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INLEIDING  
1 BESPIEGELINGEN OVER ONTWIKKELING EN OPVOEDING  

1.1 TOEGENOMEN KENNIS, ZORG EN DRUK  

Kennis + zorg rond ontwikkelingsmijlpalen en opvoeding is exponentieel toegenomen:  

• aantal populariserende boeken  
• informatie van Kind & Gezin  
• websites  

 

Aantal hulpverleners toegenomen:  

• vb zorgleerkrachten 
• vb opvoedingswinkels  

 

Focus op meten à “meten is weten” 

 

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

 

Meten is weten, maar niet alle cijfermateriaal is even motiverend en behulpzaam:  

 

 

Wanneer is meten zinvol?  
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1.2 ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN AD INFINITUM 

Aantal mogelijkheden voor kinderen/jongeren is enorm groot:  

• vrije tijd/hobby  
• studiemogelijkheden  
• beroepsmogelijkheden  

 

Postmoderne samenleving = koude buffet cultuur  

 

Maar komen deze toegenomen mogelijkheden de groei van kinderen ten goede?  

 

 

Wanneer is keuze zinvol?  

 

à noodzaak aan een intern kompas  

à rol van identiteitsontwikkeling  

 

1.3 OVER MONDIGHEID, BRUTALITEIT EN EEN TOENEMENDE ROEP OM GRENZEN 
IN DE OMGEVING  

Te veel inspraak en mogelijkheden:  

• valkuil voor permissief klimaat  
• voedt angst dat jongeren oncontroleerbare projectielen worden  
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Hoe trek je grenzen? Wanneer wordt een grens aanvaard en wanneer bots je op verzet als je een grens trekt?  

 

 

2 HOE TOONT (GEFNUIKTE) GROEI ZICH? EEN TOELICHTING VAN DE OPBOUW VAN DIT 
HANDBOEK  

2.1 ZDT ALS RODE DRAAD  

Keuze voor de ZDT = rode draad doorheen het handboek:  

• cumulatief karakter  
o metafoor = puzzel  
o reeds 4 decennia in ontwikkeling  
o spaarzaam  

• heldere mensvisie  
o groeigericht mensbeeld  

• aanknopingspunt praktijk  
o kan brede waaier aan fenomenen verklaren en voorspellen  
o inspiratiebron voor dagelijkse werking  
o praktijkaanbevelingen achteraan ieder hoofdstuk  

 

2.2 STRUCTUUR VAN HET HANDBOEK  
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3 WAT IS DE MEERWAARDE VAN DIT HANDBOEK?  

Hoe bouwt deze cursus verder op het vak Ontwikkelingspsychologie?  

Ontwikkelingspsychologie HOPT 

inzicht verwerven in “klassieke 
ontwikkelingstheorieën” 

inzicht verwerven in recente en hedendaagse 
theorieën à “oudere” theorieën niet verloren 

leeftijdsgebonden presentatie themagebonden presentatie  

theoretisch theoretisch en empirisch  

• tabellen en resultaten interpreteren  
• statistische technieken en designs leren 

kennen om ontwikkeling te bestuderen  

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

bespreking voedingsbodem van ontwikkelingslijnen 

geen bespreking van eigen werk wel bespreking van eigen werk 

 

Bestaat er een verband tussen deze cursus en andere 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 bestaat er een samenhang tussen persoonlijkheid en identiteitsontwikkeling? (H7)  
• ontlokken kinderen met moeilijk temperament andere opvoeding? (H12)  
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INLEIDING DEEL I: VITAMINES VOOR 
GROEI  
Situering:  
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EEN STEVIG THEORETISCH FUNDAMENT: 
OVER DE VITAMINES VOOR GROEI  
1 KARAKTERISERING VAN DE PSYCHOLOGISCHE BASISBEHOEFTES  

1.1 WAT DE ZDT-BEHOEFTES WEL ZIJN  

Kenmerken:  

• psychologisch veeleer dan fysiek  
• inherent veeleer dan verworven  
• fundamenteel veeleer dan triviaal  
• universeel veeleer dan cultuurspecifiek  

 

Behoeftes = inherente psychologische vereisten (‘necessity’) à katalysator van groei  

 

Drie basisbehoeftes:  

• autonomie (≠ vrijheid): de ervaring jezelf te mogen zijn en vrijwillig te mogen handelen, denken en 
voelen; ervaring van psychologische vrijheid  

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

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

 

Zeer veel empirische evidentie:  

• behoeftebevrediging draagt bij tot  
o persoonlijk welbevinden  
o energie en veerkracht  
o beter cognitief functioneren  
o prosociaal functioneren  

• vastgesteld… 
o met zelfrapportage en beoordeling door externen 
o correlationeel en experimenteel onderzoek  

 

Behoeftebevrediging = katalysator van groei en hofleverancier van 
energie  

Correlationeel onderzoek: vb behoeftebevrediging bij Chinese studenten (Vansteenkiste et al., 2006)  
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Experimenteel onderzoek: vb autonomie in de fitnesszaal  

• twee condities 
o bevrediging: vrijheid, vrije keuze  
o frustratie: moeten, verplichten  

• sentence-scrambling task: woorden in grammaticale volgorde (moeten vs kiezen)  
• 20 minuten fietsen + vrije tijdsperiode  
• nameting  

 

 

Vele vragen blijven! 

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

 

Haalt iedereen wel voordeel uit de bevrediging ervan?  
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1.2 WAT DE ZDT-BEHOEFTES NIET ZIJN  

 

Welke? 
Dispositionele 

motievenperspectief 
Zelfdeterminatietheorie  

Aard Psychologisch Psychologisch 

Kenmerk 1 Niet noodzakelijk universeel Universeel 

Kenmerk 2 
Aangeleerd via 
socialisatiegeschiedenis 

Inherent 

Kenmerk 3 
Focus op verschillen in de sterkte 
van de behoefte = sterkte van 
behoefte telt  

Focus op verschillen in 
bevrediging en frustratie van 
behoeftes  

Effect? 

Behoeftebevrediging is positief 
voor zover iemand de behoefte 
waardeert/belangrijk vindt à 
MATCH-hypothese: competitie is 
goed voor personen met een 
sterke prestatiebehoefte 

Maximaliseer de satisfactie van de 
drie basisbehoeftes, zelfs als 
mensen ze niet waarderen à 
behoeftebevrediging bevordert 
welzijn voor iedereen; geen 
plafond: “sky is the limit”  

 

Bestaat er enige empirische evidentie hiervoor? 

Enige evidentie voor interactie-effecten: behoeftesterkte doet er wel toe, maar vooral gradaties  

 

Kanttekeningen:  

• vaak gradatieverschil veeleer dan zwart-witzaak  
• moderatie beperkt tot domeinspecifieke uitkomsten  
• moderatie beperkt tot impliciete metingen van behoeftesterkte ßà expliciete metingen  

 

Meer onderzoek nodig, maar universaliteitsclaim lijkt stand te houden  

 

Vele vragen blijven!  

Haalt iedereen op dagelijkse basis voordeel uit de bevrediging ervan of zijn effecten afhankelijk van…?  
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2 UNIVERSELE VITAMINES VOOR GROEI EN LEVENSGELUK  

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

Hoofdeffecten van behoeftebevrediging op welbevinden:  

 

 

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 à geen 
evidentie voor een interactie in deze data  

 

Illustratie: autonomie in de gevangenis  
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Preliminaire evidentie voor uitbreiding criteria:  

• psychologisch veeleer dan fysiek  
• inherent veeleer dan verworven  
• niet noodzakelijk expliciet verlangen ernaar  
• fundamenteel 
• universeel veeleer dan cultuurspecifiek  

 

Illustratie: de ene dag is de andere dag niet  

Meer behoeftebevrediging in weekend dan in de week. Waarom?  

 

 

 

Illustratie: het belanf van behoeftebevrediging gedurende de gehele 
levensloop – behoeftebevrediging bij senioren  

Erikson’s identiteitsmodel:  

Ego-integriteit Wanhoop 

harmonie verbittering 

aanvaarding van mislukkingen en realisaties ontgoocheling 

innerlijke rust  innerlijke onrust: “time is running out”  
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Behoeftebevrediging bij senioren:  

 

 

Take home boodschap: 

• behoeftebevrediging = motor van dagelijks levensgeluk  
• er zit geen vervaldatum op  
• iedereen, los van de culturele bagage, is gebaat met behoeftebevrediging  

 

Wat als deze basisbehoeftes worden ondermijnd?  

Behoeftefrustratie als vergif  

 

3 OVER BEHOEFTEFRUSTRATIE, PROBLEEMGEDRAG EN PATHOLOGISCH FUNCTIONEREN  

Behoeftebevrediging = fungeert als een vitamine of voedingsstof voor groei à haalt het “beste” uit mensen  

 

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

• meer dan de afweziheid van behoeftebevrediging (behoeftedeprivatie): een actief dwarsbomen of 
beknotten van de behoeftes  

• asymmetrische relatie tussen behoeftebevrediging en behoeftefrustratie  
• behoeftefrustratie doet het “beest” in ons ontwaken  
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Hoe kunnen we de sociale context typeren?  

Behoeftefrustratie 
Afwezigheid van 

behoeftebevrediging 
Behoeftebevrediging 

ondermijnen belemmeren voeden 

beschadigen depriveren faciliteren 

tegenwekren afremmen ondersteunen 

fnuiken blokkeren bevorderen 

dwarsbomen verhinderen aanmoedigen  

 

Illustratie: twee verschillende trajecten  

 

 

Illustratie: gebrekkige zelfcontrole 

Eetbuien en dagelijkse behoeftefrustratie  
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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 bespiegelingen herbekeken  

Bespiegeling 1: toegenomen kennis en zorg  
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Bespiegeling 2: keuzemogelijkheden ad infinitum  

 

 

Bespiegeling 3: over mondigheid, brutaliteit en een toenemende roep om grenzen in de opvoeding  

 

 

Vele 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 zelfdeterminatietheorie?  
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PRANGENDE VRAGEN, RECENTE 
ONTWIKKELINGEN EN EEN HELDERE 
MENSVISIE  
1 WAAROM DEZE BEHOEFTES? DE ELEGANTIE VAN SPAARZAAMHEID  

Zijn er dan geen andere cruciale behoeftes, zoals  

• eigenwaarde 
• uniciteit 
• betekenis 
• macht  
• zekerheid/veiligheid  
• slaap  

à enkelvoudige en multibehoeftetheorieën  

 

1.1 IEDEREEN HEEFT TOCH BEHOEFTE AAN EEN POSITIEF ZELFBEELD?! 

 

 

Eigenwaarde als drijfveer van het gedrag:  

• voorwaardelijke eigenwaarde = mate waarin een positief zelfwaardegevoel afhankelijk is van het 
succesvol uitvoeren van een activiteit  

• eigenwaarde = beoogde doel/ambitie  
• kwaliteit en kwantiteit van eigenwaarde  

à voorwaardelijke eigenwaarde = valkuil voor spanning, testangst, verminderd welzijn en misschien zelfs 
verminderde behoeftebevrediging  
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Eigenwaarde als uitkomst van behoeftebevrediging:  

• via deelname aan behoeftebevredigende activiteiten  
• eigenwaarde is gewordteld in behoeftebevrediging  
• neveneffect of “byproduct”: eigenwaarde groeit en wordt versterkt bij uitvoeren van 

behoeftebevredigende activiteiten  
• meer veilig verankerde eigenwaarde, want minder afhankelijk van reactie anderen en bereikte 

resultaten  

 

MAAR… 

Psychologische behoeftebevrediging bevordert dan wel groei onder 
een gunstig gesternte, wat is hun rol als personen in armoede leven of 

in een onveilige buurt leven?  

Zijn dit geen fundamentele behoeftes  

à rol van veiligheid?  

 

1.2 WE HEBBEN TOCH EEN BEHOEFTE AAN VEILIGHEID/ZEKERHEID?  
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Wat betekent het dat behoeftes in een piramidale structuur worden 
geplaatst?  

 

 

Onderlinge verhouding: “verschuiving doorheen de piramide”: mensen kunnen zich pas richten op hogere 
orde-behoeftes als aan lagere orde-behoeftes is voldaan; 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  

à ‘hierarchy or relative prepotency’ (hiërarchie van relatieve dominantie)  

à hogere orde-behoeftes = luxeproducten  

à bewust en onbewust sturen behoeftes ons gedrag  

à verschuiving: niet plots/abrupt, maar gradueel  

à behoeftes moeten meer saillant worden in functie van contextuele omstandigheden  

 

Predictieve kracht: “afhankelijke karakter van de behoeftes”: het effect van de hogere orde-behoeftes op 
welbevinden is afhankelijk van de mate waarin aan lagere orde-behoeftes is voldaan 

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

à vraag naar interactie = moderatie  

 

Empirische evidentie?  

• twee steekproeven waar veiligheid en financiële zekerheid onder druk staan  
o 224 Zuid-Afrikaanse jongeren die opgroeien in een regio met hoge criminaliteits- en 

misdaadcijfers 
o 357 arme, laaggeschoolde, geïmmigreerde Chinese arbeiders  

• resultaten  
o hangt het verlangen naar psychologische behoeftebevrediging samen met het voldaan zijn 

van fysieke veiligheid?  
§ ja  
§ maar: hoe groter bedreiging fysieke veiligheid, hoe meer verlangen naar 

psychologische behoeftebevrediging = positief verband (ßà Maslow)  
à beperkte operationalisatie van prepotency-principe  

o hangt een groter gevoel van zekerheid samen met meer welbevinden?  
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§ ja  
§ maar: ook de drie psychologische basisbehoeftes hebben een unieke toegevoegde 

waarde in de voorspelling van welbevinden (ßà Maslow)  
§ iedereen bleek gebaat bij bevrediging psychologische basisbehoeftes 

 

 

 

Preliminaire evidentie voor uitbreiding van de criteria:  

• psychologisch veeleer dan fysiek 
• aangeboren veeleer dan verworven  
• niet noodzakelijk expliciet verlangen ernaar  
• niet reduceerbaar tot een andere behoefte 
• fundamenteel 
• universeel veeleer dan cultuurspecifiek  



 19 

Kanttekeningen:  

• psychologische onzekerheid/onveiligheid is vaak geworteld in de frustratie van de psychologische 
behoeftes  

• fysieke veiligheid = basis voor psychologische behoeftebevrediging  

 

 

Een stap lager in de piramide van Maslow: wat is de rol van 
fysiologische behoeftes?  

 

1.3 FYSIOLOGISCHE EN PSYCHOLOGISCHE BEHOEFTES  

 

 

Fysiologische behoeftes drive 
theorie 

Dispositionele motieven-
perspectief 

Zelfdeterminatietheorie 

bv honger, slaap, seks Bv prestatie, macht Autonomie, verbondenheid, 
competentie 

fysiologisch Psychologisch Psychologisch 

aangeboren Aangeleerd Aangeboren 

essentieel voor iedereen Afhankelijk van sterkte voorkeur Essentieel voor iedereen 

homeostase Match The sky is the limit 

universeel Niet universeel Universeel  
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Illustratie: behoeftebevrediging en slaap 

 

 

 

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

Design = experimenteel  

N = 54 jonge volwassenen  
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Verklarende rol van de behoeftes:  

• behoeftefrustratie, stress en slaaproblemen variëren hand in hand = systematische 
covariantie/samenhang 

• meer dan met slaapkwantiteit hangt psychologische behoeftebevrediging samen met slaapkwaliteit à 
energieniveau niet enkel afhankelijk van aantal uren slaap, maar ook ons psychisch functioneren  

• tweerichtingsverkeer: psychologische en fysiologische behoeftebevrediging haken op elkaar in  
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Take home message:  

• eigenwaarde is binnen ZDT geen behoefte, maar eerder een uitkomst of drijfveer  
• ZDT schuift geen hiërarchische rangschikking van behoeftes naar voren, in tegenstelling tot Maslow 
• psychologische behoeftebevrediging versterkt ons welbevinfen, 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?  

2.1 BEHOEFTEHERSTEL  

Zoektoch naar behoefteherstel:  

• correctieve reactie (assimilatie)  
• copingreactie  

 

Reactie op acute behoeftefrustratie  

 

Uit zich op verschillende vlakken: 

• affectief: stuurt ons verlanen  
• cognitief: ‘radar’ staat op scherp voor behoeftecues  
• gedragsmatig: stuurt ons gedrag  

 

 

 

Illustratie: behoefteherstel na tijdelijke eenzaamheid  

Reactie op ervaren behoefterustratie: aandachtsverschuiving  

 

Onderzoeksvraag: snellere herkenning van positieve/negatieve gezichtsuitdrukkingen door eenzame jongeren?  
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Methode:  

• 170 adolescenten uit tweede middelbaar (USA)  
• 36 filmpjes waarbij een neutraal gezicht traag in één van de volgende drie emoties veranderde: blij, 

bang en verdrietig  
• kinderen drukten op knopje zodra ze de emotie herkenden  

 

Resultaten:  

• eenzame jongeren waren niet beter in gezichtsherkenning van de drie emoties, maar wel sneller  
• eenzame jongeren zijn bijzonder sensitief voor subtiele emotionele signalen op gezichten, vooral van 

negatieve emoties  

 

Reactie op ervaren behoeftefrustratie: affectief verlangen  

• corresponderend verlangen is geworteld in behoeftefrustratie  

 

 

Reactie op ervaren behoeftefrustratie: gedragsmatige reactie  

 

 

Bespiegelingen:  

• proces van zelfselectie  
• levert de zoektocht naar behoeftefrustratie resultaat op? à instrumentele, strategische versus 

procesgerichte benadering  
• wijst op proactieve natuur en homeostatische werking van behoeftefrustratie  
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2.2 BEHOEFTEGEVOELIGHEDEN  

Wat als de behoeftefrustratie aanhoudt en chronisch wordt?  

Proces van (de)sensitisatie: 

• individuen met hogere behoeftebevrediging hebben “scherpere voelsprieten” voor nieuwe 
oppurtiniteiten  

• individuen met hogere behoeftefrustratie hebben “afgestompte voelsprieten” voor nieuwe 
oppurtiniteiten, terwijl ze gevoelig zijn voor behoeftefrustrerende ervaringen  

 

Ervaringen van toenemende behoeftefrustratie kan resulteren in behoeftedevaluatie (accommodatie)  

 

Illustratie: behoeftedevaluatie na chronische eenzaamheid  

 

 

A new lunch place opened in town, and they are giving away free sandwiches today. Some of your classmatrs 
are going there for lunch and they ask if you if you want to join them. 

• bij dergelijke situaties zijn chronisch eenzame jongeren 
o minder enthousiast  
o minder geneigd om in te gaan op uitnodigingen  
o denken sneller dat het toeval is dat ze zijn uitgenodigd  

 

Take home message:  

• bij kortdurende behoeftefrustratie zetten we affectieve, cognitieve en gedragsmatige mechanismen in 
gang om onze behoefte opnieuw te herstellen  

• bij langdurige behoeftefrustratie kan het zijn dat we het opgeven om naar behoefteherstel te streven 
en treedt er behoeftedevaluatie op  

 

Welk mensbeeld ligt ten grondslag aan de ZDT? 
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3 EEN VISIE OP DE MENSELIJKE NATUUR: OVER GROEIMOGELIJKHEDEN EN 
KWETSBAARHEDEN  

Meta-theorie = geheel aan filosofische implicaties  

• mens = pro-actief organisme ßà passieve recipiënt (behaviourisme) die geprogrammeerd wordt 
door omgeving  

o gevolg: kan impact uitoefenen op zijn ontwikkeling  
• mens wordt gekenmerkt door holistisch-organismische groeitendens (cf. Piaget en Erikson) = zelf = 

stuwende kracht en integratieve proces (ßà ding)  
o intra-inidivdueel vlak = autonomie = intrapersoonlijke differentiatie (vertakking) en integratie 

(coherentie) ßà fragmentatie/authenticiteit  
o inter-individueel vlak = homonomie = met gelijk gezinde personen een groep vormen  

• groei verloopt niet vanzelf/automatisch: zelf komt tot bloei/expansie of gaat teloor indien sociale 
omgeving groei blokkeert van het zelf voedt dan wel verhindert of zelfs actief blokkeert = 
organismisch-dialectisch mensbeeld  

• mens is ook kwetsbaar en de sociale omgeving kan deze kwetsbaarheid uitlokken/doen ontwaken  
o zoals zelf-actualisatiemodellen: een essentie die ontdekt wordt à existentie  
o ßà Sartre: ex nihilo een leven creëren: existentie gaat voor essentie: de mens bestaat eerst, 

neemt zichzelf waar en duikt op in de wereld en bepaalt zich pas daarna nader à mens krijgt 
verpletterende verantwoordelijkheid in de schoenen geschoven ßà assumptie van een op 
groei gericht zelf binnen ZDT = aangeboren stuwende kracht  
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INLEIDING DEEL II: WAAROM KINDEREN 
ENTHOUSIAST, GEHOORZAAM OF 
WEERSPANNIG ZIJN  
Wat? Socialisatieproces = proces waarbij socialisatiefiguren samenlevingswaarden en -normen bijbrengen, 
zowel met betrekking tot wat wenselijk als onwenselijk is  

 

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

 

Socialisatieproces = succesvol à internalisatie  

 

Levenslang proces: niet afgerond na kindertijd  

à inhoudelijke variatie van regels met de leeftijd  

 

Doorheen opvoeding worden verschillende domeinen van sociale kennis opgebouwd:  

 
Moreel domein 

Conventioneel 
domein 

Prudentieel domein Persoonlijk domein 

Inhoud 

rechtvaardigheid 

psychologisch leed  

fysiek leed 

gewoontes veiligheid 

gezondheid 

persoonlijke kwesties 

Karakter  

morele overtredingen 
zijn inherent af te 
keuren 

bindend en 
prescriptief 

niet inherent goed 
of slecht; via 
consensus 
vastgelegd  

descriptief karakter 

gunstig of ongunstig 
voor ons persoonlijk 
functioneren 

eerder bindend en 
prescriptief 

niet inherent goed of 
slecht: persoonlijke 
voorkeur 

descriptief karakter  

Geldigheid  

autoriteitsonafhanke-
lijk 

universeel geldig 

autoriteitsafhanke-
lijk 

contextgebonden 

autoriteitsafhanke-
lijk 

contextgebonden 

autoriteitsonafhanke-
lijk 

persoonsgebonden  
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Over welke thema’s hebben ouders en kinderen ruzie?  

Veel kwesties zijn ambigu (‘multifaceted’)  

 

Subjectieve inschatting telt! 

 

Sommige kwesties worden, tot ontzetting van de ouders, door jongeren “gekaapt” à het worden ambigue 
thema’s, die aanleiding kunnen geven tot een ouder-kindconflict  

 

Rol van leeftijd 
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HET GEWETEN ALS SLOT OP DE DEUR  
1 HET GEWETEN  

 

 

“situational compliance describes instances when the child, although essentially cooperative, does not appear 
to embrace the mother’s agenda wholeheartedly. Such compliance is shaky and seems contingent on sustained 
maternal control” (Kochanska, 2002)  

“wholehearted, willing, self-regulated compliance in which the child appears to be eagerly embracing the 
mother’s agenda and her values” (Kochanska, 2002)  

à de wijze waarop het verzoek wordt ingewilligd verschilt  

 

 Situationele 
ongehoorzaamheid 

Toegewijde 
ongehoorzaamheid 

Internalisatie 

Autoriteitsfiguur  aanwezig aanwezig afwezig 

Regulatie extern gedeeltelijk intern intern  

Moraliteit afwezig proto-geweten geweten  

 

“Internalization of moral standards, involving a shift from reliance on external controls to internal mechanisms 
is a crucial landmark in the socialization process” (Koenig, Chicchetti, & Rogosch, 2000)  

 

Internalisatie:  

• stellen van regel- of norm-conform gedrag in afwezigheid van de autoriteitsfiguur  
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• spontaan persisteren/volharden als socialisatiefiguren niet langer toekijken  
• onderdeel van geweten of moraliteit  

 

 

Over het verschil tussen persistentie en transfer  

 

 

Maar het geweten heeft meer dan enkel deze gedragsmatige 
component! 

Het geweten wordt gedefinieerd als ‘an inner self-regulatory system’ of een ‘autonomous inner guiding system 
independent of external control’ (Kochanska & Aksan, 2006)  

 

Het geweten bestaat uit drie componenten:  

 

 

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

• schuldgevoelens = motivationele brandstof om noncompatibel gedrag te stellen  
• schuld verwijst naar ‘de emotionele spanning en het ongemak dat samenhangt met feitelijke of 

geanticipeerde transgressies’ (Kochanska et al., 2009)  
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Schuld = hogere orde-emotie ßà eerste orde (blijdschap, angst etc)  

 

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

 

Schuld en bezorgdheid (empathie) gaan samen = beschermende factor tegen het vertonen van 
probleemgedrag 

 

Welke soorten taken gebruikt Kochanska in haar onderzoek?  

 

 

Noot: beide impliceren zelfbeheersing  

 

2 LEEFTIJDSGEBONDEN VERSCHUIVINGEN  

2.1 STELLEN KINDEREN ZICH INSCHIKKELIJKER OP NAARMATE ZE OUDER 
WORDEN?  

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

Illustratie (Kochanska, Aksan, & Koenig, 1995):  

• onderzoeksvraag: ontwikkeling in types gehoorzaamheid volgens leeftijd?  
• wie?: 103 moeders en peuters worden twee keer naar labo uitgenodigd: 2 à 3 jaar en 3,5 à 4,5 jaar  
• wat?: ze doen heel wat dingen samen: spelen, verhaaltje lezen, eten  

à voorbeeld van gestructureerde observatie (ßà naturalistische observatie)  
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• twee specifieke taken 
o gebodstaak: speelgoed opruimen (15 min)  
o verbodstaak: leuk speelgoed op tafel niet aanraken  

• alles wordt geregistreerd op camera en beoordeeld  
o mate van toegewijde gehoorzaamheid  
o mate van situationele gehoorzaamheid  

• herhaling van zelfde procedure op oudere leeftijd  

 

• twee belangrijke resultaten 
o verschuiving in types gehoorzaamheid  

§ toename in toegewijde gehoorzaamheid  
§ afname in situationele gehoorzaamheid  

o veel meer toegewijde gehoorzaamheid in verbodstaak dan in gebodstaak  
à vraag naar generalisatie van bevindingen? Speelt type verbod ook geen rol?  

 

Kochanska schenkt vooral aandacht aan kwalitatief verschillende types 
gehoorzaamheid 

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

verschillende evolutie? 

 

2.2 VERANDERT HET SOORT OUDERLIJK VERZOEK MET DE LEEFTIJD?  

Categorieën ouderlijk verzoek:  

• veiligheid  
• bescherming van persoonlijk bezit 
• respect voor anderen  
• eetroutines 
• uitstelgedrag  
• manieren  
• zelfverzorging  
• taken in het gezin  
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Vaststellingen? 

• toename van aantal eisen/verzoeken met de leeftijd  
• diversiteit van eisen/verzoeken neemt toe met leeftijd  
• domeingebonden volgorde in thema’s: prudentiële thema’s komen eerst aan bod, daarna morele 

thema’s en conventionele thema’s  

 

Beperkingen: cross-sectioneel + zelfrapportages  

 

3 TYPES GEHOORZAAMHEID EN MOREEL FUNCTIONEREN  

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

 

3.1 WAT ALS KINDEREN HET VERZOEK NIET WILLEN INWILLIGEN?  

Illustratie (Kochanska, 1991):  

• onderzoeksvraag: wat is het effect van (gebrekkige) gehoorzaamheid op moreel functioneren?  
• wie?: 58 moeder-peuterparen (1,5 – 3,5 jaar)  
• wat?  

o spenderen samen 1h30 aan verschillende activiteiten; moeder formuleert tal van verzoeken  
o scoren van (gebrekkige) gehoorzaamheid aan de hand van observaties  



 33 

o op 8- 10-jarige leeftijd komen ze terug naar labo: interviews à semi-projectieve technieken 
(zij zijn protagonist)  

o op bandrecorder opnemen + scoren in termen van  
§ empathie en schuldgevoel als indicatoren van hoge moraliteit  
§ negatieve gevoelens: ervaren ongemak bij begaan van morele overtreding  

 

 

 

Speelt naast de mate van gehoorzaamheid ook de soort 
gehoorzaamheid een belangrijke rol?  

 

3.2 WAT ALS OUDERS HUN KINDEREN VOORTDUREND ACHTER DE VEREN MOETEN 
ZITTEN?  

Illustratie (Kochanska et al., 1995):  

• onderzoeksvraag: wat is het effect van toegewijde versus situationele gehoorzaamheid op moreel 
functioneren?  

• wie? 103 moeders en peuter worden twee keer naar labo uitgenodigd: 2 à 3 jaar en 3,5 à 4,5 jaar  
• wat? 

o op 2 à 3 jaar: gestructureerde observatie van type gehoorzaamheid  
o op 3,5 à 4,5 jaar: indicatoren van internalisatie en moreel gedrag  

§ gebodstaak: tijdens opruimtaak wordt peuter plots alleen gelaten à in welke mat 
wordt er doorgegaan met het opruimen?  

§ verbodstaak: peuters worden 12 minuten alleen gelaten in labo tegenover tafel met 
aantrekkelijk speelgoed  

• saaie taak uitvoeren: bestek sorteren  
• speelgoed niet aanraken  
• 3 minuten – 1 minuut – 8 minuten  
• volwassene komt binnen en speelt met speelgoed  

§ fairheidstest via een gisspel: bedekte knuffeldieren gissen  
• spelregels: peuter mag slechts één vinger gebruiken  
• procedure 
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o eerste maal: “om te proberen” (gelukte poging)  
o tweede maal: “voor echt”  

§ drie andere dieren bedekt  
§ peuter kan eerste twee dieren niet raden  

o proefleider verlaat lokaal gedurende 3 minuten  
o alles op campera opnemen (per 3 sec): drie indicatoren van moreel 

gedrag  
§ snelheid van transgressie  
§ mate van transgressie  
§ mate van norm-compatibel gedrag  

 

 

4 BESCHOUWINGEN  

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

 

Is de ontdubbeling van het concept gehoorzaamheid gerechtvaardigd?  

• theoretisch: toename in precisie  
• praktisch: medewerking op zich is geen goede voorspeller van toekomstig moreel functioneren  
• empirisch = vraag naar rendement/efficiëntie 

o verschillende evolutie  
o 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 onbeantwoord!  

Verdere verfijning nodig? 

 

Kunnen we positieve ontwikkeling voorspellen? Niet enkel risico op probleemgedrag  
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OVER NIEUWSGIERIGHEID EN 
EIGENAARSCHAP  
1 INTRINSIEKE MOTIVATIE EN INTERNALISATIE  

Kochanska: morele ontwikkelingspsychologie ßà zelfdeterminatietheorie = motivatie- en 
persoonlijkheidspsychologie  

Gevolg? meer gedifferentieerde visie op het concept motivatie en internalisatie  

 

 

Extrinsieke motivatie 
Intrinsieke 
motivatie 

amotivatie extern geïntrojecteerd geïdentificeerd geïntegreerd intrinsiek 

gebrekkige 
capaciteit 

externe druk interne druk 
persoonlijke 
zinvolheid  

volledige 
harmonie 

passie 

plezier 

niet geïnternaliseerd partieel bijna volledig volledig   niet nodig  

demotivatie  

‘niet kunnen’ 

gecontroleerde motivatie 

‘moetivatie’ 

autonome motivatie 

‘goesting’, ‘zin’ 

internalisatieproces 

geen drijfveer externe 
drijfveer 

interne drijfveer 

helemaal niet zelfgedetermineerd                                                                                 helemaal zelfgedetermineerd  
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Welke types representeren intrinsieke motivatie en welke extrinsieke 
motivatie? 

Extrinsieke motivatie = activiteit uitvoeren om een uitkomst te bereiken die buiten de activiteit zelf gelegen is  

• middel-doel structuur  
• activiteit heeft nutswaarde 
• instrumentaliteit van de handeling  

 

Intrinsieke motivatie = activiteit uitvoeren omwille van activiteit zelf; deze is inherent bevredigend en boeiend  

 

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

• proces waarbij individuen actief bepaalde externe overtuigingen, attitudes of gedragsregulaties 
geleidelijk aan transformeren in persoonlijk gewaardeerde attributen, waarden of gedragsstijlen  

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

 

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

 

 

 

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

• andere manier om over kwaliteit van motivatie te praten  
• laat toe om te begrijpen dat vervelende taken ook vrijwillig kunnen worden uitgevoerd  

 

Zaak is nog iets complexer: onderscheid tss identificatie en integratie  

Motivationeel continuüm van toepassing:  

• voor elk menselijk gedrag  
• voor elke leeftijdsgroep  
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Hoe uit psychologische groei zich? 

Intrinsiek gemotiveerd gedrag behoeft niet geïnternaliseerd te worden = al onderdeel van het zelf  

• eindpunt van het internalisatiecontinuüm is niet intrinsieke motivatie, maar integratie  
• intrinsieke motivatie en internalisatie zijn twee verschillende organismische groeiprocessen die zich 

onafhankelijk kunnen ontwikkelen  

 

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

• mens heeft natuurlijke neiging om gedragsregulaties te verinnerlijken naargelang men ouder wordt = 
internalisatieproces 

• men heeft natuurlijke tendens om intrinsiek boeiende activiteiten uit te voeren  

 

Hoe evolueert de schoolse motivatie van kinderen? 

Alarmerend en bemoedigend nieuws  

 

 

Hoe is het gesteld met de motivatie van leerlingen uit het tweede 
middelbaar? 
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Betekent autonoom handelen dat we steeds zelf keuzes maken?  

Autonomie = containerbegrip  

 

Psychoanalytische visie = separatie-individuatieproces:  

• fallische fase: Oedipuscomplex à separeren  
o loskomen uit de symbiotische knelling  
o overnemen van normen en waarden die de vader vertegenwoordigt  
o geboorte van super-ego om liefde van vader te behouden en schuld te vermijden  

• adolescentiefase à individueren  
o loskomen van geïnternaliseerde ouderlijke voorstellingen  
o ouder-kindrelatie wordt gekenmerkt door “normal conflictual condition”  
o zich richten naar peers: libidinale energie-verschuiving  

• separatie-individuatie tijdens adolescentie resulteert in  
o gedragsmatige autonomie = beter in staat zijn om gedrag en beslissingen te reguleren  
o emotionele autonomie = ouders minder idealiseren en er minder afhankelijk van zijn  
o cognitieve autonomie = groter zelfvertrouwen en het gevoel hebben het leven aan te kunnen  

 

Psychoanalytische visie Zelfdeterminatietheorie 

Concept autonomie 

= onafhankelijkheid, zelfstandigheid ßà 
afhankelijkheid, interdependentie, conformiteit = 
beroep doen op anderen  

= psychologisch vrijwillig functioneren of reflectieve 
autonomie (interesses en waarden) ßà 
heteronomie = handelen op basis van vreemde 
krachten  

 

Zijn deze twee invullingen van autonomie onverzoenbaar? 

Staat conformiteit haaks op autonomie? 

Neen! Ze kunnen gecombineerd worden! 

 

 Heteronoom/gecontroleerd Autonoom/vrijwillig 

Zelfstandig/onafhankelijk/individueel gedwongen onafhankelijkheid vrijwillige onafhankelijkheid 

Conformiteit/afhankelijk gedwongen afhankelijkheid vrijwillige afhankelijkheid  
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Bestaat er enige empirische evidentie voor dit onderscheid? 

 

 

Psychoanalytische visie Zelfdeterminatietheorie 

Implicatie 

autonomie en relationele verbondenheid = twee 
potentieel conflicterende ontwikkelingslijnen  

• transformeren van ouder-kindrelatie in 
meer evenwichtige relatie  

• balans zoeken  

autonomie en relationele verbondenheid = twee 
synergetische ontwikkelingslijnen die elkaar 
versterken  

• sky is the limit 

autonomieontwikkeling is in het bijzonder in 
adolescentie belangrijk à leeftijdsspecifiek 

autonomie is relevant gedurende de volledige 
levensloop à relevant over alle leeftijden heen  

 

 

Autonomie = containerbegrip à genuanceerd spreken over concept autonomie (conceptueel, meting)  

 

Verschillende vormen van autonomie hangen differentieel samen met welbevinden en probleemgedrag  
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Maar… 

… om te begrijpen dat het verwerven van autonomie niet een 
leeftijdsspecifieke ontwikkelingstaak is, maar relevant is over de 
gehele levensspanne dient autonomie gedefinieerd te worden als 

vrijwillig functioneren  

 

Take home boodschap:  

• intrinsieke motivatie à interesse en plezier staan centraal; internalisatie = verinnerlijken van reden 
voor gedragsuitvoering  

• autonoom – gecontroleerd = cruciaal onderscheid  
• behoeftebevrediging = motor van intrinsieke motivatie en internalisatie  
• intrinsieke motivatie en internalisatie brengen talrijke voordelen met zich mee  
• autonomie is te onderscheiden van onafhankelijkheid  

 

2 DE ONTWIKKELING EEN VOORDELEN VAN VRIJWILLIGE MOTIVATIE  

2.1 EEN ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGISCHE KIJK  

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

 

 

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  
• verder gelegen zijn van elkaar minder sterk correleren  
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Organismische integratietendens à spontane evolutie naar een meer autonoom functioneren over tijd onder 
de behoefteondersteunende omstandigheden  

 

Illustratie (Chandler & Connell, 1987): selecteren 6 oninteressante activiteiten via pilootstudie 

• kamer opruimen, tanden poetsen, op tijd naar bed gaan etc 
• kinderen van vier leeftijdgroepen (5 – 7 jaar, 7 – 9 jaar, 9 – 11 jaar, 11 – 13 jaar) werd gevraagd 

waarom ze deze activiteiten uitvoeren 
• werd gescoord: extern, geïnternaliseerd (= identificatie) of intrinsiek  

 

• omschrijving: het absolute niveau van een bepaald kenmerk blijft dezelfde of verander doorheen  
o de leeftijd 
o de tijd  

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

• vaststellingen 
o afname in externe regulatie over tijd  
o toename in internalisatie over tijd  
o geen verschuivingen in intrinsieke motivatie  

• vraag: waarom zijn er geen verschuivingen in intrinsieke motivatie? 
• opmerking: resultaten zijn analoog aan Kochanska’s resultaten  

 

Illustratie 2 (Sheldon et al., 2005):  

• studie bij volwassenen ipv kinderen 
• meten van alle regulatietypes, dus ook introjectie  
• drie relevante activiteiten  
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o belastingen betalen  
o fooi geven  
o gaan stemmen  

• effecten internalisatie op welzijn  
• relatieve autonomie-index (RAI) 

o gewogen optelsom van verschillende regulatietypes 
o toegekende weging is afhankelijk van plaats op het continuüm  

 

 

• vaststellingen  
o gemiddelde verschillen in mate waarin activiteiten autonoom worden uitgevoerd  
o positieve samenhang tussen RAI en leeftijd  

à vraag: waarom zullen mensen meer vrijwillig gaan functioneren als ze ouder worden?  

• meer cognitief inzicht = introspectie en zelfreflectie nodig om geïntegreerd te functioneren  
• ervaring: men heeft ondervonden dat handelen op basis van interesses en persoonlijke overtuigingen 

meer bevrediging schenkt  

 

Voltrekt dit internalisatieproces zich in elk domein op dezelfde wijze? 

 

 

Vaststelling: meer motivatie in het morele domein, zowel gecontroleerde als autonome motieven 

• morele, conventionele en prudentiële domein: men aanvaardt interferentie van ouders en het 
introduceren van ouderlijke regels gemakkelijker à gevolg: snelle verinnerlijking of internalisatie  
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• persoonlijke domein: men wil hier zelf inspraak over en ouderlijke interferentie wordt ervaren als 
illegitiem, bemoeizuchtig en controlerend à gevolg: ouderlijke regels worden niet zo snel 
geaccepteerd  

 

Take home boodschap:  

• de verschillende types motivatie hangen op een betekenisvolle wijze samen  
• leeftijd: naargelang we ouder worden, functioneren we meer vrijwillig en minder gedwongen  
• het internalisatieproces is deels domeingebonden: normen, die we als persoonlijk percipiëren, 

accepteren we minder snel  

 

2.2 DE EFFECTEN VAN MOETIVATIE EN VRIJWILLIGE MOTIVATIE  

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

Illustratie: maakt het uit of mensen autonoom dan wel gecontroleerd 
gemotiveerd zijn voor het volgen van de coronamaatregelen?  
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Illustratie: bij welke leerlingen is de kans reëel dat hun smartphone of 
facebook tijdens het leren opstaat?  

 

 

 

Illustratie: hoe hard spant iemand zich in?  

Betrokkenheid tijdens de les lichamelijke opvoeding  
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Illustratie: hoe lang hou je het vol op lange termijn?  

Over duurzaamheid of persistentie in de sportclub  

 

 

Illustratie 5: leesmotivatie in het basisonderwijs 

 

 

Illustratie: waarom zou je een vreemde persoon helpen?  
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En wat vertelt de persoon die geholpen wordt over de aangeboden 
hulp?  

 

 

Illustratie: is sterk gemotiveerd zijn beter? 
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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 à het is dus beter dat je 
leerlingen niet gemotiveerd zijn, dan dat ze onder druk studeren  

 

Take home boodschap:  

• minder is soms meer: het is niet steeds oppurtuun dat men gemotiveerd is, 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 mer de broodnodige vitamines 
voor groei  

 

3 BESLUIT  

Vanuit ZDT kan gesteld worden dat:  

• het levendig houden van de verwondering, leervreugde en nieuwsgierigheid (intrinsieke motivatie)  
• het bevorderen van eigenaarschap over aangereikte normen en waarden (internalisatie)  

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

• het nemen van spontane en duurzame verantwoordelijkheid voor het leerproces/functioneren ßà 
slaafse gehoorzaamheid  
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• het ontwikkelen van de capaciteit tot zelfreflectie en een kritische ingesteldheid ßà passiviteit en 
onverschilligheid  

• het ontwikkelen van een open en receptieve, interpersoonlijke houding naar anderen ßà 
zelfgecentreerde en defensieve houding  

 

 

 

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

Drie gelijkenissen:  

• internalisatie = cruciaal mechanisme voor het socialiseren van individuen  
• gehoorzaamheid en extrinsieke motivatie = multidimensionele of heterogene en dus niet 

unidimensionele of homogene concepten  
• globale gelijkenis tussen verschillende types regulatie  

o situationele gehoorzaamheid à externe regulatie  
o toegewijde gehoorzaamheid à geïdentificeerde regulatie  

 

Twee verschillen:  

• reikwijdte van beide perspectieven  
o Kochanska = meer ontwikkelingspsychologische invalshoek: “Wat zijn cruciale bestanddelen 

van het geweten en hoe ontwikkelt zich dit?”  
§ jongere kinderen  
§ moreel functioneren  

o ZDT = breder van opzet: “waarom”-vraag, toepasbaar op en relevant voor  
§ diverse leeftijdsgroepen  
§ diverse gedragingen  
§ diverse uitkomsten  

• definitie van concept internalisatie 
o Kochanska: internalisatie = stellen van norm-compatibel gedrag terwijl socialisatiefiguren 

afwezig zijn = persistentiegedrag = onderdeel van het geweten = uitkomst ßà ZDT: stelt 
vraag naar internalisatie of mate van verinnerlijking van ouderlijk verzoek = proces  
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o ZDT: internalisatie = wordt beschreven als een proces van toenemend autonoom of vrijwillig 
functioneren = natuurlijke tendens ten gevolge van organismische groeitendens ßà 
Kochanska: internalisatie = wordt nooit beschreven in termen van toenemend autonoom 
functioneren  
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ONTMOEDIGING EN VERZET: EEN 
GENUANCEERDE KIJK OP 
ONGEHOORZAAMHEID  
1 ONGEHOORZAAMHEID IN KOCHANSKA’S VISIE  

1.1 TYPES ONGEHOORZAAMHEID  

Heterogene visie op (gebrekkige) gehoorzaamheid:  

 

 

 Passieve 
ongehoorzaamheid 

Rebellie – afwijzing 
Onderhandeling – 

assertiviteit 

Actief – passief Passief Actief Actief 

Primair – complex  Primair – defensief 
Primair – defensief – 
impulsief 

Complex – rijp – 
geavanceerd  

Noot: onderhandeling kan zowel reactief als pro-actief van aard zijn  

 

Wanneer wordt opstandig verzet problematisch en slaat het over in een stoornis, namelijk oppositional defiant 
disorder (ODD)? à “a pattern of negativistic, defiant, disobedient and hostile behavior towards authority 
figures”  

 

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

 

1.2 EEN ZAAK VAN ONWIL OF ONKUNDE?  

Getuigt elke vorm van gebrekkige ongehoorzaamheid aan een ouderlijk verzoek van onwil?  
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Onderzoek Kaler & Kopp (1990):  

• achtergrond: zone van de proximale ontwikkeling (Vygotski)  
• onderzoeksvraag: ontwikkeling in begrip van verzoek volgens leeftijd?  
• methode:  

o moeder en peuters van drie leeftijdgroepen (12 – 13 maanden, 14 – 16 maanden, 17 – 18 
maanden) worden naar labo uitgenodigd  

o moeder en proefleider formuleren tal van verzoeken  
• uitkomsten: twee afhankelijke variabelen  

o begrip van zelfstandige naamwoorden en werkwoorden  
o gehoorzaamheid  

 

 

• vaststellingen 
o ongehoorzaamheid omwille van onbegrip neemt af  
o goed begrepen gehoorzaamheid neemt sterk toe  
o goed begrepen ongehoorzaamheid neemt licht toe  

• gehoorzaamheid niet enkel zaak van onwil, maar ook onkunde  
• noodzaak om verzoek af te stemmen op de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind 

 

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

 

1.3 ONTWIKKELING VAN VERSCHILLENDE TYPES VAN ONGEHOORZAAMHEID  

Onderzoeksvraag: ontwikkeling van types gebrekkige gehoorzaamheid  
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Deelnemers: moeder-kindparen van twee leeftijdsgroepen (15-44 maanden en 5 jaar) worden naar labo 
uitgenodigd  

 

Methode: verschillende activiteiten samen 

• aankomen in het labo (10 minuten)  
• samen eten en opruimen tafel (25 minuten)  
• moeder telefoneert (10 minuten)  
• vrije tijd (20 minuten)  
• uitrusten moeder (10 minuten)  
• verhaaltje (10 minuten)  

 

Uitkomsten: scoren van types gebrekkige gehoorzaamheid  

 

Onderzoeksvraag: naargelang peuters ouder worden, zullen ze 

• meer mature vormen van ongehoorzaamheid vertonen  
• minder immature vormen van ongehoorzaamheid vertonen  

à onderzoek peilt naar gemiddelde niveau-verandering  

 

 

 

Waarom treden deze evoluties op?  

 

Ouders zouden assertiviteit waarderen omwille van: 

• signaal van autonomie-ontwikkeling en eigen willetje (protest- en koppigheidsfase)  
• bijdrage tot ontwikkeling van sociale vaardigheden  
• signaal van toenemende impulscontrole en emotie-regulatie  
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1.4 VERBANDEN TUSSEN ONGEHOORZAAMHEID EN ONTWIKKELINGSUITKOMSTEN  

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

• externaliserend = naar buiten keren van problemen  
• internaliserend = problemen stapelen zich vanbinnen op  

 

 

 

Vaststelling:  

• geen samenhang met internaliserende gedragsproblemen  
• samenhang met externaliserende problemen  

o voornamelijk voor rebellie, maar ook voor passieve ongehoorzaamheid  
o niet voor assertiviteit  

 

Take home boodschap:  

• Kochanska beschouwt niet elke vorm van ongehoorzaamheid als een probleem  
• met toenemende leeftijd verdwijnen de minder constructieve vormen van ongehoorzaamheid naar de 

achtergrond, ten voordele van de constructieve vormen  
• rebellie op jonge leeftijd is een voorbode voor probleemgedrag op latere leeftijd  

 

2 EEN MOTIVATIONELE ANALYSE VAN ONGEHOORZAAMHEID OP BASIS VAN DE ZDT  

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

ßà ZDT: motivationele analyse: “waarom” van gebrekkige 
ongehoorzaamheid  
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2.1 ALS ONTMOEDIGING DE OVERHAND NEEMT: AMOTIVATIE  

Amotivatie: passiviteit, lusteloosheid en hulpeloosheid  

• niet-intentioneel gedrag ßà intentioneel gedrag  
• kwantiteit of intensiteit van motivatie is laag  
• amotivatie bevat drie subtypes  

 

 

 

Wat zijn de gevolgen indien iemand amotivatie vertoont? 

Diverse negatieve gevolgen:  

• affectief  
• cognitief  
• gedragsmatig  

 

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  

 

2.2 NAAR EEN GENUANCEERDE VISIE  
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Amotivatie 

Gecontroleerde 
ongehoorzaamheid 

Autonome 
ongehoorzaamheid 

intentionaliteit 
Gebrek aan 
intentionaliteit 

Intentioneel Intentioneel 

Activiteitsgraad Passief  (re)actief  (pro)actief  

Type (gebrek aan) 
medewerking 

Weifelende 
medewerking 

Gedwongen weigeren 
tot medewerking 

Vrijwillig weigeren tot 
medewerking  

 

Naar een meer verfijnde visie op gedwongen ongehoorzaamheid  
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Naar een meer verfijnde visie op autonome ongehoorzaamheid  

Autonome ongehoorzaamheid:  

• gekenmerkt door reflectief veeleer dan opstandig verzet  
• kan twee vormen aannemen  

o afwijzen van verzoek of aanbod op inhoudelijke gronden (vermijdingsoriëntatie) 
o keuze ten voordele van een meer gewaardeerd, concurrerend alternatief 

(toenaderingsoriëntatie)  
• voorwaarden voor autonome ongehoorzaamheid: vereist  

o aanwezigheid van een goed ontwikkeld intern kompas  
o moed en durf  

 

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 internalisatiecontinuüm?  

 

 

 

2.3 GEVOLGEN VAN GEDWONGEN ONGEHOORZAAMHEID  

Zijn rebelse jongeren kwetsbaar voor probleemgedrag?  

 

à gedwongen ongehoorzaamheid in de klas = unieke voorspeller van kwaadheid ten opzichte van leerkracht  
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Slagen opstandige jongeren in hun opzet?  

Verwerven ze meer autonomie?  

Levert opstandig verzet het gewenste resultaat op?  

• ja: meer afstand in de ouder-kindrelatie (autonomie als zelfstandig functioneren)  
• neen: minder psychologische vrijheid (ZDT-visie), want reactieve veeleer dan reflectieve autonomie  

 

Motivationele profielen: mix van motieven voor (gebrekkige) 
medewerking  

 

2.4 WORTELS VAN GEDWONGEN ONGEHOORZAAMHEID  

De wortels van gedwongen ongehoorzaamheid:  

Wat is de voedingsbodem van gedwongen ongehoorzaamheid? 

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

 

Onder welke omstandigheden zal de behoeftefrustratie het grootst zijn?  

• reactantietheorie: bedreiging van autonomie lokt “motivational arousal” (psychologische reactantie) 
uit om vrijheid te herstellen  

• van welke factoren zou deze afhankelijk zijn?  

 

Mate van reactantie covarieert met:  

• mate van bedreiging van autonomie  
• stijl waarmee grens wordt getrokken  
• domein: opstandig verzet komt meer voor tegen ouderlijke regels omtrent vriendschap dan moraliteit 

à vriendschap = persoonlijk terrein  

 

2.5 VERGELIJKING TUSSEN KOCHANSKA EN ZDT  

Overeenkomst Kochanska en ZDT:  

• rebellie/afwijzing (Kochanska) en opstandig verzet (ZDT) = maladaptief  
• assertiviteit/onderhandeling (Kochanska) en autonome ongehoorzaamheid (ZDT) = adaptief  
• passieve ongehoorzaamheid (Kochanska) kan zich manifesteren bij amotivatie (ZDT)  
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Verschil Kochanska en ZDT:  

• Kochanska vooral gericht op observeerbaar gedrag  
• ZDT vooral gericht op onderliggende motivatie  

 

Take home boodschap:  

• ongehoorzaamheid getuigt niet altijd van amotivatie 
• autonome ongehoorzaamheid = reflectief, proactief, constructief; gedwongen ongehoorzaamheid = 

impulsief, reactief, opstandig  
• gedwongen ongehoorzaamheid is geworteld in behoeftefrustratie  
• Koschanska focust op gedragsmanifestatie, terwijl ZDT focust op onderliggende motieven  

 

3 NAAR EEN POSITIEVERE KIJK OP ONGEHOORZAAMHEID  

Termen als ‘eigenwijs’, ‘tegendraads’ en ‘koppig’ zijn vaak negatief gekleurd ßà gevoed vanuit persoonlijke 
overtuiging na reflectie = positief  

 

Ongehoorzaamheid = interessant signaal  

• wijst op gebrekkige afstemming tussen ouder en kind  
• vereist nieuwsgierigheid van de kant van de socialisatiefiguur  

 

Verhogen van autonomie = doel op zichzelf à vereist een niet-instrumentele benadering van autonomie; 
verhogen van autonomie is niet belangrijk omdat de kans op gedragsverandering toeneemt, maar op zichzelf, 
los van elke gedragsverandering  

 

Het ten volle waarderen van de mogelijkheid tot reflectief verzet zorgt voor een bredere visie op “succes”  

 

 

 

 

 



 59 

INLEIDING DEEL III: 
IDENTITEITSONTWIKKELING – DE 
VORMING VAN EEN INTERN KOMPAS  

Waar wordt de kiem gelegd voor onze identiteitsontwikkeling? 

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

 

Wat werpt een licht op ontluikende identiteitsontwikkeling?  

• via fantasie en rollenspel kunnen kinderen met verschillende identiteiten oefenen, deze exploreren  
• speelgoed uit de kindertijd vertelt iets over groeiende interesses en sterke punten  
• droomvragen: ‘wat wil je later graag worden?’  

 

Maar de ontwikkeling komt op kruissnelheid in de adolescentiejaren 

Identiteitskwesties = kernconflict in de adolescentie  

• vroegadolescentie (10 – 13 jaar): studierichting en vrienden  
• mid-adolescentie (14 – 18 jaar): waarden en studierichting 
• laatadolescentie (19 – 22 jaar): jobkeuze  
• vroegvolwassenheid (23 – 30 jaar): samenwonen of trouwen, kinderen?  

Opmerking: niet afgerond, cfr mid-life crisis  

 

Identiteitskwestie : kernconflict in adolescentie:  

• vroegadolescentie (10 – 13 jaar): ‘destructuring’ of ‘afbraak’  
• mid-adolescentie (14 – 18 jaar): ‘restructuring’ of initiële heropbouw  
• laatadolescentie (19 – 22 jaar): ‘consolidation’ of herbevestiging  

 

Hoe kunnen we identiteit definiëren?  

Identiteit = containerbegrip  

 

Gangbare definitie = zelf-structuur, een zelf-schema of een interne representatie van de persoon  
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Er worden verschillende niveaus onderscheiden (descriptief) , die samen bestaan  
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IDENTITEITSONTWIKKELING: 
BASISINZICHTEN VANUIT DE 
ADOLESCENTIEPSYCHOLOGIE  
1 ERIKSONS IDENTITEITSTHEORIE  

1.1 IDENTITEITSINTEGRATIE VERSUS -VERWARRING 

 

Freud Erikson 

Defensieve rol van het ego: 

• reactief  
• bemiddelaar bij spanning tussen het id en 

het superego 

Synthetiserende rol van het ego: 

• proactieve rol 
• streven naar toenemende harmonie 

“mystiek” van fases Concreter; geworteld in dagelijkse leven  

Eerste levensjaren  Levenslang proces  
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Globale kenmerken van het levensloopmodel:  

• biologisch verankerd proces  
• universele geldigheid, maar contextuele invulling  
• voorgaande fases beïnvloeden nieuwe ontwikkelingstaken  

à impact op omgaan met nieuwe identiteitskwesties  

à levenslang proces  

 

Ontwikkelingstaak in de adolescentie:  

• toenemende drang naar identiteitsintegratie, gekenmerkt door een gefaseerd verloop  
o introjectie = primitieve, letterlijke overname van ouderlijke waarden en overtuigingen 
o evolutie naar een Gestalt “which arises from the selective repudiation and mutual 

assimilation of childhood identifications and their absorption in a new configuration”  
• evolutie naar Gestalt zorgt voor  

o een gevoel van identiteit  
o een gevoel van temporele-spatiale continuïteit  

§ doorheen de tijd  
§ over de situaties heen  

o identiteitsverwarring  
§ tegenpool 
§ gevoel van onzekerheid  
§ vaak geworteld in een identiteitsvacuüm = innerlijke leegte  
§ betekent niet dat verwarring vermeden moet worden  

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

 

Wat is de klinische meerwaarde van Eriksons identiteitstheorie?  

Eriksons theorie geeft niet aan wat therapeut kan doen, maar waar = aandachtspunten/accenten  
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Geen focus op symptoombestrijding, maar bredere inbedding in de levensloop = bril  

 

Vaak geworteld in een intergenerationele problematiek  

 

Noodzaak om ouders te betrekken   

 

1.2 WANNEER ZIJN JONGEREN RIJP OM EEN STAP TE ZETTEN IN HUN 
IDENTITEITSONTWIKKELING?  

 

 

Identiteitsvorming = lastig proces, zeker in onze postmoderne samenleving à noodzaak van  

• een moratorium = wachtperiode  
• institutioneel moratorium = instellingen die deze wachtperiode verlenen aan adolescenten à 

opkomende volwassenheid = periode gekenmerkt door een verlengd moratorium  
• sociale omgeving = spiegel tijdens ontdekkingstocht van de adolescent  

 

2 MARCIA’S IDENTITEITSSTATUS-MODEL  

2.1 DE EENVOUD EN HERKENBAARHEID VAN HET MODEL  

Eerste operationalisatie van Erikson: wetenschappelijk toetsbaar  

Aandacht interindividuele verschillen: 

• vrees van Marcia: identiteitsvorming wordt gereduceerd tot  
o een zwart-wit-zaak: identiteitsintegratie vs. verwarring  
o al of niet maken van keuzes  

• twee types binding: na of zonder exploratie  
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Twee cruciale identiteitsdimensies:  

• binding = zich verbinden tot op een bepaalde keuze en er niet snel op terugkeren à “commitment 
referred to the degree of personal investment the individual expressed in a course of action or belief” 

• exploratie = verkennen of aftasten van verschillende opties vooraleer zich te binden tot een bepaalde 
optie à “exploration referred to some period of rethinking, sorting through, and trying out various 
roles and life plans”  

 Binding   

Exploratie  
achievement foreclosure 

Geen exploratie 
moratorium diffusion  

 Geen binding   

Samenvattend:  

• van psychosociaal moratorium (= wachtperiode waarin nog geen definitief engagement gemaakt is en 
waarbij jongeren actief met verschillende identiteitsrollen experimenteren) naar identiteitsvoltooiing 
(= achievement)  

• daarnaast twee atypische identiteitsdimensies  
o foreclosure = zonder verschillende alternatieven verkend of uitgeprobeerd te hebben, zet 

men zich vast op een vooraf bepaald levensdoel  
o identiteitsverwarring (= diffusion) = men weet niet wat men wil, maar men gaat ook niet 

actief op zoek om een richting in het leven te vinden  

 

Kanttekeningen:  

• ontleende en geconstrueerde identiteit  
• foreclosure en early closure  
• stevig verankerde en fragiele eigenwaarde  
• internal struggle in moratoriumgroep = normatief en normaal  
• diffusion = metafoor windhaan: keuzes gedicteerd door externe omstandigheden/toevalligheden  
• twee domeininvariante processen in identiteitsontwikkeling 

o assimilatie = aanpassen van perceptie van sociale context om de zelfbeschrijving te 
handhaven (cfr foreclosure)  

o accommodatie = aanpassen van de eigen zelfbeschrijving om congruent te zijn met de sociale 
omgeving  

o achievement = gezond alterneren tussen beide  
• domeingebonden proces  

o ideologische kwesties  
o relationele kwesties  
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Hoe kunnen we deze vier identiteitsstatussen meten en proberen in 
kaart te brengen? 

Drie meetprocedures:  

• klinische interviews  
o gebruik makend van observeerbare referentiepunten  
o exploratie  

§ kennis van de eigen behoeftes, voorkeuren, interesses en van beschikbare 
mogelijkheden  

§ gerichte, zelfgeïnitieerde zoektocht naar informatie  
§ overwegen van alternatieve keuzes  

o binding 
§ emotionele toon  
§ jezelf in de toekomst projecteren  
§ weerstand tot verandering tenzij erg goed onderbouwd  
§ significante anderen = “realistische toetssteen” ßà geïdealiseerd rolmodel  

• directe metingen 
o procedure: vier scores per individu: standaardisatie + statustoewijzing op basis extreme 

scores  
o probleem: geen extreme score à grote restcategorie, die al dan niet in analyses wordt 

opgenomen + twee keer extreme score à dubbele groep  
• indirecte metingen: mediaan-splitsingsprocedure  

 

2.2 HOE STAAN JONGEREN UIT VERSCHILLENDE IDENTITEITSSTATUSSEN IN HET 
LEVEN?  

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

Illustratie: verband tussen identiteitsstatus en 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 en rechtvaardigheid  
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Illustratie: verband tussen identiteitsstatus en intimiteitsstatus  

• achievement 
o positief persoonlijk functioneren: persoonlijk welbevinden en zelfwaarde  
o positief sociaal functioneren; extracert in de interpersoonlijke omgang en rijpe intieme 

relaties  
o kritische en open houding t.o.v. conventies, normen en regels  

• foreclosure 
o positief persoonlijk functioneren: persoonlijk welbevinden en zelfwaarde  
o gesloten en rigide kijk op zichzelf en buitenwereld + slaafse volgzaamheid  
o ietwat minder positief sociaal functioneren  

• diffusion 
o verminderd persoonlijk en sociaal functioneren  
o gebrek aan doelmatigheid en efficiëntie  
o egocentrische gerichtheid  

• moratorium  
o analoge ontwikkelingsniveau en cognitief functioneren als achievement à ontwikkelingsfase  
o positief sociaal functioneren  
o minder persoonlijk functioneren: angst en onzekerheid  

 



 67 

 

 

2.3 ONTWIKKELING VAN IDENTITEITSSTATUSSEN  

Fundamentele ontwikkelingshypothese: strikte invulling heeft twee kenmerken  

• hiërarchisch-lineair karakter: strikte sequentie + geen enkele etappe overslaan  
• unidirectionaliteit: één enkele richting waarbij achievement = normatieve eindpunt  

 

Fundamentele ontwikkelingshypothese: genuanceerde invulling heeft twee kenmerken:  

• hiërarchisch-lineair karakter: strikte sequentie ßà 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  

• unidirectionaliteit: één enkele richting waarbij achievement = normatieve eindpunt ßà voor velen is 
dit niet het eindpunt  

 

Welke verschuivingen worden vastgesteld in statustoewijzing in functie 
van toenemende leeftijd? 
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Opmerking: verschil cross-sectioneel en longitudinaal design  

Cross-sectioneel design: verschillende mensen vergeleken op één tijdsmoment  

 

Longitudinaal design: zelfde mensen vergeleken op verschillende tijdsmomenten  

 

Opmerking: twee soorten verandering en stabiliteit  

Vaststellingen: gemiddeld sprake van progressie, maar  

• ook heel vaak stabiliteit  
• aanzienlijk veel jongvolwassenen bevinden zich nog in diffusion of foreclosure  

à 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  

` 



 69 

 

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

à een longitudinaal design is vereist  

à statistiek: sterke rangorde stabiliteitscoëfficiënten uit zich in sterke positieve correlatie  

 

 

 

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

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

 

Take home boodschap:  

• het maken van identiteitskeuzes is slechts het halve verhaal: kwaliteit van identiteitsontwikkeling 
hangt ook af van de mate van exploratie en de hiertoe gebonden mogelijkheden  

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

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

 

3 NAAR EEN MEER DYNAMISCHE BENADERING 

3.1 KRITIEK OP HET IDENTITEITSSTATUSMODEL  

Te sterke klemtoon op afgewerkte identiteit (achievement) ßà identiteitsvorming als proces  
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Te statische visie, continue karakter van identiteit onderbelicht  

 

Te weinig aandacht voor impact van sociale context  

• directe of nabije sociale omgeving  
• bredere sociale context  

 

Verfijning noodzakelijk van binding en exploratie  

 

3.2 INHOUDELIJKE VERNIEUWING  

 

 

 

Dus: niet een lineair-progressief, maar eerder een cyclisch en iteratief proces  
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Inhoudelijke vernieuwing: onderzoek naar statussen op basis van 4 in plaats van 2 dimensies à geeft dit 
verschillen?  

 

Data-analytische vernieuwing: gebruik van persoonsgerichte analyse in plaats van interviews, directe meting of 
mediaansplitsingsprocedure à voordelen  

• interindividuele verschillen worden niet langer genegeerd 
• data-gedreven indeling zodat interne validiteit kan worden nagegaan ßà artificiële indeling van 

individuen in statussen  
• mogelijkheid om substatussen te detecteren ßà onmogelijk indien statussen door onderzoeker 

worden bepaald  

à kortom: clusteranalyse = meer verfijnd en minder ruw  

 

3.3 “CHILL, NO WORRIES”: OVER ZORGELOOS VERWARDEN  

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

 

 

 

Opsplitsing van diffusion groep sluit aan bij volgende quote: “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 
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personality, in which the individual seems aimless, aloof, drifting, and empty.” (Orlofsky, Marcia, & Lesser, 
1973)  

 

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

 

 

 

Zijn deze 5 statussen voldoende om de grote diversiteit aan 
identiteitswerk bij jongeren te beschrijven? 
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3.4 WAT ALS HET EXPLORATIEPROCES VASTLOOPT?  

 

 

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

 

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

• maar: ruminatieve exploratie = aanhoudend gepieker  
• dit gepieker wordt in onze post-moderne samenleving gevoed door eindeloos aantal opties  

 

Bevindingen uit empirisch onderzoek:  

• vaststelling 1: ruminatieve exploratie is te onderscheiden van beide adaptieve vormen van exploratie  
• vaststelling 2: ruminatieve exploratie en de adaptieve types exploratie hangen verschillend samen met 

angst, depressie en zelfwaardef 
• 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  
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Vaststelling:  

• drie adaptieve groepen versus twee maladaptieve groepen  
• deze groepen worden onderscheiden op basis van bindingsdimensies en ruminatieve exploratie  

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

 

Recent:  

• kanttekening bij “carefree diffused”, want scoren hoog op externaliserende problemen  
• pluk-de-dag-mentaliteit vanuit een identiteitsvacuüm = copingstrategie  
• nieuw label: vervreemde diffusion-groep  

 

Klinische reflecties: veel pathologieën zijn geworteld in een gefnuikte 
identiteitsontwikkeling  

Twee vragen:  

• welke identiteitsstatussen komen boven drijven bij patiënten met een eetstoornis? Is er een status 
met een verstoorde identiteit?  

• tot welke statussen behoren patiënten met een eetstoornis en controlegroep-patiënten? Vraag naar 
prevalentie  
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Veel pathologieën kunnen beschouwd worden als oppervlakkige manifestaties van een meer diepgaand 
identeitsprobleem  

 

Eetstoornis vertolkt mogelijks een significante identiteitsfunctie:  

• vraag naar verandering = vraag naar het laten varen van een identiteit (veeleer dan gedrag opgeven)  
• bij veel patiënten dient intern kompas nog opgebouwd te worden (identiteitsvacuüm)  

 

Take home boodschap:  

• mensen staan niet altijd ten volle achter hun gemaakte identiteitskeuzes: in vergelijking met 
achievement identificeren adolescenten in foreclosurestatus zich minder met hun keuzes  

• niet alle vormen van exploratie zijn wenselijk: peikerend exploreren is een signaal van een 
vastlopende identiteitsontwikkeling  

• achter de happy-go-lucky-houding van zorgeloos verwarden schuilt een vatbaarheid voor 
probleemgedrag: belangrijk dat we ons niet verkijken op hun zorgeloosheid  
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HET INTERN KOMPAS, DEEL I: HET 
‘WAAROM’ VAN 
IDENTITEITSONTWIKKELING 
1 INLEIDING: DE FUNCTIES VAN HET INTERN KOMPAS  

INTERN KOMPAS: Wat is het? 

Een solide/gefundeerd intern kompas (Assor, 2012) = geheel aan identiteiten of zelbeschrijvingen die  

• gestoeld zijn op sterk verankerde persoonlijke overtuigingen, intrinsieke waarden en interesses  
• een harmonieus geheel vormen  

 

 

INTERN KOMPAS: Wat is de functie? 

 

 

Een solide intern kompas = gids om  

• ‘juiste’ identiteitskeuzes ta maken = selectiefunctie à vereist exploratie in de breedte  
• deze keuzes te reguleren = regulatiefuntie à vereist exploratie in de diepte  
• veerkrachtig te reageren als de identiteitsontwikkeling onder spanning staat = veerkrachtfunctie  

à kerndoelstelling van opvoeding en onderwijs = ontwikkeling van intern kompas  

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

à 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  

2.1 ZELFAANGENOMEN EN TOEBEDEELDE IDENTITEITEN  

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

 

Twee types identiteiten worden onderscheiden:  

 

 

Zelfaangenomen identiteiten  Toebedeelde identiteiten  

Via het nemen van sleutelbeslissingen op 
scharniermomenten meten we ons zelf een nieuwe 
identiteit toe ßà dagelijkse beslissingen  

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

Pro-actievere identiteitsontwikkeling Reactieve identiteitsontwikkeling  

Potentieel aanwezige a priori exploratie en 
zelfreflectie 

Afwezige a priori exploratie en enkel a posteriori 
zelfreflectie  

Soms onomkeerbaar Vaak onomkeerbaar 

Normatieve en niet-normatieve scharniermomenten Vaker niet-normatieve scharniermomenten  

 

Wat zijn normatieve scharniermomenten? 

Normatief scharniermoment wijst op een ontwikkelingstaak waar we 
allemaal voorstaan en die dus niet uniek is voor een persoon  
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Het proces van identiteitsintegratie in detail  

 

2.2 DE OPBOUW VAN EEN INTERN KOMPAS: EEN PROCESBENADERING  

 

 

 

 

Existentiële schuld:  

• gaat gepaard met angst omwille van de gebrekkige verwerkelijking van potentieel  
• oppurtiniteit om met ons intern kompas in contact te komen/het opnieuw scherp te stellen  

 

Integratie:  

• compartementalisatie van identiteiten  
• vereist het bepalen van prioriteiten à rol van significante andere of therapeut  
• obsessieve en harmonieuze passies  

 

Wat als een passie obsessief wordt?  
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Hoe ziet het proces van identiteitsintegratie eruit in het geval van een 
toebedeelde identiteit? 

 

 

 

Toebedeelde identiteiten:  

• identiteitsbreuk en dus vaak autonomie-inhiberend  
• grondige herschikking van meerdere identiteiten  
• maar  

o hier liggen ook kansen = verrijking  
o niet noodzakelijk negatief  

 

Take home boodschap:  

• we dienen zowel aangenomen als toebedeelde identiteitskeuzes te reguleren  
• onze identiteitskeuzes kunnen zelfvervreemdend of authentiek van aard zijn  
• toebedeelde identiteiten kunnen een bron van verzet zijn, maar we kunnen ons er ook mee verzoenen 

en deze zelfs als een verrijking ervaren  
• identiteiten kunnen obsessief onderhouden worden of op een harmonieuze wijze ingepast worden in 

onze levensstijl  

 

2.3 VITAMINES VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET INTERN KOMPAS  

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

 

 

Wat als we in toenmende mate behoeftefrustrerende ervaringen 
opdoen?  

 

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

• door zich obsessief en krampachtig vast te bijten in sociaal gewaardeerde identiteiten (slaafse 
volgzaamheid)  

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

 

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

 

3 EMPIRISCHE ONDERSTEUNING VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET INTERN KOMPAS  

3.1 HOE ONTWIKKELT ONS INTERN KOMPAS ZICH MET TOENEMENDE LEEFTIJD?  

Bemoedigend nieuws!  

Ons intern kompas geeft meer richting aan ons functioneren met 
toenemende leeftijd!  
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Hoe groeit deze maturiteit? 

Verschillende elementen spelen een rol:  

• meer inzicht = introspectie en zelfreflectie nodig om geïntegreerd te functioneren  
• ervaring: men heeft ondervonden wat handelen op basis van interesses en persoonlijke overtuigingen 

meer bevrediging schenkt  
• moed en vertrouwen om je innerlijke waarden en interesses te realiseren  

à noodzaak van een ondersteunende omgeving: een kritische verwerpende omgeving biedt de kans om in 
contact te komen met je interesses en waarden  
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HET INTERN KOMPAS, DEEL II: HET ‘WAT’ 
VAN IDENTITEITSVORMING  
1 WANNEER BLIJFT ONS INTERN KOMPAS OP KOERS EN WANNEER RAKEN WE HET 
NOORDEN KWIJT?  

1.1 WAT ALS FINANCIEEL SUCCES EN HET SCHOONHEIDSIDEAAL DE 
IDENTITEITSVORMING KLEUREN?  

 

 

Extrinsieke waarden zijn indicatief voor een materialistische oriëntatie  

 

Intrinsieke waarden:  

• derde manifestatie van organismische groeitendens binnen de ZDT (naast intrinsieke motivatie en 
internalisatie)  

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

• kleuren je zelfschema’s en interne representaties  

 

Kwalitatieve visie op identiteit (ßà Marcia, Erikson)  



 83 

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

 

 

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

 

 

Waardencirkel of waardentaart in een dynamische verhouding:  

• elke persoon heeft unieke waardenpatroon, met elke waarde = stuk van de taart, verschillend in 
grootte  

• onverenigbaarheid tussen uiteenlopende waarden (psychologisch conflict)  
• structuur varieert enigszins tussen landen  

 

Opmerkingen:  

• studie van waarden is niet uniek voor ZDT, vb sociale psychologie: Schwartz ßà ZDT = prescriptief, 
want sprake van een waardenkompas terwijl Schwartz descriptief is  

• “negatieve” en “positieve” waarden krijgen aandacht  
• studie van waarden verankerd binnen een metatheorie: dialectisch-organismisch mensbeeld  
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1.2 VERSCHILLENDE LEVENSSTIJLEN: DE ‘ZIJN’- EN ‘HEBBEN’-ORIËNTATIE  

 

 

2 HOE STAAN MENSEN MET EEN INTRINSIEK EN EXTRINSIEK GEORIËNTEERDE IDENTITEIT 
IN HET LEVEN?  

Relatief belang waarden: 

 

 

• zelfmedicatie  
• volwassenen en kinderen  
• meta-analyse: beperkte evidentie moderatie  
• diverse levensdomeinen: werk, beweging, sport…  

 

Correlationeel verband = tweerichtinsgsverkeer 

Is er experimentele evidentie? 
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à snellere opgave in de materialistische conditie  

à minder competentie verwerven  

 

De waardencirkel funcioneert volgens het olievlekprincipe  

 

 

Betalen we een sociale prijs voor een hebben-oriëntatie? 

à interpersoonlijke relaties  

 

Subtiele priming! Personen ßà consumenten  

 

à intergroepsrelaties  

 

‘Het doel heiligt de middelen’  
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Betalen we een ecologische prijs voor een hebben-oriëntatie? 

 

‘Quid pro quo’-attitude tov milieu  

 

Evidentie:  

 

• effect op 
o taakoriëntatie of prestatie-oriëntatie?  
o resultaten test? 
o recyclagepark bezoeken? 
o informatie opzoeken bib?  

• toetsresultaten  
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• prestatie  

 

• percentage persistentiegedrag  

 

 

Hoe kunnen we deze resultaten verklaren? 

 

 

 

3 “JA, MAAR…!”: KRITISCHE PERSPECTIEVEN  

3.1 WAT ALS MIJN NAASTE OMGEVING EXTRINSIEKE DOELEN AANMOEDIGT?  

Kritiek 1: Wat als de omgeving dezelfde waarden aanmoedigt?  

ZDT en de matchhypothese  
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Vraag: welke mechanismen zouden het effect van een matchsituatie op het welzijn kunnen verklaren?  

 

Voorgestelde mechanismen:  

• bekrachtigd in het uitbouwen van je identiteit  
• gesanctioneerd of genegeerd voor het uitbouwen van een “foute” identiteit  
• intern conflict  

 

 

 



 89 

 

 

Matchhypothese (en bijhorend interactie-effect) niet bevestigd door onderzoek:  

• ofwel vindt men enkel hoofdeffecten  
• ofwel vindt men dat de effecten van het nastreven van extrinsieke waarden voor economiestudenten 

minder ongunstig is (maar daarom nog niet gunstig)  
• wel engie evidentie voor mediatie-effect  

 

Mediatiemodel:  

 

à analoge bevindingen bij ouder-kindrelaties  

 

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

Socialisatie = gelijkenis is het resultaat van sociale relaties  

 

Selectie = gelijkenis was er al voordat sociale relaties gevormd werden  
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3.2 WAT ALS IEMAND FINANCIEEL SUCCESVOL IS?  

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

ZDT en aspiratietheorie 

Studie bij senioren:  

 

 

 

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

 

 

 

 

Inkomen kan voor verschillende doeleinden aangewend worden:  

• voorzien in levensonderhoud 
• uitbouwen van een materialistische levensstijl  
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Aard van de aankoop speelt een rol! Verschil tussen ervaringsgerichten en materiële aankopen  

 

à sommige aankopen zijn dubbelzinnig van aard  

 

Ervaringsgerichte aankopen: 

• worden als meer bevredigend ervaren  
• gaan gepaard met een groter welbevinden  

omdat deze als een fundamenteler deel van het zelf worden gezien  

 

4 VALT DE OPMARS VAN EEN MATERIALISTISCHE LEVENSSTIJL TE STOPPEN?  

4.1 VERSCHUIVINGEN VAN GENERATIE TOT GENERATIE EN BINNEN DE 
LEVENSLOOP  

Zijn er gemiddelde verschuivingen waarneembaar? 

 

 

Cfr. recruteren en motiveren van jonge generatie  

 

 

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

• “being very well off financially” 
• “becoming involved in programs to clean up the environment”  
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Sample: eerste jaar universiteitsstudenten van drie verschillende generaties  

 

 

Kritische bedenkingen:  

• Amerikaanse steekproeven à generalisatie naar andere samples? 
• scores = gemiddelden = trend, die niet voor iedereen toepasselijk is (kleine tot middelgrote 

effectgrootte)  
• alternatieve verklaring 

o leeftijd = constante  
o generatie en tijdsgewricht = variabel à ook babyboomers en genX kan onder invloed van een 

veranderend tijdgewricht meer belust zijn op centen, roem en imago  

à binnen de levensloop: evolutie naar meer intrinsieke waarden  

 

4.2 WORTELS VAN EEN INTRINSIEK EN EXTRINSIEK GEORIËNTEERDE IDENTITEIT  

Route 1: modellering 
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Cushman (1990): ‘the self is empty’, “the self ecperiences a significant absence of community, tradition and 
shared meaning” à identiteitsvacuüm ontstaat  

 

Gevolg: andere “zingevingsystemen” kunnen het zelf gaan opvullen, namelijk de mythes zoals verkondigd in de 
consumptiesamenleving à deze mythes brengen niet het gewenste effect, maar zijn een substituut  

 

Theoretische bespiegelingen: Is het zelf wel zo leeg? 

 

 

Synthetische werk van “self” wordt wel bemoeilijkt door:  

• exponentiële toename aan optiesn zodat “kiezen meer dan ooit verliezen is” (cfr. Schwartz: “tirannie 
van de vrijheid)  

• de soort aangemoedigde identiteit is intrinsiek van aard; dus, spontane tendens om intrinsieke doelen 
na te streven staat onder spanning in een cultuur waarin de “good life” gelijk gesteld wordt met de 
“goods life”  

 

Route 2: Compensatie – Extrinsieke aspiraties als “lapmiddel” 
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Behoeftefrustratie = psychologische kwetsbaarheid  

 

Behoeftesubstituten = maladaptieve copingmechanismen = sterke wensen die ons gedrag, gevoel en denken 
sturen en de belofte in zich houden van levensgeluk te veroorzaken  

 

Extrinsieke aspiraties fungeren als: 

• behoeftesubstituten  
• ersatz-identiteit = surrogaat  

 

Hoe kan je je kinderen weerbaar maken? 

Behoefteondersteunende omgeving = cruciaal  

 

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

 

Take home-boodschap: 

• extrinsieke waarden zijn – helaas – aan een historische opmars bezig  
• naarmate we ouder worden, hechten we meer belang aan intrinsieke waarden, al kan de context roet 

in het eten gooien  
• er bestaan twee grote ontwikkelingspaden op weg naar een materialistische levensstijl: modellering 

en compensatie voor psychische onzekerheid en behoeftefrustratie  
• beide paden zijn op een dynamische wijze met elkaar verweven  
• het tegengif tegen een materialisatische levensstijl bestaat uit 

o een omgeving die inspeelt op de psychologische behoeftes  
o intrinsiek georiënteerde rolmodellen  
o een kritische houding tegenover extrinsieke boodschappen  
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INLEIDING DEEL IV: HET VOEDEN VAN DE 
GROEI VAN KINDEREN  
Opvoeding =  

• dagelijks gespreksonderwerk  
• bron van plezier en spanning  
• persoonlijk en gevoelig thema  

 

Laat ons beginnen met een aantal bespiegelingen… 

 

Maatschappelijke vaststellingen:  

• opvoedingsindustrie boomt  
• overheid investeert  

 

Wat zijn mogelijke redenen voor deze stijgende populariteit?  

Is het moeilijker om in onze complexere samenleving (social media, gaming,…) goede opvoeding te bieden? 

• toegenomen mogelijkheden voor kinderen  
o reeds op jonge leeftijd  
o studiemogelijkheden gigantisch  

• grenzen stellen is geen sinecure  
o sociale media  
o gaming  
o leren  

• huidige generatie ouders = te laks en te permissief?  
• ouders moeten ook mee evolueren in een snel evoluerende samenleving  

 

Kennis binnen handbereik: 

• internet 
• ouders meer verantwoordelijk gesteld voor falen en slagen van ontwikkeling kind in een 

meritocratische samenleving  
o grotere behoefte aan kennis/advies  
o kan druk ontlokken  
o wetenschappelijke houding nodig  
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Welke trends vallen er te bespeuren in de academische literatuur? 

Trend 1: exponentiële toename 

• specifieke tijdschriften  
• wildgroei aan academisch jargon  

 

Trend 2: verschillende stromingen in de opvoedingsliteratuur  

 

Waarom is het water zo diep?  

• reden 1: verschillend mensbeeld  

 Klassieke opvoedingsliteratuur Zelfdeterminatietheorie 

Mensbeeld 
egocentrisch  

driftmatig 

prosociaal 

groeigericht 

Doelstelling opvoeding 

kinderen helpen driften te beteugelen  

à verwerven zelfcontrole (H5) 

à schuld en geweten (H3) 

boeiende activiteiten ontdekken en 
stimuleren  

normen aanreiken en eigenaarschap 
bevorderen  

intern kompas versterken 

Rol ouders 

reactief  

à toezicht houden om 
probleemgedrag te vermijden  

à controle uitoefenen 

proactief  

à voeden van groei  

à groei = medicijn tegen 
probleemgedrag 

Ontwikkelingsuitkomsten  
impulscontrole 

probleemgedrag 
vitaliteit, creativiteit, leerplezier  

• reden 2: verschullende houding ten opzichte van de universaliteit van opvoedingsprocessen  
o opvoedingsrelativisme 

§ geen inherent goede of slechte opvoedingsstijl  
§ “het hangt er maar van af”: complexe zaak 

• persoonlijkheid/karakter  
• leeftijd  
• cultuur  

o ßà vanuit ZDT: verzet tegen een dergelijk relativisme 
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Relativistisch spreken over opvoeding = genuanceerder en intelligenter ßà claim dat er fundamentele en 
universele ingrediënten voor een recept van goed opvoeden bestaan  

 

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

 

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

 

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

 

Doelstellingen van de lessenreeks rond opvoeding:  

• overzicht bieden van bestaande opvoedingsstijlen en -dimensies à vanuit een historisch perspectief  
• concrete illustraties en opvoedingstips geven  
• effecten van opvoeding bespreken à wat is goede opvoeding?  
• ingaan op de factoren die verschillende soorten opvoeding in de hand werken = voedingsbodem  
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KLASSIEK 
ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGISCH 
ONDERZOEK OVER OPVOEDING  
1 VERSCHILLENDE TYPES OPVOEDING: DE CONFIGURATIONELE BENADERING  

 

 

 

Opvoedingsconfiguratie of -stijl = combinatie van twee opvoedingsdimensies = 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  

 

Opmerking: permissiviteit kan ingegeven zijn door  

• geloof in belang van vrijheid  
• een gebrek aan zelfvertrouwen en onmacht  
• gemakzucht  

 

Wat met de democratische ouders?  

Controle in ere herstellen ten gevolge van “definitional drift”  

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

• te gelijkwaardige positie, want te veel inspraak  
• onvoorwaardelijke aanvaarding opent de deur voor permissiviteit en ‘pamperen’ van kinderen  
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Gezaghebbende opvoedingsstijl:  

• confronterende controle = veeleisend, strikt en doelgericht  
• desnoods gepaard met het afnemen van privileges en een occasionele fysieke tik  

 

Vergelijking vroeger en nu biedt een inzicht in de:  

• gemiddelde verschuiving in opvoedingsstijl = vergelijking van verschuiving in procentuele verdeling  
• intergenerationele gelijkenis in opvoedingsstijl: samenhang tussen jouw antwoord en dat van je 

ouders  

 

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

 

 

Meer kindgericht, maar ook meer permissief?  

 

Parallelle verschuiving in man-vrouw-rolverdeling: meer gelijkwaardigheid  

 

Vergelijking biedt een inzicht in de mate van congruentie tussen vroeger en nu 

 

à zeer kleine samenhang of correspondentie (deels afhankelijk van leeftijd)  
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Discrepantie: 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 hiermee omgaan? 

• wetenschappelijk  
o kind = meest relevante informatiebron  
o discrepantie tussen ouders en kinderen = bron van studie op zichzelf  

• praktijk  
o noodzaak om af te toetsen  
o cruciale rol van empathie  

 

Wat zijn de effecten van deze verschillende opvoedingsstijlen? 
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Houden deze verbanden stand over de tijd? 

 

 

Vervolgstudie 1 

Maar, moeten we ouders noodzakelijk met de vinger wijzen? 

Dwarsdoorsnedestudies zeggen niets over… 

• bidirectionele/wederkerige relatie  
• de kip-ei-problematiek  

 

 

Vervolgstudie 2 

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

Welke opties en hypotheses zou je naar voren schuiven?  

• drie opties  
o accentuatiehypothese 
o compensatiehypothese 
o match  

• longitudinale studie bij laat-adolescenten  
• moeder- en kind-rapportage opvoeding  
• uitkomst = kind gerapporteerd probleemgedrag  
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Typologie van opvoedingsstijlen = zeer invloedrijk in de literatuur  

 

Hoe ziet de huidige stand van zaken eruit? 

• oproep om theorie in de praktijk te vertalen  
• maar… overhaast besluit, want verschillende vragen nog onbeantwoord 

o specifieke effecten? 
o exhaustieve lijst van opvoedingsdimensies? 
o verklarende mechanismen?  

à verschuiving van een macro- naar een micro-benadering  

 

2 ONTLEDEN VAN OPVOEDING: DE DIMENSIONELE OPVOEDINGSBENADERING  

2.1 RESPONSIVITEIT  

 

Verklarende mechanismen?  

 

 

Zo eenvoudig als de literatuur is rond responsiviteit, zo verwarrend is 
de literatuur rond ouderlijke controle  
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2.2 ZIJN ALLE VORMEN VAN OUDERLIJKE CONTROLE GUNSTIG?  

Enerzijds: als ouder controle hebben over gedrag van kind  

Anderzijds: te veel controle staat creativiteit in de weg  

 

 

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

 

Barber: onderhuidse en manipulatieve technieken à “Psychologically controlling processes involve 
socialization pressure that is nonresponsive to the child’s emotional and psychological needs, that stifles 
independent expression and autonomy”  

à psychologische controle zou interfereren in het individuatieproces en een te sterke afhankelijkheid in de 
hand werken  

 

 

• schuldinductie: wentelen in slachtofferrol + overgeneraliseren (‘altijd hetzelfde’)  
• schaamteinductie: ganse persoon ipv specifieke activiteit wordt aangevallen  
• angstinductie: toekomst erbij halen  
• voorwaardelijke aandacht: aandacht laten meevariëren met de mate waarin kinderen gewenst gedrag 

vertonen of ongewenst gedrag niet tonen  
o ‘als… dan…’-redenering  
o aandacht = niet gratis, moet verdiend worden 
o voorwaardelijke aanvaarding  

à deze verschillende componenten komen vaak alle vier samen voor  
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Gemeenschappelijke kenmerken:  

• manipulatief: al dan niet bewust  
• iets van kinderen gedaan krijgen  
• intrusief en controlerend 

 

 

 

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

Welke processen spelen een rol? 

 

 

 

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

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

à getuigt ook van voorwaardelijke aanvaarding 

à generalisatie van interactiemodus thuis naar buitenwereld  

à uitbreiding naar soort hulpgedrag, cfr. zelfgeoriënteerd helpen 

 

Gemeenschappelijke basis zelfkritisch perfectionisme en relationele agressie = voorwaardelijke aanvaarding 
van zichzelf of anderen  
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Tip: probeer je kind geen schuld- of schaamtegevoelens aan te spreken  

Vanuit teleurstelling praten ouders hun kinderen wel eens een schuld- of zelfs schaamtegevoel aan. Hoewel dit 
zeer menselijk en zelfs effectief is, zal het kind zijn gedrag aanpassen omdat het zich daartoe verplicht voelt. Dit 
brengt stress en spanning met zich mee.  

 

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 definiëren 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 wenselijk  

• structuur of regulatie  
• controlerend opvoeden  

 

Kritische bedenking 2: notie psychologische controle  

• wat is het tegendeel van psychologische controle? 
• wat houdt autonomie-ondersteuning precies in?  
• cruciaal want autonomie-ondersteuning bevordert groei  

 

Kritische bedenking 3: notie gedragsmatige controle  

• breed opgevat = amalgaam  
• wat is de positieve pool van gedragsmatige controle? 
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Hoe met deze conceptuele ambiguïteiten om te springen? 

 

 

Is psychologisch controlerend opvoeden de enige manier om druk te 
zetten op jongeren? 

Bestaan er geen andere vormen van controlerend opvoeden? 

Er wordt vaak gedreigd met straf 

• dreigen om in de hoek te staan  
• fysiek straffen  

à zit ingebakken in kinderliedjes  

 

Definitie van lichamelijk straffen: “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”  

• 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  

• komt voor in milde vorm: tik op de handen of achterwerk, draai om de oren  

 

Effecten van lichamelijk straffen:  

• meta-analyse van Gershoff (2002) toont aan dat hier heel wat negatieve zaken mee samenhangen  
o verminderd welzijn  
o meer agressie 
o meer probleemgedrag 
o verminderde moraliteit  

• zowel als kinderen nog minderjarig zijn, maar ook op volwassen leeftijd, maar hangt wel positief 
samen met het direct inwilligen van het verzoek 

 

Maar… zijn er geen onopgeloste vragen?  

• veeleer cross-sectioneel dan longitudinaal onderzoek; dus geen uitspraak mogelijk over richting van 
verband  
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• er is geen experimentele evidentie à vergelijking van twee West-Afrikaanse scholen, die een 
verschillend disciplinair beleid hanteren  

o school A: fysieke straffen (40 keer per dag)  
o school B: geen fysieke straffen toegestaan  
o kinderen: 3 à 4 jaar  
o activiteit: gisspel  

§ speelgoed met geluid raden: 2 stuks  
§ proefleider verlaat labo (leeuw zit onder deken)  
§ kind kan spieken  
§ proefleider terug: detectie van leugenaars en volhouders tijdens spel nadien  
§ verschil tussen beide scholen: 12 keer meer leugenaars en 5 keer meer volgehouden 

leugens  
• vraag naar modererende factoren  

o gepland versus emotioneel-impulsief lichamelijk straffen  
o frequentie versus ernst van lichamelijk straffen  
o wat indien lichamelijke straffen gebeurt in combinatie met andere disciplineringstechnieken 

à warmte kan de toename in agressie bij éénjarigen 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-kindrelatie onmiddellijk opgeschroefd in plaats van verminderd, 
waardoor de zaak dreigt te escaleren  

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

 

3 HELIKOPTERPERSPECTIEF: TRENDS IN DE OPVOEDINGSLITERATUUR  

Drie evoluties:  

• deconstructieproces: van een macro- naar microbenadering; opvoedingsstijl à -dimensie à 
bouwstenen 

• generaliseerbaarheid: rol van  
o cultuur  
o leeftijd  
o persoonlijkheid  

• dynamischere benadering  
o voortdurende wisselwerking ouder en kind  
o veel dag-tot-dag-variatie in opvoeding  
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HET VOEDEN VAN DE GROEI VAN 
KINDEREN: DE BOUWSTENEN VAN EEN 
BEHOEFTEONDERSTEUNENDE 
OPVOEDING  
1 ALS KINDEREN HET GEVOEL HEBBEN ZICHZELF TE MOGEN ZIJN: ROL VAN 
AUTONOMIEONDERSTEUNING  

1.1 GRONDHOUDING EN BOUWSTENEN  

 

 

Zes bouwstenen van een autonomie-ondersteunende opvoeding:  

• taakvreugde  
• inbreng 
• duiding 
• hun ritme 
• hun stem 
• uitnodigende taal  

 

1.2 VERBAND MET KLASSIEKE OPVOEDINGSCONCEPTEN  

Hoe verhoudt deze ZDT-notie zich ten opzichte van klassieke 
opvoedingsconcepten? 
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Een aantal kritische bedenkingen zijn op hun plaats! 

Kritische bedenking 1: In welke mate bevorderen ouders de 
verantwoordelijkheidszin en zelfstandigheid van hun kinderen als ze 

autonomie-ondersteunend opvoeden? 

 

 

 

 

Wat betekent dit nu voor de opvoedingspraktijk? 
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Vele ouders beklemtonen dat kinderen zelfstandiger moeten leren worden, maar deze boodschap bevat 
mogelijks een aantal valkuilen, die we dienen te nuanceren: 

• aangemoedigde onafhankelijkheid/zelfstandigheid draagt enkel bij tot ontwikkeling wanneer gewenst  
• afhankelijkheid is niet per definitie problematisch, want kinderen/jongeren willen graag terugplooien 

op ouders voor raad en advies  

 

Tip: probeer tijdens de zelfstandigeheidsontwikkeling het ritme van je 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 erin… 

• beschikbaar te blijven als ze op jou 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 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  

 

Kritische bedenking 2: Zorgt een autonomie-ondersteunend 
gezinsklimaat ervoor dat kinderen “emotionele softies” worden die 

niet tegen druk zijn opgewassen? 

Resulteert autonomie-ondersteuning niet in gepamper en een 
knuffelpedagogiek? 

Die valkuil bestaat mischien, maar het is niet de bedoeling!  

 

Pamperen = overbeschermend optreden door:  

• kinderen ten alle prijzen tegen negatieve emoties beschermen en gevoelens voor hen te benoemen  
• tegenslag te beschermen en hen leerkansen te ontnemen 

 

In een autonomie-ondersteunend gezinsklimaat worden kinderen 
emotioneel vaardiger! 
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Als men controlerend handelt als ouder, dan zal men kinderen 
leerkansen ontnemen omdat men te snel tussenkomt en overneemt 

 

Take home boodschap:  

• grondhouding van autonomie-ondersteunende opvoeden is nieuwsgierigheid in de spontane, op groei 
gerichte ontwikkeling van kinderen  

• autonomie-ondersteunend opvoeden bevat zes bouwstenen  
• autonomie-ondersteunende ouders weten goed in te schatten wanneer kinderen toe zijn aan hun 

volgende stap in hun zelfstandigheidsontwikkeling  
• als ouders hun kinderen autonomie-ondersteunend opvoeden, dan kunnen deze – indien gewenst – 

op hen terugvallen voor raad en advies à staat dus haaks op het op een verstikkende wijze aan zich 
binden van kinderen  

 

2 ALS KINDEREN HUN VAARDIGHEDEN KUNNEN ONTPLOOIEN: DE ROL VAN DE 
STRUCTUUR  

Kritische bedenking 3: Trekken autonomie-ondersteunende ouders wel 
grenzen? Resulteert een autonomie-ondersteunende opvoeding niet in 

een laisser-faire klimaat? 

Structuur en autonomie-ondersteuning kunnen gemakkelijk hand in hand gaan!  

 

 

2.1 GRONDHOUDING EN BOUWSTENEN  
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Zes bouwstenen van een structurerende opvoeding: zelfontplooiing stimuleren via… 

• heldere verwachtingen  
• vertrouwen en uitdaging  
• opvolging  
• gepaste hulp  
• informationele feedback 
• zelfreflectie  

 

 

 

Afstemming op het ontwikkelingsniveau van het kind: een aantal 
voorbeelden uit het dagelijkse leven ter illustratie  

Vaststelling:  

• ouders beschouwen zich vaak aks de expert ßà onwetende kind  
• vanuit deze rol geven ze vaak hulp en informatie  

maar… niet alle hulp is behulpzaam of niet alle informatie gewenst à kan irritatie en wrevel oproepen  

 

Tip: probeer geen overbodige, maar gewenste informatie te geven  

• het is cruciaal dat geboden hulp of informatie competentieversterkend is: dit is pas het geval als deze 
hulp of informatie gewenst is, waardoor ze ook wordt verwelkomd  

• vereist… 
o ofwel goede inschatting van nood aan informatie en hulp  
o ofwel expliciete aftoetsen van nood aan informatie en hulp = ritme volgen  

à verschillende behoeftes worden vaak simultaan gevoed  

 

De motivationele kracht van positieve feedback  
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Tip: druk je appreciatie uit en geef je kind een schouderklopje  

 

 

Naar een meer verfijnd en integratief inzicht in het samenspel tussen 
structuur en autonomie-ondersteuning 

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

 

 

Naar een meer verfijnd inzicht: identificeren van specifieke zones  

 

 

Wat zijn de valkuilen van een foute toepassing van participatief en 
verhelderend te werk gaan?  



 114 

 

 

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

Leerkrachtevaluatie:  

 

 

Voor elke ouder een gepersonaliseerd opvoedingsprofiel!  
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Kunnen we de verschillende bouwstenen een plaats geven in de 
opvoedingscirkel? 

 

 

 

 

2.2 STAAT AUTONOMIEONDERSTEUNEND OPVOEDEN HAAKS OP HET TREKKEN 
VAN GRENZEN?  

Moet ouderlijk verbieden verboden worden?  

Wat zijn de cruciale voorwaarden opdat jongeren een ouderlijk verbod 
zouden accepteren? 
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Verbieden is een heel frequent gebruikte strategie door socialisatieagenten: “don’ts”  

 

Overzicht van kenmerken van positieve en negatieve vrijheid:  

Negatieve vrijheid Positieve vrijheid 

Bevrijd zijn van externe beperkingen, interferenties 
en regulaties 

= afwezigheid van beperkingen  

= ongelimiteerde of ongebreidelde vrijheid 

= vrijheid als bevrijding = zich bevrijden van  

= number of doors unlocked 

Interne capaciteit om te evolueren naar zelfrealisatie 
en meesterschap  

= rationeel handelen  

= gestuurd worden door rede of een doel  

= vrijheid om  

 

 

 

Nuancering 1: Welk soort verbod introduceren ouders? 

Frequentie van verbieden per domein:  
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Legitimiteit van verbod per domein:  

 

 

Tip: de inhoud van de getrokken grens telt!  

Bepaalde verboden of geboden zullen jongeren gemakkelijker accepteren omdat ze vinden dat de ouders recht 
van spreken hebben over deze thema’s à maar wees behoedzaam als u zich op het persoonlijke territorium 
begeeft, dan kan dit wrevel uitlokken  

 

Nuancering 2: wijze waarop het verbod wordt gecommuniceerd  
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Vaststellingen wat betreft stijl van verbieden:  

• autonomie-ondersteunend 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  

• effect van stijl van verbieden is domein-invariant  
• 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  
• naar de mening van de jongere te peilen en irritatie te erkennen in plaats van in de kiem te smoren  

 

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: maak weloverwogen keuzes van waarden en normen  

Een doordachte keuze van deze grenzen en waarden zal ervoor zorgen dat… 

• ze deze beter kunnen toelichten en opvolgen naar de kinderen toe  
• ze deze zelf ook allebei consequent zullen respecteren = goede voorbeeld geven  

 

Als autonomie-ondersteuning en structuur samenkomen: een 
voorbeeld uit de praktijk 

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

• probeer dit te visualiseren in een schema = houvast  
• laat kinderen van het schema zelf een collage maken  
• bij het vastleggen van grenzen is een open houding belangrijk  
• zwijgen is goud waard  
• kinderen weten zelf heel goed wat er goed loopt en wat voor verbetering vatbaar is; ze zijn creatief en 

kennen de oplossing voor het probleem  

 

2.3 RELATIE TOT KLASSIEKE OPVOEDINGSDIMENSIES  

Wat is de overlap en het verschil tussen de notie gedragsmatige 
controle en structuur? 
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Andere invulling van bouwstenen, vanuit verschillend uitgangspunt:  

 

 

 

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

Unieke en gedeelde elementen:  

 

 

Take home boodschap:  

• grondhouding van structurerend opvoeden omvat een focus op het versterken van de zelfontplooiing 
van kinderen  

• structurerend opvoeden bevat zes bouwstenen  
• ouders kunnen op een verschillende manier structuur bieden: hun autonomie-ondersteunende of 

dwingende stijl bepaalt in hoge mate of kinderen aan de verwachtingen voldoen  
• omdat de uitgangspunten van structuur en gedragsmatige controle verschillend zijn, is hun gedeelde 

basis beperkt  
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• gezaghebbende ouders zijn soms dwingend confronterend, terwijl behoefteondersteunende ouders 
dit niet zien  

 

3 ALS KINDEREN GENEGENHEID ERVAREN: DE ROL VAN RELATIONELE STEUN  

 

 

 

4 EEN OCEAAN AAN EMPIRISCHE ONDERSTEUNING VOOR DE GROEIBEVORDERENDE ROL 
VAN BEHOEFTEONDERSTEUNENDE OPVOEDING  

Hebben we enige wetenschappelijke evidentie hiervoor? 
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5 VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK: DIEPGAANDERE BESPREKING VAN EEN AANTAL 
BOUWSTENEN  

5.1 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 en verwachten versus kunnen en willen echt een verschil?  

 

Procedure:  

• experimenteel design: 2x1-design  
• deelnemers: 376 eerstejaarsstudenten economie  
• taak: tekst lezen rond “hoe goed communiceren?”  
• uitkomsten 

o prestatie = diepgaand leren = verbanden leggen  
o persistentie of volharding = naar de bib gaan voor meer info  

 

 

 

Toepassing 1: wisten jullie dat vele kleuters contracten sluiten met hun kleuterjuffen?  
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Toepassing 2: de cruciale rol van autonomie-ondersteunende taal blijkt in het bijzonder bij het geven van 
feedback 

 

 

Tip: probeer te letten op je taal – communicatie  

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: probeer woorden zoals ‘moeten’, ‘verwachten’, ‘horen’ etc te vermijden ten voordele van 
woorden zoals ‘kunnen’, ‘voorstellen’ en ‘willen’  

 

5.2 DUIDING  

‘Waarom? Daarom!’ 

Over het belang van een zinvolle uitleg  

 

à zinvolle uitleg = buffer tegen tanende betrokkenheid  
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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 en abstract te zijn  
• persoonlijk zinvol te zijn ßà zinvol voor ouders  
• nieuwe informatie te bevatten ßà vanzelfsprekend à zoniet, dan dreigt de geboden uitleg over te 

komen als preken en overtuigen  
• niet persé cognitief te zijn, maar kan ook ervaringsgericht zijn  

 

Tip: probeer een zinvolle uitleg te geven  

Probeer een voor het kind zinvolle uitleg te geven als je een taak opdraagt of een afspraak maakt. Afspraken 
die logisch onderbouwd zijn, zal je kind sneller accepteren en dus ook eerder naleven  

 

5.3 WEERSTAND  

Hoe omgaan met opstandige kinderen? Het belang van 
perspectiefinname  

Een opstandig kind = interessant veeleer dan irritant à probeer met weerstand mee te veren ßà overtuigen, 
trekken en sleuren  

 

Hoe? Drie strategieën 

• toon zelf interesse en probeer nieuwsgierig te zijn à laat toe om echt te luisteren ßà eigen opinie 
projecteren  

• valideer/erken het perspectief van het kind  
• geduld is van goudwaarde à ritme van kind respecteren  

 

Hoe jongeren aanmoedigen om vervelende activiteiten uit te voeren? 
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Tip: weerstand is interessanter veeleer dan irritant 

Probeer 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’)  

 

5.4 DE CRUCIALE ROL VAN INBRENG  

Keuze als hefboom voor autonomie 

Opdat de aangeboden keuze als motiverend wordt ervaren is het cruciaal dat…  

• aantal aangeboden opties beheersbaar is à keuzecompetentie  
• aantal aangeboden opties betekenisvol is  
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• er geen subtiele druk wordt uitgeoefend op één optie  

 

Voorbij optiekeuze! 

 

 

Probeer preventief te werken: via inspraak en keuze komen tot een aantal afspraken rond 

• timing en spreifing  
• volgorde van de huistaken  
• plaats  

 

Timing, volgorde en plaats = actiekeuze  

 

Leerkrachten kunnen ook optiekeuze aanbieden:  

• verschillende huistaakopdrachten: één kiezen  
• extra huiswerk  

 

Tip: probeer keuze en inspraak te bieden  

Probeer via dialoog kinderen keuze en inspraak te bieden. Deze keuze kan bestaan uit wat jongeren al dan niet 
doen (optiekeuze), maar soms is een 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 kan je ook weerstand ontmijnen.  

 

5.5 BELONINGEN  

Hoe motiverend zijn beloningen als kinderen/jongeren reeds geboeid 
zijn door de activiteit? 

Studies in de jaren 1970 en 1980: impact van beloningen op taakplezier  
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• studiedesign 
o intrinsiek motiverende taak  
o éénwegspiegel 
o vrije tijdsperiode  

 

De zaak is nog complexer!  

Vaststellingen:  

• verbale beloningen = positieve feedback speelt in op de competentiebehoefte  
• materiële beloningen – zullen vaak autonomiebehoefte frustreren en persistentiegedrag ondermijnen 

o onverwachte beloningen  
§ controleren gedrag niet  
§ vaak erkenning van competenties 
§ kunnen wel verwachting creëren van herhaaldelijke beloning  

o soorten beloningen  
§ taakgebonden = deelnemen of uitvoeren van een taak  
§ competitiegebonden = afhankelijk van prestaties tov anderen  
§ prestatiegebonden = afhankelijk van het neerzetten van een specifiek resultaat, 

bevat dus veel informatie  

 

Effect van verschillende soorten beloningen op spontane volharding:  

• prestatiegebonden beloning: -0.36 
• maximale beloning: -0.88 
• geen prestatiegebongen: -0.95 
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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 rol van beloningen voor vervelende activiteiten = schaars à men stelt vast dat… 

• verder werken aan de activiteit in de beloningsgroep niet wordt ondermijnd, maar ook niet bevordert 
= kwantiteit van persistentiegedrag  

• kwaliteit van het persistentiegedrag is verschillend: kinderen werken wel verder, maar beleven 
activiteit verschillend = gebrek aan authenticiteit  

 

Samenvattend: het effect van beloningen is afhankelijk van de toegekende evaluerende en sturende dan wel 
informerende betekenis  

• materiële beloningen ondergraven, los van het soort beloning en het beloningssysteem, het plezier in 
intrinsiek motiverende activiteiten  

• conclusie 1 gaat zeker op voor zij die de beloofde materiële beloning mislopen  
• maar… 

o verbale “beloningen” hebben een informerend karakter en versterken dus de plezierbeleving  
o onverwachte beloningen sturen het gedrag niet en ondergraven dis (aanvankelijk) de 

plezierbeleving niet  
• materiële beloningen bezoedelen dan wel niet de plezierbeleving van vervelende activiteiten, ze gaan 

gepaard met minder authentieke volharding, getuigend van een interne gespletenheid tussen gedrag 
en 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’ 


