. Misschien wil hij ook wel iets creatiever doen dan enkel meedraaien in een ploeg: 
smeedwerk heeft hem altijd al aangetrokken en het vooruitzicht om zich hierin bij te scholen 
lijkt wel een aantrekkelijk idee. 
Niet enkel de studiekeuze of het latere beroep is van belang, maar ook andere dingen zoals 
hobby’s en vrienden 
 
Typische vragen met betrekking tot identiteitsontwikkeling:  
Welke studierichting ga ik volgen? Met welke soort vrienden ga ik om? 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 is een containerbegrip. Een gangbare definitie (Vignoles et al.) gaat over zelf-
structuur, een zelf-schema of een interne representatie van de persoon 
 
Hoe zou je jou zelf 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 

Je persoonlijke waarden en normen 
- Relationele identiteit  

Hoe sta je tegenover betekenisvolle anderen, wie zijn ze en welke rol heb ik tot hen toe 
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- Collectieve identiteit 
Tot welke groep behoor ik? Bv. Jongen of meisje 

- Materiële identiteit 
Welke dingen die ik bezit vind ik belangrijk genoeg om ze deel te laten uitmaken van mijn 
identiteit 

 
Vignoles et al: “Viewed through the lens of an individual person, identity consists of the 
confluence of the person’s self-chosen or ascribed commitments, personal characteristics, 
and beliefs about herself; roles and positions in relation to significant others; and her 
membership in social groups and categories ...; as well as her identification with treasured 
material possessions and her sense of where she belongs in geographical space” 
Deze definitie beschrijft de 4 onderdelen van identiteit 
 
Oefening: 
Probeer een link te leggen tussen verschillende zelfschema’s en verschillende 
identiteitscategorieën 
 
Persoonlijke identiteit 
- Ik ben een ondernemende persoon 
- Ik ben een sportief iemand 
- Ik heb een tatoeage van een slang op mijn enkel 

Deze kan voor de ene persoon iets materieel zijn en voor de andere iets heel persoonlijk 
- Ik stem voor groen 

Deze is meer een persoonlijke keuze dan een collectieve identiteit 
 
Relationele identiteit: 
- Ik heb 2 broers en 1 zus 
 
Collectieve identiteit 
- Ik ben lid van de scouts 
- Ik ben 2de bachelor student 
 
Materiële identiteit  
- Ik bezit een smartphone 
 
Inleiding: Hoe identiteit definiëren? 
 
Als een zelfschema of een Interne representatie (beschrijvend en descriptief)  
Bv. psychologie/pedagogie studeren 
Bv. zuinig zijn met centen 
 
Of als een eigenwaarde (waarderend en evaluatief) 
- Positief 
- Negatief 
Bv. fierheid vs. “tweede keuze” 
Bv. vooruitziendheid vs. gierigheid 
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Bredere maatschappelijke achtergrond: De sociale omgeving speelt een heel belangrijke rol 
in het identiteitsproces... 
 
Weber: moderniteit gaat gepaard met een desintegratie van verschillende levensgebieden 
(politiek, moraal, wetenschap): onttovering 
 
Habermas, Braeckman: dit rationalisatieproces ent zich vast op de directe socioculturele 
omgeving (nl. buurt, familie, school etc.) 
Dit gaat over het uitdokteren van je eigen weg, dat dit ook op het socioculturele slaat 
 
Gevolg:  
1. Vroegere zingevende structuren (bv., kerk) verliezen hun impact 
2. Vergaande individualisatie & verschillende levensstijlen die zich ontwikkelen. Er zijn 

zoveel keuzes die we kunnen maken zodanig dat we er soms niet meer aan uit geraken. 
Bv. Verschillende religieuze en meditatieve strekkingen 

 
! Dit typeert onze postmoderne samenleving aldus Lyotard 
 
Psycholoog Cushman:  
‘the self is empty’ “the ‘self’ experiences a significant absence of community, tradition and 
shared meaning” 
Een afwezigheid van gemeenschap, traditie en gedeelde betekenisgeving  
 
Identiteitsvacuüm ontstaat, misschien zelfs een collectief identiteitsvacuüm 
Bv. reisbehoefte om opvulling te krijgen voor de leegte van het identiteitsvacuüm  
 
Gevolg? Andere “zingevingsystemen” kunnen het zelf gaan opvullen, namelijk de verhalen 
zoals verkondigd in de consumptiesamenleving 
 
Maar ... biedt deze sterk aangeprezen materiële identiteit een houvast of is het slechts een 
vluchtroute? zijn deze verhalen mythes? 
Bv. Consumptiemaatschappij 
 
Ze zijn een noodzaak om aandacht te schenken aan de soort identiteit die we uitbouwen en 
het uitbouwen van een solide intern kompas is geen sinecure! 
 
1. Erikson’s identiteitstheorie 
 
Identiteitsintegratie versus identiteitsverwarring 
   
Freud: Defensieve rol van het ego. Het is reactief en een bemiddelaar bij spanning tussen het 
id & het superego. Er is meer “Mystiek” van fases en gaat over de eerste levensjaren 
 
Erikson: Synthetiserende rol van het ego. Het heeft een proactieve rol en streeft naar 
toenemende harmonie. Het is concreter en geworteld in het dagelijks leven. Het is dan ook 
een levenslang proces.  
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Wanneer je met nieuwe sociale verwachting geconfronteerd wordt (Bv. Als peuter opeens 
zelf je jas moeten uit doen en aan de kapstok hangen) dan ontstaat er een crisis. De 
vroegere psychosociale identiteit wordt verworpen en er ontstaat een kernconflict tussen 
een positieve pool en een negatieve pool. (Bv. Zelfstandigheid versus schaamte). Om dit 
conflict aan te gaan hebben we een ego sterkte (hoe sterk je in je schoenen staat). Als deze 
sterker is zal je meer naar de positieve pool aanleunen. Ook sociale steun speelt een rol in 
dit kernconflict (Bv. steun van de ouders) 
 
Acht fases van Eriksons levensloopmodel:  
 

1. Vertrouwen versus wantrouwen 
Kunnen we de wereld vertrouwen, is het veilig 
(Invloed moeder) 

 
2. Autonomie versus schaamte  

Je lichaam ontdekken, je zelf ontdekken  
(Invloed beide ouders) 

 
3. Initiatief versus schuld 

Nieuwe dingen proberen, interesses exploreren 
(Invloed Gehele familie) 

 
4. Vlijt versus minderwaardigheid 

We zijn anders dan anderen, we willen tonen dat we dingen goed kunnen’ 
(Invloed klasgenoten en school)  

 
5. Identiteit versus verwarring 

Er zijn verschillende rollen in de wereld, 
(Invloed Peers en rolmodellen) 

 
6. Intimiteit versus isolatie 

(Invloed vriend en partner) 
 

7. Generativiteit versus stagnatie 
creatief zijn, bijdrage aan de maatschappij 
(Invloed mensen thuis en op werk) 

 
8. Ego-integriteit versus wanhoop 

Reflecteren over je leven, hoe je het gedaan hebt 
(Vergelijken met de mensheid) 

 
Er is een dialectisch samenspel tussen interpersoonlijke relaties en zelfdefinitie 
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Globale kenmerken van levensloopmodel 
Het is een epigenetisch model!  
Dit wil zeggen dat we groeien van binnenuit, het is een biologisch verankerd proces. Er is dus 
universele geldigheid, maar contextuele invulling en invloeden. Voorgaande fases 
beïnvloeden ook nieuwe ontwikkelingstaken. (Bv. Egosterkte) 
 
Dit alles heeft een impact op omgaan met nieuwe identiteitskwesties en is een levenslang 
proces 
 
Ontwikkelingstaak in de adolescentie 
Toenemende drang naar identiteitsintegratie, gekenmerkt door een gefaseerd verloop: 
 
1) Introjectie = primitieve, letterlijke overname van ouderlijke waarden en overtuigingen 

Bv. opkijken naar vader en waarden overnemen 
 
2) Evolutie naar een Gestalt  

“... which arises from the selective repudiation and mutual assimilation of childhood 
identifications and their absorption in a new configuration”  
cfr. Proces van internalisatie (H4) 

 
Evolutie naar Gestalt zorgt voor: “Een gevoel van identiteit”. Een gevoel van temporele-
spatiale continuïteit doorheen de tijd en over situaties heen 
 
De tegenpool hiervan is identiteitsverwarring ‘gevoel van onzekerheid’. Dit zit vaak 
geworteld in een identiteitsvacuüm = innerlijke leegte 
 
Dit 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” 
(Marcia & Josselson)  
 
Wat is de klinische meerwaarde van Eriksons identiteitstheorie? 
 
- Eriksons theorie geeft niet aan wat therapeut kan doen, maar waar de therapeut   

aandachtspunten/accenten kan leggen 
- Geen focus op symptoombestrijding, maar bredere inbedding in de levensloop. Eerder 

dus een bril om mee te kijken.  
- Vaak geworteld in een intergenerationele problematiek 
- Noodzaak om ouders te betrekken 
  
 
Wanneer zijn jongeren rijp om een stap te zetten in hun identiteitsontwikkeling? 
Nieuwe sociale verwachtingen (Bv. studiekeuze), Seksuele rijpheid (cfr. Spiegel) en 
cognitieve bagage (Bv. formeel operationeel kunnen denken) leidt tot een afbraak van een 
vroegere psychosociale identiteit. Hier ontstaat een nieuw kernconflict tussen 
identiteitsintegratie en identiteitsverwarring. De oplossing van dit conflict wordt door 
sociale steun en eg sterkte bepaald 
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Identiteitsvorming is dus een lastig proces, zeker in onze postmoderne samenleving. Er is 
een noodzaak van een moratorium of ‘wachtperiode’ 
 
Een institutioneel moratorium is een instellingen die deze wachtperiode verleent aan 
adolescenten 
Bv. universiteit tussen adolescentie en volwassenheid 
 
Deze fase tussen de adolescentie en de volwassenheid heet de opkomende volwassenheid. 
Dit is een periode gekenmerkt door een verlengd moratorium. Het geeft mensen de tijd om 
na de adolescentie nog te gaan experimenteren met verschillende rollen voor je ‘echt 
volwassen wordt’. Niet iedereen heeft echter de luxe om deze periode te kunnen 
doormaken 
 
Sociale omgeving is een spiegel tijdens ontdekkingstocht van de adolescent 
 
Praktijkvoorbeeld: de eerste 2 jaren van het secundair zou een heel brede periode moeten 
zijn waarin kinderen meer van alles nog wat kunnen proeven voor ze al zo’n belangrijke 
keuze moeten maken. Misschien moet er in het onderwijs zo’n wachtperiode worden 
ingebouwd.  
 
2. Marcia’s identiteitsstatus model 
 
Eenvoud en herkenbaarheid van het model 
Dit was de eerste operationalisatie van Erikson en was dus wetenschappelijk toetsbaar 
 
Aandacht voor interindividuele verschillen. Er was vrees van Marica dat identiteitsvorming 
wordt gereduceerd tot een zwart-wit zaak (identiteitsintegratie vs. Verwarring) en tot het al 
of niet maken van keuzes 
 
Er zijn twee types binding: binding na exploratie of binding zonder exploratie 
Bv. volleybal spelen na verschillende balsporten uitproberen of omdat papa voorzitter is van 
volleybalclub 
 
Twee cruciale identiteitsdimensies: 
 
1. 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” 
Bv. “Ik weet heel zeker welke vrienden het beste voor me zijn” 

  
2. Exploratie = verkennen of aftasten van verschillende opties vooraleer zich te binden tot 

een bepaalde optie 
“Exploration referred to some period of re-thinking, sorting through, and trying out 
various roles and life plans” 
Bv. “Ik heb vaak met anderen gepraat over hoe je je moet gedragen in een intieme 
relatie” 
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Oefening: Link klinische beschrijving met de juiste status 
  
Vier vakjes in figuur representeren vier identiteitsstatussen, namelijk ‘diffusion’, 
‘moratorium’, ‘achievement’ en ‘foreclosure’. Plaats elk van deze vier in één van de vier 
quadranten. 
 
Hieronder volgt de klinische beschrijving van de vier statussen, zoals Marcia dit uit klinische 
interviews opmaakte. Link de vier beschrijvingen met de vier statussen. 
 
 Beschrijving 1 
“Adolescenten in de XXXX zijn vaak gelukkig en zelfverzekerd, maar ook bekrompen en zelfvoldaan. 
Zodra ze onder druk komen te staan en zich bedreigd voelen worden ze dogmatisch. Ze hechten sterk 
aan familiebanden. Ze zijn gevoelig voor autoriteit, ze zoeken iemand die een sterk leider is en geven 
er dan de voorkeur aan die te volgen. Ze geloven in “law and order”. Ze staan argwanend tegenover 
gezichtspunten die anders zijn dan de eigen gezichtspunten, maar ze kunnen ook minzaam tolerant 
zijn. Deze tolerantie verbergt een “XXX” ten opzichte van strijdige opvattingen. De kracht van iemand 
in een XXXX is rigide en broos. Het heeft iets weg van glas: als men er op een bepaalde manier tegen 
drukt is het erg sterk, maar drukt men anders dan versplintert het. Daarmee verschilt deze kracht van 
de flexibele kracht die de persoon in een XXXX kenmerkt.” 
Er is binding maar geen exploratie, waardoor het foreclosure is 
 
Beschrijving 2 
Adolescenten in XXXX, die zich dus in een crisis bevinden, zijn nogal levendig en praatgraag. Ze 
bevinden zich in conflicten, maar kunnen daar veel over vertellen. Mensen in een XXXX zijn angstig. 
Men krijgt de indruk tijdens het gesprek met hen dat ze ergens mee worstelen. Hoewel ze weten wat 
het betekent een intieme relatie te hebben, wil dat niet zeggen dat ze die op dit moment ook hebben. 
Ze kunnen erover vertellen, ze hebben er eigen waarden over, maar de verwezenlijking van intimiteit 
in hun dagelijkse leven is niet per sé de consequentie. Ze zijn geneigd het interview als een soort 
therapie te gebruiken. Wanneer men dus een identiteitsstatusinterview houdt met iemand in een 
XXXX, is men al snel anderhalf uur in gesprek. De adolescent zal de interviewer trachten te gebruiken 
in dienst van het eigen 
zoeken naar identiteit. Samengevat: ambivalentie en strijd kenmerkt een adolescent in een XXXX. 
Wel exploratie en geen binding, met als label moratorium 
 
 
 Beschrijving 3 
“Adolescenten in XXXX zijn nogal bedachtzaam en introspectief. Toch denken ze over zichzelf niet 
zodanig dat ze vast komen te zitten of niet meer kunnen veranderen. Hun introspectie werkt niet 
verlammend. Onder spanning kunnen ze goed functioneren, wat iets zegt over hun algemene ego- 
ontwikkeling. Ze zijn in staat intieme relaties aan te gaan en hebben die ook al vaak opgebouwd. Ze 
staan open voor ideeën en nieuwe ervaringen, maar ze blijven vasthouden aan een innerlijke 
maatstaf ter beoordeling ervan. Ze luisteren naar je, ze overdenken wat je te zeggen hebt en ze 
beoordelen dat naar eigen innerlijke maatstaven. Met andere woorden, ze hebben geen rigide 
structuren waardoor ze alles buitensluiten; ze overdenken de meningen en informatie van anderen 
met betrekking tot hun eigen opvattingen. Heel kortweg zou ik zeggen: kenmerkend voor de persoon 
in een XXXX is een flexibele, soepele kracht” 
Er is binding en exploratie en dus ‘Acievement’ 
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Beschrijving 4 
“Adolescenten in XXXX maken in het algemeen óf een oppervlakkige óf een ongelukkige indruk. De 
personen waarbij de oppervlakkigheid zo opvalt, hebben iets van playboys die weinig bindingen 
hebben en die zich door het leven laten drijven op een redelijk gelukkige, maar niet- betrokken wijze. 
Zij hebben iets van gespletenheid, het zijn eenlingen die zich erg voelen afgesloten van het contact 
met anderen. Onder adolescenten in een XXXX overheerst in het algemeen een kwalitatieve armoede 
van ideeën, ze hebben óf heel weinig opvattingen, óf heel veel opvattingen met weinig diepgang. Ze 
schijnen met niemand nauwe banden te onderhouden. Terwijl ze vele oppervlakkige contacten 
kunnen hebben, lijken deze diepgang en betekenis te missen. Jongeren in een XXXX lijken op drift te 
zijn geraakt en missen een soort innerlijke sturende instantie” 
Er is geen binding en geen exploratie, en dus diffusion 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenvattend: 
Van psychosociaal moratorium (= wachtperiode waarin nog geen definitief engagement 
gemaakt is en waarbij jongeren actief met verschillende identiteitsrollen experimenteren) 
naar identiteitsvoltooiing (= ‘achievement’) 
Dit is het ideale proces binnen de adolescentie 
 
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 (foreclosure) en geconstrueerde identiteit (achievement)  
- Foreclosure (geen exploratie) en early closure (minimale exploratie) 

Mensen in foreclosure hebben een grote eigenwaarde 
- Stevig verankerde en fragiele eigenwaarde 

Mensen hebben een betere eigenwaarde bij achievement, de eigenwaarde bij 
foreclosure is meestal minder stabiel 

- « Internal struggle » in moratorium groep is eigenlijk normatief en normaal en wordt niet 
gezien als verwarring. Het is een gezonde fase 

- Diffusion = metafoor windhaan. Keuzes worden gedicteerd door externe 
omstandigheden/ toevalligheden 



Lowie Demeyere 
 

79 

Kanttekeningen (2) 
Twee domein-invariante processen in identiteitsontwikkeling:  
- Assimilatie is aanpassen van perceptie van sociale context om de zelfbeschrijving te 

handhaven (cfr. foreclosure) 
- Accomodatie is aanpassen van de eigen zelfbeschrijving om congruent te zijn met de 

sociale omgeving (cfr. diffusion) 
è Achievement is dus gezond alterneren tussen beide 

 
Domeingebonden proces: 
- Ideologische kwesties: Bv. politiek, religie, eetgewoontes 
- Relationele kwesties: Bv. vriendschappen, intimiteit 
 
Oefening: Religieuze identiteit.  
Welke uitspraak m.b.t. religie past bij welke uitspraak? 
 
“Individuals take over their religion a s they take over the family jewels” 
Foreclosure 
 
“Individuals have religious commitments fashioned in the workshop of doubt” 
achievement, omdat er commitment staat.  
 
“The individual recognizes that he or she does not know, and probably will never know, the 
final truth” 
Moratorium, omdat er duidelijk staat date r veel geëxploreerd wordt, en date r nog geen 
beslissing werd genomen.  
 
Oefening: Radicalisering en identiteitsontwikkeling 
 
In welke status zou je (Belgische) jongeren plaatsen die radicaliseren en ervoor kiezen om 
naar Syrië te trekken om voor IS te strijden? 
Diffusion zou een aanleiding tot de gedachten, foreclosure zou het radicaliseren zelf 
veroorzaken.  
 
Hoe kunnen we deze vier identiteitsstatussen meten en proberen in kaart te brengen? 
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3 meetprocedures: 
 
A. Klinische interviews (Marcia) 
 
Gebruik maken van observeerbare referentiepunten 
Bv. kiezen voor vegetarische levensstijl onder invloed exploratie 
 
Exploratie:  
- Kennis van eigen behoeftes, voorkeuren, interesses en van beschikbare mogelijkheden 

Kennis van je eigen voorkeur voor voedsel, interesse in vegetarische kookboeken etc. 
- Gerichte, zelfgeïnitieerde zoektocht naar informatie 

Zoektocht naar effecten van vleeseten op het milieu en van vegetarische levensstijl op 
gezondheid 

- Overwegen van alternatieve keuzes 
Overwegen om veganist te worden 

 
Wat zouden observeerbare indicatoren van binding kunnen zijn? 
 
Binding:  
- Emotionele toon: vb. enthousiasme 

Met bevlogenheid vertellen over vegetarische maaltijden en lokale bio- producten 
- Jezelf in de toekomst projecteren: “realistisch 5-jaren plan 

Is dit iets wat je op lange termijn op kot zelf kan volhouden? 
- “What would happen if something better came along?”; weerstand tot verandering 

tenzij erg goed onderbouwd 
Wat als je op restaurant zit en er geen vegetarisch alternatief is? 

- Significante anderen = “realistische toetssteen”ógeïdealiseerd rolmodel 
Gepraat met anderen over deze levensstijl en realistisch beeld van voor- en nadelen 
zonder persoon te idealiseren 
 

B. 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 extreme 
scores 
 
Probleem: Geen extreme score, veel mensen hebben dus een gemiddelde score? Hierdoor 
ontstaat een grote restcategorie, die al dan niet in analyses wordt opgenomen + mensen 
met 2 keer een extreme score => dubbele groep 
 
C. Indirecte metingen: mediaan-splitsingprocedure 

 
Verschillende items eerst apart en dan samennemen en de mediaan nemen, zodat je een 
score bekomt hoog of laag op Bv. Binding of exploratie 
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Hoe staan jongeren uit verschillende identiteitstatussen in het leven? 
 
“Kloppen” klinische beschrijvingen van Marcia? 
Hoe staan jongeren uit verschillende statussen in het leven? 
 
Verschillende studies ter illustratie (zie handboek) 
- Moreel redeneren 
- Welbevinden 
- Kwaliteit relationeel functioneren 
- Persoonlijkheid 
 
Vraag: In welke status zou je jezelf plaatsen wat betreft  

a) Beroepsidentiteit? Achievement 
b) Politieke identiteit? Diffusion 

 
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 
Bv. mag abortus? 

 
Identiteitsstatussen en Moreel Redeneren (Podd, 1972) 
Onafhankelijke variabele: moreel redeneren 
Afhankelijke variabele: identiteitsstatus 
 
Pre-conventioneel redeneren vooral bij foreclosure en diffusion. Conventioneel overal, 
vooral bij foreclosure, post-conventioneel vooral bij achievement en moratorium.  
 
Illustratie 2: 
Verband tussen identiteitsstatus & intimiteitsstatus (Orlofsky et al., 1973) 
Onafhankelijke variabele: intimiteitsstatus 
Afhankelijke variabele: identiteitsstatus 
  
Deze illustratie illustreert ook dat identiteitsstatus ook met andere kenmerken verbonden is 
Intieme relatie bij achievement en moratorium, stereotiepe relatie bij foreclosure en 
diffusion 
 
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 
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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 
   
Ontwikkeling van identiteitsstatussen 
 
Oefening: Identiteit in ontwikkeling 
Stel dat we de vier statussen op een ontwikkelingscontinuüm willen plaatsen, welke 
statussen zouden de minst en welke de meest ontwikkelde zijn? Anders gesteld, hoe zou je 
de statussen ordenen op een ontwikkelingscontinuüm en waarom? 
 
Diffusion à Foreclosure à Moratorium à Achievement 
Fundamentele ontwikkelingshypothese: genuanceerde invulling heeft twee kenmerken: 
 

a) Hiërarchisch-lineair karakter: strikte sequentie 
Staat tegenover de 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 
Bv. plotse overgang van diffusion naar achievement terwijl je 2 fasen “overslaat” 
 

b)  Unidirectionaliteit: één enkele richting waarbij achievement het normatieve 
eindpunt is, maar voor velen is dit niet het eindpunt, ze bereiken dit niet. 

 
Welke verschuivingen worden vastgesteld in statustoewijzing in functie van toenemende 
leeftijd? 
 
Oefening: Interpretatie van tabel 
1. Wordt de fundamentele ontwikkelingshypothese bevestigd of weerlegd? Vergelijk 

hiertoe de proportionele verdeling van de statussen op 13-jarige en op 30-36 jarige 
leeftijd? 
De ontwikkelingshypothese wordt bevestigd: met de leeftijd bevinden meer en meer 
mensen zich in het achievement stadium, en minder en minder mensen in het diffusion 
stadium 
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2. Hoe kan je de evolutie van de moratorium status begrijpen? Welk soort patroon tekent 
zich af? 
Het gaat om curvilineaier verband, waarbij er een piek wordt vastgeteld op 19-20 jarige 
leeftijd, een kantelmoment voor het maken van keuzes 
 

3. Wordt hier een bepaald type verandering bestudeerd? Welke kanttekening moet 
geplaatst worden bij dit design? 
Gemiddeld niveau verandering (maar wel cros-sectioneel en geen longitudinale studie!) 

 
Uitstapje: Verschil cross-sectioneel en longitudinaal design 
 
Cross-sectioneel design: verschillende mensen vergeleken op één tijdsmoment 
 
Groep A: 10-jarigen 
Groep B: 20-jarigen     Deze 3 vergelijken  
Groep C: 30-jarigen 
 
Longitudinaal design: zelfde mensen vergeleken op verschillende tijdsmomenten 
 
Groep A als ze 10 zijn à Groep A als ze 20 zijn à Groep A als ze 30j zijn 
   
Uitstapje: Twee soorten verandering en stabiliteit 
 
Vaststellingen: Er is gemiddeld sprake van progressie, maar ook heel vaak stabiliteit, 
aanzienlijk veel jongvolwassenen bevinden zich nog in diffusion of foreclosure 
 
è 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) cfr. Metafoor van de ladder 
 
Bv. Onderstaande tabel: Er is absolute verandering maar relatieve stabiliteit.  
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Dus: rangordestabiliteit wil zeggen dat verandering iedereen in relatief dezelfde mate 
beïnvloedt. Om dit te onderzoeken is een longitudinaal design is vereist! 
 
Statistiek: sterke rangorde stabiliteitscoëfficiënten uit zich in sterk positieve correlatie 
 
Beide types verandering en stabiliteit zijn onafhankelijk van elkaar! Dit betekent dat ze in 
variërende mate samen kunnen voorkomen 
 

 
 
Vraag: Over welk type stabiliteit en verandering is er hier sprake? 
Rangorde stabiliteit en gemiddelde niveau stabiliteit 
 
Vraag: Over welk type stabiliteit en verandering is er hier sprake? 
Rangorde stabiliteit en gemiddeld niveauverandering 
 
Take home boodschap 
 
1. 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 
 

2. 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. 

 
3. Identiteitsontwikkeling is geen rechte lijn naar de finish: hoewel de meeste adolescenten 

vooruitgang boeken met het ouder worden, leiden er verschillende wegen naar Rome. 
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3 Naar een meer dynamische verandering 
 
Kritiek op het identiteitsstatusmodel 
- Het heeft een 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 en Bredere sociale context) 
- Verfijning is noodzakelijk van binding en exploratie 
 
Inhoudelijke vernieuwing 
 
Binding:  
 
 

 
 
Exploratie:  
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Nieuw model van Luckx et al. 
 

 
 
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-anlayse) 
i.p.v. interviews, directe meting of mediaansplitsingsprocedure => voordelen 
 

1. Interindividuele verschillen worden niet langer genegeerd 
2. Data-gedreven indeling zodat interne validiteit kan worden nagegaan, dit staat 

tegenover artificiële indeling van individuen in statussen 
3. Mogelijkheid om substatussen te dectecteren�onmogelijk indien statussen door 

onderzoeker worden bepaald 
 
Kortom: clusteranalyse = meer verfijnd en minder ruw 
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“Chill, no worries!”: Over zorgeloos verwarden 
Welke clusters (en dus statussen) worden teruggevonden als gebruik gemaakt wordt van de 
twee “klassieke” Marcia-dimensies? 
 

 
 
Deze vier clusters komen perfect overeen met de klassieke marcia identiteitsstatussen 
 
Welke clusters (en dus statussen) worden teruggevonden als gebruik gemaakt wordt van 
de vier identiteitsdimensies? 
 

 
 
Zorgt dit tot een kwantitatieve uitbreiding met bijvoorbeeld een extra identiteitsstatus, of 
tot walitatieve verfijning van de theorie? Ja, beide zijn waar!  
- Kwantitatieve uitbreiding: diffusion wordt opgesplitst in troubled diffusion en carefree 

diffusion 
- Kwalitatieve verfijning op vlak van type exploratie, er is een groter verschil in exploratie 

in de breedte en minder in de diepte en er is nu duielijke een hechtere binding bij 
achievement dan bij foreclosure 
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Opsplitsing van diffusion groep 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? 
 
Gemiddelden van de 5 Identiteitsstatussen op welbevinden en persoonlijkheid  
 
Oefening: Interpretatie van tabel 
Wanneer 2 waarden een andere lettertje hebben, dan weten we dat die waarden significant 
van elkaar verschillen. Als een waarde 2 letters heeft, dan is hij vergeleken met 2 
verschillende andere letters.  
 
1. Is er een verschil in welbevinden tussen de carefree diffusion en troubled diffusion? 

Er is een verschil op depressieve symptomen en zelfwaardering. Mensen in troubled 
hebben de meeste depressieve symptomen en de laagste zelfwaardering.  
 

2. Wat valt op als je ook de gemiddeldes in welbevinden van de andere groepen erbij 
neemt? 
Mensen in carefree hebben geen mindere zelfwaardering dan foreclosure en 
achievement 

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

Er is een verschil in welbevinden maar niet in persoonlijkheid 
 
4. Brengt differentiatie in statussen ook een genuanceerd beeld wat betreft uitkomstmaten 

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

 
 
Beschrijving van Orlosky, Marica, & Lesser (1973) van personen in moratorium status: 
« At their best, moratorium subjects are active, engaging and creative; at their worst, they 
are paralyzed by an inner turmoil of indecisiveness » 
 
In kaart brengen van voor- & 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’ 
(Schwartz, 2000, 2004) 
 
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’ 
 
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? 

a. Diffused? Reeds opgesplitst, maar troubled diffusions misschien verward omwille  
van eindeloos gepieker? 

b. Foreclosures? Exploreren niet! 
c. Achievement? Hebben vast intern kompas bij exploratietocht 

 
DUS: Moratoriums! 
 
 
 
 



Lowie Demeyere 
 

90 

Oefening: Plaats het juiste label bij de juiste status. Probeer even zelf de juiste labels toe te 
kennen aan elk van de weerhouden clusters en argumenteer waarom. Er is één label dat niet 
kan worden toegekend: 
 

 
 
- Achievement: de eerste cluster 
- Foreclosure: de vijfcde cluster  
- Troubled diffusion: tweede cluster 
- Carefree diffusion: derde cluster  
- Piekerend moratorium: vierde cluster 
- Gezond Moratorium: geen cluster 

lijkt op piekerend moratorium maar met een lage rumination 
- Ongedifferentieerde cluster: laatste cluster 
 
Vaststellingen: 

 
 
1. Er zijn drie adaptieve groepen en twee maladaptieve groepen 
2. Deze groepen worden onderscheiden op basis van bindingsdimensies en ruminatieve 

exploratie 
 
Zorgelose diffusion groep scoort even goed als achievement en foreclosure groep 
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Recent:  
Kanttekening bij « Carefree diffused », want deze mensen scoren hoog op externaliserende 
problemen (druggebruik, agressie). De «Pluk-de-dag» mentaliteit vanuit een 
identiteitsvacuüm is dus eerder een copingstrategie 
 
Nieuw label: vervreemde diffusion groep 
  
Klinische reflecties: 
Veel pathologieën zijn geworteld in een gefnuikte identiteitsontwikkeling 
 
Twee vragen 
 
1. Welke identiteitsstatussen komen boven drijven bij patiënten met een eetstoornis? Is er 

een status met een verstoorde identiteit? 
 
2. 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 of andere pathologiën vertolken mogelijks een significante identiteitsfunctie 
- Vraag naar verandering = vraag naar het laten varen van een identiteit (veeleer dan 

gedrag opgeven) 
- Bij veel patiënten dient intern compas nog opgebouwd te worden (identiteitsvacuüm) 
 
Take home boodschap:  
 
1. Mensen staan niet altijd ten volle achter hun gemaakte identiteitskeuzes. In vergelijking 

met achievement identificeren adolescenten in foreclosure status zich minder met hun 
keuzes. 
 

2. Niet alle vormen van exploratie zijn wenselijk: piekerend exploreren is een signaal van 
een vastlopende identiteitsontwikkeling. 

 
3. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lowie Demeyere 
 

92 

Hoofdstuk 8: Het intern kompas, deel 1: het ‘waarom’ van 
identiteitsontwikkeling 
 
1. Inleiding: De functies van het intern compas 
 
Intern kompas: Wat is het? 
Een solide/gefundeerd intern kompas (Assor, 2012) = geheel aan identiteiten of 
zelfbeschrijvingen die gestoeld zijn op sterk verankerde persoonlijke overtuigingen, 
intrinsieke waarden, en interesses en harmonieus geheel vormen (synthese) ~ Erikson 
     
Het intenrn compas is opgedeeld in drie identiteiten:  
 

 
 
Intern Kompas: Wat is de functie? 
Een solide intern kompas is een gids om 
 
a. ‘juiste’ identiteitskeuzes te maken (cfr. koers bepalen) = selectiefunctie  

=> vereist exploratie in de breedte! 
 
b. deze keuzes te reguleren (cfr. op koers blijven) = regulatiefunctie 

=> vereist exploratie in de diepte! 
 
c. veerkrachtig te reageren als de identiteitsontwikkeling onder spanning staat (cfr. 

stormweer) = veerkrachtfunctie  
=> niet uit ons lood laten slaan of laten verleiden 

  
Het nieuwe leerplanconcept van het Katholiek basisonderwijs schenkt hier aandacht aan! 
Aan het ontwikkelen van een intern compas, het is een kerndoelstelling van de ontwikkeling 
 
Kerndoelstelling van opvoeding & onderwijs is de 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 
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2. De ZDT-visie op het waarom van het intern kompas  
 
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 bij deze scharniermomenten: 
- aangenomen identiteit (eigen keuzes die je maakt)  
- toebedeelde identiteit (identiteit waar je zelf niets aan kunt veranderen, je hebt er niet 

voor gekozen, je moet je aanpassen)  
 
Oefening: Aangenomen of toebedeelde identiteit? 
Twee casussen: 
- Joris en Jantien (aangenomen en toebedeeld)  
- Filip (toebedeelde identiteit)  
 
Zelfaangenomen identiteit 
 
Via het nemen van sleutelbeslissingen op scharniermomten meten we ons zelf een nieuwe 
identiteit toe. Dit gaat niet per se over dagelijkse beslissingen 
- Dit is een pro-actievere identiteitsontwikkeling 
- Potentieel aanwezige a priori exploratie en zelfreflectie 
 
Soms onomkeerbaar 
Bv. moeder worden 
Bv. vegetariër worden 
 
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 
- Dit is een reactieve identiteitsontwikkeling 
- Afwezige a priori exploratie en enkel a posteriori zelflectie 
 
Vaak onomkeerbaar 
Bv. auto-immuunziekte 
 
Vaker niet-normatieve scharniermomenten 
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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 
 
Oefening: Koppel de voorbeelden aan de drie conceptuele subtypes 
 
Zelaangenomen identiteit, normatief: 
Opnieuw gaan studeren als volwassene 
 
Zelfaangenomen identiteit, niet-normatief 
Je vaste job opgeven om kunstenaar te worden 
 
Toebedeeld idnetiteit, niet-normatief: 
Door een hernia het lopen opgeven, reizen nadat je de lotto hebt gewonnen 
 
Het proces van identiteitsintegratie in detail 
 
De opbouw van een intern kompas: een procesbenadering 
Vanuit een aangenomen identiteit ontstaat vereenzelviging, en vanuit een toebedeelde 
identiteit ontstaat verzoening of verrijking. 
 
Proces van toenemende vereenzelviging 
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Existentiële schuld (May, 1983) 
Gaat gepaard met angst omwille van de gebrekkige verwerkelijking van potentieel in je leven 
 
We hebben wel de opportuniteit om met ons intern kompas in contact te komen / het 
opnieuw scherp te stellen 
 
Integratie 
Compartementalisatie van identiteiten, verschillende identiteiten tergelijk nastreven is soms 
zeer moeilijk. Dit vereist het bepalen van prioriteiten, hierbij speelt de significante ander een 
grote rol  
Bv. hardwerkende bedrijfsleider en zorgzame vader/partner 
 
Er zijn obsessieve ne harmonieuze passies; 
- Bij een obsessieve passie ervaar je negatieve gevolens tijdens en buiten de activiteit? 
- Bij een harmonieuze passie is wat je doet in harmonie met wie je bent en voel je je goed 

bij de activiteiten die je doet. Bij obsessieve passie ga je je vaak frustreren in je passie, 
waardoor je je er minder goed bij voelt.  

 
Hoe ziet het proces van identiteitsintegratie eruit in het geval van een toebedeelde 
identiteit? 
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Toebedeelde identiteiten 
Bij toebedeelde identiteiten krijg je een identiteitsbreuk & dat is dus vaak autonomie-
inhiberend: Grondige herschikking van meerdere identiteiten 
 
Maar! Hier liggen ook kansen = verrijking, het is niet noodzakelijk negatief 
Bv. lotto winnen 
 
Take home boodschap 
 
1. We dienen zowel aangenomen als toebedeelde identiteitskeuzes te reguleren. 
2. Onze identiteitskeuzes kunnen zelfvervreemdend of authentiek van aard zijn. 
3. Toebedeelde identiteiten kunnen een bron van verzet zijn, maar we kunnen ons er ook 

mee verzoenen en deze zelfs als een verrijking ervaren. 
4. Identiteiten kunnen obsessief onderhouden worden of op een harmonieuze wijze 

ingepast worden in onze levensstijl. 
 
Vitamines voor de ontwikkeling van het intern kompas 
Wat is de motor voor identiteitswerk? Van waar komt de energie? Psychologische 
Behoeftebevrediging zorgt voor een betere ontwikkeling van het intern kompas. Dit werkt in 
2 richtingenen.  
 

 
 

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 staan 
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4. Empirische ondersteuning voor de ontwikkeling van het intern kompas 
  
Hoe ontwikkelt ons intern kompas zich met toenemende leeftijd? 
Bemoedigend nieuws!: Ons intern kompas geeft meer richting aan ons functioneren met 
toenemende leeftijd! 
 

 
 
mensen zijn minder en minder bezig met identiteit, meer met generativiteit en ego-
integriteit. Ook zelf-concordantie heel belangrijk 
 
Hoe groeit deze maturiteit? 
Verschillende elementen spelen een rol: 
 
1. Meer inzicht = introspectie en zelfreflectie nodig om geïntegreerd te functioneren 
2. Ervaring: men heeft ondervonden dat handelen op basis van interesses en persoonlijke 

overtuigingen meer bevrediging schenkt 
3. Moed & vertrouwen om je innerlijke waarden en interesses te realiseren 
 
Er is dus een noodzaak van een ondersteunende omgeving; een kritische, verwerpende 
omgeving biedt niet de kans om in contact te komen met je interesses en waarden 
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Hoofdstuk 9: Het intern kompas deel 2: Het ‘wat’ van identiteitsvorming 
 
1. Wanneer blijft ons intern kompas op koers en raken we het noorden kwijt? 
 
Wat als financieel succes en het schoonheidsideaal de identiteitsvorming kleuren?  
 
Casus:  

 
 
Casus:  

 
 
Extrinsieke waarden 
Doel: impressie management. Dit is een naar buiten geöriënteerde waarde. 
àFinancieel succes, populariteit, macht en schoonheidsideaal 
     Bv. Gadgets kopen, kleren, goeie job 
 
Intrinsieke waarden 
Doel: focus op ontwikkeling van innterlijk potentieel. Dit is een naar binnen gekeerde 
orëntatie. 
à Zelf-ontwikkeling, Affiliatie, gezondheid en samenleveingsbijdrage 
     Bv. Jeugdbeweging, helpe, sporten 
 
Extrinsieke waarden zijn indicatief voor een materialistische oriëntatie (enge of brede 
definitie).  
 
Intrinsieke waarden zijn een derde manifestatie van organismische groeitendens binnen de 
ZDT, naast Intrinsieke motivatie en Internalizatie  
 
Waarden zijn hierbij wenselijke, transsituationele levensdoelen die variëren in belang en die 
als richtlijn dienen in ons leven. De waarden kleuren je zelfschema’s & interne 
representaties  
bijv. generositeit, respect, status, macht etc. 
 
Dit is een kwalitatieve visie op identiteit (óMarcia, Erikson etc.)  
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Hoe verhouden intrinsieke en extrinsieke waarden zich ten opzichte van elkaar?  
Deze waardentcirkel functioneert volgens de principes van een wipplank in een speeltuin. 
Wat wordt hiermee bedoeld?  
 

 

Bv. Mensen die veel belang hechten aan populariteit, zullen ook meer belang hechten aan een 
goed imago. 

Het is geen en-en verhaal, meer een of-of verhaal: cirkel is dynamisch. Als je veel aandacht 
richt op extrinsieke waarden, zal je minder aandacht richten op intrinsieke en omgekeerd 

Waardencirkel of waardentaart in een dynamische verhouding. Elke persoon heeft unieke 
waardenpatroon, met elke waarde als stuk van de taart, verschillend in grootte  
 
Onverenigbaarheid (Dit staat tegenover waardencompatibiliteiten) tussen bepaalde 
waarden zorgt voor Psychologisch conflict à trade-off (metafoor = wip) 
Soms de ene waarde voorop, soms de andere 
 
Structuur varieert enigszins tussen landen  
 
! “Eind”-waarde = cruciaal  
 
Dezelfde activiteit kan ten dienste staan van verschillende waarden!  
Bv. sociale media, en het nemen van seflies 
 
Opmerkingen:  
1. Studie van waarden is niet uniek voor ZDT  

Bv. specifieke domeinen in de psychologie: materialisme, slankheidsideaal  
Bv. sociale psychologie: Schwartz 
 
Deze staan wel tegenover de waarden in de ZDT want deze is prescriptief, er is sprake 
van een waardenkompas terwijl Schwartz descriptief is. 
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2. “Negatieve” en “positieve” waarden krijgen aandacht  
3.  Studie van waarden verankerd binnen een meta-theorie: dialectisch-organismisch 

mensbeeld (cfr. hoofdstuk 2)  
 
Verschillende levensstijlen: de ‘zijn’- en ‘hebben’-oriëntatie 
 
Intrinsieke waarden: zijn-oriëntatie.  
Het gaat om de activiteit, het is innelijk, zoals een betekenisvol gesprek 
 
Extrinsieke waarden: hebben-oriëntatie, zoals bezitterigheid en eigenbelang.  
Hier heerst drukte, zoals in een business gesprek, en uitwisseling van cijfers, en feiten. 
 
Quotes van Fromm:  
Hebben-oriëntatie: overtreffen van de ander 
Zijn-oriëntatie: jezelf soms wegcijferen om ten volle ontvankelijk te zijn voor de ander 
 
2. Hoe staan mensen met een intrinsiek en extrinsiek georiënteerde identiteit in het 

leven?  
 
Relatief belang van waarden:  

 
Nastreven fan financiële waarden verschilt van cultuur tot cultuur 
 
Intrinsieke en extrinsieke motivatie correleren dus met persoonlijk welbevinden, 
middelengebruik en koopverslaving.  
- Zelfmedicatie  
- Voor zowel volwassenen en kinderen  
- Meta-analyse: beperkte evidentie moderatie  
- Diverse levensdomeinen: werk, beweging, sport, ...  
 
Dit correlationeel verband werkt in tweerichtingsverkeer  
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Is er experimentele evidentie? Over cool zijn en leeftijdsgenoten imponeren  
Er worden 2 filmpjes getoond:  
- 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 opbouwen  
 
Hierna mochten de kinderen kiezen uit 2 puzzels, een puzzel die uitdagend is, maar waarvan 
je bijleert, en een puzzel die aangaf hoe goed je bent waar je niet van zult leren.  
 
Keuze uitdagende taak : 

 
 
In de matrealistische conditie ging men wel minder snel opgeven, maar minder competentie 
verwerven. 
 
Het olievlekprincipe typeert ook de werking van deze waardencirkel. Wat wordt hiermee 
bedoeld?  
 
Olievlekeffect: : het nastreven van een bepaalde waarde straalt ook uit naar de waarden die 
erbij in de buurt liggen 
 
Betalen we een sociale prijs voor een hebben-oriëntatie?  
Interpersoonlijke relaties: Bij extrinsieke motivatie hebben we een minder empathische 
houding, meer conflictueuze relaties en kleinere tevredenheid met onze partnerrelatie.  
 
Intergroep relaties: Bij extrinsieke motivatie is er meer racisme en vreemdelingenhaat, meer 
sociale dominantieoriëntatie en minder ethish verantwooord gedrag. 
Bij stubtiele priming van consumenten: meer voor wat hoort wat houding, minder 
empathisch, meer strijden met anderen. ‘Het doel heiligt de middelen’  
 
Reactie op bedreiging verschil took tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie!  
Bij extrinsieke motivatie zal er eerder agressie optreden en een objectiverende houding over 
het probleem, bij intrinsieke motivatie zal eerder prosociaal gedrag opkomen.  
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Betalen we een ecologische prijs voor een hebben-oriëntatie?  
Intrinsieke waarden correleren met een pro-ecologische houding en gedrag. 
- ‘Quid pro quo’-attitude t.o.v. milieu 

Bv. zonnepanelen  
 

 
 
Effect op...  
- Taakoriëntatie of prestatie-oriëntatie?  
- Resultaten test?  
- Recyclagepark bezoeken?  
- Informatie opzoeken bib?  
 
Intrinsieke framing van doelen: leren, meegeven aan jongere genaratie, iets voor de 
omgeving doen 
 
Extrinsieke framing van doelen: geld sparen 
 
Jouw voorspelling:  
In welke conditie halen jongere de beste resultaten en stellen ze het meest pro-ecologisch 
gedrag?  
 

 
 
Dubbele doelkadering: hoe meer doelen je aan studenten geeft, hoe meer ze het zullen zien 
als iets nuttig 
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Hoe kunnen we deze resultaten verklaren?  
Affectieve en cognitieve Micromechanismen: 

 
 
Extrinsiek georoënteerde individuen raken minder ondergedompeld in een activiteit: ze 
bekijken zichzelf makkelijker door de ogen van anderen.  
 
3. “Ja, maar....!”: Kritische perspectieven 
 
Wat als mijn naaste omgeving extrinsieke doelen aanmoedigt?  
 
Kritiek 1: Wat als de omgeving dezelfde waarden aanmoedigt? ZDT en de matchhypothese  

 
Vraag: Welke mechanismen zouden het effect van een match-situatie op het welzijn kunnen 
verklaren?  
 
Voorgestelde mechanismen (Sagiv & Schwartz, 2000):  
1. Bekrachtigd in het uitbouwen van je identiteit vb. positieve feedback  
2. Gesanctioneerd of genegeerd voor het uitbouwen van een “foute” identiteit  
3. Intern conflict  
 
Voorbeeld: Studenten economie vs studenten in lerarenopleiding: Gemiddelde van 
intrinsieke waarden is ongeveer hetzelfde, maar bij de extrinsieke waarden scoren vooral de 
economiestudenten hoger. Bij samenlevingsbijdrage scoren studenten lerarenopleiding 
hoger. Affiliatie en financieel succes vershcillen bijna nniet bij economiestudenten. Meer 
intrinsieke waarden dan extrinsieke worden nagestreefd, maar het verschil is heel klein. Op 
financieel succes blijkt het toch te kloppen dat er een groot verschil is tussen 
economiestudenten dan andere studenten: t-waarde is zeer groot  
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T-waarde: effectgroottes à belangrijk om hiernaar te kijken bij het interpreteren van deze 
tabel 
 
Voorbeeld: Welzijn is positief gecorreleerd met intrinsieke waarden en negatief met 
extrinsieke waarden, terwijl druggebruik en depressieve symptomen positief gecorreleerd 
zijn met extrinsieke waarden en negatief met intrinsiek waarden. 
 
Opdracht:  
Als je evidentie zou vinden voor de match-hypothese, hoe zou deze figuur er dan moeten 
uitzien?  
 
A) Wat zijn de onafhankelijke en afhankelijke variabelen?  

Afhankelijke variabele: welzijn, onafhankelijke variabelen: extrinsieke en intrinsieke 
motivatie van persoon én omgeving (match of niet) 

 
 
B) Blijkt evidentie voor de match-hypothese uit een hoofd- of een interactie-effect?  

Je zou een interactie-effect verwachten, maar dat wordt niet gevonden in de data, er 
worden hoofdeffecten teruggevonden. 

RESULTATEN (STAAT NIET IN SLIDES) 
Match-hypothese en bijhorned interactie-effect niet bevestigd door onderoek!  
• Ofwel vindt men enkel hoofdeffecten 
• Ofwel vindt men dat de effecten van het nastreven van extrinsieke waarden voor 

economie-studenten minder ongustig is (maar daarom nog niet gunstig)  
• Wel enige evidentie voor mediatie-effect 

 
Mediatiemodel voor studierichitng: 
De studierichting correleert heel sterk met je intrinsieke en extrinsieke aspiraties, die op zich 
positief correlen met welbevinden en negatief met druggebruik. Hiervoor worden analoge 
bevindingen gevonden bij ouder-kind relaties  
 
Zowel een selectie- als socialisatiemechanisme kunnen ee verklarende rol spelen om de 
verschillen in waarden tussen beide groepen te verklaren.  
 
Socialisatie = een gelijkenis is het resultaat van sociale relaties  
Bv. Je hebt vrienden die graag drinken à  je gaat zelf ook meer drinken 
 
Selectie = gelijkenis was er al voordat sociale relaties gevormd werden 
Bv. Je drinkt veel à je zoekt vrienden die ook veel drinken  
 
Dus als je vrienden intrinsieke waarden volgen, zal je zelf meer intrinsieke doelen nastreven. 
Of het kan zijn dat je mensen selecteert die dezelfde waarden volgen .  
 
Kan enkel onderzocht worden door longitudinaal onderzoek: 
Bv. wat zijn de waarden in het eerste jaar univ en veranderen deze doorheen de tijd. 
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Wat als iemand financieel succesvol is?  
 
Kritiek 2a:  
Wat indien je jouw extrinsieke levensdoelen weet te bereiken?  
 
Studie bij senioren: bereiken van extrinsieke doelen heeft vooral nulcorrelaties dus heeft 
weinig verband met de meeste zaken (behalve bij wanhoop en doodservaring). Het bereiken 
van intrinsieke doelen heeft wel grote effecten 
 

 
 
Intrinsieke doelen bereieken: meer welbevinden, minder depressieve symptomen, meer 
ego-integriteit, minder wanhoop, meer doodservaring en minder doodsangst. 
 
Extrinsieke doelen bereiken: correleert positief bij wanhoop en negatief bij doodservaring 
 
Kritiek 2b:  
Wat als ik een laag inkomen heb en financieel onzeker ben? 
 
Je objectief inkomen en subjectieve financiële zekerheid correleren positief met 
welbevinden, terwijl het realiseren van materialistische waarden niet, of zelf negatief met 
welbevinden correleert. 
 
Inkomen kan voor verschillende doeleinden aangewend worden zoals het voorzien in 
levensonderhoud of gewoon het uitbouwen van een materialistische levensstijl  
 
Aard van de aankoop speelt een rol! Verschil tussen ervaringsgerichte en materiële 
aankopen (Van Boven, 2005) 
 
Materiële aankopen hebben de intentie om eigendom te vergaren. 
Bv. fysieke objecten: wagen, kledij, juwelen 
 
Ervaringsgerichte aankopen hebben de intentie om ervaring op te bouwen 
Bv. Restaurantbezoek, concert, vakantie,… 
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Materiële aankoop met extrinsiek doel: je koopt exclusieve, dure schoenen om te tonen aan 
anderen dat je die hebt 
 
Materiële aankoop met intrinsiek doel: je koopt dure schoenen omdat je ze mooi vindt, of 
omdat ze heel comfortabel zitten 
 
Ervaringsgerichte aankoop met  extrinsiek doel: je gaat naar een concert om puur aan 
anderen te kunnen zeggen dat je ernaar toe bent geweest, extravagante vakantie om mee 
uit te pakken 
 
Ervaringsgerichte aankoop met  intrinsiek doel: naar een concert gaan met vrienden voor 
het plezier 
 
Ervaringsgerichte aankopen worden als meer bevredigend ervaren en gaan gepaard met een 
groter welbevinden omdat deze als een fundamenteler deel van het zelf worden gezien.  
Hoofdstuk 9: Het 'wat' van identiteitsontwikkeling  
 
4. Valt de opmars van een materialistische levensstijl te stoppen?  
 
Verschuivingen van generatie tot generatie en binnen de levensloop  
Zijn er gemiddelde verschuivingen waarneembaar?  
Bv. Leeftijdsgebonden verschillen of generatieverschillen 
 
Cfr. Recruteren en motiveren van jonge generatie!  

 
 

 Babyboom  Generation X  Generation Y  
Millennium  

Geboortejaar  ‘43-’61  ‘62-’81  ‘82-’99  

Mentaliteit  Optimistisch 
Maakbaarheid  

Postmoderne 
tijdperk  
Verward Nihilistisch  

Generation “Me” or generation 
“We”  
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Evidentie:  
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 (18-20j) van drie verschillende generaties  
 

 
 
Kritische bedenkingen: 
 
a. Dit zijn louter amerikaanse steekproeven => generalisatie naar andere samples nodig?  

 
b. Scores zijn gemiddelden en dus een trend, die niet voor iedereen toepasselijk is (kleine 

tot middelgrote effectgrootte)  
 
Alternatieve verklaring!  
Leeftijd is een constante, maar de generatie & het tijdsgewricht zijn variabel, dus ook 
Boomers & GenX kan onder invloed van een veranderend tijdgewricht meer belust zijn op 
centen, roem en imago!  
 
Binnen de levensloop: evolutie naar meer intrinsieke waarden  
 
Wortels van een intrinsiek en extrinsiek georiënteerde identiteit  
 
Route 1: Modellering  
Contextueel aangemoedigde intrinsieke versus extrinsieke doelen leidt tot een persoonlijk 
ambiëren van die welbepaalde intrinsieke versus extrinsieke doelen  
Als de omgeving dus meer extrinsieke stimuleert, zul je zelf ook meer extrinsiek gaan 
exploreren. 
 
• Op macro-niveau: Culturele, historische, economische, maatschappelijke factoren  
• Op exo-niveau: intermediaire instanties 
• Op micro-niveau: ouders, leerkrachten, buurt en leeftijdsgenoten 
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Het synthetisch werk van het ‘zelf’ wordt bemoeilijkt door:  

a. Exponentiële toename aan opties, zodat ‘kiezen meer dan ooit verliezen is’ 
Bv. Tirannie van de brijheid 
 

b. De soort aangemoedigde identiteit is extrinsiek van aard: 
Dus, er is een spontane tendens om instrinsieke doelen na te streven, en die staat 
onder spanning in een cultuur waarin de ‘good life’ gelijk gesteld wordt met ‘Goods 
Life’ of matrialisme.  

 
Route 2:  Compensatie: 
Niet enkel de aangemoedigde doelen uit de omgeving spelen een rol, ook de mate waarin de 
omgeving voor jou je behoeften ondermijnde, waardoor je pyschische onzekerheid hebt 
ontwikkeld en zo in een identiteitsvacuüm terecht komt. 
 
Behoeftefrustratie is een psychologischekwetsbaarheid 
 
Behoeftesubstituten zijn maladaptieve copingsmechanismen, het zijnsterke wensen die ons 
gedrag, gevoel en denken sturen en de belofte in zich houden van levensgeluk te 
veroorzaken (wat niet klopt) 
 
Extrinsieke aspiraties fungeren als behoeftesubstituten en vormen een ersatz-identiteit = 
surrogaat / « lapmiddel »  
Bv. je bent gepest geweest en koopt een nieuwe gsm om ermee op te scheppen en vrienden 
te krijgen, ersatz betekent dat het je maar tijdelijk vrolijk maakt. 
 
Hoe kan je kinderen weerbaar maken?  
Behoefte ondersteunende omgeving is cruciaal. Opbouw van een intern kompas is een 
kritische ingesteldheid die fungeert als een veerkrachtfactor  
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Take home boodschap  
1. Extrinsieke waarden zijn – helaas – aan een historische opmars bezig.  
2. Naarmate we ouder worden, hechten we meer belang aan intrinsieke waarden, al kan de 

context roet in het eten gooien.  
3. Er bestaan twee grote ontwikkelingspaden op weg naar een materialistische levensstijl: 

modellelering en compensatie voor psychische onzekerheid en behoeftefrustratie.  
4. Beide paden zijn op een dynamische wijze met elkaar verweven.  
5. Het tegengif tegen een materialistische levensstijl bestaat uit: Een omgeving die inspeelt 

op de psychologische behoeftes, Intrinsiek georiënteerde rolmodellen en Een kritische 
houding tegenover extrinsieke boodschappen  
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Hoofdstuk 10: Klassiek ontwikkelingspsychologisch opvoedingsonderzoek 
 
Dialoog: 
Dialoog tussen Ahmed (16) en zijn papa voor het avondeten. Ahmed is in de weer met zijn 
telefoon. Wat vind je van de aanpak van de papa?  
 
Papa: Binnen vijf minuten is het eten klaar, Ahmed. Kan je jouw telefoon aan de kant leggen en de 
tafel dekken? 
Ahmed: zwijgt en heeft de vraag niet gehoord of doet alsof 
Drie minuten later. Papa heeft ondertussen de helft van de tafel gedekt. •Papa: Ahmed, doe die 
telefoon aan de kant. Het is nu tijd om te eten. •Ahmed: Oké. Ahmed blijft in de zetel zitten.  
Papa: Ahmed, wij beginnen te eten. Wat moet je toch zo nodig voortdurend op die telefoon bezig 
zijn? Je hebt net je vrienden op school gezien! En we spraken af dat maaltijden een mediabreak zijn 
voor ons allemaal. Ook je telefoon heeft daar deugd van hoor! Leg je telefoon dus in het mandje. 
Ahmed: Oké, oké, jullie kunnen zeuren over die zaken. Ahmed maakt nog geen aanstalten om op te 
staan. 
Papa: Zeuren? Als je nu jouw telefoon niet weglegt en aan tafel komt, dan neem ik hem voor de rest 
van de week van je af! Ik had je gevraagd om de tafel te dekken, maar dat is te veel gevraagd. 
Nochtans ben jij vandaag aan de beurt. Je gedraagt je als een koning! 
Ahmed: Oké, oké, ik zal straks helpen afruimen.  
 
Inleiding  
Opvoeding is een:  
• dagelijks gespreksonderwerp  
• bron van plezier & spanning  
• Een persoonlijk & gevoelig thema (cfr. eigen opvoedingsgeschiedenis)  

Bv. Spiegelen aan hoe je zelf bent opgevoed vroeger 
 
Maatschappelijke vaststellingen  
Opvoedingsindustrie boomt! (boeken, programma’s, tijdschriften, etc.). Ook de overheid 
investeert in opvoeding! 
Bv. Thuis en gezinsbegeleiding.  
 
Wat zijn mogelijke redenen voor deze stijgende populariteit?  
1. Is het moeilijker om in onze complexere samenleving (facebook, internet, ...) een goede 

opvoeding te bieden?  
• Er is een toegenomen mogelijkheden voor kinderen! Het is moeilijker om hier een 

pat in te vinden. Bv. Reeds op jonge leeftijd: circus, judo etc., Studiemogelijkheden 
zijn gigantisch  

• Grenzen stellen is geen sinecure, het is niet vanzelfsprekend 
Bv. GSM-gebruik ,Gaming, Leren  

 
Is de huidige generatie ouders dan te laks en te permissief? Ouders moeten ook mee 
evolueren in een snel evoluerende samenleving. Dit is vaak een zeer moeilijke opdracht. 
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2. Kennis binnen handbereik  
• Internet  
• Ouders zijn meer verantwoordelijk gesteld voor falen & slagen van ontwikkeling van 

het kind in een meritocratische samenleving. Het lijkt ons mogelijk om het perfecte 
kind te kunnen maken, waardoor ouderds ook een bepaalde faalangst hebben als 
dat niet zou lukken. Hierdoor komt een G$grotere behoefte aan kennis/ advies en 
dat kan druk ontlokken.  

 
We zien in de media dat ouders vaak de vraag hebben naar adviesen over opvoeding, over 
wat er moeten doen. Er is een wetenschappelijke houding nodig met empirische evidentie!  
Bv. Ouderschapsburnouts 
 
Vaststellingen in de wetenschappelijke literatuur  
Trend 1: Exponentiële toename 
• Specifieke tijdschriften: bvb. Parenting: Science & Practice  
• Wildgroei aan academisch jargon  

 
Trend 2: Verschillende stromingen in de opvoedingsliteratuur  
• Klasieke opvoedingsliteratuur 
• Zelf-detelerinatie theorie 

 
We zien dat er op geen enkele manier pogingen zijn om deze twee visies met elkaar te 
verzoenen. Wat zijn de redenen hier voor? 
 
Voorbeeld: Waarom is het water zo diep?  
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Reden 1: Verschillend mensbeeld  

 
 
Reden 2: Verschillende houding ten opzichte van de universaliteit van opvoedingsprocessen!  
 
Van uit de klassieke opvoedingstheorue is een goeie opvoeding relatief. Er is geen inherent 
goede of slechte opvoedingsstijl: “Het hangt er maar van af ...”: Het is een te complexe zaak! 
Relativistisch spreken over opvoeding = genuanceerder en intelligenter  
Bv. Wat voor de ene goed is, is het daarom niet voor de ander, verschillen komen door 
Persoonlijkheid/ karakter, Leeftijd, Cultuur  
 
Maar vanuit de ZDT: verzet tegen een dergelijk relativisme. Ze doen de claim dat er 
fundamentele en universele ingrediënten voor een recept van goed opvoeden bestaan.  
Bv. Basisbehoeften stimuleren gaan universeel een beter resultaat opleveren.  
  
Doelstellingen Deel IV  
• Overzicht bieden van bestaande opvoedingsstijlen en – dimensies vanuit een historisch 

perspectief  
• Concrete illustraties & opvoedingstips geven  
• Effecten van opvoeding bespreken ÞWat is goede opvoeding?  
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1. Verschillendetypesopvoeding:de configurationele benadering  
 
De configurationele benadering  
Opvoedingsstijl is de algemene houding van de ouder ten opzichte van het kind of het 
algemene emotioneel-affectieve klimaat waarin kinderen worden grootgebracht  
 
Ouders houden er niet altijd eenzelfde opvoedingsstijl op na.  
 
Oefening: Herkennen van opvoedingsconfiguraties  
De adjectieven op de volgende slide beschrijven allen het emotioneel-affectieve klimaat 
waarin je bent / wordt opgevoed.  
 
Bespreek met je buurman/vrouw: Probeer deze te ordenen in groepjes van 3, Probeer een 
naam te verzinnen voor de opvoedingsstijl die gekenmerkt wordt deze verschillende 
adjectieven.  
kindgericht, laks, afwezig, afstandelijk, empathisch, flexibel, rigide, toegeeflijk, chaotisch, 
streng, ongeïnteresseerd  
 
Er zijn 2 opvoedingsdimensies: 
• Reponsiveit 

Warme, hechte, en ondersteunende band opbouwen 
• Controle 

Grenzen stellen, regels meegeven en consequent regels opvolgen 
 

 
 
Opvoedingsconfiguratie of –stijl:  
Is een combinatie van twee opvoedingsdimensies. Wordt geïnterpreteerd als gestalt = het 
geheel is meer dan de som van de delen; je kan maar de effecten begrijpen als je naar het 
geheel kijkt  
 
à Zo wordt een typologie van opvoedingsconfiguraties of – stijlen ontwikkeld  
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Wat met de democratische ouders?  
Hebben veel responsiviteit maar een eerder matige controle 
 
Democratische opvoedingsstijl = matige hoeveelheid aan controle, te soft, want ...  
• Te gelijkwaardige positie, want te veel inspraak  
• Onvoorwaardelijk aanvaarding en open 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  

 
 

 
 
  



Lowie Demeyere 
 

115 

Is er bewijs voor een historische slingerbeweging: Van autoritair naar permissief & terug?  
 

 
Meer kindgericht, maar ook meer permissief? 
 
Parallelle verschuiving in man-vrouwrolverdeling: meer gelijkwaardigheid 
 
Vergelijking tussen hoe ouders zichzelf zien en hoe kinderen hun ouders zien biedt een 
inzicht in de mate van congruentie  
• Correspondentie: Vraag naar correlationele samenhang  
• Discrepantie : Vraag naar gemiddelde gelijkenissen en verschillen  

 
1. Correspondentie = correlationele samenhang 
 
        à Er is een zeer kleine samenhang of correspondentie! (deels afhankelijk van leeftijd)  
             (.20 tot .30)  
 
Mate van correspondentie tussen kind- en oudermetingen van opvoeding 
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2. Discrepantie = gemiddelde 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  
• 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?  
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Houden deze verbanden stand over de tijd?  
Crosssectionele en longitudinale samenhang tussen opvoedingsstijlen en externalizerende 
problemen  

 
 
Enkel gezaghebbende opvoeding correleert positief met externalizerende problemen  
  
Vervolgstudies 1:  
Maar, moeten we ouders noodzakelijk met de vinger wijzen? Cross-sectionele studies 
zeggen niets over 
• bidirectionele/wederkerige relatie 
• de kip-ei problematiek  

 

 
 
Vervolgstudies 2:  
Wat als mama en papa er een verschillende opvoedingsstijl op nahouden? Er is een 
positieve, maar vrij beperkte samenhang: verschillende combinaties zijn mogelijk!  
 
Welke opties & hypotheses zou je naar voren schuiven? Drie opties: 
1) Accentuatiehypothese 

bijv. Afwijzend - gezaghebbend: De stijl van de stijl van de ene ouder accentueert 
aspecten van de stijl van de andere ouder.  
 

2) Compensatiehypothese 
bijv. Afwijzend – gezaghebbend: De ene ouders zal de stijl van de andere ouder 
compenseren als buffer of bescherming van negatieve gevolgen van de opvoedingsstijl 
door de andere ouder.  
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3) Matchhypothese 
bijv. autoritair – autoritair  

 

 
 
Naar mate het aantal gezaghebbende ouders toeneemt, zien we dat de gemeten 
delinquentie afneemt. Een belangrijk punt: hoe meer gezaghebbende oudes, hoe beter voor 
de adolescenten, zelf als dit betekent dat er een mismatch is tussen de opvoedingsstijlen van 
de ouders. Dit is bevestiging voor de compensatiehypothese.  
 
De typologie van opvoedingsstijlen is zeer invloedrijk in de literatuur!   
 
Hoe ziet de huidige stand van zaken er uit?  
Er is een oproep om theorie in de praktijk te vertalen!  
 
Maar ... overhaast besluit, want verschillende vragen nog onbeantwoord:  

1. Specifieke effecten van de verschillende opvoedingstijlen? 
2. Exhaustieve lijst van opvoedingsdimensies? 
3. Verklarende mechanismen? 

 
à Verschuiving van een macro- naar een microbenadering  
Van een configurationele benadering, naar een meer specifieke dimensionele bendaring om 
hier de dimensies afzonderlijk te bestuderen.  
 
Take home boodschap  
1. In de configurationele benadering van Baumrind worden vier types opvoeding 

onderscheiden.  
2. Gezaghebbend ouderschap gaat samen met de meest gunstige ontwikkelingsuitkomsten, 

terwijl afwijzend ouderschap de meest ongunstige uitkomsten voorspelt.  
3. Autoritair ouderschap is over de afgelopen generaties afgenomen.  
4. Liever dan twee ouders te hebben die elk eenzelfde opvoedingsstijl (autoritair, 

afwijzend, persmissief) hanteren, is het wenselijk dat één van beide ouders 
gezaghebbend is.  

5. Het is te vroeg om het onderzoek naar de effecten van gezaghebbend ouderschap te 
staken.  
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2. Dimensionele opvoedingsbenadering  
 
Responsiviteit is de mate van ondersteuning, warmte en liefde in de relatie tussen ouder en 
kind  
 

 
Bv. Samen dingen doen  Bv. Troosten bij pijn, boosheid 
 
Dit heeft invloed op het sociaal functioneren van het kind.  
 
Waarom is ouderlijke responsiviteit bevordelijk voor de ontwikkeling?  
Verklarende mechanismen?  
 

 
 
 
 
 
 
Zo eenduidig als de literatuur is rond responsiviteit, zo verwarrend is de literatuur rond 
ouderlijke controle 
 
Controle kan worden opgedeeld in 2 componenten, namelijk gedragsmatige controle en 
psychologische controle. Als ouder kun je dus controle hebben over het kind, maar te veel 
controle staat creativiteit in de weg.  Deze kunnen op zich ook in veschillende aspecten 
worden opgedeeld: 
 
1. Gedragsmatige controle 

- Communiceren van verwachtingen 
- toezicht houden (herhalen) 
- disciplinaire maatregelen nemen 
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2. Psychologische controle 
- Schuldinductie 
- Schaamte-inductie 
- Angst-inductie 
- Voorwaardelijke aandacht 

 
Psychologische controle 
Schaefer: vindt dit intrusief, overbeschermend, veeleisend, en te sterk emotioneel 
betrokken. Hij heeft dit inductief ontdekt, niet naar gezocht, per ongeluk 
 
Barber: Vindt dit onderhuidse & manipulatieve technieken van de ouders 
 
« Psychologically controlling processes involve socialization pressure that is nonresponsive to 
the child’s emotional and psychological needs, that stifles independent expression and 
autonomy »  
 
Psychologische controle zou interfereren in het individuatieproces & een te sterke 
afhankelijkheid in de hand werken  
 
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!” 
 
à Ouders wentelen zich in slachtofferrol + overgenaliseren (‘altijd hetzelfde!’)  
 
Schaamteindinductie: 
“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!” 
 
à 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” (cfr. Dactylo) 
“Als je zo verder gaat met leren, dan voorspel ik problemen!”  
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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, geen onvoorwaardelijke aandacht en 

liefde 
 

=> voorwaardelijke aanvaarding !  
 
Voorbeelden: 
Delen op vakantie: “als je niet deelt, dan zal mama triestig zijn” 
Sinterklaas: “Toon eens dat je flink bent! Maar jaaa, nu ben je echt een flink, hiet een 
cadeautje”  
 
Deze verschillende componenten komen vaak alle vier samen voor!  
 
Gemeenschappelijke kenmerken: 
• Manipulatief: al dan niet bewust  
• Ouders willen iets van kinderen gedaan krijgen  
• Intrusief & controlerend  

 
 

 
 
 
Hoe kunnen we de effecten van psychologisch controlerend opvoeden op internaliserende 
problemen begrijpen? Welke processen spelen een rol?  
 
Verklarende mechanismen? 
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Betalen jongeren die in een psychologisch controlerend klimaat opgroeien ook een 
relationele prijs voor dergelijke opvoeding? JA!  
à Hoofdstuk 10: Klassiek opvoedingsonderzoek  
 
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  
 

 
 
à Getuigt ook van voorwaardelijke aanvaarding  
 
Er vindt ook een generalisatie plaats van de interactiemodus thuis naar buitenwereld! Dit 
wordt zelf uitbreiding naar het soort hulpgedrag die je zou toedienen (cfr. zelfgeoriënteerd 
helpen)  
Bv. “Ik help als ik weet dat anderen ook iets terug doen”  
 
 

 
 
 
Gemeenschappelijke basis van deze mechanismen is de voorwaardelijke aanvaarding van 
zichzelf (zelfkritisch perfectionisme) of anderen (relationele agressie)  
 
Maar… 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 à Maar ... gemeenschappelijke stam = te dun!  
- Een analoge betekenis van hebben à Maar ... betekenis van controle is verschillend! 

 
Gevolg? Andere termen voor gedragsmatige controle zijn wenselijk! 
• Structuur of regulatie 
• Controlerend opvoeden  
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Kritische bedenking 2:  
Notie op psychologische controle  
 
Wat is het tegendeel van psychologische controle? Wat houdt autonomie-ondersteuning 
precies in? Dit is een cruciale vraag want autonomie ondersteuning bevordert groei! 
Zie ZDT-literatuur (Hoofdstuk 11) 
 
Kritische bedenking 3:  
Notie op gedragsmatige controle 
 
Breedopgevat = amalgaam  
Wat is de positieve pool van gedragsmatige controle?  
 

 
 
Bij te lage en te hoge gedragsmatige controle blijft er meer probleemgedrag bij het kind over 
dan bij amtige gedragsmatige controle.  
 
Mogen ouders hun kind een tik geven?  
 
Definitie van lichamelijk straffen:  
Lichamelijk straffen wordt gedefinieerd als “het gebruik van fysieke kracht met de intentie 
om het kind pijn te doen, maar geen lichamelijke blessure te veroorzaken met de bedoeling 
om het gedrag van het kind te corrigeren of te controleren” (Gershoff, 2002)  
 
Fysiek misbruik of kwetsen dient hiervan onderscheiden te worden, al kan dit toch het 
gevolg zijn of een “by-product” van het lichamelijk straffen van een kind  
 
Lichamelijk straffen komt voor in milde vorm: tik op de handen of achterwerk, draai om de 
oren  
 
Wat zijn de effecten van lichamelijk straffen?  
Meta-analyse van Gershoff (2002) toont aan dat hier heel wat negatieve zaken mee 
samenhangen:  

- Verminderd welzijn 
- Meer agressie 
- Meer probleemgedrag 
- Verminderde moraliteit etc. 
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Deze negatieve effecten tonen zich zowel als kinderen nog minderjarig zijn, maar ook op 
volwassen leeftijd, maar het lichamelijk straffen hangt wel positief samen met het direct 
inwilligen van het verzoek  
(cfr. situationele gehoorzaamheid; Kochanska)  
 
Gershoff (2013): “Spanking and child development; we know enough to stop hitting our 
children”  
 
Maar zijn er geen onopgeloste vragen?  
 
1. Het was een veeleer cross-sectioneel dan longitudinaal onderzoek; dus, geen uitspraak 

mogelijk over richting van verband  
 

 
 
2. ... er is geen experimentele evidentie!  
 
Vergelijking van twee West-Afrikaanse scholen, die een verschillend disciplinair beleid 
hanteren (Talwar & Lee, 2011)  
• School A = fysiek straffen: 40 X/ dag 
• School B = geen fysiek straffen toegestaan 
• Kinderen: 3 à 4 jaar  

 
Activiteit: Gisspel: Speelgoed met geluid raden: 2 stuks, Proefleider verlaat labo (leeuw zit 
onder deken), Kind kan spieken  
 
Proefleider terug: Heb je gekeken?  
à Detectie van leugenaars + volhouders tijdens spel nadien  
à Verschil tussen beide scholen: 12x meer leugenaars & 5 x meer volgehouden leugens!  
 
3. ... er zijn toch wel omstandigheden waarbij het uitdelen van een tik wel effectief is? 

Welke factoren zorgen er voor dat het lichamelijk straffen niet noodzakelijk zo negatief 
is? (= vraag naar modererende factoren)  
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Vraag naar modererende factoren  
1. Gepland vs. emotioneel-impulsief lichamelijk straffen  
2. Frequentie vs. ernst van lichamelijk straffen  
3. Wat indien lichamelijk straffen gebeurt in combinatie met andere 

disciplineringtechnieken. bv. inductie, warmte  
 
Dit staat tegenover Lee, Altschul, & Gershoff (2013): warmte kan de toename in agressie bij 
1–jarigen niet afzwakken!  
 
TIP: Probeer je kind geen disciplinerende tik te geven  
Als een ouder een kind een tik geeft, hoe goedbedoeld ook, dan wordt de spanning in de 
ouder-kind relatie onmiddelijk opgeschroefd in plaats van verminderd, waardoor de zaak 
dreigt te escaleren en kan dit tot ongewenst imitatiegedrag leiden, wat diezelfde ouders 
zeker zouden afkeuren  
 
Take home boodschap  
1. Responsieve opvoeding versterkt het persoonlijk en het sociaal functioneren omdat het 

empatische reacties oproept.  
2. Psychologisch controlerende ouders plegen emotionele chantage met ongunstige 

gevolgen voor het persoonlijk en interpersoonlijk functioneren van kinderen.  
3. De gemeenschappelijke basis van gedragsmatige en psychologische controle is beperkt: 

de term ‘gedragsmatige controle’ kan dan ook beter vervangen worden door ‘structuur’  
4. Fysiek straffen veroorzaakt probleemgedrag, zelfs bij jonge kinderen, en is dus ten allen 

tijde te vermijden.  
 
3. Helicopterperspectief  
Drie evoluties  
 
1) Deconstructieproces: van een macro- naar microbenadering  

Opvoedingsstijl => -dimensie => bouwstenen  
 
2) Generalizeerbaarheid: rol van Cultuur, Leeftijd en Persoonlijkheid 

à Nood aan een theoretisch fundament!  
 
3) Meer dynamische benadering  

à Voortdurende wisselwerking ouder & kind  
à Veel dag-tot-dag variatie in opvoeding 
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Hoofdstuk 11: Het voeden van de groei van kinderen: De bouwstenen van 
een behoefte ondersteunende opvoeding 
 
Vitamines voor de groei zijn dus: Autonomie, competentie en verbondenheid. Deze zijn 
psychologisch van aard, inherent, fundamenteel en universeel. Deze drie correleren positief 
met groei en welbevinden van het kind. 
 
1. Als kinderen het gevoel hebben zichzelf te mogen zijn: rol van 

autonomieondersteuning 
 

 
 
Bv. Een leerling heeft een taak niet gemaakt bij een autonomie ondersteunende leerkracht 

- Vertrekpunt: Veel leerlingen hebben het niet gemakkelijk thuis, huistaken make is niet 
hun prioriteit 

- Grondhouding: Ik zie dat je jouw taak niet gemaakt heb, hoe komt dit? 
- Aansluiting zoeken bij psychologische behoeftes: Begrip voor de leerling, tweede kans 

geven/ consequenties duiden 
- Gevoel bij persoon: De leraar begrijpt mij, houdt rekening met mij, geeft mij 

verantwoordelijkheid 
 

Zes bouwstenen van een autonomie-ondersteunende opvoeding 
 
Taakvreugde:  bepaalde uitdaging aan kinderen aanbieden, nieuwsgierigheid prikkelen, een 

leuke factor toevoegen aan een taak 
 Bv. Slechte manier is met externe factoren, belonen of straffen. 
 
Inbreng:  ruimte voor onderhandeling, het kind ook laten voorstellen doen, keuzes 

maken 
 Bv. We gaan slapen nu, hoe wil je naar boven gaan op de trap? 
 Bv. Slechte controlerende ouders: mijn wil is wet 
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Duiding: Inspelen op de geïdentificeerde regulatie van het kind, duidelijk maken 
waarom je iets verlangt, waarom het belangrijk is 

 Bv. Controlerend: Geen duidelijke reden geven  
 
Ritme: Volgen van het ontwikkelingsritme van het kind, het kind moet zijn eigen 

natuurlijk ritme kunnen vinden, geduldig zijn, tempo van kind volgen 
 Bv. Controlerende opvoeding: eigen tempo, moet sneller gaan 
 
Hun stem:  Voorstel van kind waardoren, ruimte laten voor weerstand, perspectief van 

kind ook innemen en erkenning geven aan de inbreng, ook al wordt die 
uiteindelijk niet per se gevolgd. 

 Bv. controlerend: geen begrip, elke vorm van weerstand van het kind 
blokkeren 

 
Uitnodigende taal: In termen van ‘kunnen’, ‘willen’ en niet in termen van ‘moeten’ 
 
Een voorbeeld uit het dagelijks leven:  
Hoe kan de papa in het visvoorbeeld elk van de bouwstenen toepassen?  
 

 
 
Oefening:  
Fragment na aanslag in Parijs tussen vader en kind 
 
Van welke autonomie ondersteunende bouwstenen maakt de vader in het filmfragment het 
meest uitgesproken gebruik? 
Inbreng van het kind en duiding van de vader, met aandacht voor het ritme van het kind 
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Verband met klassieke opvoedingsconcepten 
Hoe verhoudt de zelf-determinatie theorie zich tegenover klassieke opvoedingsconcepten?  
 
à Psychologische controle binnen ZDT 
 
Psychologische controle is een vorm van interne controle, je gaat druk van binnenuit 
aanwakkeren. Binnen andere vormen van controlerend opvoeden, wordt externe controle 
aangewakkerd, door bijvoorbeeld straffen, roepen, bevelen 
 
Kritische bedenkingen op hun plaats!  
 
1. In welke mate bevorderen ouders de verantwoordelijkheidszin en zelfstandigheid van 

hun kinderen als ze autonomie ondersteunend opvoeden? 
 

2. In welke mate resulteert een autonomie ondersteunende opvoeding in “gepamper” en 
een knuffelpedagogiek? 

 
3. In welke mate verzandt een autonomie ondersteunende opvoeding in een laissez-faire 

klimaat? 
 
Kritische bedenking 1:  
In welke mate bevorderen ouders de verantwoordelijkheidszin en zelfstandigheid van hun 
kinderen als ze autonomie ondersteunend opvoeden? 
  

 
 
Beiden kunnen met elkaar gekruist worden in een 4-velden tabel!  
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Wat betekent dit nu voor de opvoedingspraktijk?  
Vele ouders beklemtonen dat kinderen zelfstandiger moeten leren worden! Maar: deze 
boodschap bevat mogelijks een aantal valkuilen, die we dienen te nuanceren: 
 
a. Aangemoedigde onafhankelijkheid/ zelfstandigheid draagt enkel bij tot ontwikkeling 

wanneer gewenst (i.c., wanneer vrijwillig gemotiveerd) 
 

b. 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 ze 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 het niet prematuur tot zelfstandigheid te 

dwingen, al is het belangrijk om het soms 
o Uit te dagen om een nieuwe onafhankelijke stap te zetten via duiding 
o Het erkennen van de “last” van deze nieuwe stap 
o Het wegnemen van al te grote obstakels tot zelfstandigheid. 
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Kritische bedenking 2:  
Resulteert autonomieondersteuning niet in gepamperde en een knuffelpedagogiek? Zorgt 
een autonomie ondersteunend gezinsklimaat ervaar dat kinderen ‘emotionele softies’ 
worden en niet tegen druk opgewassen zijn? 
 
Die valkuil bestaat misschien, maar het is niet de bedoeling!  
 
Pamperen is overbeschermend optreden door  kinderen ten alle prijzen tegen negatieve 
emoties te beschermen & gevoelens voor hen te benoemen en tegenslag te beschermen & 
hen leerkansen te ontnemen!  
Vb. direct te hulp schieten bij valpartij en oplossingen huiswerk aanreiken; mee zitten 
onderstrepen in cursussen  
 
In een autonomie ondersteunend gezinsklimaat worden kinderen emotioneel vaardiger! 
 

 
 
Als men controlerende handelt als ouder, dan zal men kinderen leerkansen ontnemen 
omdat men te snel tussenkomt en overneemt 
 
Take home boodschap 
 
1. Grondhouding van autonomieondersteunend opvoeden is nieuwsgierigheid en een 

basisvertrouwen in de spontane, op groei gerichte ontwikkeling van kinderen. 
2. Autonomieondersteunend opvoeden bevat zes bouwstenen. 
3. Autonomieondersteunende ouders weten goed in te schatten wanneer kinderen toe zijn 

aan hun volgende stap in hun zelfstandigheidsontwikkeling. 
4. 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. 
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Kritische bedenking 3:  
Resulteert een autonomie ondersteunende opvoeding niet in een laissez-faire klimaat? 
Trekken autonomie ondersteunende ouders wel grenzen? 
 
Autonomie-ondersteuning betekent niet dat kinderen aan hun lot worden over gelaten om 
problemen die ze ervaren op te lossen. Dat is gebrek aan betrokkenheid 
 
Betekent ook niet dat dat ouders geen regels en normen kunnen stellen en kinderen 
onbeperkte vrijheid genieten, dat zou een permissieve omgeving zijn.  
 
Structuur en autonomie ondersteuning kunnen makkelijk hand in hand gaan!  
 

 
 
2. Als kinderen hun vaardigheden kunnen ontplooien: structuur 
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Zes bouwstenen van een structurerende opvoeding: 
 
Heldere verwachtingen:  Duidelijk maken aan kinderen wat precies van hen verwacht 

wordt 
 Bv. Chaotische ouders: geen duidelijkheid, kinderen zijn het 

noorden kwijt en weten niet wat te doen 
 
Vertrouwen en uitdaging: Goed competentie niveau van het kind inschatten, zone van 

naaste ontwikkeling, vertrouwen geven dat ze in staat zijn 
volgende stap te nemen 

 Bv. Chaotisch: niet aanpassen aan niveau kind, te moeilijk of te 
makkelijk maken, kinderen heeft geen kans om zich te 
ontplooien of succes te ervaren 

 
Opvolging:  Na gaan in welke mate verwachtingen worden opgevolgd 
 Bv. Chaotisch: soms wel en soms niet, kind weet niet wat te 

verwachten 
 
Gepaste hulp bieden: hulp moet afgestemd zijn op competentieniveau en na gaan 

wanneer of hoe lang de ondersteuning te bieden, wat wil het 
kind? 

 Bv. Chaotisch: geen hulp bieden, soms wel soms niet, niet 
afgesdtemd op noden van kind 

 
Informationele feedback geven:                                         

Benoemen wat positief is, werkpunten weergeven, afgestemd 
op het kind, positief en constructief 
Bv. Chaotisch: enkel kritiek, niet opbouwend, kind voelt zich 
niet competent 
 

 
Zelfreflectie:  Kind uitnodigen om zelf na te denken over wat eventueel beter 

kan, wat goed was, kind zelf tot duiding en inzicht of oplossing 
laten komen 

 Bv. Chaotisch: dit niet doen 
 
Timing van de verschillende bouwstenen van structuur:  
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Afstemming op het ontwikkelingsniveau van het kind:  
Een aantal voorbeeld uit het dagelijks leven ter illustratie 
 
Vaststelling: Ouders beschouwen zich vaak als de expert tegenover een zogenaamd 
onwetend kind. Vanuit deze rol geven ze vaak hulp & informatie 
 
Maar: niet alle hulp is behulpzaam of niet alle informatie gewenst! Dit kan irritatie & wrevel 
oproepen! 
Bv. Als een kind zelf al iets kan, laat het hem dan oefenen en geef hem tips, doe het niet zelf 
als het nog niet snel genoeg gaat bv ‘s ochtends zelf boterham smeren 
Bv. In het verkeer ‘heb je die fietser niet gezien misschien’ als je leert rijden, je hebt hem wel 
gezien, overbodig informatie is vervelend 
 
Het is dus 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 
 
à Verschillende behoeftes worden vaak simultaan gevoed! 
 
Tip:  Ouders kunnen proberen om geen overbodige maar wel gewenste informatie te 

geven 
 
De motivationele 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 (2 x 2 design)  
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Positieve feedback is dus beter voor zowel de competentie als het plezier van het kind 
 
Tip:  Ouders kunnen proberen hun appreciatie uit te drukken & hun kind een 

schouderklopje te geven 
 
Naar een meer verfijnd en integratief inzicht in het samenspel tussen structuur en 
autonomieondersteuning 
 
Oefenfing: Orde zoeken 
 
Situatie 1: Opruimen 
A: Je vraagt je kind wat hem tegenhoudt om op te ruimen 
    à Autonomieondersteunend 
 
B: je zegt iets als: ‘hoe oud ben jij eigelijk? Is dat nu zo moeilijk? 
    à Controle 
 
C: Je zegt: ik trek me er niets meer van aan! Je trekt je plan maar! 
    à chaos 
 
D: Je herinnert je kind aan de afspraken die je hier hem/haar rond hebt gemaakt 
     à structuur 
 
Situatie 2: Examenperiode 
E: Je stelt samen een schema op zodat je kind vertrouwen heeft dat het ni staat is 
     schoolwerk te doen 
     à structuur 
 
F: Je belooft dat als hij hard werkt, dat je zondag samen iets leuk zal doen 
    à  controle 
 
G: Je mengt je hier niet in en ziet in het weekend wel of je kind gestudeert heeft of niet 
     à  chaos 
 
H: Je bespreekt samen met je kind welke vakken het zwaarste zijn, en laat hem zelf kiezen 
     welke vakken hij begint en hoeveel tijd hij er aan besteeds 
     à autonomie ondersteunend 
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Wat is de globale structuur die boven komt drijven? Wat zijn de vier belangrijke zones? 
 

 
Naar een meer verfijnd inzicht: idenftificeren van verschillende zones 
 

 
 
Compatibele opvoedingszones: Zones die zich dich bij elkaar bevinden zullen meestal zeer 
goed hand in hand zijn met elkaar 
 
Conflicterende zones: Zones die uit elkaar liggen, zullen vaak niet met elkaar te combineren 
vallen.  
 
Wat zijn de valkuilen van participatief en verhelderend te werk gaan? De cirkel biedt hier 
inzicht in!  
 
Participatieve en afwachtende zones liggen dicht bij elkaar! 
Bv. Je biedt een keuze aan aan een kind, maar die wil niet kiezen, dan zal die niet weten wat 
te doen en zal het eerder demotiverend in plaats van motiverend aanvoelen.  
 
à Je zal afwachtend gepercipieerd worden terwijl je participatief probeert te zijn. 
 
Stellen we ons soms niet te eisennd op als we duidelijkheid creëren over wat we van onze 
kinderen verwachten?  
 
à verhelderend en eisend liggen naast elkaar op de cirkel!  
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Als we deze verschillenfde zones in verband brengen met externe variabelen, welk 
patroon aan correlaties verwacht je dan? 
 

 
Afstemmend en begeleidend: sterkste voorspeeler voor positieve beoordeling!  
Vooral opgevende benadering geeft de minst gunstige effecten op de beoordeling van de 
kwaliteiet van de leerkracht.  
 
Voor elke ouder kan je een gepersonaliseerd profiel maken op basis van deze cirkel en 
vragenlijst. Deze legt sterktes, evenals zwaktes bloot van ouders of leerkrachten!  
 
Kunnen we de verschillende bouwstenen een plaats geven in de opvoedingscrikel? 
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Moet ouderlijk verbieden verboden worden? 
Wat zijn de cruciale voorwaarden opdat jongeren een ouderlijk verbod zouden accepteren? 
 
Verbieden is een heel frequent gebruikte strategie door socialisatiefiguren: “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 
• Leerkracht: niet spieken, niet praten in de klas 

 
Hoe kan de volgende paradox worden opgelost? 
 

 
 
Negatieve vrijheid: Bevrijd zijn van externe beperkingen, interferenties en regulaties. Elke 
vorm van externe inmenging en dus elk verbod wordt gezien als een aanslag op deze 
vrijheid. Dit opent de deur voor een permissieve aanpak. 
Negatieve vrijheid…  
= afwezigheid van beperkingen 
= ongelimiteerde of ongebreidelde vrjjheid 
= vrijheid als bevrijding  
= zich bevrijden van 
= number of doors unlocked 
 
Positieve vrijheid: Interne capaciteit om te evolueren naar zelfrealisatie en meesterschap 
Verbod staat niet per definitie haaks op positieve vrijheid, Want grenzen stellen en 
autonomie ondersteunend opvoeding gaan hand in hand. 
= rationeel handelen. 
= gestuurd worden door rede of een doel 
= vrijheid om 
= proces => verovering & geen gegeven 
 
De vraag of grenzen nu verzet uitlokken ofwel motiverend zijn, hangt af van twee zaken.  

- Hoe wordt de grens getrokken (stijl) 
- Wat is de inhoud van de grens 
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Welk soort verbod introduceren ouders?  
Moreel? Persoonlijk domein? 
 
Meting van verbieden: 
• Mijn ouders verbieden me om met bepaalde vrienden om te gaan 

(vriendschapsdomein) 
• Mijn ouders zeggen me dat ik niet egoïstisch mag handelen (morele domein) 

 
In welke mate is dit van toepassing op jouw ouders?  
= KWANTITEIT of FREQUENTIE van verbieden 
 
In welke mate vind je het OK dat je moeder dit zegt?  
= LEGITIMITEIT van verbieden 
 
     Frequentie van verbieden per domein:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tip: De inhoud van de getrokken lesn telt!  
 
Bepaalde verboden of geboden (bijv., morele, prudentiële, conventionele domein) zullen 
jongeren gemakkelijker 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 (bijv. 
vrienden, lief, kledij, kapsel, etc.) begeven, dan kan dit wrevel uitlokken. 
 
Op welke wijze communiceren ouders het verbod? 
 
Controlerend: Extern controlerend: druk van buitenaf Bv. Dreigen met straf 
                           Intern controlerendend: druk van binennuit Bv. Schuldinductie 
 
Autonomieondersteunend: verschileende autonomieondersteunende bouwstenen zijn 
relevant.  
 
Het verschil tussen een afspraak en een regels is dat een afspraak een grens is die van 
onderuit is gegroeid, en een regels is een grens die van bovenop is opgelegd.  
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Vaststellingen wat betreft stijl van verbieden: 
 
1. Autonomieondersteunend verbieden hangt samen met minder opstandig verzet en meer 

aanvaarding omdat het verbod als meer legitiem wordt ervaren.  
Dus, stijl bepaalt of verbod al dan niet een aanslag vormt op vrijheid 

 
2. Effect van stijl van verbieden is domein-invariant; ÞOpvallende vaststelling in het morele 

domein! 
 
3. Tweerichtingsverkeer: positieve of negatieve spiraal trekt zich op gang 
 

 
 
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)  
• naar de mening van de jongere te peilen (participatief) en irritatie te erkennen in 

plaats van in de kiem te smoren (afstemmend)  
 
Ouders worden aangemoedigd om goed na te denken over de grenzen en waarden die ze 
echt belangrijk vinden en waar ze van overtuigd zijn. Waarom? 
 
Tip: Ouders kunnen proberen om weloverwogen keuzes van waarden en normen te maken 
 
Een doordachte keuze van deze grenzen en waarden zal er voor zorgen dat ze deze beter 
kunnen toelichten en opvolgen naar de kinderen toe en dat ze deze zelf ook allebei 
consequent zullen respecteren = goede voorbeeld geven 
vb. Televisie kijken, smartphone mag niet aan tafel, maar het zelf wel doen.., handen op de 
ramen etc 
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Als autonomieondersteuning en structuur samenkomen:  
een voorbeeld uit de praktijk  
 
Dagelijkse routine & huishouden: Via inspraak & keuze komen tot een aantal afspraken 
rond wanneer wat in welke volgorde wordt gedaan: Opruimnamiddag, Tv-dag, I-pad / 
gaming moment, Vrijetijdsactiviteiten plaats vinden, Wat de stappen zijn van een 
ochtendritueel = ochtendschema 
 
à Probeer dit te visualiseren in een schema = houvast! 
à Laat kinderen van het schema zelf een collage maken 
 
Bij het vastleggen van grenzen is een open houding belangrijk! Zwijgen is goud waard! 
Kinderen weten zelf heel goed wat er goed loopt en wat voor verbetering vatbaar is; ze zijn 
creatief en kennen de oplossing voor het probleem! 
 
Terug naar de klassieke opvoedingsliteratuur:  
Wat is de overlap & het verschil tussen de notie gedragsmatige controle en structuur?  
 
A. Andere invulling van bouwstenen, vanuit verschillend uitgangspunt en focus 
 

 
 
Maar structuur houdt meer in dan enkel het stellen van grenzen en verwachtingen!  
 
B. Unieke en gedeelde elementen 
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Take home boodschap 
1. Grondhouding van structurerend opvoeden omvat een focus op het versterken van de 

zelfontplooiing van kinderen.  
2. Structurerend opvoeden bevat zes bouwstenen.  
3. Ouders kunnen op een verschillende manier structuur bieden. Hun 

autonomieondersteunende of dwingende stijl bepaalt in hoge mate of kinderen aan de 
verwachtingen voldoen.  

4. 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 
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Take home boodschap  
1. Relationele steun speelt vooral in op de behoefte aan verbondenheid bij kinderen. 
2. De grondhouding van relationele steun is er één van liefde en zorgzaamheid. 
3. Een minimale voorwaarde voor relationele steun is fysieke en mentale aanwezigheid. 
4. 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  
 
Behoeftenondersteunend opvoeden bevoedert zowel schoolse cognitieeve ontwikkeling, 
sociale & emotionele ontwikkeling als morele en identeteitsontwikkeling. 
 
5. Een diepgaandere bespreking van een aantal bouwstenen 

 
Verschillende thema’s komen aan bod: 
• Hoe kunnen ouders op een motiverende wijze praten met kinderen? 
• Maakt het bieden van een betekenisvolle duiding 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 2x1 design met dwingende en autonomoe-ondersteuenende conditie, 376 
eerstejaars studenten, tekst lezen over communiceren. 
 
Uitkomst: participanten in de autonomie ondersteunende conditie met dus uitnodigend 
taalgebruik toonden meer vrijwillege deelname en participatie, en hadden ook veel hogere 
taakprestatie.  
 
Toepassing 1: Wisten jullie dat vele kleuters contracten sluiten met hun kleuterjuffen? 
 
Als de taak een werkje is, met een bepaalde last, een ‘moetje’ dan is de eerste bekommernis 
van de boofd of juf of het kind braaf of flink is geweest, wanneer de taak eerder een spel is, 
een uitdagend en plezant iets, een ‘magje’ dan is de eerste bekommernis of het kind het 
plezant vond of interessant vond;  
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Toepassing 2: De cruciale rol van autonomieondersteunende taal blijkt in het bijzonder bij 
het geven van feedback!  
 
Procedure:  experimentele fase: random toewijzing aan 1 van 4 condities: 
 

 
 
à Autonomieondersteunende taal = buffer tegen dalend plezier bij kritiek  
 
 

 
 
Tip: motiveren betekent de juiste taal spreken 
 
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.  
 
à Implicatie voor de opvoedingspraktijk: Ouders kunnen proberen woorden zoals ‘moeten’, 
‘verwachten’, ‘horen’ etc. te vermijden ten voordele van woorden zoals ‘kunnen’, 
‘voorstellen’, en ‘willen’.  
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Thema 2: Duiding  
‘Waarom? Daarom!’ Over het belang van een zinvolle uitleg  
 

 
 

 
 
à een zinvolle uitleg is een buffer tegen tanende betrokkenheid 
 
Via duiding kunnen we anderen bewegen tot meer vrijwillige verandering, omdat de 
verandering meer wordt aanvaard.  
 
Het soort uitleg is van cruciaal belang en dient:  
• Specifiek veeleer dan algemeen & abstract is (vb. “Belangrijk voor later”)  
• Persoonlijk zinvol te zijn, en niet enkel bv zinvol voor ouders  
• Nieuwe informatie te bevatten, niet gewoon vanzelfsprekend  

à Zoniet, 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 fluohesje fietsen  
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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 doen 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 
en niet zomaar proberen overtuigen of te trekken & sleuren!  
 
Hoe? Drie strategieën  

1. Toon zelf interesse en probeer nieuwsgierig te zijn => laat toe om echt te 
luisterenóeigen 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?  
 
Rationele aanbiedeing van de taak, empathie en niet-controlerende taak helpen alle drie bij 
aan de behoeftebevrediging van het kind. Dit zal er voor zorgen dat het kin zijn attitude 
tegenover de taak verandert en die meer zal internaliseren.  
 
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 (bouwsteen 

‘stem’)  
• ... een goede, zinvolle uitleg te geven voor de opgedragen activiteit (bouwsteen 

‘duiding’)  
 
 
Er rest nog weerstand bij het vis eten!  
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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”  
 

 
 
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 van in jouw plaats was, 
dan ...’  

 
Voorbij optiekeuze!  
Optiekeuze is kiezen uit een heel menu van verschillende keuzes 
 
Actiekeuze is keuze over de manier waarop je een taak aanpakt, bv met wie, wanneer, in 
welke volgorde of waar je het zal doen.  
 
Tip: Ouders kunnen proberen om keuze en 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.  
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Thema 5:  
Zouden beloningen misschein een goede 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 (intrinsiekemotivatie) 
bv. sticker krijgen voor het maken van een tekening 
 
Studiedesign: 
Intrinsiek motiverende taak: Soma-puzzels maken achter een Eénwegspiegel met een vrij te 
kiezen tijdsperiode 
 
à De intrinsieke motivatie zal dalen bij het externe belonen van taken waar reeds intrnsieke 
motivatie op aanwezig was.  
 
! De zaak is nog complexer, er is verder nog een demotiverende rol van beloningen 
 
1. Wat zou het effect zijn van onverwachte materiële beloningen op intrinsieke motivatie?  

Bv. ouders die kinderen met pretparkbezoek belonen  
 

2. Wat zou het effect zijn van prestatiegebonden materiële beloningen op intrinsieke 
motivatie?  
Bv. centen voor een goed rapport, voetbal  

 
3. Wat zou het effect zijn het verbaal belonen van mensen? Anders gesteld: Wat is de rol 

van positieve feedback?  
bv. « Je hebt je kamer heel mooi opgeruimd!»  

 
Probeer deze drie vragen te beantwoorden vanuit het erspectief van de drie basisbehoeftes  
à Autonomie, verbondenheid en competentie 
 
Vaststellingen 
 
A. Verbale beloningen 
Positive feedback speelt in op de competentiebehoefte  
 
à Dit is niet noodzakelijk het geval 
      bv. “Je hebt die taak uitgevoerd, zoals ik het van je verwacht had”  
      bv. “Toon eens dat je een flinke meid bent!” “Flink zo, Katrien!” 
 
B. Materiële beloningen 
Zullen vaak autonomiebehoefte frustreren, want onverwachte beloningen controleren 
gedrag niet, zijn vaak erkenning van competenties, wat allebei goed is, maar kunnen wel 
verwachting creëren van herhaaldelijke beloning!  
 
Ze zijn ook vaan spontaan persistentiegedrag ondermijnend  
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Soorten beloningen 
a) Taakgebonden = deelnemen of uitvoeren van een taak en je krijgt iets 
b) Competitiegebonden = afhankelijk van prestaties tov anderen of je iets krijgt 
c) Prestatiegebonden = afhankelijk van het neerzetten van een specifiek resultaat: 

bevat dus informatie!  
Namelijk ofwel krijgen van prestatiegebonden beloning, je bent goed genoeg, ofwel 
het mislopen van prestatiegebonden beloning: Er is slechts een ‘handvol winnaars’  

 
Effect van verschillende soorten beloningen op spontane volharding:  
• Wanneer deelnemers de prestatie- gebonden beloning krijgen:     -0,36 
• Wanneer deelnemers minder dan de maximale beloning kregen:    -0,88 
• Wanner de deelnemers de prestatiegebonden beloning niet kregen:  -0,95 

 

 
 
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 is schaars. 
Men stelt vast dat .... 
 
1. .... verder werken aan de activiteit in de beloningsgroep niet wordt ondermijnd, maar 

ook niet bevordert = kwantiteit van persistentiegedrag 
 

2.  ... kwaliteit van het persistentiegedrag is verschillend: kinderen werken wel verder, maar 
beleven activiteit verschillend = gebrek aan authenticiteit 
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Samenvattend: Het effect van beloningen is afhankelijk van de toegekende evaluerende en 
sturende dan wel informerende betekenis!  
 
1. Materiële beloningen ondergraven, los van het soort beloning en het beloningssysteem, 

het plezier in intrinsiek motiverende activiteiten.  
 
2. Conclusie 1 gaat zeker op voor zij die de beloofde materiële beloning mislopen!  

 
Maar: 
• verbale “beloningen” hebben een informerend karakter en versterken dus de 

plezierbeleving 
• onverwachte beloningen sturen het gedrag niet en ondergraven dus (aanvankelijk) 

de plezierbeleving niet  
 
3. 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.’  
 
 
 
 
 
 
  
 


