
HEDENDAAGSE 
ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGISCHE THEORIEËN 

1. INLEIDING 

1.1 BESPIEGELINGEN OVER ONTWIKKELING EN OPVOEDING 

1.1.1 TOEGENOMEN KENNIS, ZORG EN DRUK 

De kennis rond ontwikkelingsmijlpalen en opvoeding is exponentieel toegenomen 
• Aantal populariserende boeken 
• Websites 
• Informatie van kind en gezin 

à En dus ook het aantal hulpverleners is toegenomen 

 
Focus ligt nu op het meten van kennis/vaardigheden à maar is dit cijfermateriaal wel behulpzaam? 

• Bv.: veel kritiek op toetertest (= meten van kennis voor eerste leerjaar) 
• Zijn gedetailleerde normtabellen wel zinvol? (= tabel bij rapport waarbij je ziet hoe je tov je 

medeleerlingen scoort) 

Zeer belangrijk: wanneer is meten zinvol? 

• Speelt de frequentie en de wijze waarop in op de vitamines voor groei, dan is er een informerend 
karakter 

• Speelt de frequentie en de wijze waarop niet in op de vitamines voor groei, dan is er een 
beoordelend karakter 

 

1.1.2 ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN AD INFINITUM 

Postmoderne samenleving = koude buffet cultuur 

• Het aantal mogelijkheden voor kinderen is enorm 

Wanneer is keuze zinvol? 

• Spelen de keuzemogelijkheden in op de vitamines van de groei, dan is de keuze bevrijdend, wat 
positief is voor de groei 

• Spelen de keuzemogelijkheden niet in op de vitamines voor de groei, dan in de keuze beangstigend, 
wat negatief is voor de groei 
 

1.1.3 OVER MONDIGHEID, BRUTALITEIT EN EEN TOENEMENDE ROEP OM GRENZEN IN DE 
OPVOEDING 

Mondigheid bij jongeren: 

• Valkuil voor een permissief klimaat, omgeving waar alles mag 
• Voedt angst dat jongeren oncontroleerbare projectielen worden 



Hoe trek je dan grenzen? 

• Grenzen die inspelen op de vitamines van de groei leiden tot aanvaarding van de regels door het kind, 
er is cohesie 

• Grenzen die niet inspelen op de vitamines van de groei leiden tot verzet van het kind, er is probleem-
gedrag 
 

1.2. HOE TOONT GROEI ZICH? 

1.2.2 ZDT ALS RODE DRAAD 

Doorheen het handboek gebruiken we de zelfdeterminatie theorie als rode draad omdat: 

1. Cumulatief karakter 
a. De metafoor van groei wordt gezien als puzzel 
b. De ZDT is reeds 4 decennia in ontwikkeling 
c. Spaarzaam 

2. De theorie heeft een heldere mensvisie 

3. Er is een aanknopingspunt met de praktijk 

à de ZDT spreekt over 3 psychologische basisbehoeften 

 

HOOFDSTUK 1: EEN STEVIG THEORETISCH FUNDAMENT OVER DE VITAMINES 

1. PSYCHOLOGISCHE BASISBEHOEFTES:  

1.1 WAT DE ZELFDETERMINATIETHEORIE-BEHOEFTES WÉL ZIJN 

De zelfdeterminatietheorie-behoeftes zijn… 

• Veeleer psychologisch dan fysiek 
• Veeleer inherent, binnen de persoon dan verworven 
• Veeleer universeel dan cultuurspecifiek 
• Veeleer fundamenteel, noodzakelijk dan triviaal 
• Er hoeft niet noodzakelijk een expliciet verlangen naar te zijn 

Ryan en Deci (oprichters ZDT): “een basisbehoefte is een energieke staat dat, indien voldaan, bijdraagt tot 
gezondheid en welzijn. Maar indien niet voldaan(gefrustreerd)  leidt tot pathologie en ziekte” 

• Behoeftes zijn inherente psychologische vereisten 
• Behoeften zijn een katalysator van groei 
• Behoeften zijn de hofleverancier van energie 

Wat zijn de 3 basis psychologische behoeften, de vitamines van de groei? 
1. Autonomie: de ervaring van jezelf te mogen zijn en vrijwillig te mogen handelen denken en voelen 

2. Competentie: het gevoel hebben bekwaam te zijn om een activiteit uit te voeren en gewenste doelen 
te bereiken 

3. Relationele verbondenheid: ervaring van een warmte, hechte en authentieke band met anderen 

à er is zeer veel empirische evidentie voor deze basisbehoeften 



Bevrediging van deze basisbehoeften draagt bij tot: 

• Persoonlijk welbevinden 
• Energie en veerkracht 
• Beter cognitief functioneren 
• Prosociaal functioneren 

 

De drie vitamines correleren 
elk significant positief met 
psychologisch welbevinden 

De drie vitamines correleren 
positief met vitaliteit 

Autonomie en relationele 
verBodenheid correleren 
negatief  met depressieve 
symptomen 

Geen verband tussen 
Competentie en depressie 

 

Experimenteel onderzoek: autonomie in fitnesszaal 

• Sentence scrambling task: proefpersonen moeten met woord-kaartjes een volledige zinvolle zin 
maken 

o Groep 1: werkwoord “moeten” à autonoom frustrerende conditie 
o Groep 2: werkwoord “kiezen” à autonoom bevredigende conditie 

• 20 minuten fietsen + vrije tijdsperiode om eventueel verder te fietsen 

• Resultaat: de autonomiebevredigende groep fietst langer + ervaren minder belasting 
o Afhankelijke variabele: fietsduur + ervaren van belasting 
o Onafhankelijke variabele: autonomiebevrediging/frustratie 

 

1.2 WAT DE ZELFDETERMINATIETHEORIE-BEHOEFTES NIET ZIJN 

 Dispositionele motievenperspectief Zelf-determinatietheorie 

Welke behoeften? Macht, prestatiebehoefte, affiliatie Autonomie, competentie, relationele 
verbondenheid 

Aard van behoeften? 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 
enkel 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” 

Oefening: beantwoord de vragen adhv de figuur hieronder 

• Wat is de onafhankelijke en wat de afhankelijke variabele? 
o Afhankelijke variabele: welzijn 
o Onafhankelijke variabele: (1) hoge/lage behoeftebevrediging, (2) hoge/lage behoeftesterkte 

• Welke figuur biedt evidentie voor het dispositionele motieven perspectief? 
o Beide figuren 
o Rechts: de persoon met een hoge behoefteSTERKTE zal een beter welzijn hebben bij een 

hoge behoefte bevrediging. Bij de persoon met een lage behoeftesterkte, heeft een hoge of 
lage bevrediging geen invloed op he twelzijn omdat hij geen sterke behoefte heeft. Het kan 
zijn dat, zoals op de figuur links, bevrediging toch enige invloed heeft 

• Welke figuur is problematisch voor het ZDT-perspectief? 
o Figuur 2: problematisch want we zien dat mensen met een lage BS en een hoge BB hebben, 

geen effect heeft op welzijn, terwijl in de ZDT zou een behoeftebevrediging het welzijn 
moeten bevorderen 

• In welke figuur is er sprake van een hoofdeffect en in welke figuur is sprake van een interactie-effect? 
o Links hoofdeffect, rechts interactie-effect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanttekeningen 

• Vaak gradatieverschil (figuur links) veeleer dan zwart-wit zaak op de rechtse figuur 
• Moderatie beperkt tot domeinspecifieke uitkomsten 
• Moderatie beperkt tot impliciete metingen 



2. UNIVERSELE VITAMINES VOOR GROEI EN LEVENSGELUK 

Haalt iedereen voordeel uit de bevrediging van de behoeften, of zijn de effecten afhankelijk van … 

… de setting/cultuur waarin je leeft? 

• Bv.: behoeftebevrediging in China, Peru, US, België 
o Overal duidelijk hoofdeffect van behoeftebevrediging op welbevinden 
o Geen evidentie voor interactie in deze data 
o Er bestaan interindividuele verschillen in de mate waarin mensen verlangen naar deze 

behoeften en deze behoeftes waarderen 

• Bv.: autonomie in een gevangenis 
o Autonomiebevrediging van gevangene correleert positief met welbevinden 

… de dag van de week? 

• In het weekend meer behoeftebevrediging dan in de week 
• In het weekend hogere correlatie met vitaliteit want hoge correlatie autonomie en verbondenheid 
• Maar er zijn niet enkel weekdag-weekend verschillen in bevrediging, er zijn ook verschillen per dag 

 

 

à grote verschillen in de fluctuaties 
van bevrediging per persoon  

 

 

 

 

à binnen-persoon 
fluctiaties zijn zelfs 
groter dan tussen-
persoon fluctuaties 

 

 

 

… je leeftijd? 

• Er is nog nood aan behoeftebevrediging gedurende de hele levensloop à erik erikson 
• Ego-integrieteit (harmonie, innerlijke rust) versus wanhoop (ontgoocheling, innerlijke onrust) 

o Geen geaccumuleerde behoeftebevrediging tijdens levenà wanhoop à doodsangst 
o Wel geaccumuleerde behoeftebevrediging à ego-integriteit à doodsaanvaarding 

 



Conclusie 

• Behoeftebevrediging is de motor van het dagelijkse levensgeluk 
• Er zit geen vervaldatum op 
• Iedereen, los van de culturele bagage, is gebaat met behoeftebevrediging 

 

3. OVER BEHOEFTEFRUSTRATIE, PROBLEEMGEDRAG EN PATHOLOGISCH FUNCTIONEREN 

Behoeftebevrediging = fungeert als vitamine of voedingsstof voor groei 

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

• Het is meer dan enkel de afwezigheid van behoeftebevrediging (= behoefte deprivatie) 

• Het kan ook het actief dwarsbomen/beknotten van behoeftes zijn (= behoefte frustratie) 
o Bv.: zich mislukt voelen (frustratie) versus een activiteit niet goed kunnen uitvoeren 

(deprivatie) 
o Bv.: zich uitgesloten voelen (frustratie) versus geen warmte ervaren (deprivatie) 

• Er is een assymetrische relatie tussen behoeftebevrediging en behoeftefrustratie 
• Behoeftebevrediging correleert positief met: levenstevredenheid, vitaliteit 
• Behoefte frustratie correleert positief met depressieve symptomen 

 

 

Illustratie gebrekkige zelfcontrole 

à onafh ankelijke variabele: hoog/laag emotionele 
eetstijl + hoog/laag bevrediging 

à afhankelijke variabele: vreetbuien 

à hoofdeffect: ja 

à interactie-effect: ja, lijnen net niet parallel 

 

 

Behoeftefrustratie Afwezigheid van  
behoeftebevrediging 

Behoeftebevrediging 

Ondermijnen Belemmeren Voeden 

Beschadigen Depriveren Faciliteren 

Tegenwerken Afremmen Ondersteunen  

Fnuiken  Blokkeren Bevorderen 

Dwarsbomen Verhinderen Aanmoedigen 



OEFENING: VITAMINES IN TIJDEN VAN CORONA 

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

Waren deze fluctuaties hetzelfde voor… 

• Mensen uit verschillende leeftijdsgroepen? 
• Mannen en vrouwen? 
• Mensen met en zonder partner? 

 

Grafiek 1 

à Nood aan verbondenheid 

à Steeds meer nood aan verbondenheid met anderen, zonder 
veel fluctuaties 

 

 

 

Grafiek 2 

à Nood aan autonomie 

à In het begin vonden mensen de beperkingen niet erg maar na 
verloop van tijd wouden ze kunnen doen wat ze wilden doen 

 

 

Grafiek 3 

à Nood aan competentie 

à Zeer veel fluctuaties, afhankelijk van de beperkingen 

 

 

 

 

Wat over leeftijdsverschillen? Geslachtsverschillen? 

 

 



 

Leeftijdsverschillen in competentie 

à Stippellijn: ouderen zijn het minste geraakt 
door de beperkingen van corona, hebben nog het 
gevoel competent te zijn 

à 18 – 35 jarigen zwaarst getroffen 

à Sterke fluctuatieverschillen tussen de 
leeftijdsgroepen 

 

 

 

Geslachtsverschillen in autonomie 

à Mannen hebben tijdens corona meer het gevoel 
autonomie te hebben dan vrouwen 

à Niet echt fluctuatieverschillen, wel niveauverschillen 

 

 

 

 

 

 

Verschillen in het al dan niet hebben van een 
partner 

à Mensen met een partner voelen zich meer 
verbonden met anderen dan mensen zonder 
partner 

à Niveauverschillen 

 

 

 

 

 



HOOFDSTUK 2: 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 ? 

• Enkelvoudige en multibehoeftetheorieën 
 

1.1 IEDEREEN HEEFT TOCH BEHOEFTE AAN EEN POSITIEF ZELFBEELD? 

 

à Eigenwaarde kan een drijfveer voor gedrag zijn 

à Eigenwaarde kan een uitkomst van gedrag zijn 

 

 

 

1. Eigenwaarde als drijfveer voor gedrag 

• Eigenwaarde = het beoogde doel bij het stellen van gedrag 

• Voorwaardelijke eigenwaarde = het positieve zelfwaardegevoel is afhankelijk van het 
succesvol uitvoeren van een activiteit 

• Valkuil voor spanning, testangst, verminderd welzijn en verminderde behoeftebevrediging 
o Bv.: Sterre leert zeer goed voor haar toetsen want ze voelt zich trots wanneer ze 

een 9/10 haalt (drijfveer), wanneer ze gebuist is voelt ze zich teleurgesteld 
 

 
Studie 

• We laten unif studenten een 
puzzeltaak (PT) maken, we geven 2 
groepen verschillende feedback 
(positief vs negatief) onafhankelijk 
van hoe ze presteerden  
 

• Free choice period (FCP) = de 
proefleider is even weg, gaan ze 
door met de puzzel? 
 

à Bij mensen met voorwaardelijke eigenwaarde (contingent self-esteem) zien we dat er een negatief verband 
is met het plezier die in de puzzel wordt beleefd, positief verband met de angst die er aan gerelateerd is en 
een negatief verband met het verder puzzelen 
 
à Een positief zelfbeeld verwerven is net als in slaap proberen vallen, je mag er niet naar streven 



2. Eigenwaarde als uitkomst van gedrag 

• We verkrijgen eigenwaarde via deelname aan behoeftebevredigende activiteiten 
o Bv.: hobby 
o In plaats van ons te focussen op het verhogen van de eigenwaarde, moeten we 

inspelen op de zaken die voldoen aan onze behoeften 

• Het is een “byproduct”: eigenwaarde groeit en wordt versterkt bij het uitvoeren van 
behoeftebevredigende activiteiten 

• Veilige verankerde eigenwaarde = veel minder afhankelijk van de al dan niet bereikte 
resultaten en de reactie van anderen 

 

1.2 WE HEBBEN TOCH EEN BEHOEFTE AAN VEILIGHEID/ZEKERHEID? 

Volgens de behoeftepiramide van Maslow is “fysieke veiligheid” een lagere orde behoefte 

 

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

à Wat is de onderlinge verhouding tussen behoeftes? 

à Wat is de prediciteve kracht van de verschillende 
behoeftes 

 

 

Mogelijke interpretaties: 

1. Onderlinge verhouding tussen de behoeftes 
• Hoe meer aan de lagere orde behoeftes is voldaan hoe meer … 

o Men belang hecht aan de hogere orde behoeftes 
o Tijd en energie men in de bevrediging van hogere orde behoeftes steekt 

• Verschuiving naar een andere behoefte is niet plots maar gradueel 
• “Menselijke noden zijn georganiseerd in een hierarchie van relatieve dominantie” – Maslow 
• Behoeftes moeten meer saillant/opvallend worden i.f.v. contextuele omstandigheden (bv.: 

oorlogstijd) 
 
Emprirische evidentie 

2 steekproeven 
1) Zuid-Afrika waar de fysieke veiligheid in gedrang komt 
2) China waar de financiële zekerheid in gedrang komt 

 
Resultaten: Het verlangen naar psychologische behoeftebevrediging (hogere orde) hangt samen met het 
voldaan zijn van fysieke veiligheid (lagere orde) 

• Hoe groter de bedreiging van de fysieke veiligheid, HOE MEER verlangen naar psychologische 
behoeftebevrediging (ó Maslow) 

• Dus eigenlijk beperkte operationalisatie van prepotency principe (relatieve dominantie) 

Hogere orde 

Lagere 
 orde 



2. Prediciteve kracht van de behoeftes 

• Het effect van de hogere orde behoeftes op het welbevinden, is afhankelijk van de mate 
waarin aan lagere orde behoeftes is voldaan 

• Bevrediging lagere orde behoeftes = voorwaarde of conditie opdat hogere orde behoeftes 
een effect zouden hebben 

 

Oefening: welke figuur ondersteunt de volgende hypothese? 

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

 

 

 

Antwoord 

• Afhankelijke variabele = welzijn 
• Onafhankelijke variabele = lage/hoge fysieke veimigheid + lage/hoge autonomie 
• Figuur 2 

o Bij een lage fysieke veiligheid, is er geen verandering in niveau van welbevinden afhankelijk 
van een hoge of lage autonomie 

o Terwijl bij hoge fysieke veiligheid (lagere orde), is er wel verandering in welbevinden 
afhankelijk van hoge of lage autonomie (hogere orde) 
 

Resultaten Zuid-Afrikaanse en Chinese steekproef 

Wat zien we?: 
• Een groter gevoel van zekerheid (ES) hant samen met meer welbevinden (zie stap 2) 
• Ook de drie psychologische basisbehoeftes hebben een unieke toegevoegde waarde inde voorspelling 

van welbevinden (zie stap 3) 
• Er zijn geen interacties tussen de psychologische behoeften en fysieke veiligheid 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening: welke figuur wordt bevestigd door deze data? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: aan de parallelle lijnen kunnen we zien dat er geen interactie is  

 



Deze data laat ons toe een nieuw kenmerk toe te voegen aan de zelfdeterminatiebehoeftes 

 

 

 

 

 

 

 

Kanttekeningen: 

• Psychologische onveiligheid is vaak geworteld in de frustratie van psychologische behoeftes 
• Fysieke veiligheid is de basis voor psychologische behoeftebevrediging 

o Er is een direct effect van fysieke zekerheid op het welbevinden 
o Maar er is ook een indirect effect, fysieke zekerheid kan inspelen op psychologische 

behoeftes, die op hun beurt invloed hebben op het welbevinden (= mediatie = 
tussenliggende verklaring) 

 

 

 

 

 

 

1.3 FYSIOLOGISCHE EN PSYCHOLOGISCHE BEHOEFTES 

Fysiologische behoeftes drive 
theorie 

Dispositionele motieven 
perspectief 

Zelfdeterminatietheorie 

Bv.: Honger, slaap seks Bv.: prestatie, macht Autonomie, verbondeheid, 
competentie 

Fysiologisch Psychologisch Psychologisch 

Aangeboren Aangeleerd Aangeboren 

Essentieel voor iedereen Afhankelijk van sterkte voorkeur Essentieel voor iedereen 

Homeostase (= terugkeer tot 
toestand van rust) 

Match The sky is the limit 

Universeel  Niet universeel Universeel 

 

 



Het verloop van homeostase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustratie 1: behoeftebevrediging heeft invloed op de slaap 

• Energieroute 
o Behoeftebevrediging = energieleverancier 
o Behoeftefrustratie = energievreter 

§ Gevolg: avondvermoeidheid + verminderde ochtendalertheid 

 

• Emotionele route 
o Behoeftebevrediging = positief affect 
o Behoeftefrustratie = ontlokt stress 

§ Gevolg: slaaplatentie tijd + wakker worden en rumineren 
 

Crossectioneel onderzoek wijst uit: 
1. Hoe meer behoeftebevrediging, hoe minder dysfunctioneren 
2. Hoe meer behoeftebevrediging, hoe minder slechte slaapkwaliteit 
3. Hoe meer behoeftebevrediging, hoe meer slaapkwantiteit 

 

Illustratie 2: slaap heeft invloed op de behoeftebevrediging 

 

 

 

 

 



Resultaten: 

• Na 3 nachten zien we een sterke daling in avondvitaliteit 
• Na 1 nacht er herstel 

Je moet 3 nachten (circa 9 uur) slaaptekort opbouwen om verminderdebehoeftebevrediging te ervaren 

 

Ook hier is er sprake van een direct en indirect effect 

• Direct effect =  slaapdeprivatie heeft een negatieve invloed op de avondvitaliteit 
• Indirect effect = slaapdeprivatie heeft een negatieve invloed op de psychologische 

behoeftebevrediging, wat op zijn beurt een invloed heeft op de avondvitaliteit 

 

 

 

 

 

 

• Meer dan met slaapkwantiteit hangt psychologische behoeftebevrediging samen met slaapkwaliteit 
o Ons energieniveau is niet enkel afhankelijk van het aantal uren slaap, ook van ons psychisch 

functioneren 
• Tweerichtingsverkeer: psychologische en fysiologische behoeftebevrediging haken op elkaar in 

 

Take home: 

• Eigenwaarde is binnen ZDT geen behoefte, maar eerder een uitkomst of drijfveer 
• ZDT schuift geen hiërarchische rangschikking van behoeftes naar voren, in tegenstelling tot Maslow 
• Psychologische behoeftebevrediging versterkt ons welbevinden, bovenop onze ervaren fysieke 

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

opzicht van elkaar 



2. WAT DOEN BEHOEFTEFRUSTRERENDE ERVARINGEN MET ONZE BEHOEFTES ZELF? 

2.1 BEHOEFTEHERSTEL 

Behoefteherstel 

• Reactie op een acute behoeftefrustratie 
• Copingsreactie 
• Uit zich op verschillende vlakken 

o Affectief: stuurt ons verlangen 
o Cognitief: scherp voor behoefte-cues 
o Gedragsmatig: stuurt ons gedrag 

 Een blijvend ophopende behoeftefrustratie = behoeftedevaluatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustratie: behoefteherstel na tijdelijke eenzaamheid à frustratie van behoefte aan sociale verbondenheid 

• Aandachtsverschuiving 
o Onderzoek: snellere herkenning van positieve/negatieve gezichtsuitdrukkingen door 

eenzame jongeren 
o Eenzame jongeren waren niet BETER in de gezichtsherkenning van de 3 emoties, wel 

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

vooral van negatieve emoties 
 

• Affectief verlangen 
o Autonomiefrustratie à verlangen naar autonomie 
o Verbondenheidsfrustratie à verlangen naar verbondenheid 
o Competentiefrustratie à verlangen naar competentie 

 
• Gedragsmatige reactie 

o Significante relatie tussen toenemende eenzaamheid en facebookgebruik 
o Veel mensen hebben te maken met digibesitas 

Behoeftefrustratie maakt dat we op proactieve wijze opzoek gaan naar herstel en tot homeostase willen 
komen 



2.2 BEHOEFTEGEVOELIGHEDEN 

Wat als de behoeftefrustratie aanhoudt en chronisch wordt? à behoeftedevaluatie 

Proces van (de)sensitisatie 

• Individuen met hoge behoeftebevrediging, zijn sensitief voor nieuwe opportuniteiten 

• Individuen met hoge behoeftefrustratie, zijn sensitief voor behoeftefrustrerende ervaringen terwijl ze 
desensitief zijn voor nieuwe opportuniteiten 

o Bij steeds toenemende behoeftefrustratie kan behoeftedevaluatie optreden 
 

Illustratie: behoeftedevaluatie na chronische eenzaamheid 

• 3% van de Vlaamse jongeren is chronisch eenzaam 
• 50% van de mensen ervaren geen of zeer lage niveaus van eenzaamheid 

 

 

 

 

 

 

 

• Klasgenoten vragen aan je of je mee wilt gaan naar de nieuwe lunchbar 
o Bij dergelijke situaties zijn chronisch eenzame jongeren: 

§ Minder enthousiast 
§ Minder geneigd om in te gaan op uitnodigingen 
§ Denken sneller dat het toeval is dat ze uitgenodigd zijn 

o = behoefte-devaluatie à ze zijn desensitief voor nieuwe opportuniteiten 
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HOOFDSTUK 3: HET GEWETEN ALS SLOT OP DE DEUR 

INLEIDING: HET SOCIALISATIEPROCES 

Wat? 

• Socialisatieproces = het proces waarbij socialisatiefiguren samenlevingswaarden en -normen 
bijbrengen, zowel m.b.t. wat wenselijk als onwenselijk is 

o Wanneer dit socialisatieproces succesvol verloopt, is er sprake van internalisatie 
o Het socialisatieproces is een levenslang proces en dus niet afgerond na de kindertijd 

§ Bv.: volwassenen – verkeersregels 

• Door primaire socialisatiefigeren (ouders) maar ook grootouders, leerkrachten, coaches,… 

Er is een inhoudelijke variatie van regels met de leeftijd 

• Bv.: van een peuter verwachten we niet dat het met mes en vork eet, maar naarmate we ouder 
worden verwachten we dat wel + dat we aan tafel blijven zitten tot iedereen klaar is met eten 

 

Verschillende domeinen van verzoeken die kunnen worden gesteld 

1. Moreel: gaat over rechtvaardigheid, psychologisch en fysiek leed 
o Inherent af te keuren 
o Bindend en prescriptief karakter 
o Universeel geldig 
o Autoriteitsonafhankelijk: ieder autoriteitsfiguur kijkt hier op de zelfde manier naar 

§ Bv.: niet liegen over je toetsresultaten 
§ Bv.: niet “stom kieken” tegen iemand zeggen 

2. Conventioneel: gaat over gewoontes (tafelmanieren, familiegewoontes) 
o Niet inherent goed of slecht  
o Descriptief karakter 
o Contextgebonden 
o Autoriteitsafhankelijk 

§ Bv.: de tafel helpen afruimen 
§ Bv.: niet met je mond vol eten praten 

3. Prudentieel: gaat over veiligheid en gezondheid 
o Gunstig of ongunstig voor het persoonlijke functioneren 
o Eerder bindend en prescriptief 
o Contextgebonden  
o Autoriteitsafhankelijk 

§ Bv.: twee stukken fruit per dag eten 
§ Bv.: wanneer het donker is je fietslichten aanzetten 

4. Persoonlijk: gaat over persoonlijke kwetsies (lichaamsverzorging, vrijetijdsactiviteiten, vrienden) 
o Niet inherent goed of slecht  
o Descriptief karakter 
o Persoonsgebonden 
o Autoriteitsonafhankelijk  

§ Bv.: de leeftijd waarop je make-up draagt 
§ Bv.: de wijze waarop je gekleed naar school gaat 



Filmpje: op een belangrijke feestdag spreekt een kind president Macron aan met ‘Manu’. De president wijst 
hem er op dat hij hem moet aanspreken als meneer 

§ Kan een conventioneel verzoek zijn: in deze context is het niet gepast hem met de voornaam aan te 
spreken 

§ Kan een moreel verzoek zijn: je moet respect tonen 

 

Over welke thema’s maken ouders en kinderen ruzie? 

Tot welk domein behoort 

• Agressief gedrag: moreel 
• Gsm-gebruik volgens vader: conventioneel 
• Gsm-gebruik volgens kinderen: persoonlijk 

Veel kwesties zijn ambigue (multifaced)  

• De subjectieve inschatting telt 
• Wat aanleiding kan geven tot ouder-kind coflict 

 

1. HET GEWETEN 

Oefening: types gehoorzaamheid/inwilliging 

• Anthe: zit in de dokterszaal, haar vader moedigt haar aan om de puzzel te maken maar daar heeft ze 
geen zin in. Ze blijft klagen over de oorpijn en vraagt de aandacht op van de gehele wachtzaal. Haar 
vader zegt dat als ze niet stil is, ze vanavond geen Bumba mag kijken, ze barst in tranen uit. 

• Pieter: zit in de dochterszaal, nadat zijn moeder hem vraagt de mensen met rust te laten lijkt dit goed 
te lukken, hij houdt zich bezig met de puzzels. 

• Germaine: zit in een rusthuis en moet medicatie nemen. Hij vindt zijn medicatie niet lekker en moet 
iedere dag worden aangemaand door de verplegers om medicatie te nemen 

• Antoine: zit in een rusthuis en moet medicatie nemen. Hij neemt ze moeiteloos in, zelfs vooraleer zijn 
ontbijt wordt afgeruimd 

 

Casus Anthe Pieter, Germaine Antoine 

Gevoel/reden Weerspanning Enthousiast Vrijwillig 

Benaming Situationele 
gehoorzaamheid 

à De persoon moet er 
constant aan herinnert 

worden te gehoorzamen 

Toegewijde 
gehoorzaamheid 

à Iemand heeft één 
herinnering nodig om te 

gehoorzamen 

Internalisatie  

à Er is geen herinnering 
nodig, hij weet waarom het 

verzoek belangrijk is 

 

 

 



HOMOGENE VERSUS HETEROGENE DIMENSIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Types gehoorzaamheid Situationele 
gehoorzaamheid 

Toegewijde 
gehoorzaamheid 

Internalisatie 

Aan- versus afwezigheid 
moeder 

Aanwezig Aanwezig Afwezig 

Regulatie Externe regulatie Gedeeltelijk interne 
regulatie 

Interne regulatie 

 

Internalisatie 

• Het stellen van regel- of norm conform gedrag in afwezigheid van de moeder 
• Het spontaan volharden als socialisatiefiguren niet langer toekijken 
• Het wordt onderdeel van het geweten 

o Bv.: niet spuwen op de speelplaats als de juf niet toekijkt 
 

Toegewijde gehoorzaamheid = het “proto” geweten (voorloper) 

Internalisatie = het geweten 

Types gehoorzaamheid Situationele 
gehoorzaamheid 

Toegewijde 
gehoorzaamheid 

Internalisatie 

Moraliteit Afwezig Proto-geweten Geweten 

 

 

 

 

Door Kochanska 



PERSISTENTIE EN TRANSFER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening: de juf moedigt de kinderen aan om elkaar te helpen in de klas. Omdat Marjan tijdens de studie vast 
zit met haar huiswerk, springt Odille bij om haar te helpen. Dit is een voorbeeld van ….    

• Cross-situationele transfer 

 

We bekeken nu de gedragsmatige compont van het geweten, maar het geweten bestaat uit drie componenten 

1. Affect 
o Empatische bezorgdheid 
o Schuldgevoelens 

 
2. Gedrag 

o Internalisatie 
  

3. Cognitie 
o Begrip/redeneren 

 

Affectief alarmsignaal = het ervaren van schuldgevoelens, wroenging en spijt bij het begaan van een fout 

o Schuldgevoelens = motivationele brandstof om normcompatibel gedrag te stellen 
o Schuld verwijst naar ‘de emotionele spanning en het ongemak dat samenhangt met feitelijke of 

geanticipeerde transgressies (regelovertredingen) 
o Schuld = hogere-orde emotie 
o Schuld en bezorgdheid gaan samen à beschermende factor tegen het vertonen van 

probleemgedrag 
o Het mij-zelf wordt geëvalueerd in het licht van standaarden 

 



Welke soorten taken gebruikt Kochanska in haar onderzoek? 

1. Doe-taak of gebodstaak 
o Pro-actieve gedragstendens à een vervelend/lastig gedrag uitvoeren 
o Bv.: op tijd thuis komen van een fuif 
o Bv.: regelmatig fruit eten 

2. Doe-niet taak of verbodstaak 
o Inhiberende gedragstendens à een interessant/aantrekkelijk gedrag niet uitvoeren 
o Bv.: niet stelen 
o Bv.: niet snoepen voor het middageten 

!! Beide taken impliceren zelfbeheersing 

 

2. LEEFTIJDSGEBONDEN VERSCHUIVINGEN 

2.1 STELLEN KINDEREN ZICH INSCHIKKELIJKER OP NAARMATE ZE OUDER WORDEN? 

Onderzoek Kochanska: is er ontwikkeling in types gehoorzaamheid volgens leeftijd? 

o Moeders en peuters worden 2x naar labo gestuurd: op 2 - 3 jaar en op 3,5 - 4,5 jaar 
o Ze doen heel wat dingen samen; spelen, verhaaltjes lezen, eten… 
o Gestructureerde observatie: er wordt aan de mama gevraagd specifieke verzoeken aan het kind te 

stellen 

Twee specifieke taken: 

1. Gebodstaak: speelgoed opruimen 
2. Verbodstaak: leuke speelgoed op de tafel niet aanraken 

à alles wordt geregistreerd op camera en beoordeeld (mate van toegewijde en situationele gehoorzaamheid) 

à herhaling van dezelfde procedure op oudere leeftijd 

Resultaten: twee conclusies 

1. Naarmate de kinderen ouder worden is er een stijging in toegewijde gehoorzaamheid en een daling in 
situationele gehoorzaamheid 

2. Bij de gebodstaak is er meer sprake van situationele gehoorzaamheid, bij de verbodstaak is er meer 
sprake van toegewijde gehoorzaamheid 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Verandert het soort ouderlijk verzoek met de leeftijd? 

Er zijn verschillende categorieën waarbinnen we verzoeken kunnen stellen 

• Bv.: Veiligheid – niet zomaar op straat lopen 
• Bv.: Eetroutines – de tafel niet verlaten tijdens de maaltijd 
• Bv.: Taken in het gezin – de kamer netjes houden 

à We laten moeders uit een lijst aanvinken welke verzoeken ze aan hun kinderen stellen 

 

• Veiligheid: op 13 maand worden 68% van de verzoeken aangevinkt, naarmate het kind ouder wordt 
komen er meer bij 

• Manieren: slechts 28% van de verzoeken wordt aangeduid op 13 maanden, maar naarmate een kind 
ouder wordt verwachten we dat hij met mes/vork eet en niet smakt 

Conclusies: 

• Toename in het aantal verzoeken met de leeftijd 
• Diversiteit van verzoeken neemt toe met de leeftijd 
• Domeingebonden volgorde in de categorieën van verzoeken 

o Prudentieel: bescherming, veiligheid 
o Moreel: respect 
o Conventioneel: familieroutine 

 

3. TYPES GEHOORZAAMHEID EN MOREEL FUNCTIONEREN 

Onderzoek Kochanska: wat is het effect van (gebrekkige) gehoorzaamheid op moreel functioneren? 

• Moeder en peuter spenderen 1,5u samen aan verschillende activiteiten, de moeder formuleert een 
tal van verzoeken 

• Scoren van gebrekkige gehoorzaamheid aan de hand van observaties 

Vervolg 

• Op 8-10 jarige leeftijd komen ze terug in het labo: semi-projectieve technieken 
• Verhaaltjes vertelt waarin zij de protagonist zijn à “hoe zou jij je gevoeld hebben als je …?” 



Wat meten we? 

• Peuterleeftijd: gehoorzaamheid versus gebrek aan gehoorzaamheid (geen onderscheid tussen soorten 
gehoorzaamheid) 

• 8 – 10 jarigen: morele oriëntatie + negatieve gevoelens 

 

Resultaten 

• Kind die in peuterleeftijd gehoorzaamd, 
zal later een betere morele oriëntatie 
vertonen + negatieve gevoelens 
ervaren op latere leeftijd 

• Kinderen die in de peuterleeftijd een 
gebrekkige gehoorzaamheid hebben, 
hebben op 8-10 jaar minder morele oriëntatie en negatieve gevoelens 

à Vervolgstudie: is er binnen de gehoorzamende kinderen ook een onderscheid tussen toewijdende en 
situationele gehoorzaamheid? 

 

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

Illustratie Kochanska: wat is het effect van toegewijde verus situationele gehoorzaamheid op moreel 
functioneren?  

• Peuters van 2 à 3 jaar worden gestructureerd geobserveerd voor het type gehoorzaamheid 

• Op 3,5 à 4,5 jaar komen ze terug en kijken we naar indicatoren van internalisatie en moreel gedrag 

o Gebodstaak: tijdens een opruimtaak wordt een peuter plots alleen gelaten, in welke mate 
wordt er doorgegaan met opruimen? 

o Verbodstaak: peuters worden 12 minuten alleen gelaten tegenover een tafel met 
aantrekkelijk spelgoed 

§ Ze moeten een saaie taak uitvoeren en mogen tijdens deze taak het speelgoed op 
de andere tafel niet aanraken 

§ Tussendoor komt eens een volwassene binnen die met het speelgoed speelt 
§ In welke mate gaan ze verder met sorteren en raken ze het speelgoed niet aan? 

o Fairheidstest via een gisspel  
§ Peuter moet kunnen identificeren welk knuffeldier er onder het deken ligt door te 

voelen met slechts één vinger 

§ Hij moet 3 keer proberen, de eerste 2 pogingen kon hij de knuffeldieren niet 
identificeren 

§ De proefleider verlaat het lokaal: gaan ze onder het deken kijken? 

• Snelheid van transgressie 

• Mate van transgressie: hoe groot is de overtreding 

• Mate van norm-compatibel gedrag 

 



Resultaten 

 

Opruimtaak 

• Kinderen met toegewijde gehoorzaamheid zullen meer blijven opruimen als de mama weg is, dan 
kinderen die situationeel gehoorzaam zijn 

Verboden objecten 

• Taakoriëntatie: kinderen met toegewijde gehoorzamen blijven beter het bestek sorteren dan 
kinderen met situationele gehoorzaamheid 

• Gedrag: kinderen met toegewijde gehoorzaamheid gaan eerder niet aan het speelgoed komen 

Spieken 

• Latentie-tijd: kinderen met toegewijde gehoorzaamheid gaan langer twijfelen om al dan niet te 
spieken 

• Mate: er is geen significant verband met de mate van regelverbreking: situationeel gaan de regel niet 
erger overtreden dan toegewijd 

• Regel: kinderen met toegewijde gehoorzaamheid zijn beter in staat de regel te volgen 

 

4. BESCHOUWINGEN 

Scheermes van Ockham: “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 prediciteve validiteit 

 

Positieve elementen van het werk van Kochanska: 

• Studie van de ontwikkeling van het geweten op jonge leeftijd 
• Studie van de cruciale bestanddelen van het geweten 

 



HOOFDSTUK 4: OVER NIEUWSGIERIGHEID EN EIGENAARSCHAP 

1. INTRINSIEKE MOTIVATIE EN INTERNALISATIE 

Kochanska = morele ontwikkelingspsychologie 
ó Zelfdeterminatie theorie = motivatie- en persoonlijkheidstheorie 

• Gevolg: meer gedifferentieerde visie op het conceptie motivatie en internalisatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Waarom proef je van jouw vis” 

o Straf/beloning: omdat ik anders geen dessert krijg 
o Schaamte/schuld: omdat ik me anders slecht voel, om te tonen dat ik een flinke meid ben 
o Persoonlijke relevantie: omdat het gezond is 
o Plezier, interesse: omdat ik het lekker vind 

 

“Waarom rook je niet?” 

o Straf/beloning: omdat mijn ouders anders kwaad worden 
o Schaamte/schuld: omdat ik me slecht zou voelen als ik het doe 
o Persoonlijke relevantie: omdat het ongezond is 
o Interesse: omdat ik nieuwsgierig bent naar wat het met je lichaam doet als je stopt 

 

“Waarom draag je een mondmasker?” 

o Straf/beloning: omdat ik anders het gebouw niet binnen mag 
o Schaamte/schuld: omdat ik me bekeken zou voelen als ik het niet zou doen 
o Persoonlijke relevantie: omdat ik de verspreiding van het virus wil tegengaan 
o Interesse: omdat ik het leuk vind 

Zeer belangrijke 
figuur 



1.1 WELKE TYPES REPRESENTEREN INTRINSIEKE MOTIVATIE EN WELKE EXTRINSIEKE MOTIVATIE? 

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

• Middel-doel structuur 
• Activiteit heeft nutswaarde 
• Instrumentaliteit van de handeling 
• Bv.: ik ga naar de les, omdat dit mijn kansen vergroot om te slagen 

Intrinsieke motivatie = een activiteit uitvoeren omwille van de activiteit zelf 
• Inherent bevredigend en boeiend 
• Bv.: hobby 

 

De types extrinsieke motivatie (extern, geïntrojecteerd, geïdentificeerd) liggen op een continuüm 
• Hoe meer we van het continuüm opschuiven, hoe groter er wordt verinnerlijkt, geïnternaliseerd 
• Externe overtuigingen worden stilaan getransformeert in persoonlijke gewaardeerde attributen 
• = internalisatiecontinuüm  (loopt niet tot intrinsieke motivatie!!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het onderscheid tussen extrinsieke en intrinsieke motivatie is niet waardeloos, maar vervangen door het 
onderscheid autonome-gecontroleerde motivatie 

• Gecontroleerde motivatie = externe regulatie + geïntrojecteerde regulatie 
• Autonome motivatie = geïdentificeerde regulatie + intrinsieke motivatie 

 

Daarbij kunnen we ook verder een onderscheid maken tussen identificatie en integratie  

• Identificatie = we begrijpen de persoonlijke zinvolheid, waarom het nuttig is 
• Integratie = er is volledige harmonie, iets strookt volledig met jouw waarden en normen 

Nieuwe toevoeging op het continuüm 



 

 

 

“Waarom koos je voor de opleiding psychologie?” 

• … omdat ik het enorm interessant vind hoe mensen denken, voelen, reageren 

o Intrinsieke motivatie  

• … omdat anderen al van jongs af aan naar mij komen om te praten. De keuze voor psychologie leek 
logisch voor iedereen in mijn omgeving 

o Externe regulatie 

• … omdat dit aansluit bij mijn doelen in het leven: mensen helpen en ondersteunen waar nodig 

o Geintegreerde regulatie 

• … omdat ik graag een academisch diploma wil bereiken 

o Geidentificeerde regulatie 

• … omdat hersenen gewoon megacool zijn 

o Intrinsieke motivatie 

• … omdat je na deze studie nog vele kanten op kan 

o Geidentificeerde regulatie 

• … omdat deze opleiding het sterkste aanleunt bij mijn persoonlijkheid en bij wat ik belangrijk vind 

o Geintegreerde regulatie 

 

Dit motivationeel continuüm is van toepassing  
1. Voor elk menselijk gedrag 

a. Werken 

b. Sport en beweging 

c. Ecologie (bv.: sorteren) 

2. Voor elke leeftijdsgroep 
a. Kinderen en jongeren: kamer opruimen, huishoudelijke taakjes… 
b. Volwassenen: verkeersregels volgen, medicatie innemen… 

 

 

 

Externe regulatie Geintegreerde 
regulatie 

Geïdentificeerde 
regulatie 

Intrinsieke 
motivatie 

Geïntrojecteerde 
regulatie 



Casus Niels 

Na de vorige toets liet de leerkracht van Niels duidelijk merken dat ze teleurgesteld was in zijn resultaat: ‘Niels, je hebt me 
toch wat ontgoocheld bij die laatste toets. Ik had eigenlijk beter verwacht van jou, want ik weet gewoon dat je het kan. Het 
wordt tijd dat je wat beter je best begint te doen en dat je je herpakt!’  

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

 

Welk van volgende motivatieprofielen sluit het meeste aan bij dat van Niels? 

 

à Antwoord: B 

• Er spelen vooral interne en externe druk een rol in de casus van Niels 
• Hij ervaart weinig van de positieve motivaties 

 

1.2 HOE UIT PSYCHOLOGISCHE GROEI ZICH? 

• ZDT: het uit zich in het opschuiven op het internalisatiecontinuüm 
• Internalisatie als groeiproces 
• Bv.: vroeger was naar oma en opa gaan een soort van ‘moeten’ (gecontroleerde motivatie) terwijl we 

het nu wel apprecieëren (autonome motivatie) 
 

Het eindpunt van het internalisatiecontinuüm is niet intrinsieke motivatie, maar geintegreerde regulatie 

• Intrinsiek gemotiveerd gedrag behoeft niet geïnternaliseerd te worden, het is al onderdeel van het 
zelf 

• Intrinsieke motivatie en internalisatie zijn twee verschillende organismische groeiprocessen die zich 
onafhankelijk kunnen ontwikkelen 

o Organismisch-dialectisch mensbeeld: we hebben een aantal groeitendensen 
§ Men heeft de natuurlijke tendens om intrinstiek boeiende activiteiten uit te voeren 
§ Men heeft de natuurlijke tendens gedragsregulaties te verinnerlijken  

 



1.3 HOE EVOLUEERT DE SCHOOLSE MOTIVATIE VAN KINDEREN? 

 

 

à Aanvankelijk is de intrinsieke motivatie bij kinderen 
zeer hoog, maar doorheen de jaren neemt het plezier in 
naar school gaan af 

à Extrinsieke motivatie blijft op een redelijk stabiel 
niveau 

 

En wat met de motivatie van leerlingen uit het 2de middelbaar? 

 

 

 

à We zien dat +/- 72% zeer laag tot laag 
plezier heeft op school 

à Zo’n 42% scoort hoog tot zeer hoog op 
zinvolheid (geidentificeerde regulatie) 

Leerlingen van het 2de middelbaar scoren 
dus het hoogste op geidentificeerde 
regulatie voor het naar school gaan 

 

 

1.4 BETEKENT AUTONOOM HANDELEN DAT WE STEEDS ZELF KEUZES MAKEN? 

Betekent autonoom handelen dat we steeds zelf onze keuzes maken? Of kunnen we onze autonomie 
handhaven zelfs als we ons schikken naar wat anderen van ons verlangen 

Autonomie = containerbegrip 
• Mensen geven er zeer verschillende invullingen aan 
• Wel is belangrijk bij onderzoek dat wanneer we het over autonomie hebben, het over hetzelfde 

concept hebben 
o Operationalisatie 

Er zijn verschillende visies omtrent het concept ‘autonomie’ à psychoanalytische visie 

• Separatie-individuatieproces: we moeten ons eerst separeren om ons te kunnen individueren 
• We separeren ons volgens de psychoanalyse 2 keer: 

o Fallische fase: loskomen uit de symbiotische knelling + overnemen W & N van vader 
o Adolescentiefase: loskomen van geïnternaliseerde ouderlijke voorstellingen  



Separatie-individuatie tijdens de adolescentie resulteert in: 

1. Gedragsmatige autonomie = beter in staat zijn om gedrag en beslissingen te reguleren (bv.: 
identiteitskeuze – kleren) 

2. Emotionele autonomie = ouders minder idealiseren en er minder afhankelijk van zijn (bv.: jezelf 
kunnen troosten) 

3. Cognitieve autonomie = groter zelfvertrouwen en het gevoel hebben het leven aan te kunnen 

 

Autonomie volgens de psychoanalyse versus autonomie versus de ZDT 

Psycho-analyse ZDT 

Autonomie = zelfstandigheid, onafhankelijkheid 

ó afhankelijkheid, interdependentie 

Autonomie = psychologisch vrijwillig functioneren 

ó heteronomie = handelen op basis van vreemde 
krachten 

à deze twee staan niet haaks op elkaar, we kunnen ze combineren! 

 

 Heteronoom Vrijwillig 

Onafhankelijk Gedwongen onafhankelijkheid 

Bv.: het gevoel hebben alles 
alleen te moeten doen 

Vrijwillige onafhankelijkheid 

Bv.: ik vind het leuk zelf kleren te 
kiezen 

Afhankelijk Gedwongen afhankelijkheid 

Bv.: “doe wat ik je zeg!” 

Vrijwillige afhankelijkheid  

Bv.: “dokter kan je me advies 
geven?” 

  

Bestaat er empirische evidentie voor dit onderscheid? 

• JA: de vier velden bestaan ook onderzoeksmatig. Dit is belangrijk voor de praktijk, zo weet je welke 
zaken je moet meten bij een persoon als je bv.: een voorspelling van onafhankelijkheid wil doen 
 

Toch zijn er enkele implicaties met de 2 visies over het concept autonomie 

Psychoanalyse ZDT 

Autonomie staat in contrast met relationele 
verbondenheid wat maakt dat de 2 basisbehoeftes 
met elkaar conflicteren 

= balans zoeken tussen de twee 

 

Autonomieontwikkeling is in het bijzond in de 
adolescentie belangrijk  

= leeftijdsspecifiek 

Autonomie en relationele verbondenheid zijn 2 
synergetische ontwikkelingslijnen die elkaar 
versterken 

= sky is the limit 

 

Autonomie is relevant gedurende de volledige 
levensloop 

= relevant voor alle leeftijden 

 



Autonomie volgens de ZDT (vrijwillig – gedwongen) is een betere voorspeller voor welbevinden dan autonomie 
volgens psychoanalyse 

 

• ZDT: hoe ouder we worden hoe meer vrijwillig we handelen, bij meer vrijwillig handelen hogere 
levenstevredenheid en laag probleemgedrag 

• Psychoanalyse: hoe meer we op onafhankelijke manier functioneren, hoe lager de 
levenstevredenheid en hoe hoger het mogelijke probleemgedrag 

à verschillende vormen van autonomie hangen differentieel samen met welbevinden en probleemgedrag 

 

2. DE ONTWIKKELING EN VOORDELEN VAN VRIJWILLIGE MOTIVATIE 

2.1 EEN ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGISCHE INKIJK 

Hoe kunnen we de hypothese dat het internalisatieproces een ontwikkelingsproces is, toetsen? 
1. Verschuivingen over het continuüm volgens leeftijd 
2. Verschillende regulatietypes liggen op een continuüm 

• Indien dit zo is, dan moeten regulatietypes die … 
o Naast elkaar gelegen zijn sterker correleren 

Ø Bv.: externe regulatie & geintrojecteerde regulatie 
o Verder gelegen van elkaar zijn minder sterk met elkaar correleren 

Ø Bv.: externe regulatie & intrinsieke motivatie 

 

 

 

 

 

 

 

• Verticale lijn: iemand die studeert omwille van externe regulatie zal ook positief correleren met 
studeren door geintrojecteerde regulatie 

• Horizontale lijn: iemand die studeert via intrinsieke motivatie zal niet studeren door externe regulatie, 
niet door geintrojecteerde regulatie maar wel sterke correlatie met geidentificeerde regulatie 



Organismische integratietendens: er is een spontane evolutie naar een meer autonoom functioneren over de 
tijd heen 

Illustratie 1: kinderen 

We vragen kinderen wat oninteressante taken zijn: kamer opruimen, tanden poetsen… 

• Uiteindelijk worden kinderen uit 4 leeftijdsgroepen gevraagd waarom ze deze activiteiten uitvoeren 

Vaststellingen: 

• Afname in externe regulatie 
over tijd 

• Toename in internalisatie over 
tijd (persoonlijk belang) 

• Geen verschuivingen in 
intrinsieke motivatie want het 
blijft een saaie taak 

 

 

Illustratie 2: volwassenen 

• Drie activiteiten: belastingen betalen, fooi geven, gaan stemmen 
• RAI-index werd gemeten (Relatieve Autonomie Index) 

o Toegekende weging is afhankelijk van plaats op het continuüm 
o Bv.: stelt iemand gedrag wegens externe regulatie: X-2 
o Bv.: stelt iemand gedrag wegen geidentificeerde regulatie: X1 

 

 

 

 

 

 
• Resultaten: 

o RAI stemmen = positief = autonome motieven 
o RAI belastingen = negatief = gecontroleerde motieven 

 

 

 

 

 



Vaststellingen: 

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

 

Waarom gaan mensen meer vrijwillig 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 

 

2.2 VOLTREKT DIT INTERNALISATIEPROCES ZICH IN ELK DOMEIN OP DEZELFDE WIJZE? 

Bijvoorbeeld: als ouders regels formuleren met betrekking tot het morele en persoonlijke domein. Welke 
regels zouden dan het gemakkelijkst geïnternaliseerd worden? 

• Het persoonlijk domein gaan we 
minder snel verinnerlijken en ons 
eigen maken 
 

• Er is meer motivatie in het morele 
domein, zowel gecontroleerde als 
autonome motieven 

 

Morele, conventionele en prudentiële domein: men aanvaardt interferentie van de ouders  
à snelle verinnerlijking of internalisatie 

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

à ouderlijke regels worden niet zo snel geaccepteerd 

 

2.3 DE EFFECTEN VAN MOETIVATIE EN VRIJWILLIGE MOTIVATIE 

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

Illustratie 1: autonoom versus gecontroleerd coronamaatregelen opvolgen 

Evolutie van autonome motivatie (identificatie: 
ze zien het nut van de maatregels in) 

à Naarmate de tijd vordert neemt de 
autonome motivatie af en begrijpt 
slechts de helft pas het nut 

à Ouderen begrijpen over het algemeen 
meer het nut dan mensen van 
leeftijdscategorie 18-35 



Gecontroleerde motivatie: ze volgen de 
regels omdat ze anders nergens binnen 
kunnen, omdat het moet 

• Minder duidelijke trent, de mate 
waarin we regels volgen is 
afhankelijk van nieuwe maatregelen 

 

 

 

 

Hoeveel contacten zie je in de week? 

Bij de verstrenging naar 4 contacten zie je 
dat mensen die hoog scoren op 
geidentificeerde regulatie zich aan dit aantal 
houden 

Mensen met gecontroleerde motivatie zien 
meer mensen dan eigenlijk mag 

 

 

 

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

Autonome motivatie: positief effect op 
houding, concentratie en planning 
à Actieve deelname 
à Betere prestatie op examen 

 

Gecontroleerde motivatie: negatief 
effect op houding, concentratie en 
planning  
à Passieve deelname 
à Niet per sé slechtere prestatie maar 
wel meer kans op drop out 

 

 

 



Illustratie 3: betrokkenheid tijdens de les lichamelijke opvoeding 

Jongeren zijn gemiddeld 9 minuten intens fysiek actief in een les LO 

Autonome motivatie: 
• Positieve samenhang met activiteitsgraad 
• Worden als actief betrokken beoordeeld door 

de leerkracht 

Gecontroleerde motivatie: 
• Geen verband met activiteitsgraad, dus niet 

per sé slechter 
• Worden als minder actief betrokken 

beoordeeld door de leerkracht 

 

Illustratie 4: hoe lang houdt je een hobby vol op lange termijn? 

We vragen aan mensen om welke reden ze aan zwemmen doen en kijken … 
• Of ze na het eerste seizoen nog niet zijn afgehaakt 
• Of ze na het tweede seizoen nog niet zijn afgehaakt 

Resultaten: 

• Intrinsieke + geidentificeerde motivatie: grote kans dat ze zowel na het eerste en tweede seizoen nog 
zwemmen 

• Externe regulatie: hoe meer extern gemotiveerd hoe meer kans bij seizoen 2 af te haken 

• Geintrojecteerde regulatie: ze halen uit schuldgevoel seizoen 1, er is geen verband met seizoen 2 

 

Illustratie 5: leesmotivatie in het basisonderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Illustratie 6: waarom zou je een vreemde persoon helpen? 

Mensen houden een dagboekstudie bij waarin ze noteren of ze iemand geholpen hebben of niet 
• Waarom heb je geholpen? Uit schuld? Omdat je het belangrijk 

vindt? 

Wat is het effect van helpen op het welzijn van de helper? 
• Autonome motieven: groot dagelijks welzijn 
• Mensen die niet hebben geholpen hebben een beter dagelijks 

welzijn dat de mensen die hebben geholpen vanuit 
gecontroleerde motieven 

 

De motivatie waaruit geholpen wordt heeft ook invloed op het welzijn 
van de geholpen persoon 

• De geholpen persoon ervaart meer verbondenheid met iemand die helpt uit autonome motivatie 
• De geholpen persoon vind de aangeboden hulp kwaliteitsvoller wanneer deze kwam van een 

autonoom gemotiveerde persoon 

 

Illustratie 7: is sterk gemotiveerd zijn beter? 

• Elias: kwaliteitsvolle motivatie 
(geidentificeerd en intrinsiek) 

• Niels: méér motivatie 

 

 

We onderscheiden vier groepen: 

1. Hoge kwaliteit: vooral autonome (blauw) 
motivatie 

2. Sterke motivatie: zowel autonome en 
gecontroleerde motivatie 

3. Lage kwaliteit: vooral gecontroleerde (groen) 
motivatie 

4. Lage motivatie: zowel geen autonome als 
gecontroleerde motivatie 

à Welke groep zal het minst functioneren op school? 

 



 

Uitstel gedrag bij gecontroleerde motivatie want: 

• Mensen met enkel autonome motivatie 
hebben weinig uitstel gedrag 

• Mensen met enkel gecontroleerde 
motivatie hebben veel uitstel gedrag 

 

 

 

Gecontroleerde motivatie zorgt voor grote 
testangst want: 

• Er is bijna geen verschil tussen hoeveelheid 
testangst bij mensen met zowel autonome 
en gecontroleerde autonomie als mensen 
met enkel gecontroleerde motivatie 

 

 

 

 

Schoolresultaten zijn slecht bij leerlingen die 
enkel gecontroleerde of geen motivatie 
hebben 

 

 

 

 

à 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 

 

 

 

 



3. BESLUIT 

Vanuit de ZDT kan gesteld worden dat  

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

Kerndoelstellingen zijn van ontwikkeling want dit zijn de routes naar … 

1. Het nemen van spontane en duurzame verantwoordelijkheid voor het leerproces (ó slaafse 
gehoorzaamheid) 

2. Het ontwikkelen van capaciteit tot zelfreflectie (ó passiviteit) 
3. Het ontwikkelen van een open en receptieve, interpersoonlijke houding naar anderen 

 

3.1 HOE VERHOUDT DE ZDT-VISIE OP INTERNALISATIE ZICH TOV KOCHANSKA 

Drie gelijkenissen: 

1. Internalisatie = een cruciaal mechanisme voor het socialiseren van individuen 

2. Gehoorzaamheid en extrinsieke motivatie = multidimensioneel/heterogeen 

3. Globale gelijkenis tussen verschillende types regulatie 
o Situationele gehoorzaamheid = externe regulatie 
o Toegewijde gehoorzaamheid = geïdentificeerde regulatie 

 

Twee verschillen: 
1. Reikwijdte van beide perspectieven 

o Kochanska: ontwikkelingspsychologische invalshoek 
Ø Jongere kinderen 
Ø Moreel funtioneren 

o ZDT: breder opzet “waarom”-vraag toepasbaar op 
Ø Diverse leeftijdsgroepen 
Ø Diverse gedragingen 
Ø Diverse uitkomsten 

 
2. Definitie van het concept internalisatie 

o Kochanska: het stellen van norm-compatibel gedrag terwijl socializatiefiguren afwezig zijn = 
persistentiegedrag = een uitkomst 

Ø Wordt nooit beschreven in termen van toenemend autonoom functioneren 

o ZDT: de vraag naar de mate van verinnerlijking van ouderlijk verzoek = een proces 
Ø Wordt beschreven als een proces van toenemend autonoom/vrijwillig functioneren 

 

 

 

 

 



HOOFDSTUK 6 - ONTMOEDIGING EN VERZET: EEN GENUANCEERDE KIJK OP 
GEHOORZAAMHEID 

1. ONGEHOORZAAMHEID IN KOCHANSKA’S VISIE 

1.1 TYPES ONGEHOORZAAMHEID 

Casus A: mama mieke zegt tegen de jongens vooraleer ze pannenkoeken kunnen eten, ze eerst de 
verkleedkleren moeten opruimen. Seppe vraagt waarom ze moeten opruimen, “straks gaan we toch nog 
verder spelen”. Karel en Frederik blijven maar verder spelen en lijken het verzoek van mama mieke niet 
gehoord te hebben 

Casus B: Bryan en Kobe zijn tweeling en willen naar het buurtpleintje. Van hun mama mogen ze niet gaan, die 
denkt dat ze daar met slechte vrienden omgaan en jointjes smoren. Kobe; “Mogen we naar het pleintje”, de 
mama antwoord nee “Waarom niet? We zien er heel wat vrienden”. De mama laat duidelijk weten dat ze niet 
mogen gaan, hierop reageert Bryan met “En toch ga ik er heen!” 

 

 Type 1 Type 2 Type 3 

Wie? Seppe en Kobe Karel en Frederik Bryan 

Actief of passief? Actief Passief Actief 

Primair of complex? Complex à stellen 
het verzoek in vraag 

Primair Primair à stelt geen 
vragen, is gwn 

opstandig 

Soort 
ongehoorzaamheid 

Onderhandeling, 
assertiviteit 

Passieve 
ongehoorzaamheid 

Afwijzing, Rebellie 

 

 

Ieder kind vertoont wel eens verzet maar wanneer wordt opstandig verzet problematisch en slaat het over in 
een stoornis? 

• ODD: Oppositional Defiant Disorder 
• Toenames in opstandig gedrag zijn normaal op 2-3 jarige leeftijd en in de adolescentie 

o Toenemende drang naar zelfstandig functioneren 

 

 



1.2 EEN ZAAK VAN ONWIL OF ONKUNDE? 

Onderzoek Kaler & Kopp 

• Achtergrond: zone van proximale ontwikkeling 
• Onderzoeksvraag: ontwikkeling van begrip van een verzoek volgens leeftijd? 
• Methode:  

o Moeders en peuters van drie leeftijdsgroepen worden naar labo uitgenodigd 
o Moeder en proefleider formuleren tal van verzoeken 

à Resultaat: 2 afhankelijke variabelen  

• Begrip van het verzoek 
• Gehoorzaamheid 

 

Verschillende combinatiemogelijkheden 

1. Begrip en gehoorzaamheid van het verzoek 
2. Begrip maar geen gehoorzaamheid van het verzoek 
3. Onbegrip en ongehoorzaamheid van het verzoek 
4. Onbegrip maar wel gehoorzaamheid van het verzoek 

 

à Onafhankelijke variabele: leeftijd 

à Afhankelijke variabele: begrip 

 

à Hoe ouder, hoe meer begrip van het 
verzoek 

à Deze studie kijkt niet naar 
gehoorzaamheid 

 

 

à Ongehoorzaamheid – onbegrip 
neemt af met de leeftijd 

à Gehoorzaamheid – begrip neemt 
sterk toe met de leeftijd 

à Ongehoorzaamheid – begrip neemt 
licht toe met de leeftijd 

 

 

Gehoorzaamheid is niet enkel een zaak van onwil, maar ook onkunde à verzoek afstemmen op kind! 



1.3 ONTWIKKELING VAN VERSCHILLENDE TYPES VAN ONGEHOORZAAMHEID 

• Onderzoeksvraag: ontwikkeling van types gebrekkige gehoorzaamheid 

• Deelnemers: moeder-kind paren van twee leeftijdgroepen (peuters en 5-jarigen) 

• Methode: moeder en kind doen verschillende activiteiten samen, sommige leuk voor het kind andere 
minder 

• Uitkomsten: scoren van types gebrekkige gehoorzaamheid 

 

Naargelang peuters ouder worden, zullen ze  

1. Een meer mature vorm van ongehoorzaamheid vertonen (toename assertiviteit) 
2. Een minder immature vorm van ongehoorzaamheid vertonen (afname rebellie) 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom treden deze evoluties op? 

• Ouders zouden assertiviteit waarderen omwille van 

o Het is een signaal van autonomie-ontwikkeling à eigen willetje 
o Heeft een bijdrage tot de ontwikkeling van sociale vaardigheden 
o Signaal van toenemende impulscontrole en emotieregulatie 

 

1.4 VERBANDEN TUSSEN TYPES ONGEHOORZAAMHEID EN ONTWIKKELINGSUITKOMSTEN 

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

• Externaliserend = naar buiten keren van problemen  
o vb. anti-sociaal gedrag, slaan, stelen 

• Internaliserend = problemen stapelen zich van binnen op 
o vb. depressie, angstgevoelens 

Vaststelling 

• Geen samenhang met internaliserende gedragsproblemen 
• Samenhang met externaliserende problemen 

o Voornameljk voor rebellie (zowel op peuter en 5-jarige leeftijd) 
o Ook voor passieve ongehoorzaamheid (enkel op 5-jarige leeftijd) 
o Niet voor assertiviteit 



2. MOTIVATONELE ANALYSES VAN ONGEHOORZAAMHEID OP BASIS VAN DE ZDT 

2.1 ALS ONTMOEDIGING DE OVERHAND NEEMT: AMOTIVATIE 

Kochanska beroept zich op gedragsindicatoren en observaties ó ZDT doet een motivationele analyse 

Amotivatie = passiviteit, lusteloosheid en hulpeloosheid 

• Niet intentioneel gedrag 
• Kwantiteit en intesiteit van motivatie is laag 
• Amotivatie bevat drie subtypes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom doe je geen inspanning tijdens de bijles wiskunde? 

• Gebrek aan geloof in eigen mogelijkheden: algebra is te hoog gegrepen voor mij, ik kan het niet 

• Gebrek aan contingentie tussen gedrag en resultaat: de leerkracht mag mij niet, zelfs als ik mij goed 
gedraag krijg ik slechte punten 

• Men kan de inspanning niet opbrengen: het is veel te lastig, ik heb er geen energie voor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat zijn de gevolgen indien iemand amotivatie vertoont? 

• Affectief: schoolmoeheid, burn-out 
• Cognitief: zwakke prestaties 
• Gedragsmatig: drop-out 

Amotivatie is een sterk negatieve voorspeller voor persistentie topzwemmen, zowel voor het eerste als 
tweede seizoen 

 

2.2 NAAR EEN GENUANCEERDE VISIE 

 

Een goede reden voor mij om mij niet aan de schoolregels te houden is: 

1. Omdat mijn vrienden mij cool vinden als ik de regels aan mijn laars lap 
2. Omdat ik over de regels goed heb nagedacht en dit zinloos vindt 
3. Omdat volwassenen mij niet hoeven te zeggen wat ik moet doen. Ik ben hier oud genoeg voor 
4. Omdat leerlingen die braaf de regels volgen doetjes zijn, die geen lef hebben (zo wil ik niet zijn) 
5. Omdat ik het gevoel heb dat deze te hoog zijn gegrepen voor mij 
6. Omdat ik vind dat deze regels niet aansluiten bij mijn persoonlijke waarden 
7. Omdat ik mij niet bekwaam genoeg voel om deze regels na te leven 
8. Omdat ik er schoon genoeg van heb om steeds mee te werken en flink te zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 & 3 Gedwongen ongehoorzaamheid: externe druk 

2 & 6 Autonome ongehoorzaamheid 

5 & 7 Amotivatie 

4 & 8 Gedwongen ongehoorzaamheid: interne druk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc heeft een alcoholprobleem, bedenk een aantal redenen waarom hij hulp zou kunnen weigeren: 

• Hulpeloos/passief/amotivatie: “het gaat me toch niet lukken” 

• Gedwongen ongehoorzaamheid – extern: “er wordt al zoveel van mij verwacht” + “anderen moeten 
zich niet moeien met hoe ik leef” 

• Gedwongen ongehoorzaamheid – intern: “ik ben beschaamd om mijn problemen” + “ik luister niet 
naar het stemmetje dat zegt dat ik hulp moet zoeken” 

• Autonome ongehoorzaamheid: “hulp zoeken is niet zinvol” 

 

Als we opstandig verzet op de vierveldentabel rond autonomie willen plaatsen, zal deze hier komen te staan: 

• Gedwongen + afstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals we weten zullen we ons bij gedwongen ongehoorzaamheid (intern versus extern) ons afzetten tegen de 
druk, maar we kunnen ook schikken naar de druk! 

à Een meer genuanceerde visie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonome ongehoorzaamheid 

Gekenmerkt door reflectief veleer 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 alternatief (toenaderingsoriëntatie) 

Voorwaarden voor autonome ongehoorzaamheid 

• Aanwezigheid van een goed ontwikkelt intern kompas 
• Moed en durf 

 



Oefening 

Hieronder vind je een tabel met correlaties tussen de verschillende types internalisatie. De verschillende types 
zijn door elkaar gemengd. Welk type regulatie zou in welke rij te situeren zijn? 

 

Antwoord: A 

We weten dat het continuüm verloopt als volgt 
• Opstandig verzet à externe regulatie à geïntrojecteerde regulatie à geïdentificeerde regulatie 

We weten ook dat zaken die naast elkaar liggen hoger correleren dan de zaken die verder van elkaar liggen 

Kijk naar de onderlinge correlaties om deze vraag op te lossen: 

1. We zien tussen 1 en 2 een grote correlatie: deze moeten naast elkaar liggen en dat klopt: 
geïntrojecteerde en externe regulatie 

2. Je ziet tussen 3 en 4 (0.06) een zeer kleine kleine samenhang, deze zouden het verste van elkaar 
moeten liggen op het continuüm: geïdentificeerde regulatie en opstandig verzet 

3. Tussen 1 en 4 (0.17) is een middelmatige correlatie, er ligt dus nog een item tussen op het continuum: 
geïntrojecteerde regulatie + opstandig verzet 
 

2.3 GEVOLGEN VAN GEDWONGEN ONGEHOORZAAMHEID 

• Gedwongen ongehoorzaamheid in de klas is een unieke voorspeller voor kwaadheid tegenover de 
leerkracht 

• Positieve relatie met delinquentie 
• Positieve relatie met antisociaal gedrag 

Levert opstandig verzet het gewenste resultaat op? 

• Ja: meer afstand in de ouder-kind relatie (autonomie als zelfstandig functioneren) 
• Nee: minder psychologische vrijheid, want veeleer reactieve dan reflectieve autonomie 



Motivationele profielen 

= mix van motieven voor medewerking 

 

à Stan heeft motivatieprofiel B 

 

2.4 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? 
o Reactantietheorie: bedreiging van autonomie lokt “motivational arousal” ‘(= psychologische 

reactantie) uit om vrijheid te stellen 

o Mate van reactantie covarieert met: 
1. Mate van bedreiging van autonomie 

• 1 dag versus 1 week niet gamen 

2. Stijl waarmee grens wordt getrokken 
• Autonomieondersteunend versus dwingend 

3. Domein: opstandig verzet tegen ouderlijke regels komt vaker voor ivm vriendschap 
dan moraliteit 

• Vriendschap = persoonlijk terrein 
 

2.5 VERGELIJKING TUSSEN KOCHANSKA EN DE ZDT 

Overeenkomst Kochanska en ZDT: 

• Rebellie (K) en opstandig verzet (ZDT) = maladaptief 
• Assertiviteit (K) en autonome ongehoorzaamheid (ZDT) = adaptief 
• Passieve ongehoorzaamheid (K) kan zich manifesteren in amotivatie (ZDT) 

 



  Verschil Kochanska en ZDT 

• Kochanska richt zich vooral op observeerbaar gedrag 
• ZDT richt zich vooral op de onderliggende motivatie 

 

3. NAAR EEN POSITIEVERE KIJK OP ONGEHOORZAAMHEID 

1. Termen als ‘eigenwijs’, ‘tegendraads’ en ‘koppig’ zijn vaak negatief gekleurd 
ó  Gevoed vanuit persoonlijke overtuiging na reflectie = positief!  

2. Ongehoorzaamheid = interessant signaal  
• Wijst op gebrekkige afstemming tussen ouder en kind 
• Vereist nieuwsgierigheid van de kant van de socialisatiefiguur 

3. Verhogen van autonomie = doel op zichzelf 
• Vereist een niet-instrumentele benadering van autonomie; verhogen van autonomie is niet 

belangrijk omdat de kans op gedragsverandering toeneemt, maar op zichzelf, los van elke 
gedragsverandering! 

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

• cfr. drop-out, uitstelgedrag 
• Meer onderzoek nodig!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOOFDSTUK 7: IDENTITEITSONTWIKKELING – BASISINZICHTEN ADOLESCENTIEPSYCHO 

INLEIDING: KINDERDROMEN 

WAAR WORDT DE KIEM GELEGD VOOR ONZE IDENTITEITSONTWIKKELING? 

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

Wat werpt een licht op ontluikende identiteitsontwikkeling? 

• Via fantasie en rollenspel kunnen kinderen verschillende identiteiten exploreren 

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

• Droomvragen: “wat wil je later graag worden?” 

 

IDENTITEITSONTWIKKELING KOMT OP KRUISSNELHEID IN DE ADOLESCENTIEJAREN 

Identiteitskwesties als kernconflict in de adolescentie 

• Vroegadolescentie: studierichting en vrienden 
• Mid-adolescentie: waarden en studierichting 
• Laat-adolescentie: jobkeuze 
• Vroegvolwassenheid: samenwonen? Trouwen? Kinderen? 

!! Identiteitskwesties zijn na de adolescentie nog niet afgerond (bv.: mid life crisis) 

Hoe wordt de identiteit opgebouwd? 

• Vroegadolescentie (10-13 jaar) = destructuring/afbraak van de bestaande identiteit 
• Mid-adolescentie (14-18 jaar) = restructuring/initiële heropbouw  
• Laat-adolescentie (19-22 jaar) = consolidation/herbevestiging 

 

HOE KUNNEN WE IDENTITEIT DEFINIËREN? 

Identiteit = containerbegrip 

• = zelf-structuur, zelf-schema, interne representatie 
• Er worden verschillende niveaus onderscheiden 

o Persoonlijke identiteit = wat je belangrijk vind, wat bij jou past 

§ Bv.: ik ben een ondernemend persoon, ik stem voor Groen 
o Relationele identiteit = vertelt iets over de mensen waarmee je omgaat 

§ Bv.: ik heb twee broers en één zus 

o Collectieve identiteit = tot welke groepen je behoort 

§ Bv.: ik ben lid van de Chiro, ik ben een tweede bachelor student 

o Materiële identiteit = bezittingen die relevant zijn voor jou 

§ Bv.: ik heb een smartphone, ik heb een tattoeage op mijn enkel 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ERIKSONS IDENTITEITSTHEORIE 

1.1 IDENTITEITSINTERGATIE VERUS IDENTITEITSVERWARRING 

FREUD ERIKSON 
Defensieve rol van het ego 

• Reactief 

• Bemiddelaar bij spanning tussen het id en 
superego 

Synthetiserende rol van het ego 

• Proactieve rol 

• Streven naar toenemende harmonie 

Mysterieuze inhoud van fases Concreter: geworteld in het dagelijkse leven 

Eerste levensjaren zijn van belang Levenslang proces 

 

 

 

Door biologische rijping creëert de omgeving 
nieuwe sociale verwachtingen 

Hierdoor komen we in een kernconflict tussen een 
negatieve en positieve pool 

Afhankelijk van de uitkomst zal het egosterkte 
worden versterkt (positieve uitkomst) of verzwakt 
(negatieve uitkomst) 

 

 

Bv.: psychologie studeren 

Bv.: zuinig zijn met centen 

Bv.: fierheid 

Bv.: vooruitziendheid 

Bv.: tweede keuze 

Bv.: gierigheid 



Globale kenmerken van levensloopmodel 

• Biologisch verankerd 
• Universele geldigheid maar contextuele invulling 
• Voorgaande fases beïnvloeden nieuwe ontwikkelingstaken 

Ontwikkelingstaak in de adolescentie 

Toenemende drang naar identiteitsintegratie, gebeurd via een gefaseerd verloop: 

1. Introjectie 
o Primitieve, letterlijke overname van ouderlijke waarden en overtuigingen 

 
2. Evolutie naar een gestalt 

o Proces van internalisatie 
o Zorgt voor een gevoel van identiteit 
o Een gevoel van temporele-spatiale continuïteit 

§ Doorheen de tijd 
§ Over situaties heen 

o Tegenpool is identiteitsverwarring 
§ Vaak gewortelt in een identiteitsvacuüm = innerlijke leegte 

Betekent niet dat verwarring vermeden moet worden! Om tot echte integratie te komen dient verwarring 
doorgemaakt te worden 

 

WAT IS DE KLINISCHE MEERWAARDE VAN ERIKSONS IDENTITEITSTHEORIE? 

• Eriksons theorie geeft niet aan WAT een therapeut kan doen, maar WAAR (= aandachtspunten) 

• Geen focus op symptoombestrijding, maar bredere inbedding in de levensloop 

• Vaak geworteld in een intergenerationele problematiek 

• Noodzaak om ouders te betrekken 

 

1.2 WANNEER ZIJN JONGEREN RIJP OM EEN STAP TE ZETTEN IN HUN IDENTITEITS-
ONTWIKKELING? 

Identiteitsvorming = lastig proces, zeker in onze postmoderne samenleving 

Noodzaak van… 

• Een moratorium (wachtperiode waarbij de omgeving weet dat de periode van verwarring normaal is) 
• Institutioneel moratorium = instellingen die deze wachtperiode verlenen aan adolescenten 

o Bv.: universiteit 
• Sociale omgeving = de spiegel tijdens de ontdekkingstocht van de adolescent 

 

 

 



2. MARCIA’S IDENTITEITSSTATUS MODEL 

2.1 DE EENVOUD EN HERKENBAARHEID VAN HET MODEL 

Aandacht interindividuele verschillen: 

• Vrees van Marcia: identiteitsvorming wordt gereduceerd tot een zwart-wit zaak 
o Identiteitsintegratie versus verwarring 
o Al of niet maken van keuzes 

• Twee types binding: na of zonder exploratie 

Twee cruciale identiteitsdimensies 

1. Binding = zich verbinden tot op een bepaalde keuze en er niet snel op terugkeren 
2. Exploratie = verkennen of aftasten van verschillende opties vooraleer zich te binden met een 

bepaalde optie 

4 types: 

1. Achievement: exploratie + binding 
o Ze staan open voor andermans ideeën 
o Luisteren naar je en beoordelen dat naar hun eigen innerlijke maatstaven 

2. Foreclosure: geen exploratie + binding 
o Staan argwanend tegenover andermans gezichtpunten 
o Voelen zich bedreigt 
o Het heeft iets weg van glas: als men er op een bepaalde manier tegen drukt is het erg sterk, 

maar drukt men anders dan versplintert het 
o Early closure = men sluit het identiteitsproces te vroeg af, men denkt het gevonden te 

hebben 

3. Moratorium: exploratie + geen binding 
o Levendig en praatgraag 
o Bevinden zich in conflicten maar kunnen daar veel over vertellen 
o Men is op zoek en weet veel over zaken maar durft geen keuze te maken 
o Internal struggle = normatief en normaal 

4. Diffusion: geen exploratie + geen binding 
o Oppervlakkigheid 
o Men lijkt het belang te missen en zijn niet op zoek 
o Metafoor van windhaan =  keuzes worden gedicteerd door externe 

omstandigheden/toevalligheden 

Twee domeininvariante processen in de identiteitsontwikkeling: 

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

o Accommodatie = aanpassen van de eigen zelfbeschrijving om congruent te zijn met de sociale 
omgeving (diffusion) 

 

 



Oefening: welke uitspraak past bij welk type? 

1. “Individuals take over their religion as they take over the family jewels”  
o Foreclosure 
o Ze binding zich met de religie, zonder te exploreren 

2. “Individuals have religious commitments fashioned in the workshop of doubt”  
o Achievement 
o Er is een zekere binding (commitment), de keuze kwam tot stand door twijfel (workshop of 

doubt) dus ze hebben geëxploreert 

3. “The individual recognizes that he or she does not know, and probably will never know, the final truth”  
o Moratorium 
o De persoon gaat op zoek naar wat bij hem past maar lijkt het niet te vinden 

 

KUNNEN WE DEZE VIER IDENTITEITSSTATUSSEN METEN EN PROBEREN IN KAART TE BRENGEN? 

3 meetprocedures 

1. Klinische interviews 
o Gebruikmakend van observeerbare referentiepunten 
o Bv.: kiezen voor vegetaristische levensstijl op basis van exploratie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

o Wat zouden observeerbare indicatoren van binding kunnen zijn? 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Directe metingen 
o Voorbeeld: “na een periode van grondig nadenken heb ik voor mezelf uitgemaakt welk 

beroep ik wil gaan uitoefenen” 

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

o Probleem: vaak geen extreme scores maar grote restcategorie die al dan niet in analyses 
wordt opgenomen 

 

3. Indirecte metingen 
o Mediaan-splitsingprocedure 

 

2.2 HOE STAAN JONGEREN UIT VERSCHILLENDE INDETITEITSSTATUSSEN IN HET LEVEN? 

Illustratie 1: 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 & rechtvaardigheid 

 

Het verband met de identiteitsstatus 

• Mensen die geëxploreerd hebben 
(achievement + moratorium) zijn in staat 
postconventioneel te redeneren 

• Weinig exploratie vooral preconventioneel 

• Conventioneel redeneren bij elke 
identiteitsstatus hoog 

 



Illustratie 2: verband tussen identiteitsstatus en intimiteitsstatus 

 

à Mensen met exploratie hebben 
meer intieme relaties 

à Mensen zonder exploratie hebben 
meer stereotiepe relaties 

à Mensen met diffusion hebben 
vaker geïsoleerde relaties en zo goed 
als geen intieme relaties 

 

 

 

 

Samenvattend 

Achievement Foreclosure 

• Positief persoonlijk functioneren 

• Positief sociaal functioneren 

• Kritische en open houding t.o.v. conventies, 
normen en regels 

• Positief persoonlijk functioneren 

• Ietwat minder positief sociaal functioneren 

• Gesloten en rigide kijk op zichzelf en de 
buitenwereld, slaafse volgzaamheid 

Moratorium Diffusion 

• Minder persoonlijk functioneren: angst 

• Positief sociaal functioneren 

• Analoge ontwikkelingsniveau en cognitief 
functioneren als achievement 

• Verminderd persoonlijk en sociaal 
functioneren 

• Egocentrische gerichtheid 

• Gebrek aan doelmatigheid en efficiëntie 

 

2.3 ONTWIKKELING VAN IDENTITEITSSTATUSSEN 

Hoe zouden we de statussen ordenen op een ontwikkelingscontinuüm? 

 

 

 

Diffusion 

= verwardheid 

Foreclosure 

= dingen van de 
omgeving 
overnemen 

Moratorium 

= past niet bij je, zelf 
zoeken maar je weet 
het even niet meer 

Achievement 

= uiteindelijke keuze 
gemaakt 



Fundamentele ontwikkelingshypothese: een strikte invulling heeft twee kenmerken 

1. Hiërarchisch-lineair = strikte sequentie waarbij we geen enkele etappe mogen overslaan 
2. Unidirectionaliteit = we kunnen maar in één richting bewegen, achievement = normatieve eindpunt 

Fundamentele ontwikkelingshypothese: een genuanceerde invulling heeft twee kenmerken 

1. Algemene verwachting dat er meer progressieve dan regressieve veranderingen zijn (ó hiërarchisch-
lineair) 

• Absulote verandering op groepsniveau maar ook interindividuele variatie in het traject naar 
het eindpunt 

• Bv.: plotse overgang van diffusion naar achievement terwijl je 2 fasen “overslaat” 

2. Voor velen is achievement niet het eindpunt (ó unidirectionaliteit) 

 

WELKE VERSCHUIVINGEN WORDEN VASTGESTELD IN STATUSTOEWIJZING IN FUNCTIE VAN 
TOENEMENDE LEEFTIJD? 

 

à De ontwikkelingshypothese wordt 
bevestigd 

à Op jonge leeftijden piek in diffusion 
en foreclosure 

à 20 jaar piek moratorium (curvi-lineair 
verband) 

à Vanaf 23 piek achievement 

 

 

Nadeel studie: het is een cross-sectioneel design 

• We veronderstellen dat bijv de stijging in moratorium een leeftijdseffect is 
• Maar dit kan ook een generatie-effect zijn! 

 

VERSCHIL CROSS-SECTIONEEL EN LONGITUDINAAL DESIGN 

Cross-sectioneel design = verschillende mensen vergeleken op één 
tijdsmoment 

 

Longitudinaal design = dezelfde mensen vergeleken op verschillende tijdsmomenten (geen generatie-effecten) 

 

 



TWEE SOORTEN VERANDERING EN STABILITEIT 

Vaststellingen: gemiddeld is er sprake van progressie, maar … 

• Ook heel vaak stabiliteit 
• Aanzienlijk veel jongvolwassenen bevinden zich nog in diffusion of foreclosure 

à In plaats van naar absolute veranderingen te kijken, is het ook interessant om interpersoonlijke verschillen 
in identiteitsontwikkeling in kaart te brengen 

 

Twee types verandering/stabiliteit 

1. Absolute verandering: bekijkt de gemiddelde verandering doorheen de tijd 

• We vergelijken het gemiddelde van de ene groep met het gemiddelde van de andere groep 

2. Relatieve verandering: bekijkt of de verschillen tussen mensen gehandhaafd blijven 
• Hoe verandert jouw positie over twee tijdstippen in vergelijking met anderen? 
• Klim je naar boven of beneden op de ladder? 
• Indien iedereen blijft staan = rangordestabiliteit 

 

Belangrijk om te weten dat jouw positie 
op tijdstip 1, niets vertelt over jouw 
positie op tijdstip 2 

 

Stabiliteit betreft de consistentie van de 
relatieve ranking van individuen in een 
groep 

 

 

(denk de gele lijn even weg) 

• Absolute verandering: alle lijnen 
stijgen 

• Relatieve stabiliteit: er is dan wel 
stijging maar iedereen blijft in de 
dezelfde positie 

(nu met de gele lijn er bij) 

• Absolute stabiliteit geel: geen 
verandering tussen tijdstip 1 en 2 

• Relatieve verandering: de persoon 
zijn positie tov de groep 
veranderd over de twee 
tijdstippen 

 



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

• Een longitudinaal design is vereist 

• Link met statistiek: sterke stabiliteitscoëfficiënten uit zich in een sterk positieve correlatie 

 

 

Van welke verandering/stabiliteit is in volgende figuren sprake? 

 

= absolute verandering (stijgen 
allemaal) 

= relatieve stabiliteit (posities blijven 
dezelfde) 

 

 

 

 

= absolute verandering 

= relatieve verandering 
(rangordeverandering) 

 

 

 

• Rangordeverandering is willekeurig 
• Geel en blauw scoren op T1 hetzelfde en behoren tot de laagste scores, terwijl bij T2 geel deelmaakt 

van de hoogste scores 
• Nulcorrelatie tussen tijdstip 1 en tijdstip 2 



 

 

= absolute (gemiddelde) stabiliteit 

= rangordestabiliteit 

 

 

 

 

 

= absolute (gemiddelde) verandering 

= rangordestabiliteit 

 

 

 

 

 

 

 

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

• Beide zijn onafhankelijk van elkaar! 
• Ze kunnen in variërende mate voorkomen 
• Elks van deze 4 combinaties is mogelijk 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. NAAR EEN MEER DYNAMISCHE BENADERING 

3.1 KRITIEK OP HET IDENTITEITSSTATUSMODEL 

• Te sterke klemtoon op afgewerkte identiteit (ó identiteitsvorming als proces) 

• Te statistische visie, continue karakter van identiteit wordt onderbelicht (ook na adolescentie) 

• Te weinig aandacht voor impact van sociale context 
o Directe of nabije sociale omgeving 
o Bredere sociale context 

• Er is een verfijning van binding en exploratie nodig 
 

3.2 INHOUDELIJKE VERNIEUWING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Door deze opslitsing van binding en exploratie, bekomen we een ontwikkelingsmodel met vier 
identiteitsdimensies 

• We starten met een exploratie in de breedte, we maken een keuze en gaan deze keuze verder 
exploreren in de diepte. Dit leidt al dan niet tot een binding. 

o Indien ja: identificatie met binding 
o Indien nee: terug exploreren in diepte, of indien je iets anders zoekt terug exploreren in 

breedte (feedbackloops) 
• Dus niet een lineair-progressief proces, maar eerder en cyclisch en iteratief proces 

 

Inhoudelijke vernieuwing: onderzoek naar statussen gebeurt nu obv 4 in plaats van 2 dimensies, geeft dat 
verschillen? 

Data-analystische vernieuwing: gebruik van persoonsgerichte analyse ipv interviews, directe meting of 
mediaansplitsingprocedure à geeft ons voordelen 

• Interindividuele verschillen worden niet langer genegeerd 
• Data-gedreven indeling zorgt dat interne validiteit kan worden nagegaan 
• Mogelijkheid om substatussen te detecteren 

M.a.w. clusteranalyse = meer verfijnd = minder ruw 

 

3.3 “CHILL, NO WORRIES”: OVER 
ZORGELOOS VERWARDEN 

Welke clusters worden teruggevonden als 
gebruik gemaakt wordt van de twee “klassieke” 
Marcia-dimensies? 

 

 

 

 



Welke klusters worden teruggevonden als gebruik gemaakt wordt van de vier identiteitsdimensies? 

• We krijgen zowel kwantitatieve (extra status) als kwalitatieve uitbreiding 

 

Kwantitatieve uitbreiding 

• In plaats van vier statussen nu vijf 
• Diffusionstatus wordt opgesplitst: troubled diffusion & carefree diffusion 

o Troubled diffusion toont helemaal geen binding terwijl dit bij carefree diffusion dicht bij het 
gemiddelde valt 

o Mensen met carefree diffusion lijken het ook minder erg te vinden geen bindingen te 
hebben, niet te exploreren 

Kwalitatieve verfijning 

• We krijgen meer inzicht in verschillen in exploratie en binding 
• Achievement en foreclosure 

o Scoren beide hoog op “maken van bindingen” maar achievement veel meer “identificatie 
met binding” dan foreclosure 

o Achievement: veeleer exploratie in diepte dan breedte 
o Foreclosure: geen exploratie in de diepte, enigszins wel in de breedte 

à Het maken van de twee onderscheiden tussen binding en exploratie is dus weldegelijk zinnig/relevant 

 

 

 

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



 

1. Is er een significant verschil in welbevinden tussen de carefree diffusion en troubled diffusion 

• Mensen met carefree diffusion hebben significant minder depressieve gevoelens tegenover 
troubled diffusion en hebben meer zelfwaardering 

• Geen verschil in middelengebruik 

• Een verschil is significant wanneer de letters niet dezelfde zijn (bv.: a en b of ab en c) 
 

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

• Wat betreft depressieve symptomen is er geen significant verschil tussen carefree diffusion 
en achievement! (b en b) 
 

3. Is er een significant verschil in persoonlijkheid tussen de carefree en troubled diffusion 
• Geen significante verschillen 

 

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

 

à Ruminatieve exploratie 

 

 

 



3.4 WAT ALS HET EXPLORATIEPROCES VASTLOOPT? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

• Maar ruminatieve exploratie = aanhoudend gepieker 
• Dit gepieker wordt in onze post-moderne samenleving gevoed door eindeloos antal opties 
• Voorbeeld: “ik blijf me afvragen welke richting ik uit wil in mijn leven” 

 

Bevindingen uit empirisch onderzoek 

1. Vaststelling 1: ruminatieve exploratie is te onderscheiden van beide adaptieve (breedt vs diep) 
vormen van exploratie 

2. Vaststelling 2: ruminatieve exploratie en de adaptieve types exploratie hangen verschillend samen 
met angst, depressie en zelfwaarde 

3. Vaststelling 3: zou het toevoegen van ruminatieve exploratie tot een verdere verfijning in de 
clusteroplossing leiden 

• Zo ja, welke clusters zijn er dan te verwachten? 
• Moratorium! 

 

Voorbeeld examenvraag 

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

• Achievement                 
• Foreclosure 
• Troubled diffusion 
• Carefree diffusion 
• Piekerend moratorium  
• Gezond Moratorium 
• Ongedifferentieerde cluster 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à Achievement – Troubled diffusion – Carefree diffusion – Piekerend moratorium – Foreclosure – 
Ongedifferentieerd 

 

Vaststellingen 

• Drie adaptieve groepen (achievement, gezond moratorium, carefree diffusion) en twee maladaptieve 
groepen (troubled diffusion, piekerend moratorium) 

o Zorgelose diffusion groep scoort even goed als achievement en foreclosure op welbevinden 

• Deze groepen worden onderscheiden op basis van bindingsdimensies en ruminatieve exploratie 

 

Recent 

• Maar: carefree diffusion groep scoort wel hoog op externaliserende problemen (drugs, agressie) 
• Pluk de dag mentaliteit is een copingstrategie 
• Nieuw label: vervreemde diffusion groep 



Twee vragen 

1. Welke identiteitsstatussen komen boven drijven bij patiëtenten met een eetstoornis? Is er een status 
met een verstoorde identiteit? 

 

à Identiteitsstoornis: eigenlijk een uitvergroting van de diffusion groep 

à Veel meer ruminatieve exploratie en veel minder exploratie en binding 

 

2. Tot welke statussen behoren patiënten met een eetstoornis en controlegroep-patiënten (= vraag naar 
prevalentie) 

 



Veel pathologgieën kunnen beschouwd worden als oppervlakkige manifestaties van een meer diepgaand 
identiteitsprobleem 

Eetstoornis vertolkt mogelijks een significante identiteitsfunctie 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOOFSTUK 8: HET INTERN KOMPAS – HET ‘WAAROM’ VAN IDENTITEITSONTWIKKELING 

1. INLEIDING: DE FUNCTIES VAN HET INTERN KOMPAS 

INTERN KOMPAS: WAT IS HET? 

= een geheel aan identiteiten of zelfbeschrijvingen die 

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

• Een harmonieus geheel vormen (~ Erikson) 
o Collectieve identiteit 
o Relationele identiteit 
o Persoonlijke identiteit 

 

INTERN KOMPAS: WAT IS DE FUNCTIE? 

Een solide intern kompas is een gids om … 

1. De ‘juiste’ identiteitskeuzes te maken = selectiefunctie 
o Koers bepalen 
o Vereist exploratie in de breedte 

2. Deze keuzes te reguleren = regulatiefunctie 
o Op koers blijven 
o Vereist exploratie in de diepte 

3. Veerkrachtig te reageren als de identiteitsontwikkeling onder 
spanning staat = veerkrachtfunctie 

o Stormweer 
o Noet uit ons lood laten slaan of laten verleiden 

 

Binnen opvoeding en onderwijs is ontwikkeling van het interne kompas een kerndoelstelling 
• Een intern kompas wapent kinderen om op een zinvolle en efficiënte wijze te navigeren door hun 

latere leven 

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

2. DE ZDT-VISIE OP HET ‘WAAROM’ VAN HET INTERN KOMPAS 

2.1 ZELFAANGENOMEN EN TOEBEDEELDE IDENTITEITEN 

Het intern kompas krijgt vorm en biedt steun op scharniermomenten in ons leven 

Twee types identiteiten worden 
onderscheiden: 

 

 

 



Oefening: aangenomen of toebedeelde identiteit? 

 

 

Casus 1 = zelfaangenomen identiteit 

• Ze kunnen zelf kiezen welke identiteit ze aannemen, onafhankelijk van de inkleuring 
(positief/negatief) er van 

Casus 2 = toebedeelde identiteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Normatieve scharniermomenten = een moment waarop heel veel mensen met hetzelfde thema bezig zijn  

• Het is een ontwikkelingstaak waar we allemaal voor staan 
• Bv.: in zesde middelbaar zijn jongeren bezig met hun studiekeuze voor hoger onderwijs 

ó niet-normatieve scharniermomenten = ontwikkelingstaak uniek voor die persoon 

 

Oefening: koppel de voorbeelden aan volgende drie conceptuele subtypes 

1. Zelfaangenomen identiteiten – normatieve scharniermomenten  
2. Zelfaangenomen identiteiten – niet-normatieve scharniermomenten 
3. Toebedeelde identiteiten – niet-normatieve scharniermomenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 DE OPBOUW VAN EEN INTERN KOMPAS: EEN PROCESBENADERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opnieuw gaan studeren als veertiger Zelfaangenomen, niet-normatief 

Omwille van een hernia het lopen 
opgeven 

Toebedeeld, niet-normatief 

Reizen nadat je de lotto won Toebedeeld (toeval), niet-normatief 

Minder gaan werken om meer tijd met 
je jonge kinderen door te brengen 

Zelfaangenomen, normatief 

Gaan samenwonen als twintiger Zelfaangenomen, normatief 

Je vaste job opgeven om kunstenaar te 
worden 

Zelfaangenomen, niet-normatief 



 

Bv.: waarom blijf je voetballen / muziek spelen? 

 

 

 

 

 

 

 

In het geval van een verveemdende identiteitskeuze is het niet echt de persoon die zelf handelt (“I am acted 
upon by external or internal forces”). Het gevoel van vervreemding contrasteert met authentieke en 
zelfconcordante identiteitskeuzes, waarbij we volledig achter de gemaakte keuze kunnen staan 

Existentiële schuld 

• Gaat gepaard met angst, omwille van de gebrekkige verwerkelijking van het potentieel 
• Opportuniteit om met ons intern kompas in contact te komen 

Integratie 

• Compartementalisatie van identiteiten 
o Bv.: men is een harwerkende strenge bedrijfsleider maar zorgzame vader/partner 

• Vereist bepalen van prioriteiten 
o Significante andere of therapeut spelen hierbij belangrijke rol 

• Obsessieve versus harmonieuze passies 

 

Wat als een passie obsessief wordt? 

• Bv.: gamen, fietsen 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

Bv.: waarom schik je jou naar je “ziekterol” als diabetespatiiënt 

 

 

 

 

 

 

 

Toebedeelde identiteiten 

• Door onverwachtse gebeurtenis komt er identiteitsbreuk en dus vaak autonomie-inhiberend 
• Grondige herschikking van meerdere identiteiten 
• Maar… 

o Hier liggen ook kansen à verrijking 
o Niet noodzakelijk negatief; bv.: lotto winnen 

 

2.3 VITAMINES VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET INTERNE KOMPAS 

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

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

 

 

à Overal ongeveer een gelijke mate van 
relationele verbondenheid 

à Carefree & troubled diffusion lage 
competentie bevrediging (ook wel lagere 
autonomie-bevrediging) 

 



Tweerichtingsverkeer 

1. Psychologische behoeftebevrediging op tijdstip 1 
draagt bij tot de behoeftebevrediging en ontwikkeling 
van het interne kompas op tijdstip 2 
 

2. De ontwikkeling van het interne kompas op tijdstip 1 
draagt bij tot psychologische behoeftebevrediging en 
de ontwikkeling van het interne kompas op tijdstip 2 

 

Wat als we in toenemende mate behoeftefrustrerende ervaringen opdoen? 

 

 

 

 

 

We kunnen op 2 manieren reageren: 

1. Rigiditeit: we doen wat van ons verwacht 
wordt 

• Foreclosure 

2. Verzet: we doen wat mensen niet van jou 
verwachten 

• Troubled diffusion 
• Piekerend moratorium 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 



4. EMPIRISCHE ONDERSTEUNING VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET INTERN KOMPAS 

4.2 HOE ONTWIKKELT ONS INTERN KOMPAS ZICH MET TOENEMENDE LEEFTIJD? 

Bemoedigend nieuws: ons intern kompas geeft met toenemende leeftijd meer richting aan ons functioneren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het maken van overtuigde identiteitskeuzes getuigt van een grote maturiteit 
• Hoe groeit deze maturiteit? 

Verschillende elementen spelen een rol: 
• Meer inzicht = introspectie en zelfreflectie nodig om geïntegreerd te functioneren 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOOFDSTUK 9: HET INTERN KOMPAS – 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? 

We kunnen twee groepen waarden onderscheiden:  

• Intrinsieke waarden  

o Zelfontwikkeling, affiliatie, fysieke fitheid, samenlevingsbijdrage 
o Focus op ontwikkeling van innerlijk potentieel 
o Naar ‘binnen’ gekeerde oriëntatie 

 
• Extrinsieke waarden 

o Financieel succes, macht, fysieke aantrekkelijkheid, sociale erkenning 
o Impressie management 
o Naar ‘buiten’ gekeerde oriëntatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrinsieke waarden zijn indicatief voor een materialistische oriëntatie 

• Het is wel breder dan enkel het aankopen van materiële zaken 
• Het gaat over de vier bovengenoemde zaken 

 

Intrinsieke waarden 
• Naast intrinsieke motivatie en internalisatie een derde manifestatie van organismische groeitendens 

binnen de ZDT 
• Levensdoelen die variëren in belang en als richtlijn dienen in ons leven 
• Kleuren je zelfschema’s en interne representaties 

We gaan hier uit van een kwalitatieve visie op identiteit (ó Marcia, Erikson) 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wipplank effect = als je inzet op iets aan de ene kant van de cirkel (bv.: gemeenschap) dan kan je aan de 
andere kant van de cirkel niet investeren (bv.: succes) 

• We kunnen niet voor beide kiezen, anders kom je in een psychologisch conflict 

 

De waardencirkel (of waardentaart) is een dynamische verhouding 

• Elke persoon heeft een uniek waardenpatroon, waarvan elke waarde overeenkomt met een stuk van 
de taart 

o Hoe groter het stuk van de taart hoe belangrijker voor jou die waarde 
• Uiteenlopende waarden kunnen niet samen gerealiseerd worden 
• Structuur varieert enigszins tussen landen 

 
 
 

Opmerkingen 

1. De studie naar waarden is niet uniek voor de ZDT 
• Bv.: specifieke domeinen in de psychologie: materialisme 
• Bv.: sociale psychologie – Schwartz (descriptief) (ó ZDT : prescriptief) 

2. We willen zowel “positieve” en “negatieve” waarden bespreken 

3. Studie van waarden is verankerd binnen een meta-theorie 
• Dialectisch-organismisch mensbeeld 

 

 

 



1.2 VERSCHILLENDE LEVENSSTIJLEN: DE ‘ZIJN’ EN ‘HEBBEN’-ORIËNTATIE 

Intrinsieke waarden = zijn-oriëntatie 

 

 

 

Extrinsieke waarden = hebben-oriëntatie 

 

 

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

 

Het nastreven van intrinsieke waarden correleert 
met meer zelfactualisatie en vitaliteit 

Het nastreven van extrinsieke waarden correleert 
met meer depressie, narcisme en fysieke 
symptomen 

 

 

 

Intrinsieke waarden: beter 
persoonlijk welbevinden, minder 
drugs- en alcohol gebruik, minder 
koopverslaving 

 

 

 
Correlationeel verband impliceert een tweerichtingsverkeer 

• Is er experimentele evidentie? 
• Het is moeilijk om te zeggen dat intrinsieke waarden leiden tot beter welbevinden bv 

Twee condities  

1. Intrinsieke waardenconditie: kijken video van meisje dat graag tekent en sport, ze geeft een 
verjaardagsfeestje om met vrienden plezier te maken en wil later goede vriendschappen opbouwen 



2. Extrinsieke waardenconditie: kijken video van meisje dat graag shopt en gadgets verzamelt, ze geeft 
een verjaardagsfeestje om dingen te krijgen en wil later rijk worden 

 

Afhankelijke variabele = al dan niet kiezen voor 
uitdagende puzzel 

Onafhankelijke variabele = intrinsieke of extrinsiek 
waardenconditie 

Resultaten: 

• Kinderen uit de intrinsieke waardenconditie 
kiezen veel vaker voor de uitdagende puzzel 

• Kinderen uit de materialistische conditie gaven 
sneller op à verwerven minder competentie 

 

 

Olievlekeffect = als je inzet op één soort waarden in de waardencirkel, is de kans groot dat je de nabijgelegen 
waarden ook belangrijk vindt (bv.: succes en imago) 

 

Betalen we een sociale prijs voor een hebben-oriëntatie? 

Interpersoonijke relaties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intergroep relaties 

 

 

 

 

 

 

‘het doel heiligt de middelen’ 

 

Bijvoorbeeld voetballers die intrinsieke versus extrinsieke waarden aannemen 

• Bij extrinsieke meer agressie en minder objectiverende houding 
• Bij intrinsiek gedrag meer prosociaal gedrag en objectiverende houding 

 

Betalen we een ecologische prijs voor een hebben-oriëntatie? 

Mensen met intrisieke waarden hebben een meer pro-ecologische houding, en stellen dus ook meer pro-
ecologisch gedrag 

• ‘Quid pro quo’ attitude t.o.v. milieu à bv zonnepanelen 

 

Afhankelijk van hoe we de taak voorstellen … 

• Gaat men uit de taak willen leren (over de natuur) of presteren (voor het geld)? 
• Zal men vrijwillig een recyclagepark bezoeken? 
• Zal men informatie opzoeken in de bib? 

 

 



Resultaten 

Zij met intriensieke doelkadering willen 
vooral leren uit de taak 

Zij met de dubbele doelkadering willen 
zowel leren als presteren 

Zij met extrinsieke doelkadering willen 
vooral presteren  

 

 

 

 

 

Leerlingen die de intrinsieke 
doelkadering kregen, presteren 
uiteindelijk het beste op de taak 

Prestatie neemt af naarmate er geen 
sprake meer van intrinsieke 
doelkadering is 

 

 

 

 

 

Kinderen met intrinsieke 
doelkadering zullen zowel naar de 
bib gaan als een recyclage park 
bezoeken 

Kinderen met extrinsieke 
doelkadering zullen eerder geen van 
de twee doen 

Geen van de groepen doen één van 
de twee 

 

 



Hoe kunnen we deze resulaten verklaren? 

Macro-en micromechanisme 

 

Intrinsieke motivatie heeft een positieve invloed op pyschologische vitamines voor groei 

• Binnen deze relatie vinden we cognitief-affectieve microprocessen 
o Reden voor activiteitsdeelname 
o Externe waardeindicatoren 
o Referentiefiguur 

 

3. “JA, MAAR…!” - KRITISCHE PERSPECTIEVEN 

3.1 WAT ALS MIJN NAASTE OMGEVING EXTRINSIEKE DOELEN AANMOEDIGT? 

Matchhypothese: gaat over de match tussen de intrinsieke/extrinsieke waarden van jezelf met de 
intriensieke/extrinsieke waarden van je omgeving 

 

 

 



Welke mechanismen zouden het effect van een match-situatie (intrinsiek-intrinstiek of extrinsiek-extrinsiek) 
op het welzijn kunnen verklaren? 

Voorgestelde mechanismen: 

1. Het bekrachtigd het uitbouwen van je identiteit 
2. Je wordt gesanctioneerd of genegeerd voor het uitbouwen van een “foute” identiteit 
3. Intern conflict 

 

Studie: we vergelijken de waarden van studenten economie en studenten van lerarenopleiding 

 

Wat valt op? 

De extrinsieke waarden liggen bij 
economiestudenten een pak 
hoger, vooral financieel succes 

!! Maar intrinsieke waarden 
scoren op het algemeen hoger 
dan extrinsieke waarden bij 
economie studenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Match-hypothese wordt niet bevestigd door onderzoek! 

• Intractie-effect wordt niet gevonden 
o = de combinatie van intrinsiek-intrinsiek of extrinsiek-extrinsiek leidt tot hoger welzijn 

• Ofwel vindt men enkel hoofdeffecten 
o = intrinsieke waarden, leiden tot een beter welzijn 

• Ofwel vindt men dat de effecten van het nastreven van extrinsieke waarden voor economie-
studenten minder ongustig is 

• Wel enige evidentie voor mediatie-effect 
o = onze studierichting op zich bepaald niet ons welbevinden 
o Je studierichting maakt dan je omgeven bent door studenten met intrinsieke of extrinsieke 

aspiraties 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Twee processen 

1. Socialisatie = gelijkenis is het resultaat van sociale relaties 
2. Selectie = gelijkenis was er al voor dat de sociale relaties gevormd werden 

 

3.2 WAT ALS IEMAND FINANCIEEL SUCCESVOL IS? 

Wat indien je jouw extrinsieke levensdoelen weet te bereiken? 

Studie bij senioren 

 

 

 

 

 

 



 

Intrinsieke doelen bereikt, heeft positieve effecten op welbevinden. Er is minder wanhoop, minder 
depressieve klachten, meer doodsaanvaarding & minder doodsangst. 

Bereiken van extrinsieke doelen heeft dit zelfde effect niet. Het doet weinig met je welbevinden, je wordt er 
niet gelukkiger van. 

 

Wat als ik een laag inkomen heb en financieel onzeker ben? 

Wat als je je extrinsieke waarden niet kan nastreven? 

 

Welk effect hebben deze drie variabelen van onze financiële toestand op ons welbevinden? 

• Objectief inkomen = positieve invloed 
• Subjectieve financiële zekerheid = positieve invloed 
• Realiseren van materialistische waarden = geen tot licht negatieve invloed 

 

Inkomen kan voor verschillende doelen gebruikt worden 

• Voorzien in levensonderhoud 
• Uitbouwen van een materialistische levensstijl 



Maar de aard van de aankoop speelt ook een rol! 

• Verschil tussen ervaringsgerichte en materiële aankopen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à Sommige aankopen zijn dubbelzinnig van aard (bv.: iPhone) 

Ervaringsgerichte aankopen… 

• Worden als meer bevredigend ervaren 
• Gaan gepaard met een groter welbevinden 

Omdat deze als een fundamenteler deel van het ‘zelf’ worden gezien 

We kunnen een aankoop doen met een onderliggend doel (intrinsiek/extrinsiek) 

• Materiële aankoop – extrinsiek doel (bv.: nieuwste iPhone om populair te zijn) 
• Materiële aankoop – intrinsiek doel (bv.: laptop om je skills te verbeteren) 
• Ervaringsgerichte aankoop – extrinsiek doel (bv.: ski-reis om op te scheppen) 
• Ervaringsgerichte aankoop – intrinsiek doel (bv.: ski-reis om de band met je vrienden te beteren) 

 

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? JA 

• Leeftijdsgebonden verschillen 
• Generatieverschillen 

 

 

 

 



Generatieverschillen 

 

Vraag: de millenniumgeneratie… 

1. Hecht meer belang aan financieel succes 
2. Hecht meer belang aan het milieu 
3. Verschilt niet van voorgaande generaties 

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” 

Steekproef: eerste jaar universiteitstudenten van drie verschillende generaties 

Resultaten 

à Belang voor financieel succes neemt over de 
generaties toe 

à Belang voor ecologisch gedrag neemt over 
generaties af 

 

Kritische bedenkingen 

• Amerikaanse steekproeven à kunnen we generaliseren naar andere samples? 
• De scores zijn een gemiddelde trend, en zijn dus niet voor iedereen toepasselijk 
• Alternatieve verklaring 

o Leeftijd = constante 
o Generatie en tijdsgewricht = variabel à generatie Y kan bv door een veranderen tijdgewricht 

meer belust zijn op centen, roem en imago 



Leeftijdgebonden verschillen 

Over de leeftijd heen is er een evolutie naar meer intrinsieke waarden 

 

4.2 WORTELS VAN EEN INTRINSIEK EN EXTRINSIEK GEORIËNTEERDE IDENTITEIT 

Route 1: modellering 

 

 

 

 

 

Is het dan zo, dat als mensen minder blootgesteld worden aan extrinsieke waarden er meer plaats komt voor 
intrinsieke waarden? 

Moeten we op verschillende systemen verandering brengen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cushman: ‘the self is empty’ 

• "het zelf ervaart een belangrijke afwezigheid van gemeenschap, traditie en gedeelde betekenis" 
o Identiteitsvacuüm ontstaat 

• Gevolg: andere “zingevingsystemen” kunnen het zelf gaan opvullen, namelijk de mythes zoals 
verkondigd in de consumptiesamenleving 

o Bv.: thin-ideal, “geluk kan je kopen” 
o Deze mythes brengen niet het gewenste effect, maar zijn een substituut 

  



Theoretische bespiegelingen: is het zelf wel zo leeg? 

 

Route 2: compensatie 

Extrinsieke aspiraties als « lapmiddel » 

Als we opgroeien in een niet bevredigende omgeving, is het dan zo dat we bepaalde tekorten extrinsiek gaan 
nastreven? 

 

 

 



• 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 / « lapmiddel » 

 

Hoe kan je je kind weerbaar maken? 

• Behoefteondersteunende omgeving = cruciaal 
• Opbouw van een intern kompas = kritische ingesteldheid die fungeert als een veerkrachtfactor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEEL 4 – HET VOEDEN VAN DE GROEI VAN KINDEREN 

INLEIDING 

Opvoeding is … 

• Een dagelijks gespreksonderwerp 
• Een bron van plezier en spanning 
• Een persoonlijk en gevoelig thema 

 

MAATSCHAPPELIJKE VASTSTELLINGEN 

• De opvoedingsindustrie boomt à overal advies te vinden 
• Overheid investeert (bv.: huis van het kind) 

Wat zijn mogelijke redenen voor de stijgende populariteit? 

1. Het is moelijker om in onze complexere samenleving een goede opvoeding te bieden 
• Toegenomen mogelijkheden voor kinderen 

o Reeds op jonge leeftijd 
o Bv.: hobby, studiekeuzemogelijkheden 

• Ouders worstelen met het stellen van grenzen 
o Sociale media, gaming, leren 

• Is de huidige generatie ouders misschien te laks en te permissief? 
o Ouders moeten mee evolueren in een snel evoluerende samenleving 

2. Veel meer kennis binnen handbereik 
• Internet 
• Ouders worden mede verantwoordelijk gesteld voor het falen en slagen van de ontwikkeling 

van hun kind 
o Meritocratische samenleving = je wordt als ouder beoordeeld obv de verdiensten, 

prestaties die jouw kind neerzetten 

o Kan druk ontlokken: zowel bij ouder als kind 

o Wetenschappelijke houding nodig à kennis over wat goede opvoeding is moet 
geraken tot het huis van het kind 

 

Parentale burn out = uitputting in combinatie met afstandname van je kind, wegens gebrek aan competentie 

 

Een voorbeeld 

 

 

 

 

 

 



Hoe reageert het kind à assertief  

Maar … 

• Bij de eerste reactie die de moeder geeft wordt de mening van het kind al betwist 
o Met op het einde escalatie tot gevolg 

• Moeder lust zelf geen rode kool, wanneer dit aan het woord komt wordt dit meteen weggeduwt 
o Kind wijst op een inconsistentie 
o Ouders moet als model fungeren (en zelf eten wat het kind ook moet eten) 

 

TRENDS IN DE ACADEMISCHE LITERATUUR 

Trend 1: exponentiële toename is het aantal studies naar opvoeding 

• Specifieke tijdschriften (bv.: “Parenting: Science & Practice”) 
• Wildgroei aan academisch jargon 

 

Trend 2: verschillende stromingen in de opvoedingsliteratuur 

• Klassieke opvoedingsliteratuur versus zelf-determinatietheorie 
o Geen huwelijk tussen deze twee stromingen 
o Ook geen prille relatie 

 

WAAROM IS HET WATER ZO DIEP?: VASTSTELLINGEN IN DE WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR 

 

 

 

 

 

Reden 1: verschillend mensbeeld van de twee stromingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reden 2: verschillende houdig ten opzichte van de universaliteit van opvoedingsprocessen 

• Klassieke opvoedingsliteratuur = extreem opvoedingsrelativisme 
o Er is geen inherent goede of slechte opvoedingsstijl 
o “het hangt er maar van af…” à complexe zaak 

§ Persoonlijkheid/karakter kind 
§ Leeftijd kind 
§ Cultuur 

 
• Zelf-determinatie theorie = extreem universalisme 

o Er bestaan fundamentele en universele ingrediënten voor een recept van goed opvoeden 
o Er is één ultieme opvoedingsstijl dat voor iedereen past 
o “Verregaand relativerend denken over opvoeding kan ervoor zorgen dat we het kind met het 

badwater weggooien” 

 

à Beide te extreem. We willen er iets tussen, er zijn zaken die universeel geldig zijn omtrent goede opvoeding 
maar hoe we dit bereiken varieert per ouder 

 

HOOFDSTUK 10 – KLASSIEK ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK OVER 
OPVOEDING 

1. VERSCHILLENDE TYPES OPVOEDING: DE CONFIGURATIONELE BENADERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominant, kindgericht, laks, afwezig, afstandelijk, empathisch, flexibel, rigide, toegeeflijk, chaotisch, streng, 
ongeïnteresseerd 

• We kunnen volgende adjectieven steeds onderverdelen in groepjes van 3, deze kunnen we dan weer 
benoemen met een opvoedingsstijl en plotten op een grafief met volgende assen 

o Veel controle vs weinig controle 
o Veel responsiviteit vs weinig responsiviteit  

• Dominant + steng + rigide = autoritair 
• Ongeïnteresseerd + afwezig + afstandelijk = afwijzend 
• Kindgericht, empathisch, flexibel = gezaghebbend 
• Laks, toegeeflijk, chaotisch = permissief 



 

 

 

 

 

 

 

 

Responsititeit = warme, hechte, en ondersteundende band opbouwen 

Controle = grenzen stellen, regels meegeven en consequent regels opvolgens 

 

Opvoedingsstijl (opvoedingsconfiguratie) 

• = een combinatie van twee opvoedinsdimensies 

• = gestalt = het geheel is meer dan de som van de delen à je kan maar de effecten begrijpen als je 
naar het geheel kijkt 

Opmerking: permessiviteit (kinderen aan roer laten) kan ingegeven zijn door … 
• Geloof in belang van vrijheid 
• Een gebrek aan zelfvertrouwen en onmacht 
• Gemakzucht 

 

WAT MET DE DEMOCRATISCHE OUDERS? 

= veel responsiviteit, gemiddelde controle 

Democratische opvoedingsstijl 

• Dian Baumrind: de controle moet in ere worden herstelt vanwege een “definitional drift” 
• De matige hoeveelheid controle is te soft want … 

o Te gelijkwaardige positie van kind en ouder, te veel inspraak 
o Onvoorwaardelijke aanvaarding opnt de deur voor permissiviteit en het ‘pamperen’ van 

kinderen 

Gezaghebbende opvoedingsstijl 

• Confronterende controle = veeleisend, strikt en doelgericht 
• Desnoods gepaard met het afnemen van privileges (en occasionele fysieke tik) 

 

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen de onvoorwaardelijke aanvaarding van de persoon versus 
de onvoorwaardelijke aanvaarding van gedrag. 



Wat als we de opvoeding van onze ouders vergelijken met de opvoeding van onze grootouders? 

Vergelijking biedt een inzicht in de … 

1. Gemiddelde verschuiving in opvoedingsstijl = vergelijking van verschuiving in procentuele verdeling 

2. Intergenerationele gelijkenis in opvoedingsstijl = samenhang tussen jouw antwoord en dat van je 
ouders 

 

IS ER EEN BEWIJS VOOR EEN HISTORISCHE SLINGERBEWEGING: VAN AUTORITAIR NAAR 
PERIMISSIEF EN TERUG? 

 

We zien dat de autoriteit is afgenomen en 
responsiviteit is toegenomen 

à meer kindgericht maar ook meer 
permissief? 

Komt mede door parallelle verschuiving in 
man-vrouw rolverdeling: meer 
gelijkwaardigheid binnen het gezin 

 

 

Vraag: zie ik de opvoeding hetzelfde zoals mijn ouders die zien? 

• Vergelijking biedt een inzicht in de mate van congruentie 

o Correspondentie: vraag naar correlationele samenhang 
o Discrepantie: vraag naar gemiddelde gelijkenissen en verschillen 

 

Resultaten 

• Zeer kleine samenhang of correspondentie 

• Correlatie van 0.2 à 0.3 

• Moeders & vaders wijken allebei even hard af van hoe 
ze de opvoeding zien tegenover hoe het kind de 
opvoeding ziet 

à Ouders zeggen meer responsief te zijn dan wat hun 
kinderen beweren (voor controle geen verschillen) 

• Hebben ouders een te rooskleurig beeld van zichzelf? 
• Zijn kinderen te kritisch voor hun ouders? 
• Is responsiviteit moeilijker waarneembaar? 

 

 



Hoe moeten we met deze discrepanties 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 DE VERSCHILLENDE OPVOEDINGSSTIJLEN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gezaghebbend doet het best als opvoedingsstijl 

• Verwaarlozend scoort hoogst op negatieve zaken 

• Permissief: hoge sociale competenties maar negatieve schoolresultaten 

• Autoritair valt een beetje tussen de twee, gunstige effecten voor externaliserende problemen, 
nadelige effecten op sociale competentie  

 



HOUDEN DEZE VERBANDEN STAND OVER DE TIJD? 

Dezelfde effecten worden gevonden in beide 
onderzoeksstijlen, maar de resultaten zijn wel extremer in de 
cross sectionele onderzoeken. 

 

 

 
 

 

 

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

• Dwarsdoorsnedestudies zeggen niet over bidirectionele relaties, wederkerige relaties 
o Ouder-kind effect: gezaghebbend opvoeden leidt tot verminderde externaliserende 

problemen 
o Kind-ouder effect: weninig externaliseren van problemen leidt tot gezaghebbende 

opvoeding door de ouders 

 
 

 

Vervolgstudies 2: wat als mama en papa een verschillende opvoedingsstijl nahouden? 

Drie hypotheses 

1. Accentuatiehypothese: door de kloof tss de twee stijlen, worden de gunstige effecten van de 
gezaghebbende ouder ondergraven 

• Bv.: afwijzend – gezaghebbend  

2. Compensatiehypothese: naast het hebben van een afwjzende ouder is een gezaghebbende ouder 
voordelig voor de compensatie van effecten 

• Bv.: afwijzend – gezaghebbend   

3. Match: meest gunstige effecten wanneer opvoedingsstijlen met elkaar matchen 
• Bv.: autoritair – autoritair 
• Maar… 

 

 

 

Het is belangrijk niet alleen te kijken naar 
een match, maar ook de soort 
opvoedingsstijl in rekening te brengen 

à Het is beter om één gezaghebbende 
ouder en één verwerpende/autoritaire ouder 
te hebben dan twee autoritaire ouders 

à Twee autoritaire ouders meeste 
delinquent gedrag 

à Hoe meer gezaghebbende ouders, hoe 
gunstiger 

 



HOE ZIET DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN ER UIT? 

• We weten welke opvoedingsstijl het meest positieve affect heeft op de groei. De uitdaging voor de 
toekomst is om volwassenen te leren hoe ze gezaghebbend (“authoritative”) moeten zijn 

• Oproep om theorie in de praktijk te vertalen 
 

à Maar een te overhaast besluit, er zijn nog veel vragen onbeantwoord 

• Specifieke effecten? 
• Exhautieve lijst van opvoedingsdimensies? Kunnen deze dimensies alle opvoedingspaletten verklaren? 
• Verklarende mechanismen? 

 

 

2. ONTLEDING VAN OPVOEDING: DE DIMENSIONELE OPVOEDINGSBENADERING 

2.1 RESPONSIVITEIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen spelletjes spelen 
Naar de film gaan 
Kinderen niet altijd in de opvang laten Trootsen bij pijn 

Troosten bij verdriet 

 



Verklarende mechanismen? 

 

Modellering = wat je ziet doe je ook, 
responsiviteit geef je door 

Grotere openheid + minder 
defensiviteit 

Betere vriendschapskwaliteiten 

 

 

RESPONSIVITEIT IS IETS WAAR ZE IN DE LITERATUUR HEEL EENDUIDIG OVER ZIJN, OVER 
CONTROLE NIET 

2.2 ZIJN ALLE VORMEN VAN OUDERLIJKE CONTROLE GUNSTIG? 

Enerzijds moet je als ouder controle hebben over het gedrag van je kind, maar anderzijds staat te veel controle 
creativiteit in de weg 

Gedragsmatige controle 

• Communiceren van verwachtingen 
• Toezicht houden 
• Disciplinaire maatregelen (bv.: straf) 

Voorbeeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychologische controle 

• Intrusief, overbeschermend, veeleisend, te sterk emotioneel betrokken 
• Onderhuidse en manipulatieve technieken 
• Interfereert met het individuatieproces en werkt een te sterke afhankelijkheid in de hand 



 

Schuldinductie: ouder wentelt zich in de slachtofferrol en gaat overgeneraliseren 

• Bv.: “denk je dat het leuk is om je telkens naar de tekenschool te voeren?” 
• Bv.: “ik had gehoopt dat je nu eens de afwas zou gedaan hebben” 
• Het is altijd hetzelfde 

Schaamteinductie: de ganse persoon in plaats van een specifieke activiteit wordt aangevallen 

• Bv.: “hoe oud ben je nu eigenlijk, je bent net een baby” 
• Bv.: “ik had niet gedacht dat je zo’n stal van je kamer zou maken” 

Angstinductie  

• “Je zult later wel begrijpen waarom ik je dat zeg” 
• “Als je zo verder gaat met leren, dan voorspel in problemen” 

Voorwaardelijke aandacht = aandacht laten meevariëren met de mate waarin het kind gewenst of ongewenst 
gedrag tonen 

• Aandacht = niet gratis, moet verdiend worden 
• Als-dan redenering 
• Bv.: als je niet deelt, dan zal mama triestig zijn 
• Bv.: Sinterklaas – toon eens dat je flink bent! Maar ja, nu ben je echt een flink kind 

 

Deze componenten komen vaak alle vier te samen voor en hebben volgende gemeenschappelijke kenmerken 

1. Ze zijn manipulatief, al dan niet bewust 
2. Je wil er mee iets van kinderen gedaan krijgen 
3. Intrusief en controlerend 

 

 

 

 

 

 

 



HOE KUNNEN WE DE EFFECTEN VAN PSYCHOLOGISCH CONTROLEREND OPVOEDEN OP 
INTERNALISERENDE PROBLEMEN BEGRIJPEN? 

Welke processen spelen een rol? 

1. Perfectionisme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ervaren van psychologische controle zorgt voor zelfkritisch perfectionisme, want je bent enkel goed als je flink 
bent. Dit zorgt voor een verlaagd persoonlijk functioneren en angst. Maakt dat je jezelf voorwaardelijk 
aanvaard. 

 

2. Relationele agressie 

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

• Bv.: roddelen, schuldinductie, dreigen 

Zorgt voor een verlaagd relationeel functioneren 

Bij mensen die een psychisch controlerende opvoeding hebben gehad, denken dat indien ze mensen helpen ze 
er later ook iets van terugkrijgen. Het hulpgedrag is dus niet authentiek met ook als gevolg een 
voorwaardelijke aanvaarding van anderen 

De opvoeding generaliseert dus van thuis naar de buitenwereld, dit is negatief.  

 

 

 

 

 

 

Flexibel, bron van info Rigide, obsessioneel 
à Neurotisch perfectionisme 



Kritische bedenkingen 

Bedenking 1 

• Om een concept te differentiëren is het noodzakelijk dat beide subcomponenten 
o Een gemeenschappelijke stam hebben 

§ MAAR: de gemeenschappelijke stam van gedrags- en psychologische controle is te 
dun 

o Een analoge betekenis hebben 
§ MAAR: de betekenis van controle is verschillend 

 
• Gevolg: andere termen voor gedragsmatige controle zijn wenseljk 

o Bv.: structuur of regulatie 
 

Bedenking 2 

• Notie psychologische controle 
o Wat is het tegendeel van psychologische controle? De positieve pool? 
o Wat houdt autonomie-ondersteuning precies in? 

§ Cruciaal want autonomieondersteuning bevordert groei 
 

Bedenking 3 

• Notie gedragsmatige controle 
o Breed opgevat = amalgaam 
o Wat is de positieve pool van  gedragsmatige controle? 

 

 

 

 

 

 

 

Kwantiteit: mate waarin men verwachtingen formuleert  

Kwaliteit: stijl van communiceren 

 

 

 

 

 



HOE MET DEZE CONCEPTUELE AMBIGUÏTEIT OM TE SPRINGEN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggestie 2: ontkoppeling van verwachtingen en straffen 

 

PSYCHOLOGISCH CONTROLEREND OPVOEDEN DE ENIGE MANIER OM DRUK TE ZETTEN OP 
JONGEREN? ZIJN ER GEEN ANDERE VORMEN VAN CONTROLEREND OPVOEDEN? 

Er wordt vaak gedreigd met straf 

• Dreigen om in de hoek te staan 
• Fysiek straffen: slaan, tik geven 
• Zit ingebakken in kinderliedjes, ook bij sinterklaas 

 

Definitie van lichamelijk straffen 

• Lichamelijk straffen wordt gedefinieerd als “het gebruik van fysieke kracht met de intentie om het 
kind pijn te doen, maar geen lichamelijke blessure te veroorzaken met de bedoeling om het gedrag 
van het kind te corrigeren of te controleren” 

o 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 

o Komt voor in milde vorm: tik op de handen of achterwerk, draai om de oren 

 

Effecten van lichamelijk straffen 

• Verminderd welzijn 
• Meer agressie 
• Meer probleemgedrag 
• Verminderde moraliteit etc. 

Zowel als kinderen nog minderjarig zijn, maar ook op volwassen leeftijd, maar hangt wel positief samen met 
het direct inwilligen van het verzoek (kochanska – situationele gehoorzaamheid) 



Maar zijn er geen onopgeloste vragen? 

1. Veeleer cross-sectioneel dan longitudinaal onderzoek, dus geen uitspraak mogelijk over de richting 
van het verband 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

2. Er is geen experimentele evidentie! 

• School A = fysiekstraffen: 40x/dag 

• School B = geen fysiek straffen toegestaan 

• Kinderen van 3 à 4 jaar doen een gisspel à een voorwerp ligt onder het deken en adhv het 
geluid moeten we raden welk voorwerp eronder ligt 

o Proefleider verlaat het labo waardoor het kind kan spieken 
o Proefleider terug: heb je gespiekt? à liegen ze? Hoe lang houden ze deleugen vol? 

• Resultaat 
o Verschil tussen beide scholen, bij fysiek straffen 12x meer leugenaars en 5x meer 

volgehouden leugens 

 

Welke factoren zorgen ervoor dat het lichamelijk straffen niet zo noodzakelijk negatief is? 

o Vraag naar modererende factoren 

o Gepland versus emotioneel-impulsief straffen 

o Frequentie versus ernst van lichamelijk straffen 

o Wat indien het lichamelijk straffen gebeurt in combinatie met andere 
disciplineringstechnieken (bv.: inductie, warmte)? 

§ Warmte kan de toename in agressie door fysiek straffen bij 1-jarigen niet 
afzwakken! 

 

Als een ouder een kind een tik geeft, hoe goedbedoeld ook, dan ... 

• Wordt de spanning in de ouder-kind relatie onmiddelijk opgeschroefd in plaats van verminderd, 
waardoor de zaak dreigt te escaleren 

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

 

 



HOOFDSTUK 11: HET VOEDEN VAN DE GROEI VAN KINDEREN: DE BOUWSTENEN VAN 
EEN BEHOEFTEONDERSTEUNENDE OPVOEDING 

Denk terug aan voorgaand dialoog … 

 

 

 

 

 

 

 

Welke basisbehoeften staan onder druk? 

• Alle drie! 
o Geen competente viseter 
o Geen autonomie, mag haar stem niet laten horen 
o Geen verbondenheid met de moeder 

1. ALS KINDEREN HET GEVOEL HEBBEN ZICHZELF TE MOGEN ZIJN: ROL VAN 
AUTONOMIEONDERSTEUNING  

1.1 GRONDHOUDING EN BOUWSTENEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn zes bouwstenen voor het hanteren van een autonomie-ondersteunende opvoeding. Er is ruimte voor… 

Taakvreugde Hun ritme 

Inbreng Hun stem 

Duiding Uitnodigende taal 



Denk terug aan de casus over het viseten, wat zou een autonomie-ondersteunende reactie van de moeder 
zijn? Rekening houdend met elke bouwsteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 VERBAND MET KLASSIEKE OPVOEDINGSCONCEPTEN 

HOE VERHOUDT DEZE ZDT-NOTIES ZICH TEN OPZICHTE VAN KLASSIEKE OPVOEDINGS-
CONCEPTEN? à PSYCHOLOGISCHE CONTROLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vader maakt vooral gebruik van duiding + volgt het 
ritme van het kind. 

Hij laat het kind de leiding nemen van het gesprek en zijn 
eigen gevoelens benoemen 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/2.41801/1.2499170 

 

Andere vormen van controlerend 
opvoeden = externe controle (bv.: straffen, 
roepen, bevelen) 

 

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



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 autonomieondersteunend opvoeden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat betekend dit voor de opvoedingspraktijk? 

• Vele ouders beklemtonen dat kinderen zelfstandiger moeten leren worden!  

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

o Aangemoedigde onafhankelijkheid / zelfstandigheid draagt enkel bij tot ontwikkeling 
wanneer gewenst (i.c., wanneer vrijwillig gemotiveerd) 

o Afhankelijkheid is niet per definitie problematisch, want kinderen/jongeren willen graag 
terugplooien op ouders voor raad & advies 

 



• Kritische bedenking 2: In welke mate resulteert een autonomieondersteunende opvoeding in 
“gepamper” en een knuffelpedagogiek? 

o Zorgt een autonomieondersteunend gezinsklimaat ervoor kan kinderen “emotionele softies” 
worden die niet tegen druk kunnen? 

§ Geen evidentie: betekend niet als je je kinderen controlerend opvoedt, ze beter met 
druk kunnen omgaan 

o De valkuil tot gepamper bestaat maar is niet de bedoeling 
§ Pamperen = overbeschermend optreden door 

• Kinderen ten alle prijzen tegen negatieve emoties + te beschermen tegen 
tegenslag 

• Vaak ook leerkansen ontnemen (bv.: huiswerk mee oplossen) door te snelle 
tussenkomst en overname 

o In een autonomie-ondersteunend klimaat wordt een kind emotioneel vaardiger 

§ Positieve samenhang met emotionele integratie, wat leidt tot groei van de 
eigenwaarde en veerkracht 

§ Negatieve samenhang met emotionele suppressie/onderdrukking, dus ook 
verminderde depressieve symptomen 

 

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

• Kritische bedenking 3: In welke mate verzandt een autonomieondersteunende opvoeding in een 
laisser-faire klimaat? 

o Structuur en autonomieondersteuning kunnen gemakkelijk hand in hand gaan 
o Cel linksboven = ideale cel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 GRONDHOUDING EN BOUWSTENEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn zes bouwstenen voor het hanteren van een structurerende opvoeding. We gaan zelfontplooiing 
stimuleren via… 

Heldere verwachtingen Gepaste hulp 

Vertrouwen en uitdaging Informationele feedback 

Opvolging Zelfreflectie 

 

Daarbij is er ook een beste timing voor het toepassen van de bouwstenen… 

 

 

 

 

 

 

Vaststelling: 

• Ouders beschouwen zich vaak als de expert ó kind als onwetende 

• Maar … niet alle hulp is behulpzaam of niet alle informatie is gewenst voor het kind 
o Kan irritatie en wrevel oproepen 
o Bv.: trap afgaan met je kind thuis à na 3x zeggen is hij geïrriteerd dat je steeds vraagt de 

leuning vast te nemen. Terwijl bij de trap bij de dokter is de informatie gewenst en wordt ze 
verwelkomd 

• Aangeboden hulp of informatie moet competentieversterkend zijn 

 

 



DE MOTIVATIONELE KRACHT VAN POSITIEVE FEEDBACK 

Tennisspeelster spelen tegen machine en krijgen ofwel 
positieve ofwel negatieve feedback 

à Bij negatieve feedback wordt het competentiegevoel 
ondergraven, waardoor men ook minder plezier ervaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAAR EEN MEER VERFIJND EN INTEGRATIEF INZICHT IN HET SAMENSPEL TUSSEN STRUCTUUR 
EN AUTONOMIEONDERSTEUNING 

We ordenen volgende reacties in groepjes van 2 en omschrijven ze als 

• Autonomie-ondersteunend: A + H 
• Controlerend: B + F 
• Chaotisch: C + G 
• Structurerend: D + E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WAT IS DE GLOBALE STRUCTUUR DIE BOVEN KOMT DRIJVEN? VIER BELANGRIJKE ZONES 

 

 

 

We kunnen twee assen onderscheiden 

1. Horizontaal: behoefteondermijnend versus behoefteondersteunend 
2. Verticaal: hoge versus lage directiviteit 

Er zijn dus duidelijk compatibele en conflicterende opvoedingszones 

• Compatibel = stijlen die net naast elkaar in de cirkel liggen 
• Conflicterend = stijlen die diagonaal over elkaar liggen 

 

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

 

 

Een leerkacht met stijlen die zich aan de 
rechterzijde bevindt, wordt positief 
geëvalueerd 

Afwachtend = nulverband = afhankelijk 
van de situatie 

Dominerend + opgevend = meest 
negatief, in geen enkele situatie gunstig 

Afstemmend + begeleidend = meest 
positief, in elke situatie gunstig 

 



Voor elke ouder kunnen we een gepersonaliseerd opvoedingsprofiel opstellen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 STAAT AUTONOMIEONDERSTEUNEND OPVOEDEN HAAKS OP HET TREKKEN VAN 
GRENZEN? 

Wat zijn de cruciale voorwaarden vooraleer jongeren een ouderlijk verbod zouden accepteren? 

Heel wat zaken worden ons verboden door “socialisatieagenten” 

• Bv.: politie – niet dronken of te snel rijden 

• Bv.: leerkracht – niet spieken, niet praten in de klas 

 

 



 

 Negatieve vrijheid Positieve vrijheid 

Beschrijving • Bevrijd zijn van externe 
beperkingen, interferenties en 
regulaties 
 

• De afwezigheid van 
beperkingen 
 

• Ongelimiteerde vrijheid 
 

• Vrijheid als bevrijding (zich 
bevrijden van) 
 

• Freedom depends on the 
number of doors unlocked 

• Interne capaciteit om te 
evolueren naar zelfrealisatie en 
meesterschap 
 

• Rationeel handelen 
 

• Gestuurd worden door de rede 
of een doel 
 

• Vrijheid om 
 

• Proces à verovering en geen 
gegeven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuancering 1: welk soort verbod introduceren ouders? (“hoe”) 

Onderzoek: metingen van verbieden 

• “Mijn ouders verbieden me om met bepaalde vrienden om te gaan” (= vriendschapsdomein) 
• “Mijn ouders zeggen me dat ik niet egoïstisch mag handelen” (= morele domein) 

o In welke mate is dit van toepassing op jouw ouders = kwantiteit/frequentie van verbieden 
o In welke mate vind je het OK dat je ouder dit zegt = legitimiteit van verbieden 

 



Resultaten: frequentie van verbieden    Resultaat: legitimiteit van verbieden 

 

 

 

= interactie-effect + hoofdeffect voor domein van verbieden 

 

 

 

 

 

 

Nuancering 2: de wijze waarop het verbod wordt gecommuniceerd (“wat”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participatief 
Afstemmend 

Verhelderend 



Er is een verschil tussen afspraken en regels 

• Afspraken = grens die van onderuit is gegroeid 

• Regels = grens die van boven af is opgelegd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaststellingen wat betreft de stijl van het verbieden: 

1. Autonomie-ondersteunend verbieden hangt samen met minder opstandig verzet en meer 
aanvaarding omdat het verbod als meer legitiem wordt ervaren 

2. Effect van stijl van verbieden is domein-invariant 

3. Tweerichtingsverkeer: positieve/negatieve spiraal trekt zich op gang 

 

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

• … ze deze beter kunnen toelichten en opvolgen naar de kinderen toe 

• … ze deze zelf ook allebei consequent zullen respecteren = goede voorbeeld geven 
o vb. Telivisie kijken, SMS’n, handen op de ramen etc.  

 

 

Wat is de overlap en het verschil tussen de notie gedragsmatige controle en structuur 

1. Andere invulling van bouwstenen, vanuit een verschillend uitgangspunt en focus 

 

 

 

 

 

 

 



2. Unieke en gedeelde elementen 

 

 

 

 

 

3. ALS KINDEREN GENEGENHEID ERVAREN: DE ROL VAN RELATIONELE STEUN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwstenen van relationele steun 

1. Aanwezigheid (kwantitatief) 
2. Opmerkzaamheid 
3. Responsiviteit 
4. Emotionele warmte 
5. Fysieke warmte 
6. Gezamenlijke leuke activiteiten (kwalitatief) 

 

4. EEN OCEAAN AAN GEGEVENS VOOR DE GROEIBEVORDERENDE ROL VAN BEHOEFTE-
ONDERSTEUNENDE OPVOEDING 

 

 

 

 

 

 



5. VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK: DIEPGAANDERE BESPREKING VAN EEN AANTAL BOUWSTENEN 

THEMA 1: communicatie 

Maakt het woordgebruik van “moeten en verwachten” versus “kunnen en willen” echt een verschil? 

 

Onderzoek: deelnemers moeten tekst lezen rond “hoe goed communiceren?” 

 

Resultaten 

• Mensen die de tekst met uitnodigende taal krijgen, 
onderstrepen meet woorden 

• Mensen die de tekst met uitnodigende taal krijgen, hebben 
hogere taakprestaties dan mensen die de tekst met 
dwingende taal kregen 

 

 

Toepassing 1: vele kleuters sluiten contracten met hun kleuterjuffen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als iets geformuleerd wordt als een last is het minder motiverend dan als het uitdagend wordt voorgesteld 



Toepassing 2: de cruciale rol van autonomie-ondersteunende taal blijkt in het bijzonder bij het geven van 
feedback 

• Negatieve feedback ondermijnd het taakpleziet, 
maar dit effect is minder sterk bij autonomie-
ondersteundende taal dan bij dwingende taal 

• Autonomie-ondersteunende taal is een buffer 
tegen dalend plezier bij kirtiek 

 

 

 

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. 

Þ Implicatie voor de opvoedingspraktijk: probeer woorden zoals ‘moeten’, ‘verwachten’, ‘horen’ etc. te 
vermijden ten voordele van woorden zoals ‘kunnen’, ‘voorstellen’, en ‘willen’. 

 

THEMA 2: duiding 

Een zinvolle uitleg is een buffer tegen tanende betrokkenheid 

 

 

 

 

 

 

 

Via duiding kunnen we anderen bewegen tot meer vrijwillige verandering, omdat de verandering meer wordt 
aanvaard 

Het soort uitleg is van cruciaal belang en dient: 

• Specifiek veeleer dan algemeen en abstract te zijn 

• Persoonlijk zinvol te zijn, ipv zinvol voor de ouders 

• Nieuwe informatie te bevatten, ipv vanzelfsprekend te zijn 
o Zo niet dient de uitleg over te komen als preken en overtuigen 

• Hoeft niet per sé cognitief, maar kan ook ervaringsgericht zijn 

 



THEMA 3: weerstand 

Hoe omgaan met opstandige kinderen? Het belang van perspectief inname 

Een opstandig kind is veeleer interessant dan irritant 

• Probeer met de weerstand mee te veren i.p.v. het kind te overtuigen en mee te sleuren 

• Hoe? Drie strategieën 

1. Toon zelf interesse en probeer nieuwsgierig te zijn 
§ Laat toe om echt te luisteren ó eigen opinie projecteren 

2. Valideer/erken het perspectief van het kind 

3. Geduld is van goudwaarde 
§ Respecteer het ritme van het kind 

 

Hoe jongeren aanmoedigen om vervelende activiteiten uit te voeren? 

Onderzoek waarbij 3 factoren werden gemanipuleerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitkomsten: hoe meer behoefteondersteunende factoren worden toegepast, hoe beter? 

• Aanwezigheid van 3 factoren geven het 
beste effect 

• Maar tussen één of geen aanwezige 
factoren maar weinig verschil 

o Intrinsieke motivatie laag: gevoel 
te moeten 

o Lage nutswaarde 

o Bij geen aanwezigheid van 
behoefteondersteunende factoren gaan we meer volharden dan aanwezigheid van één 

 

 

 



THEMA 4: de cruciale rol van inbreng 

 

 

 

 

 

 

 

 

à Wanneer kinderen geen keuze krijgen, gaan ze ook minder groenten eten 

à Tussen de twee keuzecondities is een klein verschil 

 

Wil de aangeboden keuze als motiverend worden ervaren, is het cruciaal dat … 

1. Aantal aangeboden opties beheersbaar is à keuze-competentie 

2. Aantal aangeboden opties betekenisvol is 
o vb. Je mag kiezen tussen dweilen of strijken 

3. Er geen subtiele druk wordt uitgeoefend op één optie 
o vb. ‘Je kan kiezen tussen een korte of lange broek, maar als ik van in jouw plaats was, dan …’ 

 

Voorbij optiekeuze (= keuze uit een menu aan opties, wat er gedaan gaat worden) is er ook actiekeuze 

• Actiekeuze = keuze over hoe ze de taak aanpakken 

o Wanneer, met wie, de volgorde, waar … 

 

 

 

 



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

• Timing & spreiding 
o Bv.: Ouders dringen aan om het onmiddellijk te doen 

§ ‘ontspanning na inspanning’-credo 
o Bv.: In het begin van het weekend alles in één keer vs. gespreid over het weekend => « dan 

ben je er van af » (geeft impliciet aan dat huiswerk vervelend is) 

• Volgorde van huistaken: eerst moeilijkere of gemakkelijkere? Vervelende of boeiende? 

• Plaats 

= actiekeuze 

 

Zouden beloningen een goede strategie zijn? 

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

o Wat is de rol van positieve feedback? 
§ Speelt in op de competentiebehoefte 

o Materiële beloningen: frustreren de autonomiebehoefte + ondermijnen spontaan 
persistentiegedrag 

§ Onverwachte beloningen controleren het gedrag niet, maar kan wel de verwcahting 
van een beloning inschakelen bij de volgende keer 

§ Soorten beloningen 

1. Taakgebonden = deelnemen of uitvoeren van een taak 

2. Competitiegebonden = afhankelijk van de prestaties tov anderen 

3. Prestatiegebonden = afhankelijk van het neerzetten van een specifiek 
resultaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


