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1 ADOLESCENTIE: INLEIDING EN TYPERING 

1.1 SITUERING 

Als je de media gelooft… 

- Meer seks, drugs en geweld bij jongeren (cfr. Breezerseks, tentsletje, jeu de foulard) 
- Het gaat niet goed met onze jongeren (meer depressies, angsten, burn-outs…) 

Leeftijdsaanduiding 

- 10 – 13 jaar: vroege adolescentie 
- 13 – 18 jaar: midden adolescentie (blik naar binnen) 
- 18 – 23 jaar: late adolescentie (blik naar buiten) 

1.2 TERMINOLOGIE 

1.2.1 LEEFTIJD  

Geen waterdicht criterium voor definitie van adolescentie 

- OH probeert er wel een leeftijd op te plakken  
- Vaak enige maatstaf voor status in de maatschappij  

¨ Verantwoordelijkheden gekoppeld aan leeftijden 
∆ Politiek (stemrecht), rechtssysteem = 18 jaar 
∆ Films = 16 jaar 
∆ Seksueel = 16 jaar (nu naar 14 jaar) 

Twee tendensen 

1. Verlagen van leeftijdsgrens in het begin 
- Start vroeger op 12 jaar, nu al op 10 jaar  

 
2. Verhogen van leeftijdsgrens op het einde  
- Einde vroeger op 18 jaar, nu op 23 jaar (door langer studeren, evidentie dat hersenen tot dan ontwikkelen) 

Maturity gap = verwachten dat jongeren vroeg zelfstandig zijn, terwijl ze pas laat beschikken over de middelen 
daarvoor      
--> deze spanning leidt tot probleemgedrag volgens Moffit 

Emerging adulthood (verlengde adolescentie) = omdat jongeren langer studeren en later gaan werken, gaan ze 
steeds later een relatie aan. Dit hoeft niet tot spanningen te leiden, maar twintigers vinden het fijn om nog  wat 
langer te kunnen experimenteren voor ze keuzes moeten maken --> kan leiden tot quarterlife crisis als  je moeilijk je 
plek vindt volgens Arnett 

1.2.2 ADOLESCENTIE ≠ PUBERTEIT  

Puberteit (pubertas, puberty) ≠	puber-tijd 
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- 1950: periode van lichamelijke veranderingen, waarin geslachtsrijping intreedt en ook de persoonlijkheid 

opgebouwd wordt, met de blik naar binnen (12-16j) 
- NU: proces van lichamelijke veranderingen en geslachtsrijping in het begin van de adolescentie  

¨ Inclusief hormonale ontwikkeling + pubergedrag 
è Vroege adolescentie  

Adolescentie (adolescence, adolescere: groeien naar volwassenheid) 

- 1950: periode waarin jongere zijn/haar plaats in de maatschappij zoekt, met de blik naar buiten (17-22j) 
- NU: hele overgangsperiode tussen kinderjaren en volwassenheid  

¨ 10 – 23 jaar!  
¨ Alle eerdere ontwikkelingen integreren tot een coherentie identiteit  

!! hormonen leiden tot gedrag, maar ook omgekeerd  
!! ook in puberteit zijn jongeren zich bewust van de veranderingen en wordt er al gewerkt aan de identiteit 

Levensloopvisie:  

Kind Adolescent Volwassene 
Onvolgroeid  

Schoolplichtig 
Afhankelijk 

Onproductief 

Overgang 
Tussenpositie 

Volgroeid 
Scholing voltooid 

Zelfstandig 
Productief  

1.2.3 BEGIN EN EINDE  

Begin = biologie 

- Biologische veranderingen  
- Verandering in sociale status (geen kind meer) 
- Veranderingen in het denken  

 
è Duidelijk omschreven (12 jaar) 

Einde = cultuur  

- Einde van fulltime scholing 
- Bereiken van ‘volwassenheid’ 
- Zelfstandigheid, zelfbepaling, verantwoordelijkheid  

¨ Financieel, gedragsmatig, emotioneel, waarden en normen 
 

è Minder duidelijk (cfr. Emerging adulthood (Arnett)) 

Er zijn culturele en geslachtsverschillen! Bv. wat volwassen zijn is, is anders in België dan in Peru 
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1.3 BEELDVORMING 

Populaire visie  

- Adolescentie is een moeilijke leeftijd!  
¨ Sturm und drang/ Storm en stress: emotionele onrust, opstandigheid 

∆ Opstandigheid nodig om erna stabiel verder te groeien 
¨ Ook gedragsproblemen  
¨ De APE-JAREN (zijn jongeren dan apen?) 

 
- Vaak bestreden  

¨ Te veel aandacht voor oppervlakkige aspecten (kledij, extern waarneembaar gedrag) 
¨ Media: probleemjongeren krijgen te veel aandacht  
¨ Wetenschap: onterechte veralgemeningen  

In werkelijkheid  

- Periode die voor iedereen stress oplevert, maar waar bijna iedereen goed doorkomt 
¨ Sommige jongeren hebben meer problemen dan anderen 

Enkele cijfers: 

- Moeders vinden periode van puberteit en midden adolescentie de moeilijkste opvoedingsperiode 
- Meer dan 90% van jongeren scoort gemiddeld of hoog op levenstevredenheid tijdens adolescentie (zonder 

impact corona) 
- 70% jongeren heeft (helemaal) geen depressieve gevoelens 
- 50% spijbelt helemaal nooit 
- Slechts 10% verspreidt via sociale media seksuele foto’s van een ander (i.t.t. tot wat media verkondigt) 
- 90% heeft nog nooit iets van iemand anders gestolen 

 

Jongeren zijn braver dan ooit?  

- Veel jongeren zijn voorstander van rookverbod, ze roken minder, ze denken vrij klassiek over relaties 
- 30% minder misdrijven door jongeren gepleegd i.v.m. 5 jaar geleden  

Drie vragen/opmerkingen over ‘Sturm und drang’ 

1. Eenmalige stemmingen/problemen ↔ langdurende patronen  
- Veel uitproberen en experimenteren, maar weinig echte delinquentie 
- Veel wisselende stemmingen, weinig echte depressies  
- Nieuwe uitdagingen in ‘emerging adulthood’, maar weinig depressieve volwassenen  

 
è Negatieve beeldvorming klopt niet  

 
2. Spanningen bij nieuwe taken  ↔ spanningen als signalen van gestoorde ontwikkeling 
- Stress bij eerste verliefdheid is geen chronische stress 

¨ Maar chronische stress gaat niet vanzelf over  
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è Sommige jongeren hebben echt ernstige problemen of stoornissen  

 
3. Problemen van de adolescentie  ↔ problemen van vòòr de adolescentie  
- Al een heel leven antisociaal (life-course persistent) versus antisociaal gedrag vanaf adolescentie?  

¨ Moffit: adolescence-limited  
- Depressieve gevoelens bij eerste liefdesverdriet is geen chronische depressie uit de kindertijd 
- Jongeren die erg lijden onder corona, hadden vroeger ook al problemen  

 
è Veel problemen gaan spontaan over, zonder gevolgen 
è Voorgeschiedenis is wel belangrijk! Tijdens de adolescentie vaak uitvergroting van reeds bestaande 

problemen 

Moffit (1993): Life-course persistent of adolescence limited antisociaal gedrag  

- Mensen die volledige levensloop al antisociaal gedrag stellen (10%) 
- Mensen die tijdens adolescentie ermee beginnen, maar er ook mee eindigen  

 

 

 

 

 

Conclusie (beeldvorming) 

- Adolescentie > ape-jaren  
- Emotionele onrust en probleemgedrag zijn niet normatief of algemeen geldend 
- Ernstige emotionele onrust of ernstige gedragsproblemen zijn (bijna) nooit het directe/logische gevolg van 

de vele veranderingen in de adolescentie --> wel context en geschiedenis 
- Sommige jongeren hebben wel ernstige problemen 
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1.4 ONTWIKKELING  

Ontwikkeling = verandering in menselijk gedrag (afhankelijk van leeftijd vaak) 

- Onomkeerbaar 
- Vaste volgorde  
- Gelijksoortig  

Ontwikkelingspsychologie  

- Beschrijven van verandering, opsporen van wetmatigheden 
- Verklaren van ontwikkeling (oorzaak-gevolg) 
- Optimaliseren door preventie of interventie (therapie) 

2 manieren om te bekijken 

- Intra-individueel (longitudinaal) 
- Inter-individueel (verschillen tussen personen in ontwikkeling) 

3 invalshoeken  

1. Adolescentie = karakteristieke ontwikkelingsperiode  
a. Fases  
b. Ontwikkelingstaken  

2. Ontwikkeling = continu – discontinu  
a. Ontwikkelingstraject 
b. Koerswijzigingen 
c. Plasticiteit  
d. Levensgebeurtenissen  

3. Ontwikkeling = interactie tussen individu en omgeving 
a. Interactie  
b. Transactie 
c. Ontwikkelingspsychopathologie  

1.4.1 ONTWIKKELINGSPERIODE  

1.4.1.1 FASES VAN ONTWIKKELING  

Fase = geheel van gedragswijzen typerend voor een bepaald niveau van psychische ontwikkeling 

- Volgen elkaar op (vaste volgorde) 
- Overgangen tussen fases zijn duidelijk waarneembaar 

¨ Samenhang met structurele veranderingen in bv. hersenen 
¨ Door tijdelijk toegenomen onevenwichtigheid  

- Controversieel, maar didactisch behouden (bv. fasen van Erikson)  

Adolescentie-fase  

- Ontwikkeling van identiteit en autonomie  
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¨ Loskomen van ouders (separatie) 

 
- Typische (ambivalente) manier van omgaan met gevoelens  

 
- Bepaald niveau van cognitief functioneren (zie later) 

1.4.1.2 ONTWIKKELINGSTAKEN  

Ontwikkelingstaak = taak die zich aandient op of rond een bepaald tijdstip in het leven van een individu 

- The midway between an individual need and a social demand  
- Slagen in een taak --> success in latere taken  

¨ Bv. faal je om eigen identiteit te bouwen, zul je ook moeilijk slagen in sociale relaties 
- Niet succesvol aanpakken van taak --> negatieve gevoelens, afkeuring door maatschappij en problemen bij 

latere taken  

Indeling  

- Thematisch (Erikson) 
- Naar concrete doelen en gedragingen 

¨ Algemene taken in de adolescentie (Havighurst) 
¨ Taken van jongeren met probleemgedrag (Slot) 
¨ Taken vanuit schoolperspectief (Nieboer & Jackson) 
¨ Taken voor emerging adults (Diekstra, Arnett)  

∆ Leren omgaan met consumptiegoederen 
∆ Leren kiezen 

 

1.4.2 CONTINU – DISCONTINU  

Spanjaard & Slot (2015); zie p.23 in handboek 

1. Positie ten opzichte van ouders: minder afhankelijk 
2. Onderwijs of werk: exploratie en keuzes maken 
3. Vrije tijd: zinvol invullen 
4. Autoriteit en instanties: accepteren + eigen positie zoeken 
5. Gezondheid en uiterlijk: zorgen voor jezelf 
6. Sociale contacten en vriendschappen: maken & onderhouden 
7. Sociale media & internet: leren gebruiken & veilig 
8. Intimiteit en seksualiteit: ontdekken, integreren, relaties 
9. Omgaan met cultuurverschillen: normen en waarden 

Nieboer & Jackson (1991) : leerlingen in secundair 
onderwijs moeten leren omgaan met: 

1. verwerken van verlies 
2. verlegenheid 
3. agressie 
4. faalangst 
5. extreme afwezigheid 
6. conflicten tussen ouders 
7. uit huis gaan 
8. relaties en seksualiteit 
9. incest 
10. suicidaliteit 
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Continu Discontinu 

 
Voorspelbaarheid van veranderingen 
Analoge mechanismen en processen 

Voorspelbaarheid van relaties tussen ene en volgende 
fase (bv kindertijd-adolescentie) 

Bv. een eikel krijgt langzaamaan wortels en wordt dan 
een klein boompje tot een grote boom   

 

Kwalitatieve verschillen tussen fasen 
Koerswijziginigen 

Andere manier van denken 
Bv. rups wordt plots een vlinder 

Levenslooptrajecten 

- Samenhangende opeenvolgende gebeurtenissen 
- Combinaties van continuïteit en discontinuïteit  
- Grote variëteit in trajecten 

¨ Positieve keerpunten (aanvankelijk ongunstige ontwikkeling wordt positief beïnvloed) 
¨ Negatieve acceleratie (ongunstig verlopende ontwikkeling zet zich onder invloed van bepaalde 

factoren versneld in negative richting voort) 
- Aandacht voor inter-individuele verschillen in ontwikkeling 

Plasticiteit  

- Kenmerkt de adolescente ontwikkeling  
- Cfr. Positieve keerpunten (= discontinuïteit) 
- Flexibiliteit en terug de oude vorm aannemen (crisismoment, maar erna terug ‘normaal’) 
- (verborgen) reserves 

Beschermende factoren = veerkracht <--> Risicofactoren = kwetsbaarheid  

1.4.3 INDIVIDU EN OMGEVING  

!! hoe dikker de lijn, hoe meer jongeren  

Weinig problemen bij de start = minder kans dat je 
deviante partner zal hebben  

Beschermende factoren: harmonisch gezin, 
planmatig, niet-deviante vrienden 

Risicofactoren: geen harmonie, niet plannen, 
deviante vrienden  
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Ontwikkelingspsychopathologie  

- Onderzoek over 
¨ Omstandigheden waaronder stoornissen in ontwiekkling optreden, in stand blijven of verdwijnen 
¨ Inter-individuele verschillen in aanpassing  

Transactie  

- Beïnvloeding gaat in twee richtingen 
- Ontwikkeling = interactie tussen 1) persoon en 2) omgeving  

Hoe omgeving beïnvloeden? = manieren van interactie  

1. Passieve interactie: omgeving wordt aangeboden 
¨ Typisch voor kinderen 
¨ Bv. je ouders en hoe ze jou behandelen, kies je niet  

 
2. Evocatieve interactie: uitlokken van reactie bij anderen 

¨ Op alle leeftijden aanwezig 
¨ Bv. als baby wenen om aandacht, als jongere roepen om aandacht… 

 
3. Actieve intractie: individu selecteert omgeving  

¨ Neemt typisch toe tijdens adolescentie 
¨ Bv. ik kies mijn eigen vrienden 

Interactie  
= effecten van omgeving hangen af van kenmerken van individu  

-  Genotype = genen  
- Omgeving  
-  Methylation = uiting van je genen 
-  Fenotype = gedrag  

 

 

 

 

Rol van genen en erfelijkheid (individu-niveau) 

- Overdracht van generatie op generatie  
- Onderzoek via tweeling- en adoptiestudies en dieronderzoek 
- Moleculaire genetica bij mensen --> we weten al veel!  
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Epigenetica = verandert de werking van de genen onder invloed van de omgeving?  

- Methylering van genen (expressie van gen, of het doorzet (actief wordt) of sluimert (niet tot uiting komt)) 
¨ Bepaald door schadelijke stoffen (alcohol, roken), chronische en intense stress (opvoeding, peers) 

 
- Verandert het effect van de omgeving, onder invloed van de genen?  

¨ Zorgen genen ervoor dat je genetisch gezien meer weerstand kan bieden tegen de omgeving? 

Voorbeelden  

- Jongeren met moeilijk temperament zijn gevoeliger voor negatieve opvoeding dan jongeren met makkelijk 
temperament  

= diathesis-stress 

- Diezelfde kwetsbare jongeren zijn ook vatbaarder voor een positieve omgeving (bv therapie, hulpverlening)  

= differential susceptibility  

 

SS = short short allel op gen 5-HTTLPR 
SL = short long allel  
LL = long long allel  

Met SS ben je vatbaarder voor antisociaal gedrag, LL is 
beschermende factor (gen zorgt dat omgeving minder 
invloed heeft) 

Maar omgeving speelt mogelijks een rol of je al dan 
niet een korte of lange allel ontwikkelt  
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Mediatie = effect van de omgeving op het gedrag van de jongere verloopt via de persoon  
vb. gepest worden door leeftijdsgenoten leidt tot lage zelfwaardering en dat leidt tot depressie  

Moderatie = samenspell tussen persoon en omgeving als effecten van omgeving afhangen van persoonskenmerken 
(cfr. differantial susceptibility) of als de effecten van een persoonskenmerk afhangen van de omgeving 
bv. jongere met hang naar sensatie komt in de problemen als hij bij gebrek aan geld gaat treinsurfen maar niet als hij 
met wel voldoende geld kan bungeespringen   

1.5 BESLUIT  

Adolescentie = periode van verandering en ontwikkeling – tijd van transities en overgangen 
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2 LICHAMELIJKE EN HERSENONTWIKKELING 

Biologie = basis voor alle andere ontwikkelingen en het begin van de puberteit (geslachtsrijping)  

2.1 VERLOOP 

 Lichamelijke veranderingen in de adolescentie  

- Veranderingen in hormonale regelsystemen 
- Periode van versnelde groei van het lichaam 
- Toename en andere verdeling van lichaamsvet en spierweefsel 
- Verdere ontwikkeling bloedsomloop en ademhaling 
- Rijping van primaire gelsachtsorganen en secundaire geslachtskenmerken 

 
è Resultaat = volwassen lichaam 

Primaire geslachtsorganen = penis, balzak, vagina, baarmoeder (voortplanting) 
Secundaire geslachtsorganen = beharing, borstgroei 

2.1.1 HORMONALE VERANDERING 

2.1.1.1 HPA 

HPA = Hypothalamic-Pituitary- Adrenal as (adrenarche) 

HPA = eerste stap van lichamelijke ontwikkeling  

- Start: 6-8j (meisjes), 7-9j (jongens) 
- Geleidelijke toename van androgenen  
- Tot bepaalde concentratie, dan pas zichtbare 
kenmerken (haargroei, huid vetter, acné) 

 

HPA = hormonaal systeem 1  

Pre-pubertair  
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2.1.1.2 HPG 

HPG = Hypothalamic-Pituitary-Gonnadal as (gonadarche) 

- Echte teken van lichamelijke verandering  
- Start pas IN de puberteit  

Wat gebeurt er? 

- Verdere rijping testikels en eierstokken 
- Secundaire geslachtskenmerken 

 
- Menarche (eerste menstruatie) 

¨ Voltooiing geslachtsrijping  
¨ Pas na 15 à 18 maanden eerste eisprong (en 

maandstonden) 
¨ Gemiddeld 12,5 jaar (meisjes)  

 
- Spermarche (eerste zaadlozing) 

¨ Gemiddeld 11-14 jaar? (jongens) 
 

- LH (vetontwikkeling) en FSH (folikel stimulerend hormoon) stimuleren de geslachtsklieren om 
testosteron/oestrogeen af te geven --> die hormonen zorgen voor lichamelijke veranderingen  
 

- Feedback zorgt voor balans in hormonen  

2.1.1.3 GH 

GH = groeihormoon as  

GH = regulator van lichamelijke groei  

- Ook aangestuurd vanuit hypothalamus 
 
- Balanssysteem: GHRH – somatostatin (remt groei af) 
¨ Groei-hormoon releasing hormoon 
¨ Balans tussen GHRH, maar als GHRH meer is dan somatostatin, gaat de groei 
vooruit  
¨ Afgifte van GH vaak schoksgewijs  
 

- Groeispurt: spiermassa, botten, lengte, gewicht, vet 
- Mannelijke en vrouwelijke lichaamsvormen  

 
- Meisjes (11j) sneller dan jongens (13j), maar jongens halen later in  
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- Piek: meisjes 13j, jongens 15j 

 
- Niet voor alle lichaamsdelen op zelfde moment (eerst ledematen (slungels)) 

¨ Soms onhandig (coördinatie moeilijker door nog niet upgedate lichaamsschema) 
 

- Gewichtstoename en toename in kracht en uithoudingsvermogen  
- Veel eten  

2.1.2 GESLACHTSRIJPING 

Meisjes  

- Geslachtssrijping start: tussen 8 en 13 jaar 
 

- Verschillen in duur, timing en volgorde (afhankelijk van 
HPA en HPG as) 

¨ Meestal eerst borstontwikkeling, soms eerst 
schaamhaar 
 

- Groei in spieren en vet (5:4 verhouding) 
¨ Herverdeling lichaamsvet  

 
- Menarche tussen 10 en 16 jaar (gemiddeld 13j) 

¨ 2 jaar na start borstgroei 
 

- Volledig geslachtsrijp tussen 11j6m en 17j6m  
¨ Veel variatie! 

Jongens  

- Geslachtsrrijping start: tussen 9 en 14 jaar 
¨ Verschillen in duur en timing 

 
- Groei van penis, testes (teelballen) en pubaire beharing 

¨ Beharing start 12-17j 
 

- Stemval (wisselend in timing/duur), taaiere huid 
(puistjes), lichaamsgeur  
 

- Groei in spieren en vet (3:1 verhouding) 
 

- Soms tijdelijke borstgroei 
 

- Spermarche tussen 11 – 14j (minder duidelijk want meer taboe, minder rapportage) 
 

- Volledig geslachtsrijp tussen 14 en 18j  
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è Jongens ongeveer 2 jaar later starten (zie in school: laatrijpe jongens vaak moeilijker sociaal én cognitief) 

2.1.3 GROEIVERSCHUIVINGEN 

- Verschil in gemiddelde lengte tussen 1850 en 1980: kinderen nu ontwikkelen sneller  
- Menarche vroeger op 17 jaar, nu gemiddeld 13 jaar (seculiere trend) 
- Borstontwikkeling, schaamhaar… allemaal later  

 

Oorzaak vroegere groei 

- Voeding en gezondheid: leven gezonder, rijkere voeding  
- Milieuvervuiling: zware metalen en stoffen door de pil komen in het water en hebben effect 

 
è Verlenging van de adolescentie (start op 10 jaar!) 

2.1.4 VERSCHILLEN IN TIMING 

- Grote verschillen tussen jongeren in tijdstip waarop verandering plaatsvindt  

Oorzaken verschillen  

- Tussen landen en etnische groepen (socio-economisch) 
- Erfelijke factoren 
- Voedingstoestand (betere voeding = vroeger) 
- Stress (meer = vroeger) 
- Lichaamstraining (sterk = later) 
- Gezinswarmte (meer = later) 
- Psychische problemen (meer = vroeger) 
- Gedragsproblemen (meer = vroeger) 
- IQ (lager = vroeger)  

Verklaringen  

- Meer stress en weinig warmte in gezin = signaal aan hersenen dat ze snel moeten voortplanten om het gezin 
snel te kunnen verlaten  

è Kalenderleeftijd ≠ biologische ontwikkelingsleeftijd  
è Kalenderleeftijd ≠ psychosociale ontwikkelingsleeftijd  

!! biologische en psychosociale ontwikkelingsleeftijd wel parallel   
!! gedrag van jongere dus vergelijken met biologische even rijpe jongeren i.p.v. met leeftijdsgenoten of peers   

2.2 PUBERTEIT & GEDRAG 

HOE hangen de lichamelijke veranderingen in de puberteit samen met gedrag en problemen 
(externaliserend/internaliserend) bij jongeren?  

1. Status van puberteit (Tanner) 
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2. Timing van puberteit  
3. Tempo van puberteit  

2.2.1 STATUS & GEDRAG 

Fases van Tanner (status) 

- Hormonale verschuivingen  
¨ Gonaderche (testosteron): seksueel verlangen, verliefd worden, daten 
¨ Gonadarche (start puberteit): negatieve emoties 
¨ Meisjes > fase 3: meer depressieve gevoelens, minder tevreden met lichaam (minder effect bij 

jongens) 
¨ Hogere fase: meer vermoeid en geïrriteerd (jongens en meisjes) 

- Neurologische veranderingen  
¨ Risico- en sensatiezoekend gedrag  
¨ Hogere fase: meer regelovertrend gedrag, agressie, delinquentie, start van druggebruik (deels ook 

timing-effect)  

2.2.2 TIMING & PROBLEMEN 

- Algemeen: 
¨ Vroege timing = negatief voor meisjes (late timing positief) 

∆ Voor jongens geen nadelen  
 

- Psychosociale problemen  
¨ Vroege meisjes: meer internaliserende (depressie, angst, lage zelfwaarde, suïcidepogingen; 

langdurige effecten) + externaliserend problemen  
 

- Lichaamsbeeld, diëten en eetstoornissen  
¨ Vroege meisjes: meer ontevreden met lichaam, meer diëten, meer eetstoornissen 
¨ Cultuurafhankelijk!  

∆ Bv. late Afro-amerikaanse meisjes zijn minst tevreden 
¨ Laatrijpe jongens: minder tevreden  

 
- Middelengebruik  

¨ Vroege meisjes en jongens: vroegere start van en meer problematisch middelengebruik, ook op 
latere leeftijd  

¨ Laatrijp zijn = beschermende factor (behalve jongens --> meer alcoholgebruik) 
 

- Delinquentie en agressie  
¨ Vroege meisjes en jongens: vroegere start en meer delinquent en agressief gedrag (ook later) 
¨ Niet alleen vaker dader, ook vaker slachtoffer  

 
- Schoolprestaties en latere carrière  

¨ Vroege meisjes: meer schoolproblemen, spijbelen, minder gemotiveerd, vaak vroeger moeder en 
lager inkomen 
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¨ Laatrijp = beschermende factor 

∆ !! Jongens: laatrijp = minder sociaal succes  
 

- Seksuele activiteit  
¨ Vroege meisjes en jongens: vroeger en meer problematisch seksueel gedrag (onbeschermd, 

ongewenste seks, porno)  
∆ Samenhang met andere factoren bv meer alcohol drinken 

2.2.3 TEMPO & PROBLEMEN 

- Tempo: hoe snel gaat de onntwikkeling en welke invloed heeft dat?  
¨ Weinig consistente onderzoeksresultaten (cultuur?) 

 
 
 
 

è Lastig om uit elkaar te halen: status – timing – tempo  
Nood aan longitudinaal en prospectief onderzoek  
bv. vroeg ongesteld zijn ~ laag zelfbeeld: status of timing? 
- jaar later ook laag zelfbeeld bij meisjes die dan voor het eerst ongesteld zijn = status 
- jaar later geen laag zelfbeeld bij meisjes die dan pas voor het eerst ongesteld zijn = timing  

2.3 VERKLARINGEN 

WAAROM hangen de lichamelijke veranderingen in de puberteit samen met gedrag en problemen bij jongeren?  

6 hypotheses:  

1. Hypothese van de stressvolle verandering 
2. Hypothese van de hormooninvloeden 
3. Hypothese van de ‘afwijkende’ timing 
4. Contextuele versterkingshypothese  
5. Accentueringshypothese  
6. Rijpingsdichtheidhypothese  

2.3.1 STRESSVOLLE VERANDERING 

- Lichaamsveranderingen brengen stress met zich mee, en stress zorgt voor lichaamsveranderingen (cortisol) 
 

- Meeste stress in hoogtepunt puberteit (fase 3 Tanner)  
 

- Neuronaal bepaald? Nog geen evidentie!  
¨ Nog niet volledig ontwikkelde prefrontale cortex (zelfregulatie, controle) dus maturational gap 

2.3.2 HORMOONINVLOEDEN 
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2.3.3 AFWIJKENDE TIMING 

- Vroeg of laat zijn (vs. on time): onverwacht, meer stress  
¨ Vooral verklaring voor problemen bij vroegrijp zijn  

--> beperktere copingskills  

2.3.4 CONTEXTUELE VERSTERKING 

- Sociale veranderingen die effect van lichamelijke veranderingen beïnvloeden (niet alle vroege meisjes of late 
jongens hebben problemen!) 
 

- Ge Alsaker: opeenhoping van ontwikkelingstaken = stress  
¨ Vroegrijp: top puberteit + overgang naar middelbaar + veranderende relatie ouders + …  

 
- Caspi: 
vroegrijpe 
meisjes hebben 
hogere status bij 
oudere jongens -

- > meer 
probleemgedrag  
¨ Vroegrijpe 
meisjes in 
meisjesscholen: 
minder 
problemen  
 
- Ge: vroegrijp 

- -> deviante 
peers --> 
probleemgedrag  
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¨ Niet alleen versterking, ook verklaring  

 
- Andere contextuele versterkingsfactoren  

¨ Problematische gezinscontext  
¨ SES en opvoeding 
¨ Woonplaats, …  

2.3.5 ACCENTUERING 

- Veeleisende transities (bv. puberteit) doen verschillen tussen mensen uitvergroten 
¨ Vroege puberteit versterkte aal eerder bestaande problemen  

2.3.6 RIJPINGSDICHTHEID 

- Mendle: snellere ontwikkeling --> meer druk  
¨ Ouders, peers, leerkrachten reageren sterker op de lichamelijke veranderingen (commentaar; 

relatiekwaliteit) 

 

è Puberteit en adolescentie voltrekken zich niet in een sociaal vacuüm! Elk effect van de lichamelijke 
ontwikkeling moeten we zien in een bredere context. 

2.4 HERSENEN 

2.4.1 PARADOX 

Adolescentie is periode van grote vooruitgang ↔ maar ook periode van risico’s en roekeloos gedrag 

- Veel vooruitgang (cognitief, sociaal, emotioneel, moreel) 
- Toch periode van risico nemen (vroege en midden adolescentie) 

Mogelijke verklaring 

- Asynchrone hersenontwikkeling 
¨ Subcorticale gebieden 

∆ Dierlijke, evolutionaire delen 
∆ Gevoelig voor spanning, 

emoties, beloning, impulsen 
∆ Is al ontwikkeld voor de start 

van de adolescentie 
 

¨ Prefrontale cortex 
∆ Ratio  
∆ Controle van emoties en 

gedrag  
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2.4.2 STRUCTURELE ONTWIKKELING 

Vroeger: ontwikkeling hersenen afgerond op 6 jaar --> nu: veranderingen in hersenen tot NA adolescentie  

- Dankzij MRI-scans 
¨ Nagaan hoeveel grijze en witte stof er is 
¨ Kijken naar activiteit van de hersenen (toevoer van zuurstofrijk bloed) 

2.4.2.1 GRIJZE STOF: STRUCTUUR 

Grijze cellen = hersencellen (nneuronen, 
gliacellen, synapsen) 

- Toename tot vlak voor puberteit  
- Afname daarna  

¨ Synaptic pruning (=snoeien)  
∆ Als delen niet gebruikt 

worden, worden ze 
afgestoten om ruimte te 
maken voor andere 
delen om verder te 
ontwikkelen  

- Niet voor alle hersengebieden even snelle afname 

Hoe donkerder blauw = minder grijze cellen, maar meer 
witte cellen (dus verbindingen tussen de cellen) 

 

 

 

  

 

 

2.4.2.2 WITTE STOF: VERBINDINGEN 



 

 
 

27 
Witte stof = verbindingen tussen hersencellen (axonen) 

- Toename tot ver in de adolescentie (>20 jaar) 
¨ = myelinisatie van axonen  

∆ Beschermlaag rond axonen die zorgt 
voor 200x snellere verbinding dan in de 
kindertijd 

∆ Sneller maken van communicatie tussen 
neuronen 

 

è Toename van efficiëntie van hersenen (myelinisatie)  
è Specialisatie van hersenen (synaptic pruning) 
è Langzame herstructurering  
è Gebeurt eerder bij meisjes dan bij jongens  
è Stimuleren puberteitshormonen ook ontwikkeling van hersenen?  

o Mogelijks wel trigger voor start van de rijping  
§ Tempo wel bepaald door omgevingsfactoren  

2.4.3 FUNCTIONELE ONTWIKKELING 

  

 

 

 

 

 

 

 

PFC = prefrontale cortex = cognitieve en emotionele functies als beslissingen nemen, plannen, 
sociaal gedrag en impulsbeheersing – deel van limbisch systeem  

DLPFC = dorsolaterale PFC = werkgeheugen, executieve functies  

VLPFC = ventrolaterale PFC = emotieregulatie  

ACC = anterieure cingulate cortex = verwerking van pijn en signaleren conflictsituaties (insula) 

STS = superieure temporale sulcus = herkennen van stemmen 

TJP = temporal pariëtale junctie = integratie van alle zintuigen 

FFA = fusiform face area = zintuigelijke gezichtsherkenning 
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2.4.3.1 EXECUTIEVE FUNCTIES 

Executieve functies = sturen, controleren van gedrag, filteren van informatie  

- Werkgeheugen 
¨ Korte tijd info actief vasthouden en ordenen, classificeren etc. (belangrijk op school) 

∆ Volwassenen: activiteit in laterale prefrontale en pariëtale cortex + talige stimuli meer 
activatie links, ruimtelijke stimuli meer rechts  

∆ Jongeren: geleidelijk meer activatie in laterale prefrontale en pariëtale cortex, vooral 
toenames in vroege adolescentie 
 

- Respons inhibitie  
¨ Kunnen remmen van ongewenst gedrag  

∆ Volwassenen: activiteit in enkele gebieden 
∆ Jongeren: nog midner activatie, meer diffuse activatie in verschillende gebieden 

• Later pas meer gefocuste activatie  
 

è Met toenemende leeftijd  ontwikkeling van prefrontale cortex van een diffuus naar een gespecialiseerd 
patroon  

2.4.3.2 RISICO’S & BELONINGEN 

- Adolescenten nemen meer risico’s, zoeken vaker s panning, experimenteren vaker 
¨ Volwassenen: activatie in ventrale stratium (VS) bij winnen na nemen van risico 

∆ VS = pleziergebied in hersenen 
¨ Jongeren: pleziergebied wordt nog sterker geactiveerd!  

 
è Jongeren zijn gevoeliger voor beloning en zijn bereid om meer risico te nemen  

2.4.3.3 GEZICHTEN & EMOTIES 

- Relevant voor sociale ontwikkeling (bv vriendschappen) 
 

- Waarnemen gezichten 
¨ Volwassenen + jongeren: activatie fusiform face area 

- Verwerken emoties op gezichten  
¨ Volwassenen: activatie in FFA + amygdala (aansturen en verwerken emoties) 
¨ Jongeren: sterkere amygdala reactie op angstige gezichten  

 
è Jongeren zijn meer gevoelig voor bepaalde waargenomen emoties  

!! zowel VS als amygdala zijn sterk gevoelig (veel receptoren) voor puberteitshormonen 

2.4.3.4 SOCIALE INTERACTIES 

- Langzamer proces: nadenken over intenties van anderen  
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- Theory of mind (nadenken over andermans gedachten) 

¨ Volwassenen: activatie in mediale PFC 
¨ Jongeren: meer activatie in mediale PFC, minder in andere hersengebieden  

- Sociale dilemma’s (wat is goed voor mij of voor een ander?) 
¨ Volwassenen: activatie in mediale PFC 
¨ Jongeren: meer activatie in mediale PFC bij denken over ‘wat is goed voor mij’, minder activatie bij 

denken over ‘wat is goed voor anderen’ 
 

è Pas laat in adolescentie verschuiving van focus op zichzelf (egocentrisme) naar focus op anderen  
 

- Gevoeligheid voor acceptatie en verwerping  
¨ Iedereen: sterkere activatie ventrale striatum bij acceptatie 
¨ Iedereen: sterkere activatie in insula (pijngebied) bij werpering 
¨ Jongeren: toename activatie PFC als reactie op verwerping + minder activatie insula bij jongeren die 

veel bij vrienden zijn 
 

è Verwerping kan beter gereguleerd worden met toenemende leeftijd  

2.5 BESLUIT 

Nieuwe interpretatie ‘Sturm und Drang’ 

- In vroege en midden adolescentie zijn hersenen nog onrijp 
¨ Gebieden betrokken bij planning, beheersing en redeneren (PFC) 
¨ Gebieden betrokken bij complexe, emotionele beslissingen (temporale kwabben) 
¨ Belangrijke verbindingen nodig om beslissingen te nemen (PFC en pariëtale cortex) 

 
è Door lichamelijke en sociale ontwikkeling worden adolescenten vaak geconfronteerd met complexe 

situaties, voordat de hogere niveau functies van de hersenen die nodig zijn om beslissingen te nemen, 
ontwikkeld zijn!  
 

- Puberteitskenmerken  
¨ Ruziemaken, 

stemmingswisselingen, 
risicovolle exploratie, 
extreme aandacht voor 
acceptatie door peers, 
moeilijke controle over 
gedrag…  

 

Cognitieve controle loopt achter op 
sociaal-affectieve taken --> negatief 
groeitraject 
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Maar niet alle jongeren doen drugs en risicogedrag, dus kan ook positief traject zijn  

 

 

 

 

2.5.1 ENIGE NUANCE  

1. Conclusie ‘risicogedrag is door onderontwikkeld brein’ is niet helemaal correct --> context belangrijker  
 

2. Wetenschappelijke evidentie voor ‘verandering in brein --> verandering in gedrag’ = beperkt (veel 
correlationeel onderzoek, weinig of geen echt longitudinaal onderzoek) 
 

3. Evenveel (meer?) evidentie voor ‘verandering in gedrag --> verandering in brein’ (bv. studies over effecten 
van psychotherapie op hersenen) 
 

4. Brein ≠ psyche! Psyche > brein! We zijn meer dan alleen ons brein. We hebben ook een microbioom 
(zenuwstructuur rond darmen, gestuurd door bacteriën) dat communiceert met ons brein via de nervus 
vagus (= gut-brain axis) 
 

2.5.2 TIPS VOOR LEERKRACHTEN 

- Bied niet te veel nieuwe leerstof aan op korte termijn (i.f.v. ontwikkelend werkgeheugen) 
- Voorzie manieren om leerstof te linken aan vorige lessen en nieuwe verbindingen te maken 
- Maak je lessen interactief en gevarieerd zodat veel hersengebieden aangesproken worden 
- Werk aan problem solving en kritisch denken, geef ze inzicht in hun eigen brein 
- Tieners nemen risico’s, zorg dat ze dat veilig kunnen doen op school (mogen fouten maken) 
- Focus op genoeg slapen  
- Leerlingen hebben minder zelfcontrole, zorg dat ze zo weinig mogelijk afleiding hebben 

2.5.3 CONCLUSIE  

(Begin van) adolescentie is periode van belangrijke biologische veranderingnen!  

- Zichtbaar lichamelijke (puberteit) 
- Onzichtbaar (hersenen, hormonen) 

Groot deel van de biologische veranderingen verloopt langzaam en asynchroon met de hersenontwikkeling 

Biologische rijping heeft gevolgen voor jongneren (direct of indirect bv. stress) 

Kortom: samenspel van persoon en omgeving in ontwikkeling 
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3 PSYCHOSEKSUELE ONTWIKKELING 

Moeten we ons zorgen maken?  

- Jongeren gaan naar seksfeestjes, breezerseks, prostitutie voor belwaarde, te veel porno kijken (pornoficatie 
van seks), geen ‘nee’ zeggen is geen verkrachting, is de jeugd oversekst?  
 

- UNESCO-guidelines: al aan 5-jarigen leren dat ze aan hun piemel mogen komen, maar wel privé 
¨ Sommigen tegen seksuele vorming (want erover praten --> eraan beginnen) = fout!  

 
- Nieuwe wet: < 16 jaar kan je geen toestemming geven voor seks, maar wat is seks?  

WHO: seksuele gezondheid  

- Een staat van fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal welzijn in relatie tot seksualiteit. Niet slechts de 
afwezigheid van ziekte, disfunctioneren of ongemak. Seksuele gezondheid vraagt om zowel een positieve als 
respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties, als om de mogelijkheid om plezierige en veilige 
seksuele contacten aan te gaan, vrij van dwang, discriminatie en geweld.  

3.1 BRONNEN 

Informatie in dit hoofdstuk komt uit onderzoek bij jongeren zelf  

- Cross-sectionele monitor 
- Project STARS (jongeren die 1,5j gevolgd worden) – tussen 11 en 18 jaar  
- Project PSOVJ (cross-sectioneel en longitudinaal) – tussen 12 en 21 jaar 

3.2 RISICO VS. ONTWIKKELING 

 

Risicoperspectief Normatief perspectief 

Amerika, UK, + … Nederland, België… 

Seks bij jongeren = probleemgedrag Seks bij jongeren = deel van normale ontwikkeling 

Seks moet vermeden worden (abstinence) Seks = ontwikkelingstaak (zie Les 1) 

Taboe! Openheid en pragmatisme 

Reguleren van seksueel gedrag (regels) Relationele en seksuele vorming (RSV) 

RSV: meer kwaad dan goed RSV voorkomt problemen 
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Ouders vaker bezorgd, oog voor mogelijke risico’s Ouders ook normatief perspectief 

Ouders: “door gierende hormonen niet in staat om te 
reguleren” 

Ouders: “adolescenten kunnen zelf inschatten 
wanneer ze er klaar voor zijn” 

Anticonceptie moeilijk toegankelijk, ban op abortus Beschikbaarheid van anticonceptie en abortus 

Veel tienerzwanger-schappen (USA: 55.6/1000) Weinig tienerzwanger-schappen (België: 9.9/1000) 

 

3.3 SEKSE, GENDER & ORIËNTATIE 

3.3.1 SEKSE & GENDER 

Sekse ~ lichaam (biologie) 

- Penis, teelballen --> man 
- Schaamlippen, vagina, eierstokken --> vrouw 
- Interseks = geen duidelijke differentiatie in primaire als secundaire gelsachtskenmerken 

¨ Door mutaties in chromosomen, hormonen 
¨ 0,5% van kinderen  

Gender ~ subjectieve beschrijving als mannelijk of vrouwelijk 

- Genderidentiteit = zelfbeschrijving  
- Sociaal-cultureel en historisch bepaald (wat is aanvaard?) 

¨ Meestal cis-gender (sekse = gender) 
¨ Soms transgender (sekse ≠ gender) (NL: 2% van 15-17 jarigen) 
¨ Soms genderqueer of nonbinair of androgyn (niet man/vrouw voelen, iets 

anders/ertussenin/wisselend) (3,6%) 
- Genderexpressie: manieren waarop mensen uiting geven aan genderidentiteit  

¨ Verzorging, kledij, make-up, hobby’s, gedrag 
¨ Genderconform of gender-non-conformiteit  

3.3.2 ORIËNTATIE 

Heteroseksueel – homoseksueel (lesbisch, homo), biseksueel, transseksueel, aseksueel…  

- Aantrekking tot anderen (seksueel en relationeel) 
¨ Zelfde sekse, andere, beide 
¨ NL : 5% jongeren all eens verliefd geweest op iemand van zelfde sekse  

 
- Identiteit : zelflabeling als hetero/holebi/andere 

¨ NL : 7% holebi (21-24j), meisjes vaker lesbisch/bi, jongens vaker hetero 



 

 
 

33 
- Seksueel gedrag en relaties niet altijd ≈ seksuele identiteit  

¨ Niet omdat je je zo voelt, dat je ook zo zal gedragen of jezelf zo zal noemen 
¨ Hoe ouder je wordt, hoe minder je twijfelt  

3.4 SEKSUEEL GEDRAG 

Wat is seks bij jongeren ?  

1. Kussen op de mond 
2. Seksuele opwinding & fantasie 
3. Masturbatie 
4. Tongkussen 
5. Voelen en strelen boven kleren 
6. Voelen en strelen onder kleren 
7. Elkaars genitaliën aanraken 
8. Aftrekken of afgetrokken worden 
9. Vingeren of gevingerd worden 
10. Geslachtsgemeenschap 
11. Pijpen of gepijpt worden 
12. Beffen of gebeft worden 
13. Anale seks (7% jongeren) 

1-6 = (s)experimenteren, grenzen ontdekken, bijleren 

3.4.1 MASTURBATIE 

Nieuwe betekenis in de adolescentie 

- Kinderen doen het low-key ook al 
 

- Begin rond 12 jaar  
¨ Jongens: vlak voor/na eerst zaadlozing (eerder taboe) 
¨ Meisjes: grote spreiding  

 
- Cijfers  

¨ 12-14j: 80% jongens fantaseert, 34% doet het soms (meisjes helft lager) 
¨ 15-17j: bijna alle jongens fantaseren en doen, meisjes al meer fantaseren, 38% doen 
¨ 18-20j: alle jongens en meisjes fantaseren, 94% jongens doet, 72% meisjes doet 

 
è Bij meisjes iets lagere cijfers en komt later op gang   

3.4.2 VROEGE & LATE STARTERS 

Interpersoonlijke seksualiteit  

- Stapsgewijze uitbreiding van gedragsrepertoires waarbij mate van intimiteit toeneemt 
¨ Zoenen (12j) --> tong (15j) --> strelen (16j) --> manuele seks (17j)--> seks (18j) 
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∆ Gemiddeld: 4-5j voor alle stappen 
∆ Kan stappen overslaan of sneller doen dan 4 jaar  

• Alles in 1 jaar gebeurd = minder tevreden met huidige seks  
∆ Startleeftijd wordt jonger  

 
- Vroege starters:  

¨ 1ste keer seks < 16 jaar  
∆ Nu minder vroege jongeren dan 5j geleden 
∆ Niet altijd problematisch  

• Geen verband met ext/int problemen 
• Geen verband met zelfwaardering 
• Wel lastiger om risico’s in te schatten of grenzen aan te geven 

 
¨ Late starters:  

∆ 1ste keer seks > 19 jaar  
∆ Vaker verlegen, onzeker over fysieke uiterlijk 
∆ Moeite met sociale contacten  
∆ Nog nooit romantische relatie gehad voordien 

 
- Aseksueel = geen enkele seksuele aantrekking (1% 12-25-jarige Nederlanders) 

Tot niet-genitale seks zijn jongens vroeger, daarna halen meisjes in 

Genitale seks begint later en gaat trager  
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4 groepen:  

 
T1. Late ontw 
(kleinste groep): 
wachten tot 15j 
voor eerste soort 
seks 

T2. Vroege ontw: 
24% al niveau van 
seks op 15j dat 
anderen pas op 19j 
hebben  
 
T3. Vroeg zelf, rest 
laat 
 
T4. Progressief 
(grootste groep) 

3.4.3 VOORSPELLERS 

Puberteitsontwikkeling (timing, les 2) 

- Start puberteitsontwikkeling ~ start seksuele carrière  
- Latere rijping bij late traject (T1) 
- Iets vroegere rijping bij T3 en T4 (sterker verband bij meisjes) 

Opvoeding  

- Monitoring --> latere seksuele start 
- Veilige hechting, steun, warmte --> minder vaak vroege start  
- In intact gezin --> vaker progressief T4 

Leeftijdsgenoten  

- Veel omgang buiten school --> vroegere start 
- Sociale normen  

¨ Gedragsnorm: denken dat peers seks hebben 0.40 (geldt enkel voor beste vrienden) 
¨ Attitudenorm: denken dat peers seks goedkeuren 0.22 
¨ Druk van peers 0.10 (oppervlakkige vrienden) 

- Ook druk om nog GEEN seks te hebben  
- Meer romantische relaties --> vroeger seks  

Media 

- Veel (sociaal) mediagebruik --> vroeger seksuele start 
- Bidirectioneel verband  
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3.5 DATING & ROMANTISCHE RELATIES 

Met wie de eerste keer? 

- Kussen 60% lief, 30% vriend, 11% toevallig 
- Hoe intenser de handeling, hoe vaker het je lief/partner is  

Seksuele en relationele ontwikkeling hangen nauw samen  

- Eerst verkennen/ervaren van romantische relaties, dan pas seksuele ervaringen  

Romantische relatie = verkering, toegewijd, wederzijds, lange termijn, meestal monogaam 

Normatief, al in vroege adolescentie: 13j : 79% al eens verliefd, 55% al eens verkering 

- Lief vaak uit zelfde school, klas, vriendengroep of online  

Holebi  

- Eerste verliefdheden beetje later  
¨ Lastiger partner vinden  
¨ Pas later outing aan peergroup  

- 16-25 jarige holebi’s in NL: 80% ervaring met verkering  

3.6 SEKSUEEL MEDIAGEBRUIK 

Pornoficatie van de samenleving?  

- 2000-2019: enorme toename in beschikbaarheid van seksuele boodschappen/beelden in mediavormen 
¨ Normalisering van kijken naar porno, als logisch deel van psychoseksuele ontwikkeling 

 
- 80% van 12-14 jarigen kijkt regelmatig porno 

 
- Hoe vroeger porno = hoe vroeger seks  

¨ Verklaring: mediatie via sterkere seksuele gedragsnorm  
 

- Online seks kijken ~ permissievere (veel toelaten zonder voorwaarden) seksuele normen (bidirectioneel)  

Oude en nieuwe media  

- Nu complexer: informatie (kennis, bijleren) + vermaak + sociaalcontact 
¨ Adolescenten zoeken actief naar info over seks online (porno soms nefast en minder correcte info) 

- Anoniemer  
- Makkelijker beschikbaar  
- Groter effect door grotere betrokkenheid  

Sexting  

- Online doorsturen van naaktfoto’s en filmpjes 
¨ Heel simpel en snel 
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¨ 12% (NL) verstuurde al eens eigen naaktfoto, 30% zag al foto van andere 

 
- Zonder toestemming = strafbaar  

¨ Negatieve gevolgen voor afgebeelde persoon (vaker negatief bij homo- of biseksuele jongens) 
 

- Positieve beleving door ontvangende persoon  

3.7 SEKSUELE RISICOGEDRAG 

Hebben van seksuele relatie heeft doorgaans positief effect op algemene ontwikkeling  
- welbevinden 
- autonomie  
- verbondenheid  

- Bij meeste jongeren zonder problemen of risico’s, maar soms wel…  

3.7.1 VOORBEHOEDSMIDDELEN 

Condoomgebruik 

- Beste bescherming tegen zwangerschap en SOA’s 
- 25% gebruikte geen condoom bij eerste keer  
- Vooral weinig gebruik bij 

¨ Vroege starters – praktische opleiding – lage zelfwaarde – geschiedenis van misbruik – weinig 
correcte kennis over seks – extraverte persoonlijkheid  

3.7.2 SOA’S 

Seks als risicogedrag  

- 4% jongens en 8% meisjes hebben SOA tussen 12-25j  
- Veel meer in Amerika/UK (risicoperspectief) 
- Risicogroepen 

¨ Homo- en bi-jongens  
¨ Jonge adolescenten (vroege starters) 
¨ Hoogopgeleide jongens (2%) vs laagopgeleide (0,7%) 

- Heel weinig jongeren laten zich testen na risicogedrag 
- Meer risicogedrag bij oudere, ervaren adolescenten 
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3.7.3 TIENERZWANGERSCHAP 

- Gevolg van niet of fout gebruikte voorbehoedsmiddelen 
- Relatief zeldzaam in NL/BE, vaker in USA 

Verklaringen: Zie risico vs normatief perspectief  

- Daling in meeste landen tussen 1990-2011 (in BE stabiel, 2% 
stijging) 
 

- Gevolgen voor tienermama’s 
¨ Moeilijk opleiding afmaken 
¨ Geïsoleerd van vrienden/familie 
¨ Grotere kans op depressie 

∆ Cfr. Opeenhoping ontwikkelingstaken 
(autonomie, identiteit, sociaal, cognitief + 
huishouding, inkomsten, partnerrelatie + 
kind opvoeden 

 

3.7.4 GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 

Definitie 

- Invloed, druk en/of dwang 
- Manipulatie en chantage  

 
- Vlaggensysteem Sensoa  

¨ Geen wederzijdse toestemming 
¨ Geen vrijwilligheid 
¨ Gebreke aan gelijkwaardigheid (leeftijd, ontwikkeling) 
¨ Ongepaste context 
¨ Gebrek aan zelfrespect  

Cijfers  

- NL: 2% mannen en 11% vrouwen ooit gedwongen tot ongewenste seksuele handelingen 
¨ Vaak ongewenst aanraken of tongzoenen 
¨ Overhalen tot seks (vaker bij jonge adolescenten en door iemand van + 5 jaar ouder) 

 
- Seksueel geweld = dwang tot seks  

¨ Vaker bij oudere en laagopgeleide adolescenten 
¨ Grotere kans bij homo- en biseksuele jongeren  

 
- Dating violence (binnen relatie) 

¨ 10% van 13-18 jarigen gebeurt het in de relatie  

 

per 1000 females 
15-19 years 

Country pregnant abortion births 

België 21 8 (38%) 10 

Nederland 14 7 (50%) 5 

UK 47 20 (42%) 21 

USA 57 15 (26%) 34 
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¨ Vaker bij oudere adolescenten 
¨ Jongens vaker dader, meisjes vaker slachtoffer 
¨ Risicofactor 

∆ Angstige hechting aan partner en ouders  

3.8 BELEVING 

= subjectieve kant van seks  

3.8.1 INTENTIES 

Waardoor?  

- Startpunt seksueel gedrag = interesse in seks! 
- 20% van de 12-jarigen interesse/intentie 

¨ Geslachtshormonen  
¨ Fysieke ontwikkeling 

- Sterke intentie à seksueel gedrag*** (Theory of Planned Behavior: gedrag is gepland, over gepraat) 
 

- Ouders: minder sterke seksuele intentie als 
¨ Meer monitoring (kennis) 
¨ Hechte relatie (warmte, steun) 
¨ Conservatieve attitude bij ouders 

!! Communicatie over seks als reactie op seksuele intentie/gedrag (interesse --> over praten) 

- Leeftijdgenoten: gedrags- en attitudenorm (denken dat peers het doen + denken dat peers het ok vinden) 

3.8.2 MOTIEVEN 

Waarom?  

- Nieuwsgierigheid, relationele aspecten 
- Opgewonden zijn (vaker bij jongens) 
- Vroege starters: minder relationeel, meer door opwinding) 
- Late starters: meer relationeel, door opwinding en idee dat iedereen al ervaring heeft 

 
- Autonome (plezier, goed gevoel, macht, intrinsiek) motieven: 70% (vaker in relatie) 
- Intimiteitsmotieven: 80% (koestering) (hoger in ASO) 
- Gecontroleerde motieven (schuldgevoel, druk, stress): 3% (leidt vaker tot problemen) 

3.8.3 ATTITUDES  

Seks bij jongeren = OK, maar… 

- Andere opvatting in VS bv., door religieuze normen, als jongeren te vroeg beginnen of te vroeg een vaste 
relatie hebben  
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Opvattingen over seksualiteit  

1. Seksualiteit is geïsoleerd en gebonden aan voortplanting --> enkel juist binnen huwelijk of duurzame relatie 
(zo denkt 2-8%) 

2. Seksualiteit en lust ontwikkelt in relaties --> juist als er emotionele relatie of liefde is (meerderheid) 
3. Openheid en nadruk op seksuele lustbeleving --> seksueel contact is juist als er lichamelijke aantrekking is, 

los van relatie (minderheid, maar meer nu) 
4. Verband tussen seksualiteit en maatschappelijke rolverhoudingen --> seksuele omgang buiten huwelijk of 

duurzame relatie is juist voor mannen, maar niet voor vrouwen (minderheid, cultuurgebonden) 

Liberalisering vanaf jaren ‘60 

- Sinds 2000: stabilisering in opvattingen, zelfs iets meer conservatiever wordende seksuele moraal onder 
jongeren  
 

- Permissiever met 
¨ Toenemende leeftijd 
¨ Toenemende ervaring  

 
- Sterk effect opleidingsniveau 

¨ Lagere opleiding = strengere opvatting (i.t.t. gedrag) 
¨ Hogere opleiding = vaak permissiever 

 
- Islamitisch/christelijke 

¨ Restrictiever (behoud maagdelijkheid) 
¨ Sterke geslachtsverschillen  

3.8.4 EMOTIES & BELEVING 

Seks over algemeen : leuk (90%), belangrijk (80%)  

- Sterke autonome motivatie voor seks  
 

- 1ste keer seks : voor 70% fijn, 30% gewoon of vervelend 
 

- Meer positieve gevoelens bij  
¨ Oudere en hoger opgeleide jongeren 
¨ Meer kennis over seks 
¨ Hogere zelfwaarde 
¨ Meer permissieve attitudes 
¨ Meer communicatie met sekspartner 
¨ Lang uitgesponnen seksuele carrière (progressief) 
¨ Geen verschillen tussen hetero/holebi’s 
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3.9 DE ROL VAN GESLACHT/GENDER 

3.9.1 GELIJKENISSEN 

- Quasi zelfde timing van start seksuele carrière 
- Zelfde ervaring met verliefdheid 
- Context van 1e geslachtsgemeenschap quasi gelijk 
- Rol en invloed van ouders: monitoring, steun, warmte 
- Gelijke invloed van algemene gedrags- en attitudenorm 
- Voor allebei is porno opwindend 

3.9.2 VERSCHILLEN 

Verschillen worden kleiner bij oudere jongeren 

- ♂ vaak sterkere seksuele intentie dan ♀ 
- ♂ masturberen eerder en vaker dan ♀ 
- ♂ zijn vroeger met niet-genitale seks 
- ♀ zijn vroeger met genitale seks 
- ♂ zijn vaker homosekueel dan ♀ lesbisch zijn 
- ♀ iets vaker oudere partner bij 1e geslachtgemeenschap 
- Holebi ♂ vaker oudere partner (5 jaar of meer) bij 1e keer 
- Holebi ♀ kennen partner van 1e keer al langer dan holebi ♂ 
- Risicogedragsnorm (peers) werkt sterker bij ♀ 
- ♂ kijken vaker naar porno dan ♀ 
- ♀ ervaren meer druk om zich sexy voor te doen (bv. sexting) 
- Verschillende redenen voor gebruik van seksuele media: ♂ voor de seks en om er van te leren; ♀ ook voor 

relationele 
- ♂ kopen en hebben vaker condooms bij zich 
- ♀ vaker een SOA’s dan ♂, ondanks meer kennis over SOA’s 
- Beleving: ♂ vaker ‘plezier’, ♀ vaker’ tevreden’, maar ook ‘beschaamd’ of ‘vies’ na seks 

3.10 CULTUUR & RELIGIE 

Culturele en religieuze verschillen hangen samen met verschillen tussen man en vrouw  
--> rol van sociale normen en attitudes  

Cultuur (NL/BE VS TU/MA) 

- Verkering: vaker bij NL/BE dan TU/MA 
- Seksueel gedrag: 

¨ Geen verschil tussen NL/BE ♂ en TU/MA ♂ 
¨ Wél verschil voor ♀: minder masturbatie en manuele seks bij TU/MA ♀ 

- Veilige seks: NL/BE vaker pil + condoom dan TU/MA; TU/MA ♂ vertonen vaakste onveilige seks! 
- Seksueel zelfvertrouwen: weinig verschillen! 
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- Kennis: beter bij NL/BE ♂ dan TU/MA ♂; bij ♀ quasi gelijk 
- Partnerkeuze: minder vrij bij TU/MA jongeren 

Religie (van jongere zelf en ouder: sterk islamitisch/christelijk) 

- Minder verkering, wel op zelfde 1ste keer leeftijd verliefd 
- Meisjes: minder ervaring met seksueel gedrag 
- Islamitische jongeren: minder correcte kennis 
- Islamitische jongens + christelijke meisjes: positiever tegenover zwangerschap, maar niet meer 

ongepland/ongewenst 

3.11 SEKSUELE VOORLICHTING  

- Kennis is bij jongeren aanzienlijk toegenomen, maar aanwezige kennis blijkt niet altijd te functioneren! 
 

- Internet! Belangrijk voor jongens én meisjes! 
¨ Veel slechte informatie, vb. pornosites, maar ook P-magazine 
¨ Goede alternatieven: www.sensoa.be  www.allesoverseks.be  

 
- Ongeplande voorlichting (toevallige gebeurtenis) 

¨ Leeftijdgenoten, vrienden, ouders, media, internet 
¨ Biedt vaak bijzondere kans! 
¨ Komt meer voor bij autoritatieve/democratische ouders! 

 
- Geplande voorlichting (blijft nodig) 

¨ School (zie eindtemen), ouders, media 
¨ Vanuit drie invalshoeken (in die volgorde): 

∆ SOCIALE context   
∆ RELATIONELE context  
∆ INDIVIDUELE aspecten  

 
- Of, via een mediatie-model: 

¨ Info via anderen aan jongeren overbrengen (ervaringsdeskundigen), inclusief belevingsaspecten! 
¨ Vooral nuttig bij ‘initiators’ van seksuele contacten (eerst homoseksueel contact met 

condoomgebruik geïnitieerd door ervaren partner is beste voorspeller van condoomgebruik bij 
homoseksuele mannen) 
 

- Op tijd beginnen, en aangepast aan leeftijd (UNESCO)! 

3.12 BESLUIT 

1. Een normatieve en positieve kijk op seksualiteit bij jongeren kan problemen voorkomen! 

2. Inzake seksuele gedragingen en belevingsvormen is er grote verscheidenheid, wat maakt dat jongeren 
steeds meer persoonlijk moeten kiezen. 

3. Voor de meeste jongeren vinden seksuele ervaringen plaats in de context van een romantische relatie. 
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4. De beleving van de seksualiteit is ondanks alle openheid niet altijd positief (angst, onzekerheid, risico’s). 

5. Geslachts-, cultuur en religieuze verschillen inzake seksualiteit bij jongeren liggen in elkaars verlengde en 
wijzen op de belangrijk rol van sociale normen. 

6. Jongeren weten niet alles over seksualiteit (wat volwassenen ook mogen beweren). --> seksuele opvoeding! 
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4 COGNITIEVE ONTWIKKELING 

4.1 INLEIDING 

Cognitie = complex systeem van elkaar beïnvloedende processen die een rol spelen bij opdoen en gebruiken van 
kennis   

è Proces van het kennen  

Intelligentie = vermogen om kennis te verwerven, zich verstandig te gedragen en doeltreffend problemen op te 
lossen  

è Product van het kennen (verzameling vaardigheden) 

3 benaderingen  

1. Ontwikkelingspsychologische benadering (Piaget) 
¨ Soorten redeneringen van adolescenten 
¨ Kwalitatieve verschillen tussen kinderen en volwassenen 
¨  

2. Informatieverwerkingsbenadering 
¨ Kwantitatieve toename van capaciteit 
¨ Veranderingen in efficiëntie en organisatie (cfr. les 2: van diffuus denken naar specialisatie en 

verbindingen in hersenen) 
 

3. Psychometrische benadering 
¨ Niveau van cognitief functioneren (product) 
¨ Verschillen tussen individuen 

4.2 ONTWIKKELING: PIAGET 

Jean Piaget (1886-1980) bioloog, psycholoog, pedagoog, filosoof  

“The principle goal of education is to create men who are capable of doing new things, not simply of repeating what 
other generations have done – men who are creative, inventive and discoverers”  

è Constructivisme !  

4 basisprincipes  

1. Cognitie is resultaat van biologisch adaptatieproces 
2. Adaptatieproces is transactioneel (individu ⟺ omgeving) 
3. Ontwikkeling = nieuwe cognitieve structuren 
4. Ontwikkeling = kwalitatieve veranderingen in structuren 
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4.2.1 ADAPTATIE & STRUCTUREN 

Assimilatie = individu beïnvloedt omgeving 

Accommodatie = individu boegt zich naar omgeving  

 

1. Start = kind ziet iets in omgeving dat hij niet kan begrijpen  
2. Assimilatie = kind zal omgeving aanpassen aan eigen mogelijkheden zodat hij de info toch kan begrijpen 
3. Accommodatie = kind zal het eigen denken aanpassen om de info te begrijpen 

Cognitieve structuur = de manier van handelen  

è Denken = handelen = denkoperaties  

4.2.2 ONTWIKKELINGSFASEN 

Kwalitatieve verandering in vaste volgorde: fases/niveaus  

Sensorimotorische fase:  
leren door omgeving te manipuleren en toevallig 
verandering waar te nemen, veel met zintuigen, reflexen, 
eerste gewoontes, tot je iets intententioneel doet, en later 
object permanentie (het object blijft bestaan, ook al zien we 
het niet), egocentrisch (wereld alleen zien door je eigen 
ogen) 

Pre-operationeel:  
intuïtieve gedachten, veel symbolen, fantasie, 
taalontwikkeling (bv een woord staat voor een handeling), 
nog steeds het idee dat anderen de wereld zien zoals jij ze 
ziet) 

Concreet operationeel: oorzakelijke relaties ontdekken (bv. 
1l in een maatbeker is hetzelfde als 1l in een platte schaal, 

ook al ziet het er anders uit = conservation), logica, inductive reasoning (als iemand koekje eten, kunnen we 
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conclusie maken en generaliseren), een actie ongedaan maken door het omgekeerde te doen, onze eigen gevoelens 
zijn uniek en je kan je al verplaatsen in iemand anders z’n schoenen 

Formeel operationeel: 
Nog meer symbolisch en rationeel denken over abstracte zaken. Wat is succes, liefde, haat, vrede? We kunnen 
begrijpen waarom anderen zich op bepaalde manier gedragen. Nu deductive reasoning: 2 statements generaliseren 
en nieuwe info uit halen. Kunnen nadenken, verder dan realiteit. Filosoferen.  

!! leeftijden zijn niet absoluut/strikt, de volgorde wel  

4.2.3 WETENSCHAPPELIJK DENKEN 

 Kind van 8 jaar zal proberen via trial en error de kleuren te mengen 
en zal niet kunnen zeggen hoe hij erin geslaagd is en zal het niet kunnen reproduceren. Een ouder kind zal een 
strategie vinden, door systematisch A+B, dan A+C, dan A+D enz. = formeel-operationeel denken (rond adolescentie) 

4.2.3.1 ABSTRACTIE 

Nieuw tijdens formeel-operationele fase: 

1. Werkelijkheid versus Mogelijkheid (contrafactisch) 
¨ Abstract denken & meta-denken, ook over eigen denken 
¨ Over niet-waarneembare en niet-ervaren dingen (toekomst) 
¨ Over zaken die anders kunnen zijn dan ze nu zijn 
¨ Denken over mogelijkheden 
¨ Zelfreflectie, dagdromen, fantasie 

 
2. Empirisch-Inductief versus Hypothetisch-Deductief 

¨ Vooronderstellingen (hypotheses) maken + 
¨ Gevolgen (deducties) trekken 
¨ Beweringen & redeneringen: ‘wat als…’, ‘als … dan …’ 
¨ Experimenterend denken & theoretisch denken 

 
3. Enkelvoudig versus Combinatorisch 

¨ Combinaties van ideeën 
¨ Combinaties van eigenschappen nagaan 
¨ Kwantitatieve relaties tussen eigenschappen uitdrukken 
¨ Causale verbanden afleiden 
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Voorbeeld: een 12-jarige zal zeggen dat armoede een tekort aan geld is, een 18-jarige zal meerdere antwoorden 
geven – ‘Wat als je geen duim zou hebben?’: kids --> dan kan je moeilijk schrijven, geen duimworstelen, geen ‘good 
job’ zeggen. Adolescenten --> ‘I think that the whole world would change’ 

Niet alleen ‘denken over denken’, ook andere thema’s 

- Eigen persoonlijkheid  
- Eigen sociale, emotionele, morele functioneren 
- Eigen intieme relaties 
- Maatschappelijke thema’s  

Universeel of normatief?  

- Niet alle adolescenten/volw bereiken formeel-operationele fase 
- Sommige kinderen gebruiken het soms al vroeger  

In alle situaties?  

- Niet per se, bv. niet formeel-operationeel denken bij situaties die je niet interesseren of waar je snel van af 
wil zijn  

Een mogelijk sociaal gevolg = het adolescente cognitieve egocentrisme (Elkind) 

- Bijproduct van nog onvolmaakte cognitieve structuur 
¨ Wel contrafactisch (denken over imaginaire situaties, als-dan) 
¨ Nog niet correct hypothethische deductie (eerst hypothese opstellen, dan gevolgen trekken) 

 
è Adolescent kan zich nog niet voldoende verplaatsen in zienswijze van andere persoon  
è Hoe zie je dat? 

o Naïef idealisme (overschatting resultaten van eigen denken) 
o Zwart-wit redeneringen  
o Imaginair publiek (gevoel van overala bekeken te worden, wat vinden anderen van mij, schaamte) 
o Persoonlijke fabel (overwaardering van eigen gevoelens en opvattingen, onkwetsbaarheid)  

!! Is niet per se negatief, en net nodig voor de ontwikkeling van je eigen identiteit  

4.2.3.2 EPISTEMOLOGIE 

Epistemologie = manier om over kennis te denken (hoe verzamel je kennis?) 

- Domeinspecifiek (bv archeoloog doet opgravingen, rechter bekijkt wetboek, sociaal werker gaat in gesprek) 
- Grote inter-individuele verschillen  

3 manieren om over kennis te denken 

1. Kennis is absoluut (34% lln, 21% lkr) 
¨ Kennis = losse, observeerbare feiten = objectief 
¨ Kan toenemen mits geavanceerde observatiemethodes  
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2. Kennis is meervormig (9% lln, 9% lkr) 

¨ Kennis = samenhangende theorie, maar… 
¨ Kennis = mening --> uitgangspunten van iemand --> subjectief  

 
3. Kennis dankt zijn waarde aan evaluatie (57% lln, 70% lkr) 

¨ Kennis = samenhangende theorie 
¨ Kan getoetst worden door vergelijken van bevindingen en informatie (wordt evidentie) 
¨ Kennis kan veranderen  

!! Schommer: zowel leeftijd als opleiding spelen rol in ontwikkeling van epistemologie 

4.2.3.3 ARGUMENTATIE 

Argumenteren ~ combinatorisch denken 

- Waar komt info vandaan (nadenken over herkomst) 
- Betrouwbaar? 
- Opbouw van redenering correct? 
- Ondersteunt de evidentie de theorie? 
- Wat is de kracht van tegenargumenten?  

Voorbeeld: Zwarte Pieten debat. Geavanceerd denken = rekening houden met historische informatie over de 
herkomst, inschatten wat belang is van deze informatie voor huidige betekenis, rekening houden met perspectief van 
anderen die aanstoot nemen aan zwarte piet, rekening houden met perspectief van mensen die traditie omarmen, …  

- Vereist dus  
¨ Cognitieve vaardigheden 
¨ Perspectief nemen en empathie 
¨ Motivatie om kritisch te denken  

4.3 INFORMATIEVERWERKING 

4.3.1 COMPUTER & HERSENEN 

Menselijk brein = computer  

- Systeem dat informatie verwerkt 
- Bestaande uit verschillende onderdelen (hersengebieden, capaciteiten) 
- Bewerkingen op een in symbolische vorm opgeslagen data  

Klassiek model  

- Sequentiële informatieverwerking 
- Opslag van informatie-unit op 1 plek in het brein  

 
 
 



 

 
 

50 
Connectionistisch model  

- Parallelle informatieverwerking 
- Opslag verspreid over hele netwerk van neuronen  

¨ Verschillende delen in hersenen tegelijk 
geactiveerd  

 

 

4.3.2 EXECUTIEVE FUNCTIES 

Welke processen betrokken bij informatieverwerking?  

- Basale geautomatiseerde processen  
¨ Waarnemen, interpreteren… 
¨ Bij kinderen nog leren en oefenen, bij volwassenen automatisch  
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Executieve functies  

- Inhibitie = onderdrukken van irrelevante informatie (bv. stroop-taak blauw-geel-rood) 
¨ Lukt beter en beter (klaar op 15j) 

 
- Shifting = wisselen tussen verschillende stukken relevantie informatie  

¨ Vb. vervoegen regelmatige en onregelmatige werkwoorden 
¨ Lukt beter, maar verbetert nog na adolescentie  

 
- Werkgeheugen = toename van capaciteit in adolescentie  (max 7 eenheden) 

 

4.3.3 COGNITIEVE STRATEGIEËN 

Welke processen betrokken bij informatieverwerking?  
- Executieve functies (inhibitie, shifting, werkgeheugen) 
- Cognitieve strategieën  

Voorbeeld: Slingertaak. Experimenteren met lengte koord, met gewicht balletje en dan resultaten vergelijken (vooral 
experimenteren en dan leren). Chemietaak. Eerst alles met A, dan alles met B… door hypothese eerst en dan 
deductie.  

- Aantal stappen in volgorde uitvoeren 
¨ Kost mentale inspanning 
¨ Worden bewust uitgevoerd  
¨ Niet altijd concreet te verwoorden 

4.3.4 METACOGNITIE 

Welke processen betrokken bij informatieverwerking?  
- Executieve functies (inhibitie, shifting, werkgeheugen) 
- Cognitieve strategieën 
- Metacognitie 

Metacognitie = kennis over je eigen cognitie / je eigen denken  



 

 
 

52 
- Eigen cognitieve processen monitoren en sturen 
- Weten wat je al beheerst en wat je nog moet leren  
- Aanvoelen wanneer je cognitief systeem overbelast is en rust nodig is  

4.3.5 LANGETERMIJN GEHEUGEN  

Welke processen betrokken bij informatieverwerking?  
- Executieve functies (inhibitie, shifting, werkgeheugen) 
- Cognitieve strategieën 
- Metacognitie 
- Langetermijn geheugen 

 

- Lange-termijn geheugen: bevat steeds meer informatie! 

¨ Declaratieve kennis: WAT, WAAR, WANNEER 
∆ Bewuste kennis 

¨ Procedurele kennis: HOE: vaardigheden, gewoontes, etc 
∆ Vaak onbewust 
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4.3.6 SOCIALE INFORMATIE 

4.3.6.1 ZES STAPPEN (DODGE) 

 

 

 

4.3.6.2 PROBLEEMKINDEREN 

Toepassing van schema hierboven op probleemkinderen 

Vooral agressieve kinderen vertronen problemen in sociale informatie verwerking  

Belang van emoties  

4.4 PSYCHOMETRISCHE KIJK 

4.4.1 INTELLIGENTIE EN IQ 

- Intelligentie = kenmerk van persoon dat we kunnen meten, om verschillen tussen mensen te bestuderen  
¨ Via testen (Wechsler – WISC – WAIS) de globale capaciteit meten om 

∆ Doelgericht te handelen 
∆ Redelijk te denken 
∆ Doeltreffend met de omgeving om te gaan 

¨ Feitenkennis, ruimtelijk inzicht, geheugen  
 

- IQ = Intelligentie quotiënt  
¨ Individuele score op test (taal, geheugen) 
¨ Relatief t.o.v. vergelijkbare leeftijdsgenoten 



 

 
 

54 
 

- Catell & Horn: FLUID vs CHRYSTALIZED IQ  
¨ Vloeiend: snelheid van denken (werkgeheugen) 
¨ Gekristaliseerd: info in lange termijn geheugen --> blijft langer intact (bv pas later aangetast door 

Alzheimer) 

Gebruik van intelligentietests  

- Onderwijs: begeleiden leerproces + advies studiekeuze + voor attest BUSO 
- Jeugdzorg: beslissing voor extra hulp, diagnose ‘beperking’ of stoornis, strafrecht (bepalen of iemand +18j 

wordt berecht) 
- Afname: schriftelijk of mondling, via pc, in groep maar beter individueel 

Stabiliteit van IQ  

Meesten hebben stabiele IQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 SEKSE & CULTUUR 

Sekse  

- Meisjes vaker hoger IQ da jongens  
¨ Vooral in landen waar seksegelijkheid wordt 

gestimuleerd 
¨ Meestaal subtiele verschillen in specifieke 

subtests  

¨ Oorzaken? 
∆ Evolutionair? Ander spel in kindertijd? Zelfdiscipline of 
motivatie? Andere timing hersenontwikkeling?  
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Cultuur  

- Scoren blanken hoger dan andere rassen? Autochtonen hoger dan allochtonen? 
¨ IQ-tests = typisch Westers dus daarom allochtonen lagere score (tests = cultuurgevoelig) 

∆ Zelfs non-verbale tests kunnen beïnvloed worden door cultuur 

4.4.3 ONTWIKKELING 

- Scores op verschillende IQ-subtests hangen sterk samen  
¨ Onderliggende factor = G-factor (mentale energie) 

 
- Mutualisme model: vaardigheden zoals geheugen, rekenen, taal en ruimtelijk inzicht ontwikkelen samen, 

wat de sterke samenhang verklaart  
 

- G-factor eerst groot, later meer specialisatie en dus kleiner  

4.4.4 VERANDERLIJKHEID 

Kan intelligentie veranderen?  

- Erfelijkheid (A) 
- Gedeelde omgevingsvariantie (C) 
- Unieke omgevingsvariantie (E)  

 

- Omgeving blijft belangrijk en verklaart verandering in IQ 
¨ Onderwijs: hoger IQ --> langere opleiding --> hoger IQ  
¨ Voeding en beweging: gezond leven --> hoger IQ  

4.5 MINDSET THEORY  

Carol Dweck 
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4.6 BESLUIT 

4.6.1 BETEKENIS VAN PIAGET 

1. Veel inzicht in kwalitatieve verschillen tussen het denken van jongeren en dat van kinderen (4 fasen). 

2. Het denken van jongeren verschilt echter niet alleen van dat van kinderen, ook van dat van volwassenen. 

3. De informatieverwerkings-benadering: cognitieve systeem van adolescenten evolueert. 

4. De psychometrische benadering: verschillen in intelligentie op een betrouwbare manier meten. 

5. Cognitieve ontwikkeling heeft gevolgen voor de persoonlijkheid en sociale ontwikkeling van de adolescent, 
zowel voor het zelfbeeld als mbt. de relatie met andere mensen. 

4.6.2 WAT KAN JE DOEN? 

Voor de adolescent : 

1. Neem het niet persoonlijk op als een jongere jouw mening in vraag stelt. 
2. Betrek jongeren in discussies over hun gedrag, over regels, en over de gevolgen van hun gedrag. 
3. Creëer mogelijkheden voor jongeren om deel te nemen aan gecontroleerd risico-gedrag. 
4. Creëer mogelijkheden voor jongeren om zich te engageren in de maatschappij. 
5. Praat met jongeren over hun kijk op actuele zaken en kom ook uit voor je eigen mening. 
6. Wijs jongeren op het belang van voldoende slaap! 

Voor een Growth-mindset :  

1. Zorg voor nuttige succeservaringen 

Laat leerlingen succes hebben: Op die manier wordt leren leuker, worden leerlingen meer betrokken en bouwen 
ze meer zelfvertrouwen op. Dat kan door leerlingen nét boven hun kunnen leren presteren. Het idee van de 
rekker, die juist genoeg gespannen is. Te makkelijke taken kunnen leerlingen zien als tijdverspilling én bieden 
geen leerervaring. 

2. Creëer een risico-vrije leeromgeving 

Laat leerlingen inzien dat het wordt gewaardeerd dat zij een uitdaging aangaan, niet bang zijn om te leren, en de 
lat hoog te leggen. Want fouten maken mag, het maakt je alleen maar beter. 

3. Geef feedback op het proces (waarover zij controle hebben) 

Al langer is bekend dat feedback geven op het proces belangrijk(er) is dan feedbck op het eindresultaat. Het is 
belangrijk dat je leerlingen feedback geeft op datgene waarover zij directe controle hebben: Geef dus feedback 
op hun genomen acties in plaats van hun cognitie. 

4. Geef breinles  

Leer leerlingen dat hun hersenen constant in ontwikkeling zijn. Geef les over de werking van je hersenen en op 
welke manieren je er invloed op hebt. Leerlingen vinden dit ook vaak erg interessant. 
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5 EMOTIONELE ONTWIKKELING 

5.1 WAT & WAAROM? 

Functionalistische visie op emotie 

- Definitie van emotie ~ functie van emoties 
¨ Registreren van belangen die bedreigd (angst, boos, verdriet) of gediend worden (vreugde) 

∆ Voorbereiden van passende reactie  
∆ Bv. door emotie ‘schuld’ kan je het goedmaken 
∆ Bv. door emotie ‘vreugde’ versterkt positieve gebeurtenis en stimuleert herhaling  

 
- Intensiteit en urgentie van emotie: mate waarin belang wordt bedreigd of bediend 

¨ Reeds bij kinderen al veel emoties  
 

- Emoties hebben nut  
¨ Negatieve emoties: versmallen aandachtsveld (nadenken over gedrag en verbeteren) 
¨ Positieve emoties: verbreden aandachtsveld (creatiever, flexibeler, doorzetting, presteren)  

 
- Uiten van emoties: 

¨ Lichamelijk, fysiologisch (hartslag, blozen, gezichtsexpressie) 
∆ Bewust, maar weinig controleerbaar 
∆ Emoties zichtbaar maken aan omgeving  

¨ Bewuste mentale ervaring – gevoel  
¨ Specifiek gedachtenpatronen 

∆ Boosheid --> vijandige attributie (die ander wil me doelbewust kwetsen) 
∆ Angst --> catastroferende gedachten (denken dat het erger is dan het echt is) 
∆ Schaamte --> willen verdwijnen  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 ONTWIKKELING VÓÓR ADOLESCENTIE 

Basisemoties: angst – boos – afschuw – blij – verdriet – verrassing  
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- Kinderen herkennen deze al van bij de geboorte, specifiek bij de mama 

¨ Aangeleerd? JA! – Still face experiment (baby triggert emoties bij mama, als mama ‘still face’ (non-
responsief) opzet, probeert baby alles om emotie te zien en wordt hij zelfs agressief)  
 

- Baby’s: leren in interactie met ouders  
 

- Peuters/kleuters: zelfbewuste emoties  
¨ Schaamte, schuld, trots  
¨ Door eigen gedrag, jezelf evalueren  

 
- Lagereschoolkind:  

¨ Aard van emoties breidt uit ~ cognitieve ontwikkeling 
¨ Reguleren van emoties (welke emoties wanneer gepast en hoe mogen uiten) 
¨ Strategieën 

∆ Situatieselectie: emotionele situaties opzoeken of vermijden (bv. stoute klasgenoot 
vermijden)  

∆ Modificatie van situatie: emotionele impact veranderen (bv. moeilijke taak uitstellen) 
∆ Aandacht sturen: afleiding van negatieve emotie (bv. met hoofd in de wolken dromen) 
∆ Cognitieve aanpak: herinterpreteren van situatie (bv. angst voor toets, maar denken ‘het is 

niet zo belangrijk’) 
∆ Modificatie van respons: fysiologische reactie (bv. boosheid niet tonen) 

 
è Strategieën belangrijk voor 1) eigen welbevinden en 2) sociaal functioneren  

5.3 ONTWIKKELING IN ADOLESCENTIE 

Adolescentie = periode van emotionele turbelentie? 

- Minder positieve emoties (tot 16j) 
- Meer negatieve emoties, vooral in sociale situaties 

¨ Schaamte  
∆ Blozen, ogen neerslaan, wegkijken, weggaan 
∆ Belangrijke signaalfunctie! 

- Reactie op situatie waarin je niet voldoet aan eigen/andermans verwachtingen 
∆ Typische adolescente emotie 

- Door toegenomen zelfrelectie 
- Vergelijken werkelijke VS ideale zelfbeeld 
- Sterkere beleving 
- Beter perspectief nemen --> reacties van anderen 
- Cognitieve egocentrisme (imaginair publiek) 

 
- Omgaan met schaamte  

¨ Positief  
∆ Uiting van schaamte = verdere negatieve reacties voorkomen, jezelf verbeteren, aan relatie 

werken  
¨ Negatief 
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∆ Verinnerlijking van schaamte (ik ben niets waard --> vermijden sociale interacties, piekeren) 
∆ Gevolg mogelijks internaliserende of externaliserende problemen 

 
- Soms zelf meer negatieve emotie opzoeken (in films, boeken…) 

 
- Meer intense emoties bij voor hen belangrijke zaken  

 
- Stijging van depressieve gevoelens tegen einde lagere school (vooral bij meisjes) 

Hebben jongeren meer moeite met reguleren van emoties? Niet echt…  

- Breder en gevarieerder pakket aan strategieën 
¨ Meer cognitieve strategieën (bv. situatie herinterpreteren) 
¨ Vaker bewust aandacht sturen (meer richten op positieve zaken) 

 
- Beter inzicht in welke strategieën werken en welke niet? 

¨ Probleemoplossend bij zaken die opgelost kunnen worden  
¨ Afleiding zoeken bij zaken die je niet onder controle hebt  

 
- Meer reflecteren over eigen emoties  

¨ Kan ook leiden tot meer piekeren (en samen met peers --> rumineren) 
 

è Steeds meer en betere emotieregulatie  
è Bij sommigen lichte toename in problematische emotieregulatie  

5.4 SOCIALISATIE VAN EMOTIES 

Cfr. Rol ouders bij aanleren emoties bij baby’s  

Grote invloed van ouders in adolescente emoties  

- Observatie en imitatie van ouders  
- Ideeën en attitudes van ouders over emoties  
- Reacties van ouders op emoties  

¨ “Je moet niet huilen, wees sterk!” 
¨ “Waarom ben je verdrietig? Ween maar eens als het moet.” 

Verschillende socialisatie van jongens en meisjes  

- Meisjes: meer gestimuleerd (negatieve) emoties te uiten 
- Jongens: intense uitingen van emoties vaak genegeerd of afgekeurd  

Adolescent heeft ook invloed op ouders: dysregulatie (boosheid/verdriet) --> meer controlerende opvoeding  

Culturele invloeden 

- Individualistische culturen (BE/NL): meer directe reactie op onvrede met situatie (boosheid en uiten) 
- Collectivistische culturen (Azië): meer inhibitie van emotie  
- ? Jongeren die opgroeien in meerdere culturen?  
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5.5 EMOTIEREGULATIE & PROBLEMEN 

Falende emotie-regulatie als bron van…  

- Depressie en angst  
¨ Stoornissen die normale functioneren belemmeren (lichte stijging in ado (8%), vaker meisjes) 
¨ Ernstig verdriet en ernstige angst  
¨ Schuld- en schaamtegevoelens  
¨ Anhedonie: onvermogen om positieve emoties te kunnen ervaren 

 
- Zelfbeschadiging/automutilatie 

¨ 12% meisjes, 8% jongens 
¨ Afleiding voor sterk negatieve gevoelens door fysieke pijn 
¨ Vrijkomen endorfine = rustgevend en verslavend  

 
- Druggebruik (les 11) 
- Eetstoornissen (les 10; eetbuien of emotioneel eten) 

 
- Geen emoties ervaren 

¨ Callous / unemotionally (kan oorzaak zijn van exterenaliserend probleemgedrag) 
 

- Verveling (op school) 
¨ Lage arousal & geen uitdaging 
¨ Vertraagde tijdsperceptie en wens om ergens anders te zijn  
¨ Negatieve cyclus: verveling --> slecht presteren --> verveling  

5.6 INTERVENTIE 

- Behandelinterventies: emotionele problemen reduceren 
 

¨ Cognitieve Gedragstherapie (CBT): denkfouten aanpakken + problematisch gedrag reduceren  
(enige 100% terugbetaald door mutualeit) 

∆ Emotion-Focused CBT (jongeren met angst- en/of depressie klachten) 
• emotiebegrip en regulatievaardigheden versterken 
• via psycho-educatie, cognitieve herstructurering, ontspanning en exposure 

∆ Coping Power (jongeren met agressieproblemen) 
• negatieve emoties (bv. boosheid) herkennen en reguleren 
• via psycho-educatie, zelfspraak, emotiethermometer 

 
¨ Mindfullness based aanpak (uiteenlopende problemen) 

∆ op een bewuste, niet-oordelende manier met emoties omgaan 
∆ via meditatietechnieken gericht aandacht geven aan negatieve emoties en deze geduldig 

accepteren (itt CBT!) 
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¨ Expressief schrijven (behandeling én preventie) 

∆ 15 à 20 minuten schrijven over gedachten en gevoelens bij emotioneel geladen gebeurtenis 
∆ nuttig bij trauma’s en faalangst 

 
- Preventieve interventies: emotionele problemen voorkomen 

¨ Social Emotional Learning (SEL) interventies 
∆ herkennen en reguleren van emoties (voor jezelf en anderen kunnen zorgen, maar ook 

ontvangen van zorg) 
∆ positieve sociale relaties onderhouden + leren perspectief nemen 

 
- ‘Positieve’ interventies: emotionele competenties versterken 

¨ Positieve ontwikkeling (PYD) bevorderen 
¨ Via technieken als dankbaarheid stimuleren, net als hoop, optimisme, vriendelijkheid, compassie, en 

zelfdiscipline 
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6 MORELE ONTWIKKELING  

6.1 MOREEL BESEF 

Morele ontwikkeling  

≠ met toenemende leeftijd meer het goede doen en kwade laten  

= toenemend besef van wat goed en slecht gedrag is (weten) 

= beter oordelen over situaties, in termen van goed en kwaad  

6.2 OORSPRONG: EVOLUTIE 

- Besef van goed en kwaad ook bij primaten (aapachtigen) : verontwaardiging en wraak 
- Baby’s kiezen al heel jong de goede figuur 

 
- Haidt 

¨ Moreel oordeel impliceert geen complexe redenaties 
¨ Basis van morele oordeel = emoties 

∆ Fundamentele emoties = EMPATHIE + SCHULD  
 

- Hersenstudies 
¨ Morele oordelen situeren zich temporaal/limbisch (emotie) en prefrontaal (cognitie) 

6.3 MORELE OORDELEN 

≠ oordeel op basis van persoonlijke voorkeur 

≠ oordeel op basis van arbitraire conventies 

= oordeel op basis van morele norm die overal en altijd geldt  

- In Westerse culturen vaak in situaties/percepties van 
¨ Slachtoffer – dader – helper  

6.4 EMPATHIE/INTERNALISATIE? 

Beperkte visies op morele ontwikkeling in adolescentie  

- Empathie (Hoffman) 
¨ Fase 1: geen differentiatie tussen zelf en ander (baby) 
¨ Fase 2: zelf en ander zijn verschillende fysieke entiteiten (peuter) 
¨ Fase 3: zelf en ander zijn individuen met verschillende wensen, ideeën en gevoelens (kleuters) 
¨ Fase 4: zelf en ander zijn individuen met verschillende achtergrond en geschiedenis, en reageren 

daarom anders op situaties  
 

è Toenemend besef van verantwoordelijkheid en schuldgevoel --> Morele emoties als bron van moreel gedrag  
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- Internalisatie van regels en normen 

¨ Interessante visie voor studie van culturele verschillen, maar beperkte visie inzake ontwikkeling van 
moraliteit  

6.5 MOREEL DENKEN 

6.5.1 PIAGET 

2 soorten moraal: HETERONOOM – AUTONOOM  

1. Heteronome moraal (tot 10 jaar) 
¨ Regels overgeleverd door autoriteit 
¨ Regels blijvend, onveranderlijk  
¨ Strikte gehoorzaamheid 
¨ Slechtheid wordt beoordeeld vanuit resultaat, niet vanuit bedoeling (slecht omdat het glas kapot is, 

ook al is het per ongeluk) 
 

2. Autonome moraal (dankzij sociale interactie) 
¨ Regels als sociale overeenkomst 
¨ Regels zijn veranderlijk 
¨ Norm van de ideale wederkerigheid 
¨ Beoordeling van resultaten en intenties  
¨ Bedoelingen bepalen verantwoordelijkheid  

6.5.2 KOHLBERG 

- Heinz-dilemma: mag een man een zeldzaam medicijn stelen om zijn doodzieke vrouw te redden?  
¨ Enkele vragen: eigen belang of niet, wetten overtreden of niet, welke risico’s, egoïstisch, verdient de 

apotheker het, is het stelen goed voor de ganse samenleving, stelen voor zichzelf of voor andere… 

6.5.2.1 STADIA 

PRECONVENTIONEEL (meeste kinderen en enkele adolescenten en volw) --> egoïsme 

- FASE 1 : Heteronome moraal 
¨ Angst voor straf en de gevolgen  
¨ Gehoorzaamheid 
¨ Bv. Heinz steelt niet, anders zou hij naar de gevangenis moeten. Hij luistert naar de autoriteiten. 

 
 

- FASE 2: Individuele moraal  
¨ Aandacht voor beloning 
¨ Afgemeten wederkerigheid (ik doe iets voor jou, jij iets voor mij),  
¨ Eigenbelang (wat levert het meeste op voor mij) 
¨ Bv. Heinz steelt het medicijn, hij zal zich veel gelukkiger voelen als hij zijn vrouw kan redden. 
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CONVENTIONEEL (meeste adolescenten en volw) --> sociale cognitie 

- FASE 3: Wederkerige moraal 
¨ Iets is moreel goed als anderen dicht bij mij er ook wel bij varen 
¨ Behoefte aan goedkeuring (lief of braaf zijn) 
¨ Bv. Heinz steelt het medicijn, omdat zijn vrouw het verwacht. Hij is loyaal.  

 
- FASE 4: Instandhouden sociale orde  

¨ Sociale verplichtingen 
¨ De wetten in de samenleving (niet meer kijken naar de groep, maar naar de samenleving) 
¨ Absolute manier over denken over W&N 
¨ Bv. Heinz steelt niet, omdat de wet stelen verplicht.  

POSTCONVENTIONEEL (sommige adolescenten en volwassenen) --> formeel-operationeel 

- FASE 5: Sociaal contract 
¨ Relativerende manier van denken over W&N 
¨ Zo goed mogelijk doen voor zoveel mogelijk mensen (utilitarisme) 
¨ Persoonlijke waarden en rechten  
¨ Bv. Heinz steelt het medicijn, want iedereen heeft recht op leven, ongeacht de wet.  
¨ Bv. Ik maak de prijs van het medicijn lager, omdat dit veel levens kan redden 

 
- FASE 6: Universele ethische principes  

¨ Vanuit je eigen geweten/principes iets doen  
¨ Bv. Heinz steelt het medicijn omdat het leven van een mens redden een veel fundamentelere waarde 

is dan het eigendomsrecht van een ander. 

!! FASE 1-4 = echte morele ontwikkeling 
!! FASE 5-6 = effect van scholing (dus niet bij iedereen) 

-->> Fase 1 en 2: onvolwassen stadia 
-->> Fase 3 en 4: volwassen  

Overgang van 2 --> 3 is essentieel (~ Piaget) 

6.5.3 GILLIGAN 

Kritiek van Gilligan op Kohlberg: moraliteit en geslacht  

- Vrouwen scoren minder hoog dan mannen, vaak in fase 3  
¨ Theorie steunt vooral op mannelijke waarden 

∆ Regels, principes, rechten en plichten, rechtvaardigheid  
 

- Gilligan: Vrouwen hebben ander moreel normbesef 
¨ Relaties, empathie, meevoelen, zorg  

 
- Kohlberg: zeker niet in alle studies scoren vrouwen lager 
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¨ Ja, meer zorg-georiënteerd, maar toch minderwaardig  

 
- Gilligan: 

¨ Verschillende perspectieven, maar niet exclusief gebonden aan geslacht 
¨ Zorg en rechtvaardigheid komen samen voor bij 1 persoon, afhankelijk van situatie 
¨ Zorg- en rechtvaardigheidsmoraal komen samen in volwassenheid  

6.5.4 CULTURELE VERSCHILLEN 

The big three of morality  

1. Autonomie  
¨ Moraliteit rond dader, slachtoffer en helper 
¨ Morele code van persoonlijke autonomie 
¨ Nadruk in Westen (individu voorop) 

 
2. Community 

¨ Morele code van de gemeenschap 
¨ Individu gedraagt zich conform zijn/haar plaats in de gemeenschap 
¨ Nadruk in niet-Westen (China, confucianisme) 

 
3. Divinity  

¨ Morele code van relatie met transcendente en goddelijke 
¨ Centrale noties van reinheid, zuiverheid  

 
è Wat in ene cultuur een morele overtreding/regel is, is in de andere een conventionele zaak, maar voor 

sommigen een verbod/gebod van de allerhoogste  
 

è Interculturele conflicten; integratie-moeilijkheden (actueel!) bv. hoofddoekenverbod: voor niet-moslims = 
schending persoonlijke autonomie, voor moslims is het net conventioneel, een morele zaak 

6.6 MOREEL GEDRAG 

6.6.1 DENKEN VS DOEN 

Stappen van moreel gedrag  (cfr. Informatieverwerkingsproces) 

1. Waarnemen van moreel uitdagende situatie  
2. Welke mogelijke reacties ? 
3. Effectief kiezen 
4. Werkelijk reageren = moreel gedrag  

 
è Kohlberg & Piaget vergeten stap 1 en 4 : vergeten het gedrag !  

Van redeneren naar gedrag = niet evident  

- Wijze van interpretatie van situatie (empathie!) 
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- Morele oordeel (Piaget, Kohlberg) 
- Aandeel van moreel oordeel in uiteindelijk gedrag (morele identiteit) 
- Vasthoudendheid (impulscontrole) 

!! Wat met situationele factoren?  

Bv. je ziet een oude vrouw beroofd worden, is het moreel uitdagend? Ja. Wat kan je doen? Ingrijpen? Wegkijken? In 
welke situatie? Een grote, struise man of kleine jongen? Is het nacht of overdag? Op drukke plek of niet? Veel 
factoren voor je gedrag stelt!  

6.6.2 EMOTIES 

- Eerste fases = angst, schaamte schuld (preconventioneel) 
 

- Empathie = centraal  

6.7 BESLUIT 

1. Adolescenten zijn emotioneel labieler, maar kunnen ook geleidelijk aan beter hun (tegenstrijdige) emoties 
reguleren. 

2. Schaamte is een centrale emotie in de adolescentie en het is voor jongeren niet evident om daarmee om te 
gaan.  

3. Gebrekkige emotie-regulatie ligt aan de basis van internalizerende én externalizerende problemen bij 
jongeren.  

4. Gelukkig kunnen we jongeren met sterke emotionele problemen helpen via succesvolle interventies. 

5. Morele dilemma’s vertellen ons iets over het moreel redeneren van jongeren. 

6. Naast een rechtvaardigheidsmoraal is ook de zorgmoraal van mensen belangrijk. 

7. De moraal van het individu (autonomy) staat naast de moraal van de gemeenschap (community) en een 
goddelijke moraal (divinity). 

8. Moreel denken is niet hetzelfde als moreel gedrag; emoties spelen een grote rol in deze link. 

Wat kan je doen ?  

- Aandacht voor emoties en wat emotie veroorzaakt heeft 
- Niet focus op emoties, wel op reactie (gepast of niet, welke alternatieven) 
- Positief rolmodel zijn in omgaan met moeilijke emoties 
- Jongeren leren om emoties niet uit de weg te gaan 
- Moedig jongeren aan om eigenbelang te overstijgenn en leer hen oog te hebben voor anderen 
- Aandacht voor (culturele) verschillen tussen jongeren 
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7 ONTWIKKELING VAN AUTONOMIE 

7.1 WAT IS AUTONOMIE? 

- Adolescentie is periode van grote verandering  
¨ Biologisch : puberteit 
¨ Cognitief : cognitief (formeel operationeel denken) 
¨ Sociaal-emotioneel : relaties, identiteit en autonomie 

2 verschillende definities/aspecten  

1. Autonomie = onafhankelijkheid, loskomen = separatie 
¨ Afstand tussen adolescent en ouders 
¨ Fysiek, psychologisch, gedrag 

 
2. Autonomie = vrijwillig of zelfgedetermineerd functioneren 

¨ Functioneren uit vrije wil  
¨ Leven met gevoel van keuze 
¨ Volgens eigen authentieke en persoonlijke waarden 
¨ Geen druk ervaren in keuzes of in leven 

 

- Andere tijdsindeling met ouders: vroeger huiswerk maken of tv kijken, later veel minder  

 



 

 
 

70 
7.1.1 ONAFHANKELIJKHEID/SEPARATIE 

- 2de separatie-individuatieproces (Freud, Mahler, Blos) 
¨ Separatie = emotioneel loskomen van je ouders 
¨ Individuatie = zelf verantwoordelijkheid nemen, op eigen benen staan, onafhankelijkheid  

 
- Is herhaling van 1e individuatie-separatie proces in de kindertijd (3-6j) 

¨ Separatie = fysiek losmaken van symbiotische verhouding met moeder (fysiek mogelijk nu pas) 
¨ Internalisatie van beeld van de ouders (je weet dat ze er blijven, ook al zie je ze niet) 
¨ Geleidelijk uitgroeien tot zelfstandig functionerend kind  

Adolescentie = losmaken van geïnternaliseerde beeld  

- BLOS: intrapsychische en emotionele ontwikkelingstaak voor adolescenten  
¨ Afstand nemen van kinderlijke beeld van je ouders  

∆ DE-IDEALISATIE (ouders ≠ volmaakte mensen) 
• Richten op leeftijdsgenoten 
• Verering van idolen  

¨ Geleidelijk verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag en fouten 
¨ Minder dwangmatig beroep doen op ouders bij problemen (niet meer 1e reflex) 

Als het proces moeilijk verloopt…  

- Leegte tussen oude (ouders) en nieuwe bindingen 
¨ Soms ‘uitzichtloze’ leegte --> emotionele problemen 

- Slaafse onderwerping aan ideologieën of sektes (compenseren: ergens anders afhankelijkheid zoeken) 
- Totale verwerping van eerdere ideaalbeeld van ouders  

¨ Ze zijn ouderwets, saai, conservatief 
¨ Onverschilligheid – directe oppositie – rebellie 
¨ Externaliserende problemen en/of borderline  

Als het proces makkelijk/gezond verloopt…  

- Geslaagde individuatie: op eigen benen staan 
- Gedragsmatig onafhankelijk: zelfstandig beslissingen kunnen nemen zonder de ouders  

¨ Over persoonlijke zaken  
¨ Minder over morele/conventionele (gewoontes, dagelijkse omgang) zaken 

- Niet alle banden met ouders verbroken 
 
 
 

è Evenwicht tussen verbondenheid en 
onafhankelijkheid 
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7.1.2 VRIJWILLIG FUNCTIONEREN 

Wat is autonomie? 1. Autonomie als Separatie 2. Autonomie als Vrijwillig functioneren 

 

- Intrinsieke motivatie 
¨ Activiteit uitvoeren omwille van de activiteit zelf: die is inherent boeiend en interessant 

∆ Introjectie: zichzelf onder druk zetten om activiteit uit te voeren, iets doen om 
zelfwaardegevoel op te krikken 

∆ Identificatie: geïdentificeerd met waarde en belang van gedrag begrijpen 
∆ Integratie  

 
- Extrinsieke motivatie  

¨ Activiteit uitvoeren om een uitkomst te bekomen die buiten de activiteit zelf ligt  
∆ Externe regulatie: regels volgen om aan externe verplichtingen te voldoen 
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!! niet voor elk gedrag bestaat intrinsieke motivatie !!  

7.1.3 ONAFHANKELIJKHEID VS VRIJWILLIG FUNCTIONEREN 

 

 
 

- Staan relatief los van elkaar  
- Streven naar onafhankelijkheid en afhankelijkheid kan zowel uit vrije wil, als onder druk verlopen 

 
1. “Ik moet altijd alles alleen oplossen”: geen steun, het alleen moeten doen omdat er niemand helpt 
2. “Ik hou ervan mijn kleren zelf te kiezen” 
3. “Je doet wat ik vertel dat je moet doen!” 
4. “Dokter, kun je mij advies geven?”: vragen om steun 

1. Gecontroleerde 
onafhankelijkheid 

4. Autonome 
afhankelijkheid 

3. Gecontroleerde 
afhankelijkheid 

2. Autonome 
onafhankelijkheid 



 

 
 

73 
Autonome motieven = identificatie 
Gecontroleerde motieven = introjectie, externe regulatie  

7.2 ONTWIKKELING VAN AUTONOMIE 

7.2.1 ONAFHANKELIJKHEID/SEPARATIE 

Ontwikkeling van separatie/onafhankelijkheid  

- BLOS: toename van onafhankelijkheid 
¨ Normatief, logisch gevolg van 

∆ Biologische 
∆ Cognitieve  
∆ Emotionele ontwikkeling 

 
- Sterke toename tussen 13 en 15 jaar, daarna geleidelijker  
- Eerder bij meisjes  
- Voor alle jongeren een toename in emotionele separatie (niemand die meer afhankelijk werd) 

Gedragsmatige onafhankelijkheid 

- Vooral toename in zelf beslissen over persoonlijke en gezond/veilige zaken 
- Niet noodzakelijk gepaard met conflicten 
- Weinig of geen geslachtsverschillen  

 
è Eerst emotionele, dan pas gedragsmatige onafhankelijkheid  

 
- Verschillen in culturen (Westerse landen scoren hoger in onafhankelijkheid) 

7.2.2 VRIJWILLIG FUNCTIONEREN 

Ontwikkeling van vrijwillige functioneren  

- ZDT (zelfdeterminatie theorie): ontwikkeling naar meer autonoom en vrijwillig functioneren is cruciaal voor 
iedereen, niet enkel voor adolescenten 
 

- Vrijwillig functioneren  
¨ Géén ontwikkelingstaak (taak voor hele leven) 
¨ Basisbehoefte  

 
- Reflecterend karakter van vrijwillig functioneren  

¨ Ook toenemende vaardigheid om autonoom te functioneren 
¨ Op basis van ervaring met autonoom gedrag (operante conditionering: want vrijwillig functioneren = 

plezierig) 
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- Onderzoek 

¨ 5-13 jarigen: waarom ruim je je kamer op en poets je je tanden? 
∆ Afname van externe motieven (omdat het moet van mama) 
∆ Toename in geïnternaliseerd gedrag (omdat ik dan mijn spullen terugvind, omdat ik dan 

minder vaak naar de tandarts moet) 
¨ 16-18 jarigen: toename van vrijwillig functioneren algemeen 
¨ 20-80 jarigen: waarom betaal je belastingen en geef je fooi? 

∆ Meer autonoom gedrag met toenemende leeftijd  (meer identificatie en zelfs intrinsieke 
motivatie: plezierig vinden om geld te geven)  
 

- Rol van omgevingsfactoren > rol van leeftijd  

7.3 GEVOLGEN, EFFECTEN 

7.3.1 ONAFHANKELIJKHEID/SEPARATIE 

BLOS : nulhypothese  

- Onafhankelijkheid is nodig om 
¨ Ruimte te creëren voor bindingen met anderen 
¨ Sterke persoonlijke identiteit te ontwikkelen 

 
- Onafhankelijkheid = teken van volwassenheid --> meer welbevinden 

 
- Stoornissen in segregatie-individuatie proces leiden tot pathologie  

 
- Grote emotionele afstand tussen ouders en jongeren =  

¨ Minder vertrouwen in ouders 
¨ Minder vertrouwen in zichzelf 
¨ Meer sociale angst  
¨ Meer probleemgedrag  

 
- Jongeren die beslissingen nemen zonder ouders  

¨ Meer probleemgedrag en slechter presteren op school  

Verklaringen?  

- Loskomen van ouders = niet gemakkelijk (veiligheid afgeven) 
- Te sterk onafhankelijk zijn = slechte relatie met ouders & rebellie  
- Timing van ontwikkeling 

¨ Gedragsmatig: veel zelf beslissen op 13 jaar is maladaptief, maar sterke toename in zelf beslissen 
tussen 13 en 18 jaar is adaptief  
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Bovenste lijn = hogere 
mate van initieel 
niveau 
onafhankelijkheid = 
niet goed  

Onderste lijn = beter 
want geleidelijke 
toename en lager 
startpunt  

 

- Bij (te) vroeg 
ontwikkelende groep:  

¨ Meer stress, depressieve gevoelens en probleemgedrag 
¨ Grotere stabiliteit in probleemgedrag (life-course persistent Moffit) 
¨ Duidelijke link tussen mate van separatie en problemen: oorzaak van té vroege separatie 

∆ Slechte gezinsomgeving 

Mate van delinquentie  

- Samen beslissen = gemiddelde controle ouders = minst delinquentie  
- Jongere alles OF ouder alles beslissen = veel delinquentie  

7.3.2 VRIJWILLIG FUNCTIONEREN 

Nulhypothese ZDT  

- Autonomie is essentiële voorwaarde voor geluk 
 

- Autonomie = basisbehoefte  
¨ Bevrediging = welbevinden en optimaal 

functioneren 
 

- Frustratie van die behoefte leidt tot minder goed 
functioneren en psychopathologie  
 

- Willen --> meer actief, betere prestaties… 
- Moeten --> minder concentratie, meer faalangst… 

 
- Autonome motieven werken goed op KT en LT  
- Schuld en schaamte, onder druk, externe motivatie werkt enkel op KT  

¨ Externe druk = sneller opgeven  
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- Niet alleen adaptief gedrag en volharding, ook beter welbevinden en zelfwaarde  

¨ Druk (gecontroleerde motivatie) --> stress, enkel functioneren om anderen te plezieren, niet omwille 
van activiteit zelf) 

¨ Druk --> zelfwaardegevoel afhankelijk van externe normen en eisen  
¨ Autonome motivatie = je doet wat je wil, het interesseert je en je vindt het fijn  

 
- Positieve uitkomsten minder afhankelijk van leeftijd/timing/geslacht 

7.4 DETERMINANTEN 

Wat zorgt voor optimale ontwikkeling van onafhankelijkheid en vrijwillig functioneren? 

7.4.1 ONAFHANKELIJKHEID/SEPARATIE 

- Gezinsprocessen die optimale ontwikkeling van onafhankelijkheid beïnvloeden 
¨ Tolereren dat jongeren meer beslissingen zelf nemen 
¨ Ruimte geven om onafhankelijkheid te ontwikkelen 
¨ Actief ondersteunen en aanmoedigen van onafhankelijkheid 

 
- Niet eenvoudig voor ouders  

¨ Te veel onafhankelijkheid = los-zand gezinnen (leven samen, maar elk doet zijn eigen ding) 
∆ Jongeren mogen alles (geen grenzen, regels) 
∆ Grote afstand tussen gezinsleden onderling 
∆ Gebrek aan structuur  
∆ Kan leiden tot probleemgedrag  

¨ Te weinig onafhankelijkheid = kluwen gezinnen 
∆ Jongeren en ouders leven heel dicht op elkaar 
∆ Overbescherming 
∆ Kan leiden tot probleemgedrag en rebellie (gecontroleerde onafhankelijkheid) 

 
è Gulden middenweg  

o Onafhankelijkheid aanmoedigen in context van verbondenheid en ondersteuning  
o Kind de kans geven om wanneer nodig in de groei naar onafhankelijkheid te kunnen terugvallen op 

veilige basis (geen secure base: blijven vallen en kans op delinquentie) 

7.4.2 VRIJWILLIG FUNCTIONEREN 

- Gezinsprocessen die autonoom en vrijwillig functioneren in de hand werken 
¨ Ouderlijke autonomie-ondersteuning 

∆ Empathie tonen, rekening houden met perspectief van kind 
∆ Keuzemogelijkheden geven  
∆ Zinvolle verantwoording bieden bij niet zo leuke taak of verwachting 
∆ Geen dwingende moet-taal 
∆ Uitleg, steun en raad geven  
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è Adolescent zal achter zijn keuzes/gedrag staan 
è Keuzes worden ervaren als persoonlijk zinvol 
è Adolescent heeft gevoel van vrijheid 
è Kan hand in hand gaan met structuur en regels  

7.4.2.1  OPVOEDING 

WAT: onafhankelijkheid / afhankelijkheid 
HOE: autonomie-ondersteunend / controlerend  

- Autonomie ondersteunend regels stellen en structuur bieden 
¨ Zinvolle uitleg geven over regel 
¨ Mening van jongere vragen en erkennen 
¨ Geen dwingende taal gebruiken  

 
- Leidt tot 

¨ Meer autonome motieven om regels te volgen 
¨ Minder verzet tegen jongeren  

 
- Doordat jongeren op meer autonome manier de regels volgen, worden moeders ook meer autonomie-

ondersteunend  

 

Verbod op dwingende manier = -.39 (veel 
minder kans op internalisering van regels) 
 

Verbod op autonomie-ondersteunende 
manier = .32 (wel significant)  
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7.4.2.2  LEEFTIJDGENOTEN 

- Ook leeftijdsgenoten ondersteunen wederzijds elkaars autonomie 
¨ Sterke autonomie-ondersteuning verhoogt kwaliteit van relatie  

7.4.2.3  SCHOOL / LEERKRACHTEN! 

Hoe kan je als leerkracht een autonomie-ondersteunende leeromgeving creëren?  

- Processen die autonoom en vrijwillig functioneren in de hand werken bij leerlingen 
¨ Empathie, keuzemogelijkheden, zinvolle verantwoording, geen moet-taal, uitleg, steun, raad  

 
è Leerling zal meer gevoel van vrijheid hebben, beter presteren, langer volhouden en doorzetten  

7.5 CULTUUR 

Is autonomie een privilege voor Westerse jongeren?  

1. Autonomie als onafhankelijkheid/separatie  

Links = disjoint culture = individuen dicht bij elkaar maar wel los van elkaar (independent) bv. USA  
Rechts = conjoint culture = collectivisme, sterke samenhang (interdependent) bv. China  

- Hypothese: enkel in disjoint culturen heeft autonomie positieve gevolgen  
- Onderzoek 

¨ Zowel jongeren in China als USA tonen toename in zelfstandig beslissen 
¨ Toename sterker bij Amerikaanse jongeren 
¨ Enkel bij Amerikaanse jongeren:  

∆ Meer zelfstandig beslissen = beter welzijn en minder depressie  
 

2. Autonomie als vrijwillig functioneren  
 

- Jongeren kunnen zowel individualistische 
als collectivistische regels en normen 
internaliseren  

- Sterke internalisatie = hoger welbevinden  
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- Bevrediging van deze autonomie --> hoger welbevinden voor jongeren overal! (<--> autonomie als 

onafhankelijkheid: enkel meer welzijn bij Westerse jongeren) 

7.6 BESLUIT 

1. Autonomie is van groot belang voor het optimaal functioneren van jongeren! 

2. Adolescenten worden (best) geleidelijk aan onafhankelijk van de ouders, en ouders kunnen dit proces op 
een goede manier ondersteunen. 

3. Vooral de timing van de ontwikkeling van onafhankelijkheid is van belang voor de impact op het 
welbevinden van jongeren. 

4. Zowel ontwikkeling van onafhankelijkheid als de link met welbevinden is gebonden aan culturele normen en 
waarden. 

5. Vrijwillig functioneren is een essentiële basisnood van mensen, en dus ook van àlle adolescenten. 

6. Iedereen in de omgeving van jongeren kan bijdragen tot meer vrijwillig en dus ook meer optimaal 
functioneren: ouders, leeftijdgenoten, en, last but not least, leerkrachten! 

7. De ontwikkeling van onafhankelijkheid leidt op termijn ook tot meer autonoom en vrijwillig functioneren! 
Goede onafhankelijkheid is autonome onafhankelijkheid! Zeker voor Vlaamse jongeren! 
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8 PSYCHOSOCIALE ONTWIKKELING: HET GEZIN 

8.1 GEZINNEN IN ADOLESCENTIE 

- Jongeren brengen heel wat minder tijd door met hun ouders (zie vorige lessen) 
¨ Kwaliteit en kwantiteit van relatie verandert  

8.1.1 STORM & STRESS? 

8.1.1.1 VOOR ADOLESCENTEN 

-  Les 1: adolescentie = apejaren?  

Theorie: psycho-analyse (Freud, Blos)  

- Adolescentie = 2de separtie-individuatie fase  
¨ Losmaken van ouders is nodig om identiteit en autonomie te ontwikkelen 
¨ Gaat gepaard met conflicten, opstandigheid en rebelllie (--> Sturm und Drang) 

 
- Turbulentie is onvermijdelijk, natuurlijken noodzakelijk 

 
- Populaire mening : moeilijke periode (media, klinische praktijk, ouders) 

¨ Klopt dat?  
¨ Empirisich onderzoek!  

∆ Adolescentie = gevoelige periode  
• Meer klinische stoornissen 
• Meer psychosociale problemen 

(voor een (klein) deel van de jongeren: 9% persistent high op depressieve 
symptomen, 50% laag stabiel) 

8.1.1.2 VOOR OUDERS 

- Opvoeden in Nederland (bevraging) 
¨ 65% ouders: adolescentie is allermoeilijkste periode 
¨ Moeilijker voor moeders, voor ouders van dochters, in vroege/midden adolescentie 

 
- Ontwikkeling van autonomie  

¨ Aanval op gezinssysteem/opvoeder  
¨ Rol als voornaamste bron van steun aangetast (“Tel ik nog mee?”) 
¨ Zelfdefinitie als ‘ouder’ aangetast  

∆ Ook voor ouders kritische fase:  
• Mid-life crisis  
• Eigen ontwikkelingstaken (keuzes maken) 
• Jaloersheid (“Kinderen zijn nog jong, hebben nog zo veel keuze”) --> strenger 
• Meer vrijheden voor jongeren nu dan dat ouders hadden --> dit niet kunnen 

erkennen = strenger + te veel beperkingen opleggen 
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8.1.1.3 RELATIVERING 

- Wel toename conflicten en afname cohesie  
¨ Meestal geen ernstige/langdurige conflicten 

 
- Meeste adolescenten zien ouders als warm en ondersteunend en zijn tevreden 

¨ 5-10% zegt dat relaties verslechterden, MAAR meestal vòòr adolescentie al problemen  
 

- Conclusie 
¨ Adolescentie niet zó turbulent 
¨ Wel overgangsperiode = omvorming van relatie 

∆ Kind: unillaterale, hiërarchische relatie  
∆ Adolescent: meer gelijkwaardige relatie  

8.1.2 VERANDERINGEN IN… 

- Hiërarchie 
- Conflicten 
- Relatiekwaliteit 
- Communicatie en monitoring 

8.1.2.1 HIËRARCHIE 

- Toenemende behoefte aan en mate van autonomie 
 

- Steeds minder unilaterale beslissingen door ouders 
¨ Vaker samen beslissen of adolescent beslist na inspraak van ouders (onderhandelen) 

 

Moreel: wat is gepast gedrag?  
Conventioneel: alledaagse zaken, gewoontes 

- Moeders willen meer te zeggen hebben dan vaders 
op persoonlijk vlak  
 
- Ouders mogen nog veel zeggen over morele en 
conventionele zaken  
 

 

8.1.2.2 CONFLICTEN 

- Conflict = meningsverschil  
bv. adolescent wil weggaan met vrienden na school en ouder zegt ‘eerst moet je je huiswerk maken’ 
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- Frequentie conflicten 

¨ Vaker in vroege adolescentie (toenemende zelfstandigheid) 
¨ Minder in late adolescentie 
¨ Meestal conflicten met moeder  
¨ Toename = ook toename in intensiteit  

 
- Rapproachment: eerst meer afstand nemen, later terug dichterbij  

Onderwerpen conflicten 

- Vaak alledaagse aspecten gezinsleven (huisregels, tijdstip thuiskomen, niet doen wat ze vragen, huiswerk, 
huishoudelijke taken, school, tv-kijken, weinig thuis zijn) 
 

- Zelden over ideologie (politiek, waarden), en persoonlijke zaken (seksualiteit, relaties) 

8.1.2.3 RELATIEKWALITEIT 

- Kwaliteit van relatie verandert 
¨ Minder steun ervaren (herstelt zich na 16 jaar) 
¨ Grote verschillen tussen gezinnen  

∆ Kwaliteit relatie in kindertijd: hechtingskwaliteit  

8.1.2.4 COMMUNICATIE EN MONITORING 

Monitoring = proberen te achterhalen wat het kind doet in de vrije tijd buitnee het gezin, wat het kind beleeft en 
voelt  

- Actieve strategieën 
¨ Vragen stellen, info eisen 
¨ Actief luisteren en observeren (toezicht houden) 

 
- Passieve strategieën --> meest accurate kennis 

¨ Afwachten tot het kind spontaan vertelt 
¨ Informatie krijgen van anderen  

 
- Intrusieve strategieën 

¨ Stiekem informeren bij anderen 
¨ Stiekem gesprekken op gsm/pc lezen, sociale media checken 

 
è Aard strategiën verandert 

 
- Actieve rol van jongeren zelf  

¨ Informatie-management (wat vertel ik en wat niet) 
¨ Geheimen als deel van losmakingsproces 
¨ Kunnen ouders ervoor zorgen dat adolescent meer spontaan vertelt? 

∆ Ouders weten alles al via Smartschool 
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∆ Contact met gezin via chatgroep (smartphone = digitale navelstreng) 
∆ Ouders zijn meer overbeschermd  

 
- Andere inhoud monitoring? Minder over gedrag buitenshuuis, meer over mediagebruik thuis? 

¨ Restrictief: beperken, verhinderen 
¨ Actief: uitleg geven, mening uiten 
¨ Samen kijken of samen media consumeren  (van controlerend naar autonomie-ondersteunend) 

8.2 OPVOEDEN EN WELBEVINDEN 

8.2.1 MODEL (DARLING & STEINBERG) 

1. Opvoedingsdoelen en -waarden van ouders 
¨ Specifieke doelen (sportieve competentie verwerven) 
¨ Globale doelen (gelukkig zijn, respectvol handelen) 

 
2. Opvoedingsgedrag van ouders  

¨ Concreet gedrag in interactie 
¨ Doelgericht (huiswerk helpen om te slagen) 
¨ In specifieke context 
¨ Manifest: ‘wat’ van de opvoeding  

 
3. Opvoedingstijl van ouders  

¨ Emotionele klimaat in gezin 
¨ Verzameling van attitudes van ouders naar kind toe  
¨ > gedrag, ook: emoties, lichaamshouding, stemgebruik, aandacht  
¨ Latent: ‘hoe’ van de opvoeding 

 
4. Gevoeligheid/openheid van kind voor opvoeding  

¨ Orchideeën: kinderen die héél gevoelig zijn voor opvoeding (zowel goed als slecht) 
¨ Paardenbloemen: kinderen die ongeacht opvoeding altijd OK functioneren 
¨ Differential susceptibility (les 1: genetische gevoeligheid voor omgevingsfactoren) 

!! Opvoedingsgedrag + opvoedingsstijl volgen uit de doelstellingen  

- Effect van opvoedingsgedrag en -stijl 
¨ Opvoedingsgedrag heeft direct effect op jongere 
¨ Opvoedingsstijl heeft indirect effect op jongere, via opvoedingsgedrag 
¨ Betekenis/effect van opvoedingsgedrag hangt ook af van opvoedingsstijl én gevoeligheid van kind 

Vb. toezicht op huiswerk in warme relatie = betrokkenheid, toezicht in afstandelijke relatie = bemoeizucht 
Gedrag = toezicht, hoe = warm en ondersteunend of koud en streng --> ander effect  
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8.2.2 OPVOEDINGSGEDRAGINGEN 

- Gericht op ondersteuning 
- Gericht op controle 
- Gericht op autonomie  

8.2.2.1 GERICHT OP ONDERSTEUNING 

- Veillige en warme omgeving, gericht op fysiek en emotioneel welzijn van jongere  
- Individualiteit en zelfstandigheid ondersteunen 
- Veilige basis voor exploratie 
- Liefde en zorg (bemoedigen, affectie tonen, adequaat reageren op signalen) 

 
è Jongere voelt zich begrepen en geaccepteerd  

8.2.2.2 GERICHT OP CONTROLE 

- Overdracht van kennis, waarden en normen 
- Bieden van structuur (=sturen) 
- Samen afspraken maken over redelijke regels en normen 
- Toezien dat regels nageleefd worden 
- Toezicht houden (monitoring) 

Soorten controle  

- Autoritatieve gedragscontrole (bij democratische stijl) 
¨ Reden en uitleg waarom iets moet of niet mag door informatie en aanwijzing (inductie) 
¨ Beroep doen op verantwoordelijkheid (demandingness) 
¨ Duidelijke structuur binnen het gezin 
¨ Weten wat/waar de adolescent doet/is 
¨ Positief effect op ontwikkeling 

 
- Autoritaire machtscontrole 

¨ Machtsuitoefening, restrictiviteit 
¨ Stellen van strikte regels (geen inspraak) 
¨ Toepassen van macht (vb. streng straffen, verbieden) 
¨ Negatief effect op ontwikkeling 

 
- Psychologische controle (Brian Barber, 1996) 

¨ Controle van gevoelens en emoties 
¨ Ondermijnen van autonomie (ZDT) van jongere 
¨ Opleggen van een schuldgevoel 
¨ Conditionele ondersteuning 
¨ Negatief effect op ontwikkeling 
¨ In alle gezinnen wel eens (zeker als ouders zich zelf niet goed voelen) 
¨ Meer internaliserende problemen 
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Op welk domein inspelen?  

Voorbeeld: slechte vrienden 
- focus op morele/conventionele domein: “Pas op, die vrienden doen gevaarlijke dingen!” 
- focus op persoonlijke: “Je mag er niet mee omgaan, wat zie je in die rare vrienden?”  

Voorbeeld: puberkamer  
- focus op morele/conventionele domein: “Ruim best je kamer eens op als je je kleren wil terugvinden” 
- focus op persoonlijke: “Laat mij in je kamer, dan ruim ik hem op want je bent te slordig!”  

è Inspelen op morele/conventionele werkt het best   

8.2.2.3 GERICHT OP AUTONOMIE 

 

- Ondersteunen van  
¨ Ontwikkeling van 

onafhankelijkheid  
¨ Ontwikkeling van vrijwillige 

functioneren  

 

 

 

 

 

 

8.2.3 OPVOEDINGSSTIJLEN  

- DEMOCRATISCH (steun + controle) 
¨ Meest positieve ontwikkeling 
¨ Bevordert ontwikkeling zelfstandigheid 
¨ Positief zelfbeeld 
 
- AUTORITAIR (te veel controle) (straffen) 
¨ Meer kans op probleemgedrag 
¨ Lagere sociale competentie 
¨ Geen groot zelfvertrouwen 
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- TOEGEEFLIJK (te weinig controle) 

¨ Zwakke controle van impulsen 
¨ Gebrek aan sociale vaardigheden 
¨ Moeilijk verantwoordelijkheid opnemen 
¨ Sterk gericht op leeftijdgenoten 
¨ Meer probleemgedrag 

 
- ONVERSCHILLIG (te weinig ondersteuning) 

¨ Negatief zelfbeeld 
¨ Slechte schoolprestaties 
¨ Gebrek aan empathie 
¨ Negatieve sociale verwachtingen 
¨ Gebrek aan zelfcontrole 
¨ Verhoogd risico op delinquentie 

 
- In Vlaanderen (2000): grootste groepen zijn perm-onverschillig en perm-toegeeflijk, dan democratisch, dan 

autoritair  

8.2.4 BROERS EN ZUSSEN 

- Uniek soort relatie  
¨ Broers/zussen: gelijkwaardig & onvrijwillig 
¨ Leeftijdsgenoten: gelijkwaardig & vrijwillig 
¨ Ouders: ongelijkwaardig & onvrijwillig 

 
- In adolescentie is de relatie emotioneel geladen 

¨ Conflict (neemt toe in vroege ado, neemt af in late ado) 
∆ Oudste vindt jongere kinderachtig  

 
- Invloed op relaties met leeftijdsgenoten 

¨ Met broers/zussen leer je vaardigheden die je nodig hebt bij vrienden  
∆ Positief effect op algemeen functioneren 
∆ Negatief effect op probleemgedrag  

 
- Richting beïnvloeding tussen brussen  

¨ Positieve invloed: beide richtingen 
¨ Negatieve invloed: van oudste naar jongste (oudste leert roken van peers en leert het aan jongste) 

8.2.5 GEZIN ALS SYSTEEM 

8.2.5.1 SYSTEEMKENMERKEN 

- Gezin bestaat uit verschillende subsystemen 
¨ Subsysteem = dyadische relatie in het gezin  

∆ Relatie tussen 2 ouders 
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∆ Relatie tusen jongen en vader  
∆ Relatie tussen jongen en moeder  
∆ Relatie tussen …  

 
- Gedrag van 1 persoon beïnvloedt ninet enkel zijn/haar eigen subsysteem, maar ook het hele systeem 
- 1 subsysteem beïnvloedt ook elk ander subsysteem  
- Verandering in individu of subsysteem leidt tot disbalans/onevenwicht in globale systeem, totdat systeem is 

aangepast aan verandering  
 

- Gezin = open systeem  
¨ Invloeden van buitenaf (op individu, op subsysteem, op gezin) 

∆ Bv. vrienden van ouders, lieven, grootouders…  

8.2.5.2 SYSTEEMFOUTEN 

Uitgangspunt  

- Er moet voor iedereen een duidelijke structuur zijn 
- Gezin omvat verschillende subsystemen 

¨ Oudersysteem 
¨ Systeem van kinderen  

Problemen met subsystemen  

1. Ouders niet op één lijn 
- Verschillende opvoedingsstijlen    (minder erg) 
- Tegenstrijdige verwachtingen      (erger) 
- Onderlinge machtsstrijd (ernstige huwelijksdisharmonie) (ergst) 

 
2. Grenzen tussen subsystemen te vaag/onduidelijk 
- Kind neemt plaats in subsysteem ouders in  (bv. ouder ziet kind als gelijke, of ouder gaat coalitie aan met 

kind tegen andere ouder) 
- Personen van buiten gezin bemoeien zich (bv. bij grootouders mag meer, dus gezag thuis negeren) 

 
3. Omgekeerde hiërarchie 
- Ouders oefenen te weinig gezag uit (zijn soms bang van kinderen) 
- Gezagsvacüum ontstaat 
- Vaak bij jeugdige delinquenten 

8.3 OPEN VRAGEN 

8.3.1 STRUCTUUR & SES? 

- Scheiding ouders  
¨ 20% heeft gescheiden ouders  
¨ Woonsituatie (co-ouderschap)  

è Welke gevolgen? Direct of indirect? (stress bij ouders, aanpassing, geldproblemen, nieuwe partner…) 
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!! kinderen worden nooit beter van een scheiding !!  
cfr. toename emotionele problemen bij scheiding bij kinderen tussen 7 en 22 jaar  

- Sociale milieu 
¨ Inkomen, opleiding, beroep  
¨ Lager sociaal milieu 

∆ Meer probleemgedrag  
∆ Minder goed op school  
∆ Minder sociaal competent  

¨ Vooral indirecte effecten  
∆ Meer belasting en stress voor ouders 
∆ Minder goed opvoeden: meer restrictieve controle --> minder ondersteuning  

 

Hoe economische 
problemen, problemen bij 
adolescenten kunnen 
veroorzaken  

8.3.2 CULTUURVERSCHILLEN 

Andere cultuur = andere opvoeding = andere gevolgen?  

- Cultureel waardenmodel  
¨ Afro-Amerikanen in VS   

∆ Negatieve gevolgen van autoritaire 
aanpak veel minder duidelijk!  
 

- Etnisch equivalentiemodel (universeel)  
¨ Cultuur niet als mediërende factor 
¨ Afro-Amerikanen in VS 

∆ Democratische opvoedingsstijl is ook meest effectief om gedragsproblemen te voorkomen  
∆ Dus wel universeel!  

8.3.2.1 ONDERZOEK VERGELIJKING CHINA EN BELGIË  

- Psychologische controle komt vaker voor in China 
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- Schuld en schaamte zijn meer voorkomend en nspelen een belangrijke rol in het benadrukken van sociale 

cohesie en interdependentie (China) 
 

- Sterke druk om te presteren (cf. Tiger mothers) 
¨ Maar 1 kind dus maar 1 kans om het goed te doen  

 
- 3 moederlijke responsen op slecht rapport op school  

¨ Ronduit controlerend 
∆ “Ik had beter verwacht, je hebt niet je best gedaan zeker? Het moet beter volgende keer. Je 

moet nu studeren als ik het zeg en ik zal het controleren.”  
¨ Ronduit autonomie-ondersteunend 

∆ “Je had misschien verwacht dat het beter zou zijn? Hoe denk je dat het zo gelopen is? Je kan 
proberen om te leren eruit. Zie het als een uitdaging, je kan altijd bij mij terecht.” 

¨ Schuld-inducerend 
∆ “Ik had gehoopt dat het goed ging zijn, dus ik ben wel erg teleurgesteld. Als ik jou was, zou ik 

me schuldig voelen. Ik doe dit alllemaal voor jou, en ik krijg stank voor dank. Je toekomst 
staat op het spel!”  

Kinderen gaan anders om met de opvoeding, maar als ze zich gecontroleerd voelen, leidt het altijd tot verzet  

- Subtiele cultuurverschillenn in hoe ze ouderlijke gedragingen percipiëren en hoe ze erop reageren, maar  
¨ Ervaringen van controle zijn voor iedereen frustrerend (universeel) 
¨ Schuld-inductie is nooit beter dan autonomie-ondersteuning, zelfs niet in China  
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8.3.3 TRANSACTIONALITEIT 

In welke mate hebben kinderen invloed op de opvoeding?  

 

Kind stelt probleemgedrag --> gedrag thuis --> emotionele reacties van ouders --> meer probleemgedrag  
Kind stelt probleemgedrag --> gedrag thuis --> geen monitoring (minder toezicht want ouder wil conflict vermijden)  
--> nog altijd probleemgedrag  

8.4 BESLUIT 

- (Geleidelijke) transformatie van gezinsrelaties 
¨ Lichte toename stress 
¨ Positieve kwaliteit van band behouden 

 
- Wel: Wijzigingen in aard van band ouders - Niet: Band doorsnijden (= separatie) 

 
- Goede balans tussen 

¨ Zelfstandigheid toelaten en stimuleren 
¨ Betrokken blijven en toezicht houden 

 
- Ook leeftijdgenoten belangrijk 

¨ Twee systemen niet los van elkaar 
¨ Onderlinge verhouding invloed twee systemen (zie volgende les!) 



 

 
 

91 
9 PSYCHOSOCIALE ONTWIKKELING: LEEFTIJDSGENOTEN 

- The nurture assumption (J. Harris) 
¨ Controversieel 

∆ Altijd onderzoek naar hoe kinderen hun ouders beïnvloeden, maar nooit de vraag OF ze dat 
wel doen 

¨ ‘Why children turn out the way they do’   
∆ ‘Parents matter less than you think and peers matter more’ 
∆ Boodschap naar ouders: ouderlijke onverschilligheid?  

9.1 LEEFTIJDGENOTEN? 

- Leeftijdsgenoten = peers = gelijken  
 

- Gelijken 
¨ Zelfde leeftijd? NEE 
¨ Zelfde ontwikkelingsniveau? JA 
¨ Betrokken in zelfde activiteiten? SOMS  

è Ontwikkelingsgelijken  
 

- Tegenover relatie met ouders (ongelijken) 
¨ Gelijker inzake kennis en sociale positie 
¨ Horizontaler 
¨ Zelf gekozen  

 
- Effecten van relaties met peers 

¨ Van belang voor groei en ontwikkeling (positief) 
¨ Soms ook verstorende invloed op ontwikkeling (negatief) 

9.2 VRIENDSCHAPPEN 

- Meeste jongeren hebben 3-4 echte vrienden 
- Hoe ouder, hoe minder beste vrienden 
- Jongens vaak grotere vriendengroepen 
- 1% heeft helemaal geen vrienden 
- Wat doe je het liefste in je vrije tijd? 1) iets doen waar ik echt goed in ben, 2) vrienden ontmoeten 
- Meeste jongeren hebben dagelijks/meermaals per week contact met vrienden  
- Zeker maandelijks/wekelijks fysiek contact  

9.2.1 ESSENTIE & FUNCTIES 

William Hartup: “The best indicator of how well your child will adapt as an adult is not school grades or IQ. It is the 
quality of their near friendships. A child’s ability to get along with others is possibly the most important factor in how 
he or she will succeed as an adult.  

- Vriendschap = relatie tussen 2 mensen die elkaar graag mogen 
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- Essentiële kenmerken 

¨ Gelijkwaardigheid (gevoel van) 
¨ Wederkerigheid (tweerichtingsverkeer) 
¨ Betrokkenheid (iets voor elkaar over hebben)  

 
- Belangrijke functies  

¨ Opbouwen en onderhouden vriendschap (sociale competenties) 
¨ Leren van waarden en normen 
¨ Ontwikkeling van perspectief nemen 
¨ Ontwikkeling van zelf en identiteit  
¨ Leren van sociale vaardigheden (conflicthantering, omgaan met agressie, communicatie en 

assertiviteit) 
 

- Terreinhypothese: ouders en peers hebben elk een belangrijke invloed op jongeren, maar elk op een ander 
terrein  
 

- 3 categorieën van vrienden 
¨ Beste (prototype) 
¨ Goede  
¨ Oppervlakkige  

9.2.2 WEDERKERIG VS UNILATERAAL 

- Wederkerig = als 2 jongeren elkaar noemen als beste vrriend 
¨ Zelfde interesses, zelfde problemen…  

- Uninlaterale (gewenste) vriendschap  
¨ Komt van één kant (A nomineert B, maar B nomineert A niet) 
¨ ‘Vriend’ is vaak populaire jongere 
¨ Sterke invloed op gedrag (wil die jongere als vriend, dus alles daar aan doen) 

9.2.3 THEORIEËN 

Sullivan theorie : interpersoonlijke ontwikkelingstheorie (intimiteit en verbondenheid) 

- In verschillende levensfasen een nieuwe sociale behoefte 
- Toevoeging van reeds bestaande behoeftes  

¨ Baby-peuter: tederheid 
¨ Kleuter: gezelschap 
¨ Kind: aanvaarding 
¨ (Pre)adolescent: intimiteit  

è Voorbereiding op latere romantische relaties  
 

- Geslachtsverschillen  
¨ Meisjes 

∆ Vroeger intieme vriendschappen (jongere leeftijd) 
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∆ Vriendschappen intiemer  
∆ Intieme vriendschappen komen vaker voor  

 

Selman theorie : interpersoonlijk perspectief nemen  

- Adolescentie: cognitieve vaardigheden 
¨ Nadenken over zichzelf 
¨ Nadenken over anderen  

 
- Zich verplaatsen in gevoelens en standpunten van anderen (= perspectief nemen) 

¨ Zo beter kwalitatief goede relaties in standhouden  
¨ In vriendschappen worden deze vaardigheden ook verder ontwikkeld (tweerichtingen) 

9.2.4 DYNAMIEK 

- Ontstaan  
¨ Op basis van gelijkheid  
¨ Vaker met jongeren die  

∆ +/- 2 jaar verschillen in leeftijd 
∆ Zelfde dingen doen in vrije tijd  
∆ Zelfde muziek luisteren  

è Gelijkheid !  
 

- Stabiliteit / duurzaamheid 
¨ Groter dan in kindertijd, maar wel grote variatie in duur  
¨ 70% vriendschappen blijft minstens 1 jaar  
¨ Duurzaamheid = kwaliteit van vriendschap (steun, nabijheid, intimiteit) 
¨ Jongens: samen activiteiten doen 
¨ Meisjes: uitwisselen van gevoelens en gedachten  

 
- Reden van beëindigen vriendschap  

¨ Onenigheid  
¨ Competitie  
¨ Conflict  

∆ Niet altijd negatief!  
∆ Effecten van conflict afhankelijk van emotionele afstand binnen relatie  

• Kleine afstand = vaker conflicten, maar geringe effecten, geen bedreiging voor 
duurzaamheid (eerder leerervaringen: sociale vaardigheden) 

9.3 EFFECTEN VAN VRIENDEN 

9.3.1 DRIE PREMISSES (HARTUP) 

3 assumpties voor effecten van vrienden (Hartup) 
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1. Al of niet vrienden hebben 
2. Wie zijn de vrienden (kenmerken) 
3. Kwaliteit van vriendschapsrelatie 

 
1. Al of niet vrienden hebben 

- Meer sociaal competent = meer vrienden (vicieuze cirkel) 
- Betere psychische gezondheid (bv. zelfwaardering, minder eenzaamheid) 

!! voorzichtig interpreteren: welke richting? Effect andere relaties?  
 
2. Wie zijn de vrienden (kenmerken) 

- Vaak zelfde kenmerken (positief en negatief) 
- Gelijkheid: ontstaan via 2 processen 

¨ Selectie (= gelijkheid bij begin) = belangrijkste  
∆ Vanuit behoefte om om te gaan met mensen zoals wij  
∆ Positieve bevestiging – vorming identiteit  

¨ Wederzijdse socialisatie (= meer geilljk worden) 
∆ Imitatie (elkaar als rolmodel) 
∆ (Non)verbale beloning en aanmoediging  

 
3. Kwaliteit van vriendschapsrelatie 

- Belangrijk voor instandhouden vriendschap 
- Moeilijk te meten: zelfrapportage, subjectief, visie 1 persoon 
- Perceptie kan voor 2 partners in relatie heel verschillend zijn 

¨ Discrepantie tussen percepties hangt meer samen met psychosociaal functioneren (dan met 
perceptie van één van de vrienden) 

 

9.3.2 EFFECTEN VAN VRIENDEN OP ONTWIKKELING 

- Korte termijn: vooral emotioneel (plezier) 
- Lange termijn: sociaal, emotioneel, cognitief  

¨ Vriendschap = unieke context voor ontwikkeling 
¨ Mogelijkheid om specifieke vaardigheden te leren  

 
- Sociale ontwikkeling 

¨ Prosociale vaardigheden (bv. helpen) 
¨ Affectieve band (bv. zich openstellen) 
¨ Conflicten oplossen  

è Fundament voor latere liefdesrelaties  
 

- Emotionele ontwikkeling 
¨ Veilige basis --> uitwisseling van intieme gevoelens 
¨ Emoties leren uitdrukken en reguleren 
¨ Omzetten emoties in gedrag (bv. schuldig voelen, het uitpraten) 
¨ Vriendschap zelf is intense emotionele ervaring  
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- Cognitieve ontwikkeling (minder gekend) 

¨ Leren ideeën uitwisselen en onder woorden brengen 
¨ Standpunten van anderen leren zien 
¨ Denken over denken (metacognitie) 

Ook negatieve effecten mogelijk!  

- Kenmerken van vrienden 
¨ Socialicatie van deviant gedrag 
¨ Stimuleren tot gebruik van alcohol, drugs, sigaretten…  

 
- Lage kwaliteit van relatie 

¨ Problemen met vrienden --> verstoord gedrag op school 
¨ Risicofactor voor emotionele problemen 
¨ Veel conflicten --> conflictueus interactiepatroon  

 
- Hoge kwaliteit van relatie  

¨ Self-disclosure: jezelf volledig openstellen --> onzekerheid, afhankelijkheid, angst (bv. te veel jezelf 
blootgegeven en nu wordt er over je geroddeld) 

¨ Co-ruminnatie: met twee piekeren (neerwaartse spiraal van verder piekeren) --> sterke invloed op 
depressieve gevoelens (vooral bij meisjes) 

9.4 VRIENDENGROEPEN 

9.4.1 KENMERKEN 

Coleman: negatieve invloed van vriendengroepen  

- Vroeger 
¨ Grote generatiekloof en veel discussie tussen ouders en jongeren 

∆ Idee dat vriendengroepen negatief zijn 
• Eigen waarden en normen 
• Tegengestelde waarden aan die van volwassenen (verzet) 
• Los van maatschappij van volwassenen (gesloten vriendengroepen) 

- Nu  
¨ Socialisatie in vriendengroepen niet noodzakelijk negatief 
¨ Meer positief: wederkerigheid, gelijkwaardigheid, samenwerking 
¨ Vriendengroepen en volwassen wereld ≠ aparte werelden  
¨ Binnen vriendengroepen grote verschillen in vriendschappen 
¨ Vriendengroepen niet volledig exclusief/uitsluitend (20%-30% is lid van meerdere groepen) 

 
- Brown: vriendengroep = sociaal systeem  

¨ Duidelijke grenzen (negeren uitsluiten) 
¨ Subtiele processen (acceptatie, verwerping, conformiteit) 
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- Busch: verschillen tussen vriendengroepen 

¨ Delinquente groepen: sterkere grenzen, strakkere hiërarchie 
∆ Meer sociale druk --> conformiteit en solidariteit 

9.4.2 INVLOEDEN 

Welke invloed de vriendengroep heeft  

- Twee factoren 
¨ Normen en waarden (= wat groep uitdraagt) 
¨ Identificatie met groep (= vatbaarheid voor ideeën van groepsleden) 

 
- Algemeen: invloed is positief  

¨ Unieke context: leren specifieke vaardigheden 
¨ Normen en waarden van vriendengroep lijkenn vaak sterke op die van volwassenen  

∆ Geen tegenbeweging 
¨ Sterke identificatie met groep --> meer steun, bevordert identiteitsontwikkeling en in-group 

vriendschappen  
 

- Invloed kan ook negatief zijn (deviante groepen) 
¨ Oorzaak en gevolg onduidelijk 
¨ Elkaar opzoeken (vrijwillige selectie)  

<--> sociale uitsluiting (enkel deviante groepen blijven nog over: gedwongen selectie) 
<--> druk naar specifiek gedrag (socialisatie: vaak heel subtiel)  

∆ Deviantie-training: elkaar aanmoedigen = voorspeller van later delinquent gedrag 
∆ Mechanisme van wederzijdse bekrachtiging 
∆ Sterkere effecten bij sterke identificatie met deviante groep  

 
- Invloed van groep waar je niet toe behoort  

¨ Riskant gedrag stellen om opgenomen te worden  
¨ Effect van perceptie van gedrag potentiële vrienden (bv. het gevaar niet zien) 

∆ Stoer, nonchalant doen om erbij te horen  
¨ Opvallend gedrag neemt later weer af 

è Effect van selectie >> effect van socialisatie 
 

- Groep = beste vrienden + oppervlakkige vrienden  
¨ Effect vriendengroep > effect beste vrienden bij roken, alcohol, delinquentie: groepsdruk 
¨ Effect beste vrienden > effect vriendengroep bij welbevinden, depressie, angst  

 
- Vriendschappen en sociale media 

¨ Zelfde processen als face-to-face vriendschappen  
∆ Kwalilteit online vriendschap ~ welbevinden en duurzaamheid 
∆ Socialisatie gebeurt ook online  
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- Vriendengroepen en etniciteit  

¨ Veel onderzoek in USA 
¨ Niet toepasbaar op NL en VLA (en weinig onderzoek hier) 
¨ Twee aspecten belangrijk 

∆ Verschil schoolcontext ~ buitenschoolcontext (meer gescheiden vriendengroepen) 
∆ Verschil in sociaal milieu (hoge SES? Dan is SES belangrijker dan cultuur) 

¨ In VLA: meerderheid heeft weinig/geen vrienden met andere afkomst  

9.5 HERSENEN, PEERS EN ROEKELOOS GEDRAG  

- Cfr. adolescentie is tijd van roekeloos gedrag  
¨ Oorzaken 

∆ Sensatiezucht 
∆ Cognitief egocentrisme  
∆ Hersenontwikkeling 

• Sterkere impulsiviteit 
• Meer egocentrisme 
• Erg gevoelig voor sociale verwerping 
• Meer gevoelig voor beloning (en bereid om meer risico’s voor te nemen) 

 
 

- Waarom sommigen wel en anderen niet?  
¨ Invloed van leeftijdsgenoten! Gelijkheid & conformiteit 

∆ Direct 
• Socialisatie  
• Selectie  

∆ Indirect: versterken van effecten van sensatiezucht en egocentrisme  
• Experiment: remmen jongeren op tijd? Als jongere de taak alleen doet: weinig 

risicovol gedrag. Als jongere taak doet terwijl vriend kijkt: veel meer risicogedrag. Als 
peers erbij zijn: meer activatie in ventrale striatum (pleziergebied) en orbitofrontale 
cortex (beloningssyteem). 

è Peers versterken sensatiezucht – waarneembaar in hersenen  
 

- Mogelijke verklaring: belang van aanvaarding en verwerping  
¨ Cyberball experiment: inclusie (iedereen gooit bal naar iedereen), plots wordt iemand uitgesloten. 

Vanaf uitsluiting een veel grotere daling in mood en stijging in angst (verschil veel groter bij 
adolescenten dan bij volwassenen). Zelfde hersengebieden die pijn registeren, werden actief bij de 
uitsluiting.  

9.6 GROEPEN OP SCHOOL 

- Waar ontmoet je je vrienden?  
¨ Jongens: 53% op school 
¨ Meisjes: 70% op school 
¨ Blij dat jongeren naar school kunnen (het is nuttig om je vrienden te zien) 
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- Ontmoetingsplekken variëren naargelang leeftijd (11 --> 18 jaar) 

¨ Veel op school --> minder  
¨ Soms thuis --> meer thuis 
¨ Weinig op straat --> café, disco, fuif 
¨ Lichte daling sportclub, jeugdbeweging 

9.6.1 SOCIALE STATUS 

Sociale status = sociale positie in groep  

- Twee processen 
¨ Sociale acceptatie (peernominaties ‘tof’, ‘aardig’) 
¨ Sociale verwerping (peernominaties ‘niet tof’) 

(niet noodzakelijk tegengesteld) 
 

- Bepalende kenmerken  
¨ Individuele kenmerken (gedrag) 
¨ Interactie: gedrag in ene groep wordt aanvaard, in andere groep niet  

bv. hard studeren verworpen bij kantjeslopers, maar aanvaard bij strevers  
 

- Gevolgen 
¨ Positieve status: zelfwaardering, welbevinden, prosociaal gedrag  
¨ Negatieve status: eenzaamheid, drugs, agressie en delinquentie, problemen op school  

 
- Stabiliteit 

¨ Discontinuïteit zou regel moeten zijn: betekenis gedrag verandert met leeftijd  
vb. verlegenheid is reden voor verwerping in SO, maar niet in BaO  

¨ Toch relatief stabiel (op alle leeftijden zelfde) 
∆ Aanvaarding = Prosociaal gedrag (samenwerking, betrokkenheid, helpen) 
∆ Verwerping = Agressie + ontbreken prosociaal gedrag  

 
 

5 statusgroepen  
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9.6.2 SOCIALE VERWERPING 

Statusgroepen homogeen of subgroepen?  

- Verworpen adolescenten: 2 subgroepen met elk eigen reden  
¨ Agressief-verworpen 

∆ Erg storend gedrag 
∆ Meer jongens dan meisjes  

¨ Onderworpen-verworpen 
∆ Zeer geringe assertiviteit 
∆ Weinig sociale interactie 
∆ Groter risico in adolescentie dan in kindertijd  

 
è Belangrijk onderscheid voor interventie!  

Cruciaal = ontbreken van prosociaal gedrag  

- Veel antisociaal gedrag + veel prosociaal gedrag = niet verworpen 
- Veel antisociaal gedrag + weinig proscociaal gedrag = wel verworpen  

¨ Geen positieve eigenschappen die kunnen compenseren voor de negatieve eigenschappen 

9.6.3 PESTEN 

Pesten = voortdurende reeks negatieve fysieke of verbale interacties van een of meerdere personen ten opzichte 
van een andere persoon (actieve sociale verwerping) 

- Achtergrond 
¨ Aandacht, status, dominantie 
¨ In nieuwe groepen (bv. 1ste jaar SO) 

 
- ≠ sociale verwerpinng 

¨ Pesten = duidelijk actieve negatieve handelingen 
¨ Sociale verwerping = afkeer (geen negatief gedrag)  

 
- Frequentie (vaak!) 

¨ Slachtoffers: 15-20% (jongens = meisjes) 
¨ Daders: 10% (vaker jongens) 
¨ 80% jongeren i nschool is betrokken bij pesten 

∆ Assistenten: doen actief mee 
∆ Aanmoedigers: moedigen indrect aan (lachen, commentaar) 
∆ Helpers: helpen slachtoffer 
∆ Buitenstaanders: doen niets maar zien het wel  

 
- Methodes 

¨ Jongens: meer direct en fysiek (duwen, slaan, geweld) 
¨ Meisjes: meer indirect (roddelen, schelden, uitsluiten)  
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- Band met probleemgedrag  

¨ Slachtoffers: internaliserende problemen (negatief zelfbeeld, sociale angst, depressie, minder 
vrienden, vaker verworpen) 

¨ Daders:  
∆ Agressiever en meer delinquent gedrag 
∆ Vaker verworpen, minder populair? (Soms ook op bijstand rekenen) 
∆ Wel sociaal handig: controversieel! 
∆ Pesten = onderdeel van breder deviant gedragspatroon, al voor de adolescentie herkenbaar  

¨ Daders & slachtoffers: meest ongunstige prognose inzake later crimineel gedrag  
 

- Causaliteit: wat beïnvloedt wat?  
¨ Klassiek bv. pesten --> onzekerheid?  
¨ Of: onzekerheid (geen sociale vaardigheden) --> gepest worden?  

 
- Rol van vriendengroepen 

¨ Vooral bij daders: aanmoedigen, niet ingrijpen, meedoen  
 

- Sociale media: cyberpesten  
¨ Intentioneel, agressief en schadelijk online gedraga 
¨ Daders van cyberpesten pesten ook face-to-face  
¨ Slachtoffers lijden even sterk als gewoon pesten 

∆ Slachtoffer vindt nergens nog safe-haven (pesten kan op ieder moment!) 

Wat doen aan pesten? 5-sporen beleid (5 partijen)  

1. Slachtoffer: concrete adviezen, sociale vaardigheden trainen 
2. Pester: confronterende gesprekken, leren omgaan met agressie 
3. Zwijgende: activeren 
4. Ouderrs: achtergrondinfo en adviezen 
5. Leerkracht: alert maken, achtergrondinfo, inzicht in klasmechanismen, confronterend optreden, duideiljke 

stelling nemen, algemeen pestkader  

Olweus: herstructuren sociale klimaat op school  

- Warme belangstelling/betrokkenheid van volwassenen 
- Veranderen van concrete pestgedrag, niet de oorzaken 
- Volwassen treden op met gezag (consequentie) 
- Klasse- en schoolbijeenkomsten  
è Minder pesten op school ~ minder anti-sociaal gedrag ~ minder drankmisbruik 

9.7 PEERS VS OUDERS? 

J. Harris (intro) ‘Het misverstand opvoeding’… MAAAR  

- Vrienden zijn geen tegenbeweging, geen bedreiging 
- Invloed vrienden vaak overschat, invloed ouders onderschat 
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- Eerder samenspel van factoren: rol van vrienden niet te beschrijven zonder verwijzijng naar relatie met 

ouders  

Twee invalshoeken  

- Verschillen tussen relaties (divergentie) 
- Overeenkomsten tussen relaties (convergentie)  

9.7.1 DIVERGENTIE (SULLIVAN) 

Sullivan: divergentie  

- Verschillende relaties bieden verschillende context voor ontwikkeling 
Bv. verschillende sociale behoeften voor het eerst naar voren in verschillende fases van ontwikkeling 
 

- In adolescentie 
¨ Ouders: verzorgd worden + gehechtheid 
¨ Vrienden: intimiteit en kameraadschap 
¨ Tegelijk autonomie/identiteit: meer afstand van ouders --> veranderende relatie  

9.7.2 CONVERGENTIE (BOWLBY) 

Bowlby: convergentie (gehechtheidstheorie) 

- Vaardigheden verworven in vroege ouder-kind relatie komen tot uiting in alle latere relaties  
¨ Continuïteit in functioneren in relaties  

 
- Relatie met ouders in kindertijd = basis voor latere inzicht en deelnemen in (intieme) relaties 

 
- Perceptie, inzicht, verwachting = intern werkmodel 

¨ Veilig intern werkmodel 
∆ Relaties leiden tot steun en voldoening  
∆ Vertrouwen --> positieve relaties met peers in adolescentie  

¨ Onveilig werkmodel 
∆ Relaties leiden tot gekwetst/verlaten worden 
∆ Wantrouwen --> negatieve relaties met peers  

9.7.3 TUSSENOPLOSSING 

- Nieuwe relaties (bv. vriendschap in adolescentie) = nieuwe mogelijkheden om nieuwe vaardigheden aan te 
leren  

!! Oudere relaties niet opgegeven en blijven invloed hebben (op andere vlakken) 
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Modificatie van Sullivan-theorie  

- Sullivan: verschillende relaties best geschikt voor vervullen van verschillende sociale behoeften  
¨ Maar relaties zijn niet uniek inzake aanbieden van deze relationele voordelen  

bv. peers én ouders bieden intimiteit  

Compensatie?  

- Sociale steun: gedeeltelijke compensatie is mogelijk 
¨ Maar steun van vrienden kan probleemgedrag niet voorkomen 
¨ Bepaalde combinaties extra risico 

 
- Analoog voor gehechtheidsrellatie (delinquentie) 

¨ Veilige hechting: beste vriend minder effect 
¨ Onveilige hechting: beste vriend meer effect  

Opvoeding als bron voor relatie met peers  

- Sociale interactie model  
¨ Harde, inconsistente opvoeding –> antisociale houding  
¨ Kinderen leren gedrag van ouders dat beperkingen oplegt, te verminderen door escalerend negatief 

gedrag (coercion) 
∆ Ook in relaties met leeftijdsgenoten! 

 
- Goede controle & toezicht --> invloed op vriendenkeuze 
- Democratisch opvoeden --> minder vatbaar voor negatieve groepsinvloeden  

9.7.4 ONDERZOEK INTERACTIE OUDERS – PEERS – ADOLESCENT 

Kolommen = 4 statussen 

Rijen = kenmerken gezin 
(individuator = positief, profound 
arrest = lage verbondenheid, 
weinig autonomie-
ondersteunend)  

è Positief verband tussen 
kinderen in positieve 
gezinscontext en populaire status  
= bevestiging 
convergentietheorie  
 

- Peers ens status zijn minder belangrijk dan ouders als predictor voor externaliserende of internaliserende 
problemen  

- In negatieve gezinscontext meer problemen  
- Meeste problemen bij verworpen status (vooral internaliserend) én controversiële status  
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- Veel minder problemen in positieve gezinnen, ongeacht status van de kids  

¨ Ouders kunnen compenseren voor negatieve peer invloed  
 

- Risicogroep = ouders met lage verbondenheid en weinig autonomie-ondersteunend + status verworpen 

 

A Kracht van de peerpressure: 
stijgende lijn van pre-adolescentie tot 
mid-adolescentie  

B Mate waarin jongere beïnvloed 
wordt door ouders: sterke daling van 
pre tot mid-adolescentie  

C Mate waarin jongere beïnvloed 
wordt door peers: stijging van pre- tot 
vroeg-adolescentie, daling vanaf 
vroeg-adolescentie tot later  

 

Algemeen beeld: jongere wordt met 
leeftijd meer autonoom (minder 
beïnvloed door peers én ouders) 

 

 

 

9.8 BESLUIT 

1. Leeftijdsgenoten en vrienden zijn belangrijk in de adolescentie 
 

2. Vrienden hebben, hun kenmerken, en de kwaliteit van de vriendschapsrelatie hebben elk een effect op de 
ontwikkeling van adolescenten 
 

3. Vriendengroepen kenmerken de adolescentie, en hebben zowel positieve als negatieve invloed 
 

4. Jongeren ontmoeten vrienden (vooral) op school, een context waar sociale status (aanvaarding en 
verwerping) belangrijk is  
 

5. Relaties van jongeren met ouders en vrienden staan niet los van elkaar, er is continuïteit tussen 
verschillende relaties  
 

6. Ouders kunnen compenseren voor negatieve relaties met peers, maar peers kunnen niet compenseren voor 
negatieve ouderrelaties   
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10 IDENTITEITSONTWIKKELING 

10.1 DEFINITIE & BENADERINGEN 

Identiteit als verzamelbegrip 

- Lichamelijke ontwikkeling --> volwassen lichaam 
- Psychoseksuele ontwikkeling --> seksuele man/vrouw 
- Cognitieve ontwikkeling --> formeel operationeel denken 
- Emotionele en morele ontwikkeling --> geïntegreerd, post-conventioneel 
- Autonomie --> onafhankelijkheid 
- Ouders en gezin --> horizontale relaties  
- Leeftijdsgenoten --> vriendschappen en intimiteit  

 
è Adolescent is zich bewust van al deze veranderingen + erg onzeker!  

o Integratie tot persoonlijke levensstijl 
o Plek vinden in de maatschappij 

Identiteit (Erikson) = samenhangende waarden, doelen en ideeën die weergeven wie je bent (niet fysiek) 

Zelfconcept = beschrijving van die waarden, doelen, ideeën en competenties 
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Gevoel van identiteit = ervaring van samenhang tussen je waarden, doelen, ideeën…  

Sociale kant = anderen (h)(er)kennen mij  

10.1.1 ZELFCONCEPT & WAARDERING 

- Zelfconcept = zelfbeeld = ‘Wie ben ik?’, ‘Wat zijn mijn persoonlijke en unieke kenmerken?’ 
¨ Globaal 
¨ Domeinspecifiek (bv. mijn sociale zelf, mijn schoolse zelf, mijn lichamelijke zelf…) 
¨ Baseline-self  

∆ Langetermijn, globale, stabiele zelf-gevoel (algemene tevredenheid) 
¨ Barometer-self  

∆ Verandert naargelang ervaringen, interacties en gedachten 
bv. slecht cijfer op school verandert je barometer-self (zelfgevoel op dat moment), maar niet 
noodzakelijk je baseline-self 

!! Bij ene persoon  zal baseline-self overheersen, bij andere barometer-self. Hangt samen met je welbevinden.  
Sterke baseline self = hoger welbevinden 
Sterke barometer-self = lager welbevinden (gevoeliger aan impulsen uit omgeving) 

- Zelfwaardering = affectieve lading (Wat vind je daarvan? Hoe tevreden ben je over jezelf?) 

10.1.2 IDENTITEIT 

Identiteit = kenmerken die persoon gevoel van eigenheid en continuïteit geven en hem/haar tot dezelfde mens 
maken in ogen van anderen  

- Identiteit  
¨ Globaal  
¨ Domeinspecifiek (bv. etnische identiteit, persoonlijke identiteit, beroepsidentiteit) 

 
- Ontwikkeling van identiteit 

¨ Aangaan van bindingen 
¨ Op basis van exploratie  

 
- Sterke identiteit = weten wie je bent (pers ID), hoe je lijkt op en verschilt van anderen (sociale ID) 

 
- Identity capital = je sterke identiteitsgevoel maakt je zelfredzaam, onafhankelijk en zorgt ervoor dat je je 

zelfkennis kan gebruiken om je doelen te bereiken  
bv. Als je jezelf goed kent, zal je jezelf goed kunnen verkopen tijdens een sollicitatie 

10.2 ZELFPSYCHOLOGIE 

10.2.1 THEORIEËN 

2 fundamenteel verschillende theoriën: 1) looking glass 2) competentiemodel  
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1. Looking-glass theory 

¨ Mensen zien zichzelf zoals ze denken dat anderen hen zien  
¨ Sociaal proces waarin we leren onszelf te zien zoals anderen ons zien  
¨ Adolescenten erg gevoelig voor mening van anderen (perspectief nemen, imaginair publiek) 

Samenhangend en analoog: reflected appraisals model (zelfwaardering) 

- Zelfwaardering is afhankelijk van hoe anderen jou zien of met jou omgaan 
¨ Je bedenkt niet hoe tevreden je over jezelf bent, maar wel hoe tevreden anderen met jou zijn 

Bv. je hebt het gevoel dat iedereen denkt dat je dom bent, dus ga je jezelf dom gaan vinden 
 

2. Competentiemodel  
¨ Zelfwaardering ~ je prestaties in verschillende domeinen (fysiek, gedrag, school, sport, vrienden) 
¨ Basis = wat je doet (niet de perceptie van anderen) 

Bv. je hebt het gevoel dat iedereen denkt dat je dom bent, maar je haalt goede punten en je weet 
van jezelf dat je niet dom bent  

¨ Self-efficacy ⟷ competenties 
∆ Je hebt een sterk zelfconcept wiskunde --> je hebt betere prestaties --> beter zelfconcept --> 

…  

 

10.2.2 ONTWIKKELING ZELFCONCEPT 

Zelfconcept = manier om over zichzelf te spreken (= zelfbeeld) (Wat zijn mijn unieke kenmerken?) 

- Van concrete omschrijvingen (kindertijd) bv. ik heb blond haar, ik ben groot… 
- Naar zelfrepresentaties (lagereschooltijd) 
- Naar meer abstracte omschrijvingen (adolescentie) bv. ik ben empathisch 
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- Van erg geïdealiseerd (prille kindertijd, zichzelf overschatten) 
- Naar meer realistisch (adolescentie, door perspectief nemen, meer informatie, gevoeligheid voor mening 

anderen) 

10.2.3 ONTWIKKELING ZELFWAARDERING 

Zelfwaardering = hoe tevreden ben je met jezelf?  

- Verschillende ontwikkelingstrajecten 
¨ Bepaald door  

∆ Persoonlijkheidsfactoren 
(bv. emotionele stabiliteit, 
vroege rijping) 

∆ Contextfactoren  
 

- Ook hier baseline self (algemen 
tevredenheid) en barometer self 
(fluctueert in interactie)  
 

- Lage zelfwaardering = risicofactor 
depressie (zichtbaar in ons brein!) 
 

Grootste groep heeft stabiel hoge zelfwaardering, 5% heeft chronisch lage zelfwaardering (vaak falende 
emotieregulatie) 

Antwoord. Schema zelf & identiteit ontwikkeling.docx voor overzicht  

10.3 CONTEXT & ZELF 

- Onderwijs  
¨ Zelfwaardering ⇔ prestaties op school  
¨ Veranderen van school (basis --> middelbaar) = daling zelfwaardering  

 
- Gezin 

¨ Autoritatieve opvoeding --> stijging ZW 
¨ Psychologische controle --> daling ZW 
¨ Via ZW ook invloed op relatie met peers  

 
- Leeftijdsgenoten 

¨ Vriendengroepen (normen en identificatie) 
¨ Sociale status (hogere status = hogere ZW) 

 
- Geslacht  

¨ Iets lagere ZW bij meisjes (cfr. ideaal lichaamsbeeld) 
¨ Grotere schommelingen bij meisjes 
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- Cultuur, etniciteit, SES 

¨ Opleiding en beroep van ouders (niet inkomen) 
¨ Individualistische landen: hogere ZW 
¨ Turkse/Marokkaanse jongeren: niet altijd lagere ZW 

 
- Sociale media/internet 

¨ Sociaal gebruik biedt kans tot verhoging ZW 
¨ Ook risico: negatieve feedback (dislikes) --> daling ZW 
¨ Blogs schrijven: abstracter en realistischer wordend zelfconcept  

10.4 JANE LOEVINGER 

Jane Loevinger : ego-ontwikkeling en 9 ontwikkelingsfasen 

10.4.1 EGO-ONTWIKKELING 

Zelfbewustzijn = vermogen naar zichzelf te verwijzen en ‘ik’ te zeggen (wordt ‘ego’ genoemd) 

- Ego = mentale structuur die coherentie en consistentie geeft aan ervaring van zichzelf en ervaring van 
omringende wereld 
bv. klein kind kan al zeggen ‘ik doe dit, ik ben zo…’ 
 

- Ego ontwikkelt zich in interactie met omgeving  
 

- Ego ontwikkelt zich in stadia 
¨ Elk stadium = meer gedifferentieerde en complexe structuur van ego  
¨ Bepaald door genetische en omgevingsfactoren 
¨ Jongeren met zelfde leeftijd zitten niet per se in zelfde ego-stadium  

 
- Ego-ontwikkeling 

¨ Voor zichzelf opkomen 
¨ Leren functioneren in groep 
¨ Zichzelf en anderen begrijpen 
¨ Gevoel van verantwoordelijkheid  

 
- Theorie gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek  

10.4.2 FASES IN ONTWIKKELING 

9 fases in de ontwikkeling van identiteit volgens Loevinger  

1. Presociale of symbiotische fase (ontstaan ego) 
¨ Sterke hechting aan moeder, symbiose 
¨ Eindigt als kind leert praten 
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2. Impulsieve fase (kinderen, sommige adolescenten) 

¨ Volgen van eigen impulsen 
¨ Nood aan andere mensen en regels voor regulatie gedrag 
¨ Geen reflectie over gevoelens en motieven, directe actie 

 
3. Zelfbeschermende fase (late kindertijd, vroege adolescentie) 

¨ Vooral uit angst (regels volgen om straf te vermijden) 
¨ Manipulerend, schuld bij anderen leggen, kritiek ontkennen 
¨ Instrumentele relatie met anderen 

 
4. Conformistische fase (vroege, midden adolescentie; soms eindpunt!) 

¨ Conformeren aan groep, goed overkomen bij anderen  
¨ Regels volgen omwille van sociale goed- en afkeuring 
¨ Nog geen zelfgekozen waarden en normen 
¨ Wederkerige relatie met anderen 

 
5. Zelfbewuste fase (late adolescentie) 

¨ Reflectie op eigen gevoelens, wensen en eigenschappen 
¨ Gericht op langetermijn doelen en idealen 
¨ Kritiek leidt tot onzekerheid, maar ook verbetering 

 
6. Verantwoordelijke fase (minderheid van adolescenten) 

¨ Lijkt op zelfbewuste fase, maar 
¨ Meer respect voor autonomie van anderen 
¨ Kunnen omgaan met verschillende behoeftes en verlangens  
¨ Checken of kritiek terecht is  

 
7. Individualistische fase (minderheid van adolescenten, volwassenen) 

¨ Sterk gevoel van persoonlijke identiteit 
¨ Inzicht in verschillende rollen die mensen innemen  

 
8. Autonome fase (middelbare leeftijd) 

¨ Lijkt op verantwoordelijke fase, maar 
¨ Ook loslaten verantwoordelijkheidsgevoel 

 
9. Geïntegreerde fase (sommige mensen; derde leeftijd) 

¨ Lijkt op autonome fase, maar 
¨ Nu goed tolereren van verschillen tussen mensen en deze zelfs waarderen  

 
- Geen duidelijke leeftijdsgrenzen 

 
- In adolescentie 

¨ Duidelijke evolutie van zelfbeschermende en conformistische houding  
--> zellfbewust en verantwoordelijk 
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¨ Minderheid adolescenten evolueert naar verantwoordelijke stadium 

 
- Meisjes sneller dan jongens (half stadium 
voorop)  

 

 

- Wanneer ontwikkeling naar volgend stadium?  
¨ Niet lichamelijke/cognitieve ontwikkeling 
¨ Wel context 

∆ Gebeurtenissen (bv. opleiding/beroep kiezen) 
∆ Goedkeurende reactie van omgeving 
∆ Gezinsklimaat en opvoeding 

10.5 ERIK ERIKSON 

- Belangrijkste theoreticus over adolescentie en identiteit  
- Identiteit = paraplubegrip (= omvat alles)  

 
- Basis = eigen klinische observaties en ervaringen  

 
- Levenslooptheorie met 8 fases 

¨ Fase 5 = adolescentie = identiteit VS identiteitsverwarring 
 

- Uitgangspunt identiteitstheorie (2 elementen) 
¨ Zichzelf als eenheid ervaren in tijd en ruimte  
¨ Eenheid wordt (h)erkend en aanvaard door anderen  

∆ Onderlinge sterke samenhang!  
 

- Identiteit = geen concrete en bewuste ervaring, eerder vanzelfsprekendheid 

10.5.1 IDENTITEITSVERWARRING 

Identiteitsverwarring = niet kunnen integreren en plek vinden in maatschappij  

- Uiting  
¨ Problemen met identiteit  
¨ Internaliserend en externaliserende problemen 
¨ Identity Disorder/Problem (DSM) 
¨ Bron van radicalisme (niet erkend voelen, geen aansluiting vinden, onzeker zijn, moeilijk keuzes 

kunnen maken --> ideologie biedt zekerheid en bevestiging) 

  

Leeftijd    18 19 20 25 

• Impulsief/zelfbesch.  4  5  3  2 
• Conformistisch  47 36 33 25 
• Zelfbewust  39 47 50 50 
• Verantwoordelijk  9 12 14 23 
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10.6 JAMES MARCIA 

10.6.1 DIMENSIES EN STATUSSEN 

Status = mogelijke uitkomst van identiteitsproces   

2 criteria: binding en exploratie 

- Mate van exploratie  
¨ Openstaan voor en afwegen, proberen van keuzemogelijkheden  

Bv. studiebeurzen gaan, experimenteren met je uiterlijk… 
¨ Past dit bij me? Voel ik me hier goed bij? Wat vinden anderen ervan? Herkennen ze mij?  

--> positief antwoord = sterke binding 
 

- Mate van binding 
¨ In staat zijn keuzes te maken, bindingen en verplichtingen aan te gaan  

Bv. solliciteren, vaste relatie aangaan 

4 statussen  

Achievement = sterke binding + veel geëxploreerd 
(meest gelukkig)  

Foreclosure = bv. sterk advies ouders gevolgd en 
keuzes gemaakt, zonder zelf te experimenteren (vaak 
gelukkig, maar problemen bij veranderingen)  

Moratorium = nog geen bindingen aangegaan, maar 
wel aan het experimenteren (meeste adolescenten, 
groeien wel door) Erikson: moratorium is context 
waarin jongeren kunnen experimenteren 

Diffusion = weinig exploreren en weinig bindingen, 
niet met identiteit bezig --> probleem  

 

- Achievement 
¨ Extraverter & grotere openheid 
¨ Emotioneel stabieler & zorgvuldiger 
¨ Functioneren optimaal 
¨ Algemene indruk: flexibele kracht 

 
- Foreclosure 

¨ Meer rigide persoonlijkheid 
¨ Functioneren wel goed op sociaal en emotioneel vlak, maar niet in stress-omstandigheden 
¨ Gelukkig en zelfverzekerd, maar ook bekrompen en voldaan 
¨ Algemene indruk: breekbare kracht 
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- Moratorium  

¨ Meer angst en depressieve gevoelens dan achievement 
¨ Ook meer eenzaamheid en nervositeit 
¨ Ambivalente relatie met ouders 

!! SUBTYPES ~ aard van exploratie 

¨ Piekeraars: blijven vruchteloos twijfelen en zoeken (ruminatie) 
¨ Zoekers: beperkte binding, en nu in diepte doelgericht exploreren 

 
- Diffusion 

¨ Minst open en zorgvuldig, meer ongedisciplineerd 
¨ Meer sociaal-emotionele problemen + problemen met ouders 

!! SUBTYPES ~ aan- of afwezigheid van ruminatieve exploratie 

¨ Aanwezigheid ruminatieve exploratie: identiteitsverwarring! Allerlei problemen! 
¨ Afwezigheid ruminatieve exploratie: zorgeloze jongeren, gewoon niet met hun identiteit bezig; wel 

risicogroep voor (zorgeloos) probleemgedrag! 

10.6.2 VOLGORDE IN ONTWIKKELING 

- Hypothese  
¨ Eerst diffusion --> foreclosure --> moratorium --> achievement  
¨ Vroege adolescentie: diffusion + foreclosure, 
¨ Midden adolescentie: moratorium 
¨ Late adolescentie: achievement 

 
- Onderzoek: 

¨ Nederland (Meeus) 
∆ Als adolescenten ouder worden, dan wordt gevoel van identiteit (binding) sterker (meer F & 

A, minder D & M) 
∆ Maar vooral veel stabiliteit (63%) 
∆ Meisjes vertonen meer progressie en sterkere bindingen dan jongens! 

¨ Vlaanderen  (Goossens) 
∆ 4 meetpunten (dus 3 mogelijke verschuivingen) 
∆ Resultaten: 1/4 progressie, 1/2 stabiliteit, 1/4 regressie 

 
- Conclusie: 

¨ Progressie eerder uitzondering dan regel! 
¨ Ongeveer helft adolescenten bereikt A-status niet! 
¨ Ontwikkeling identiteit houdt niet op bij volwassenheid 
¨ Steeds nieuwe uitdagingen (bv. jonge vrouwen: gezin – carrrière) 
¨ Rol van persoonlijke én contextfactoren! 
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10.6.3 TRAJECTEN VAN EXPLORATIE EN BINDING 

Beperkringen statusmodel  

- Model = statische categorisering van uitkomst van ontwikkelingsproces 
¨ Geen zicht op proces zelf  

 
- Idee van éénmalige crisisperiode = fout 

¨ Verschillende keuzes op verschillende momenten op verschillende gebieden  
 

- Leefsituatie ook belangrijk (bv. allochtone meisjes) 
 

- Verschillende exploratieperiodes binnen één domein  
 

è Statussenmodel niet geschikt om zulke ontwikkeling (met exploratieperiodes) te beschrijven 
 

è Groot aantal nieuwe proces-theorieën over identiteitsontwikkeling  
 

è Verdere uitbreiding van dimensies en fijnere beschrijving van identiteitsproces  
o 1ste cyclus: Formatie van bindingen 

§ Brede exploratie, mogelijk ruminatief 
§ Kiezen van een binding  

o 2de cyclus: Evaluatie van bindingen 
§ Exploratie in diepte, mogelijk met reconsideratie 
§ Identificatie met bindingen  

 

 

- Exploratieprocessen gaan 
op en neer 

- Bindingsprocessen zijn 
lineair  

 

 

 

 

Mogelijke nieuwe status = carefree diffusion  

- Bleken niet te rumineren, i.t.t diffused diffusion! 
¨ Maken zich dus geen zorgen over gebrek aan identiteit. 

Nieuwe status, ook in onze huidige maatschappij? 
- Wel risicogroep voor normovertredend en gevaarlijk gedrag (vooral alcohol- en drugsgebruik) 
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10.7 CONTEXT & IDENTITEIT 

- Onderwijs 
¨ Sterke identiteit (A) à beter presteren op school 

(vb. etnische identiteit bij Turkse jongeren) 
¨ Richting van verbanden? 

 
- Gezin 

¨ Ouders kunnen exploratie en binding ondersteunen 
¨ Belang van veilige hechting en autonomie-ondersteuning! 
¨ Verschillende rol voor moeders en vaders? 
¨ Broers en zussen: rolmodellen, imitatie 

 
- Geslacht 

¨ Marcia: mannen hebben andere identiteit dan vrouwen 
∆ Mannen: ideologische identiteit 
∆ Vrouwen: relationele identiteit 

¨ Globale identiteit: weinig geslachtsverschillen 
 

- Cultuur, etnie, SES 
¨ Armoede: minder mogelijkheden, lagere ambities + toename stress & conflicten è minder 

exploratie 
¨ Sterke betrokkenheid bij gemeenschap: meer A 
¨ Sterke religieuze betrokkenheid: minder D & M, meer F 
¨ Turkse & Marrokaanse jongeren: meer exploratie inzake etnische identiteit, en hierin ook sterkere 

bindingen (adaptief) 
 

- Maatschappelijke veranderingen 
¨ Internet, sociale media: nieuwe kansen voor exploratie 
¨ Uitstel volwassenheid (emerging adulthood): ook uitstel van exploratie en binding! 

10.8 BESLUIT 

- Met toenemende leeftijd worden zelfbeschrijvingen van jongeren alsmaar abstracter én realistischer 
 

- In de adolescentie vindt een ontwikkeling plaats naar een meer volwassen identiteit (achievement), via 
processen van exploratie en binding. 
 

- Verschillende theorieën schetsen beeld van adolescent die 
¨ (Intrapsychisch) evolueert naar zelf-regulatie en autonomie (ego-ontwikkeling, Loevinger) 
¨ Steeds realistischer zelfbeeld krijgt (zelf-concept) 
¨ Vraag naar authenticiteit en eigenheid steeds duidelijker ervaart (zelf-concept en identiteit) 
¨ Zich meer bewust wordt van verwachtingen van de volwassenheid (Erikson – Marcia) 

 
- Maar niet alle adolescenten bereiken die volwassen identiteit, door persoons- én omgevingsfactoren.  
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- De adolescent ontwikkelt zijn/haar zelfconcept en identiteit in de context van zijn cultuur, maatschappij, 

gemeenschap, school, familie en vrienden. 
 

- Deze context kan mogelijkheden aanbieden om te exploreren en om bindingen aan te gaan.  
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11 INTERNALISERENDE PROBLEMEN 

11.1 NORMALE… 

- Angst, verdriet, blijheid en boosheid horen bij het leven = functioneel 
¨ Emoties soms zo intens of vreemd --> beperkingnen in functioneren 

 
- Dynamische ontwikkeling in nadolescentie maakt sommige jongeren kwetsbaar  

¨ Lichamelijke ontw: lichaamsontevredenheid, commentaar van anderen vs aanvaarding 
¨ Cognitieve ontw: egocentrisme, nadenken over zichzelf, kan piekeren worden 
¨ Emotionele ontw: schaamte, onzekerheid 
¨ Relatie met ouders en peers: loskomen van ouders, intieme relaties aangana met leeftijdsgenoten 

 
- 80% adolescenten doorloopt adolescentie zonder noemenswaardige problemen  
- 20% gaan problemen niet zomaar voorbij  

11.1.1 ANGST 

- Angst = emotie, gaat gepaard met cognitieve en lichamelijke verschijnselen 
 

- Oorsprong = vreesreactie (fear)  
¨ (Automatische) reactie op (dreiging van) gevaar 

∆ Oud systeem in hersenen: amygdala (amandelkernen)  
- Componenten 

¨ Fysiologisch (snelle hartslag, zweten…) 
¨ Gedrag (vluchten, vechten) 
¨ Cognitief (besef, schrik)  

 
- Typisch verloop van reactie  

1. Eerste automatische reactie  (gaat heel snel) 
∆ Stilstaan, in elkaar duiken 
∆ Activatie van autonoom zenuwstelsel: amydala (adrenaline, noradrenaline) 
∆ 2 strategieën 

• Vechten 
• Vluchten  

 
2. Bewuste (cognitieve) reactie (prefrontaal): inschatting 

∆ Remming van activatie van amygdala  
 

3. Tweede lichamelijke reactie (hypothalamus) 
∆ Stress-systeem geactiveerd (HPA-as) 
∆ Hormoon (cortisol) activeert stressbestrijding, remt al het overige  
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Cortisol = anti-stress hormoon = kans om te 
focussen en reactie voor te bereiden 

Blauwe lijn = normaal (volwassenen) 

Rode lijn = puber: snellere piek, sneller 
cortisol weer weg, dus minder lang effect 
(minder lang stilstaan bij wat te doen) en 
cortisol komt pas later op gang dan bij 
volwassenen 

- Implicaties voor kennis internaliserende problemen 
¨ Eerste automatische reactie --> hersenen 

∆ Amygdala: vaak genetisch 
¨ Bewuste (cognitieve) reactie (inschatting --> copingvaardigheden 

∆ Wat je gaat doen is eerder aangeleerd   
 

- Kinderen 
¨ Snelle route (amygdala) is al beschikbaar 
¨ Activering van gehechtheidssysteem is primair 
¨ Separatie-angst 
¨ Social referencing = naar gelaat volwassene kijken om in te schatten of situatie bedreigend is   
¨ Coping-mechanismen aangeleerd of niet? Gezien van ouders of niet?  

 
- Adolescenten kunnen zelf al inschatting maken (prefrontaal), maar effect van vroegere ervaringen  

¨ Bv. angstige ouders --> gevoelige afstelling vreessysteem + cognitief repertoire van maladaptieve 
coping  
 

è Angst = genetisch + aangeleerd  

11.1.2 VERDRIET 

- Verdriet = normale reactie op verlies van 
¨ Persoon (familielid, geliefde) 
¨ Toestand (land verlaten, plots heel arm worden) 
¨ Ambitie (carrière) 
¨ Illusie (als ik groot ben, dan ga ik… worden) 

 
- Voordelen van verdriet (adaptieve emotie) 

¨ Mobiliseert coping-reacties  
∆ Vernauwing denken tot bron van verlies 
∆ Roept aandacht en steun van omgeving op  
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11.1.3 LICHAMELIJKE KLACHTEN 

- Lichamelijke klachten 
¨ Meestal in samenhang met verwonding of ziekte 
¨ Soms als uiting van angst of verdriet 
¨ Primaire overlevingsmechanismen bij gevaar  

∆ Misselijkheid, buikpijn, braken…  
 

- Ook biologisch 
¨ Nauwe verbinding tussen (1) zenuwbanen voor vreesreactie en (2) zenuwbanen voor pijnprikkels uit 

maagdarmkanaal (=gut-brain axis) 
 

- Onbegrepen lichamelijke klachten (= geen duidelijke lichamelijke afwijking) 
¨ = somatoforme stoornissen  

∆ Vaker bij Turkse/Marokkaanse jongeren 

11.2 PROBLEMEN VS STOORNISSEN 

11.2.1 STOORNIS 

Internaliserend = innerlijke onrust; soms zichtbaar  

- Angst, depressiviteit  
- Vaker bij meisjes, vaker in adolescentie 
- Bij jongens minder grote toename en vanaf 16 jaar zelfs afname 

Stoornis?!  

- Problemen kunnen intensief zijn, maar gaan vanzelf over (20% van jongeren) 
 

- Stroonis = als problemen niet overgaan en dagelijks leven verstoren (8% van jongeren) 
¨ Meestal buitenproportionele emotie 
¨ Moeilijk te begrijpen/verklaren 
¨ Moeilijk onder controle te houden 
¨ Onveranderbaar, stabiel, hardnekkig 
¨ Leidt tot vermijdingsreacties (vermijden van situaties) 
¨ Beïnvloedt sociale, emotionele en schoolse 

functioneren 
 

- Hoe van probleem --> stoornis?  
¨ Verklarende factoren 

∆ Erfelijkheid 
∆ Temperament / psychologische factoren 
∆ Opvoeding / omgeving 
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- Prevalentie stoornissen  

¨ 8% van 13-18 jarigen 
¨ Vaak meerdere stoornissen tegelijk 
¨ Toename in adolescentie bij sommige stoornissen (pleinvrees, paniekstoornis) 
¨ Slechts minderheid (3%) krijgt professionele hulp 

∆ Taboe, wachtlijsten  
 

- Bij 1 adolescent 
¨ Zelden slechts 1 internaliserend problemen  
¨ Soms internaliserend en externaliserend  

11.2.2 BENADERINGEN  

Categoriale benadering 

- Stoornissen zijn duidelijk begrensde, afzonderlijke eenheden (of categorieën) 
 

- Vaste combinatie van symptomen = 1 syndroom 
¨ Symptoom = verschijnsel; storend gedrag; gedachte of emotionele reactie  
¨ Syndroom (stoornis) = combinatie van symptomen 

∆ Bv. depressie: prikkelbare stemming, verlies aan plezier, verlies eetlust, moeilijk inslapen… 
∆ Bv. ADHD: druk gedrag, impulsiviteit, concentratieproblemen…  

 
- Invloed van medisch model  

Bv. DSM V  
 

- Voordelen  
¨ Gemeenschappelijke taal (makkelijke communicatie) 
¨ Vergelijkbaarheid van psychiatrische diagnose bv. bij onderzoek naar effect van behandeling  

 
- Nadelen 

¨ Erg zwart-wit 
¨ Oorzaak syndromen onbekend  
¨ Niet-classificeerbare adoelscenten 

∆ Soms geen stoornis vastgesteld 
∆ Vaak comorbiditeit  

 

Dimensionele benadering  

- Aangeven op welke onderliggende dimensies (of gebieden) er in meerdere/mindere mate sprake is van 
problemen 
 

- Individueel wisselende combinaties van symptomen 
 

Bv. Child Behavior Checklist, Teacher’s report Form, Youth self-report (meerdere actoren bevragen) 
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- Voordelen 

¨ Op glijdende schaal (in welke mate is er sprake van) 
¨ Aandacht voor graduele verschil in ernst van problemen 
¨ Individueler  

11.3 STOORNISSEN 

11.3.1 ANGSTSTOORNISSEN 

- Angstklachten, gepaard met  
¨ Lichamelijke symptomen 
¨ Cognitieve vertekeningen (denkfouten) 
¨ Problemen in functioneren 
¨ Afwezigheid van positieve coping  

 
- 2-18% van kinderen/adolescenten (meer meisjes: meer rumineren, door horomonen slechter lichaamsbeeld) 
- Vaak comorbiditeit  

¨ Andere angststoornis 
¨ Depressieve stoornis  

 
- Factoren 

¨ 30-40% genetisch 
∆ Verlegen of gedragsgeremd temperament (behavioral inhibition: 1ste reactie van persoon is 

altijd negeren of afwijzen) 
∆ Te weinig doelbewuste controle (effortful control) 

¨ 60-70% omgeving  
∆ Levensbedreigende gebeurtenissen (trauma) 
∆ Overbeschermende opvoedingsstijl (helikopter-ouders) 

• Boodschap: ‘wereld is gevaarlijk’ 
• Kinderen leren niet zelf omgaan met dreigende situatie (ouders lossen het al op) 

∆ Druk op jongeren om altijd gelukkig te zijn  
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Lang allele: LL: meer aandacht voor positieve gebeurteninssen = beschermende factoren 
Kort allele: SS: risicofactor (SS + misbruik = meer kans op stoornis (linksonder) 

11.3.1.1 PANIEKAANVAL EN –STOORNIS 

Paniekaanval  

- Intense angst die plots en snel opkomt (max 10 min) 
- Lichamelijk: hartkloppingen, zweten, trillen  
- Cognitief: 

¨ Gevoel van onwerkelijkheid (derealisatie) 
¨ Gevoel los van zichzelf te staan (depersonalisatie) 
¨ Angst om zelfcontrole te verliezen 
¨ Angst om gek te worden / dood te gaan  

- Kan uitgelokt worden door specifieke situaties, maar kan ook op zichzelf staan 
- Niet door fysieke beperking/invloed van drugs  

Paniekstoornis  

- Regelmatige onverwachte paniekaanvallen, met ten minste 1 maand na minstens 1 paniekaanval: 
¨ Voortdurende angst voor volgende aanval 
¨ Zorgen over consequenties aanval 
¨ Belangrijke gedragsverandering  

 
- Zelden aan begin adolescentie (vaak later) 

 
- Soms met agorafobie bij meisjes  

¨ Angst op plaats of in situatie waarauit men moeilijk kan ontsnappen/ geen hulp mogelijk is  
∆ Bv. Alleen buitenshuis zijn, in grote massa, op brug staan… 

11.3.1.2 SPECIFIEKE FOBIE 

- Overdreven en onredelijke angst bij blootstelling aan voorwerp/situatie/gedachte eraan  
¨ bv. spinnen, honden, tandarts, vliegtuig…  

 
- Bij effectieve blootstelling kans op paniekaanval  

 
- Enkel stoornis alls angst het normale functioneren in belangrijke mate verstoort (bv. niet meer op straat 

durven komen door fobie voor honden) 

11.3.1.3 SOCIALE FOBIE 

- Heftige angst voor situatie waarin men sociaal moet  functioneren, of blootstaat aan het oordeel van 
anderen 
 

- Negatieve spiraal  
¨ Piekeren vooraf en angst in situatie leiden tot slechtere prestatie 



 

 
 

122 
- Meer algemeen: beperkt mogelijkheden om goed met anderen om te gaan 

 
- Vicieuze cirkel  

¨ Sociale interactie gaat niet vlot, daardoor nog meer tegen interactie opzien 
 

- Ontstaan: meestal in adolescentie 
- Prevalentie = 13%, 2x vaker bij meisjes dan bij jongens 
- Soms ook (schijnbare) kenmerken van gedragsstoornis: 

¨ Dwars en uitdagend gedrag om verlegenheid te verbergen 
 

- Oorzaken/risicofactoren 
¨ Behavioral inhibition (bij 10-15% kinderen) 
¨ Angstige ouders, die angstig reageren op het kind 
¨ Onveilige (angstige) hechting 
¨ Overbeschermende, controlerende en kritische opvoeding   

∆ Warme, responsieve opvoeding = beschermende factor 
¨ Denkfouten bij sociaal angstige jongeren 

∆ Preoccupatie met negatieve aspecten van situatie 
∆ Ambigue situatie als bedreigend interpreteren 
∆ Catastrofaal interpreteren en overgeneraliseren 

• ‘Het gaat nooit lukken’ 

11.3.1.4 OBSESSIEF-COMPULSIEVE STOORNIS 

= Dwanggedachten en/of dwanghandelingen die lijden veroorzaken, veel tijd kosten en functioneren verstoren 

- Dwanggedachte = terugkerende gedachten die als onaangenaam (akelig) en opgedrongen beleefd worden 
¨ Vuil, ziektekiemen, gif, religie, dood, … 
¨ Niet door overdreven bezorgdheid hiervoor 

 
- Dwanghandelingen = zich herhalende gedragingen (bv.  handen wassen, ordenen, tellen, bidden) om de  

dwanggedachtes te kunnen beheersen 
 

- Prevalantie 
¨ 1 tot 2% van de adolescenten (start rond 11-12j) 

 
- Adolescenten zien het bizarre ervan in, maar kunnen  hun dwanggedachten en handelingen niet relativeren 

of  oplossen 
 

- Oorzaken 
¨ Duidelijke biologische & erfelijke bijdrage 
¨ Denkfouten: verkeerde interpretatie van  normaal voorkomende obsessie houdt OCD in stand 

 
- Andere vorm van piekeren (akelige gedachten) dan bij depressie (eigen problemen) 
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11.3.1.5 PTSS 

Posttraumatische Stress Stoornis = na trauma dat gepaard ging met intense angst, hulpeloosheid of afschuw, 
minstens 1 maand: 

- Herbelevingscluster (van symptomen): minstens 1 van 
¨ Terugkerende en zich opdringende herinnering aan trauma 
¨ Terugkerende akelige dromen over trauma 
¨ Handelen/voelen alsof trauma opnieuw plaatsvindt 
¨ Intens psychisch lijden bij blootstelling aan stimuli ~ trauma 
¨ Fysiologische reactie bij blootstelling aan stimuli ~ trauma 

 
- Vermijdingscluster: minstens 1 van 

¨ Poging gedachten/gevoelens/gesprekken ~ trauma te mijden 
¨ Poging activiteiten/plaatsen/mensen ~ trauma te vermijden 

 
- Stemmingscluster: minstens 2 van 

¨ Onvermogen belangrijke aspecten van trauma te herinneren 
¨ Blijvende en overdreven negatieve verwachtingen 
¨ Cognitieve denkfouten (zichzelf de schuld geven) 
¨ Blijvende negatieve stemming (angst, afschuw, schuld, …) 
¨ Minder belangstelling in activiteiten 
¨ Gevoelens van onthechting/vervreemding van anderen 
¨ Blijvend onvermogen om positieve emoties te ervaren 

 
- Prikkelbaarheidscluster: minstens 2 van 

¨ Moeite met inslapen of doorslapen 
¨ Prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen 
¨ Roekeloos of zelfdestructief gedrag 
¨ Moeite met concentreren 
¨ Overmatige waakzaamheid 
¨ Overdreven schrikreacties 

 
- Bij meeste adolescenten PTSS-klachten kort na trauma, 80% krijgt geen PTSS 

¨ Niet te vroeg ingrijpen 
¨ Meisjes meer dan jongens (vaker interpersoonlijke trauma bv. misbruik) 
¨ Vaak samen met andere stoornis (bv stemmingstoornis) --> chronischer  

 
- Risico- en beschermende factoren 

¨ Type van trauma (bv. interpersoonlijk > natuurramp) 
¨ Ernst van trauma 
¨ Aantal traumatische ervaringen 
¨ Appraisal (welke betekenis geef je aan trauma en klachten) 
¨ Copingstijl (passief > actief) 
¨ Sociale steun  
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11.3.1.6 GEGENERALISEERDE ANGST STOORNIS 

- Buitensporige angst en bezorgheid 
¨ Over aantal gebeurtenissen of activiteiten  

 
- Gedurende 6 maanden vaker wel dan niet  

 
- Minstens 3 van deze symptomen 

¨ Rusteloosheid 
¨ Snel vermoeid 
¨ Moeilijk kunnen concentreren/herinneren 
¨ Prikkelbaarheid 
¨ Spierspanning 
¨ Slaapproblemen  

 
- Bron van angst = meer globaal karakter (onveilig gevoel) 

¨ Comorbiditeit  
¨ Meer meisjes  

11.3.2 STEMMINGSSTOORNISSEN 

Gemeenschappelijk: stemming is abnormaal 
- Somber = depressie 
- Vrolijk = manie 

- Kernsymptoom = afwijkende stemming  
 

- Ook lichamelijke en cognitieve verschijnselen  
 

- Bij adolescenten: depressieve perioden meestal afgewisseld met manische perioden (= bipolair) 
¨ Vaak niet herkend door combinatie met gedragsstoornissen 
¨ 8% van adolescenten  

Risico- en beschermende factoren 

- Genetisch 
- Verstoorde gehechtheid (angstig, vermijdend) 
- Negatieve cognitieve stijl 
- Lichamelijke ziektes 
- Eerdere episodes van depressie  

 
 
 
 

Transactioneel model Stark & Smith  
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Cognitieve vertekeningen (denkfouten): hoe denken depressieve jongeren?  

- Inhoud: vaker negatief gekleurd 
 

- Manier van denken 
¨ Attributie (toeschrijven van oorzaken aan gebeurtenissen) 

∆ Negatieve gebeurtenis 
• Intern (mijn fout) 
• Globaal (ook bij andere gebeurtenissen) 
• Stabiel (ook op andere tijdstippen) 

∆ Positieve gebeurtenis 
• Extern (toeval, bv. makkelijk examen) 
• Specifiek (enkel in dit geval) 
• Onstabiel (volgende keer anders) 

 
è Attributies de oorzaak van depressie? Of gevolg van depressie?  

 

Kort allele (SS): stressvolle gebeurtenis voorspelt later stemmingsstoornis  
Lang allele (LL): bescerhemende factor 
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11.3.2.1 DEPRESSIE EN BIPOLAIRE S 

Depressie = somberheid, ontmoedigiging of lusteloosheid 
- zonder directe aanleiding 
- langer duurt of heftiger is dan gerechtvaardigt lijkt 
- adequate handelen geblokkeerd  

4 niveaus van manifestatie  

1. Affectief  
¨ Sombere stemming 
¨ Negatief zelfbeeld 
¨ Verveling, langdurige droefheid, ‘ik wou dat ik dood was’  

 
2. Cognitief 

¨ Onoplosbaarheid en eigen onvermogen staan centraal in het denken  
 

3. Motivationeel 
¨ Geen zin, interesse in alledaagse dingen 
¨ Dalende schoolprestaties, spijbelen, schoolangst 
¨ Geen werk meer afkrijgen, vermidering activiteiten, terugtrekken uit sociale contacten  

 
4. Lichamelijk 

¨ Geen eetlust, eetstoornissen 
¨ Hoofd- en maagpijn 
¨ Slapeloosheid en vermoeidheid  

!! Beeld varieert met leeftijd !!  

- In vroege adolescentie  --> vaak niet herkend want ‘typisch adolescent’ (cfr. Supernanny) 
¨ Rusteloos gedrag 
¨ Op zoek, opstandig  
¨ Anti-sociaal gedrag  

 
- In midden en late adolescentie 

¨ Zelfkritiek, vervreemding 
¨ Druggebruik en zelfmoordgevaar  

 

DSM V  

 

Wanhoop + hopeloosheid = predictor voor 
zelfmoordgedachten 
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Jeugd in Vlaanderen  

- Kritische score test 
¨ Volwassenen: + 10  
¨ Adolescenten: + 14 (want sommige symptomen zijn 
gangbaarder/normaler in adolescentie) 
 
- Adolescenten  
¨ Prevalantie: 4-8% (2x zoveel meisjes) 
¨ Belangrijkste symptoom: laag zelfgevoel  
¨ Hulpeloosheid en hopeloosheid doen vicieuze cirkel ontstaan  
 
- Bipolaire stoornis = naast depressieve episoden, ook 
hypomane episoden  
¨ 1% adolescenten 
¨ Manisch = verhoogde prikkelbaarheid, opgeblazen 
eigenwaarde, overschatting eigen kunnen, verhoogd niveau 
van activiteit, risicovol gedrag 
¨ Mogelijke psychotische verschijnselen  

¨ Comorbiditeit  
∆ Met angststoornis 
∆ Met middelenmisbruik 
∆ Met ADHD 

11.3.2.2 DYSTHYME STOORNIS 

- Minder uitgesproken stemmingsdaling dan nbij depressie  
¨ Gedurende grootste deel van de dag  
¨ Meer dagen wel dan niet 
¨ Gedurende minstens 2 jaar (bij ado minstens 1 jaar) 
¨ Met 2 van volgende symptomenn 

∆ Slechte eetlust of teveel eten 
∆ Slapeloosheid of juist veel slapen 
∆ Gering gevoel van eigenwaarde 
∆ Slechte concentratie of besluitelloosheid 
∆ Gevoelens van hulpeloosheid 

 
- 1,6% – 8% van adolescenten  
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11.3.3 EETSTOORNISSEN 

11.3.3.1 TYPES 

Anorexie = gebrek aan of verlies van eetlust  

Anorexia nervosa = gebrek aan of verlies van eetlust door psychische en/of sociale factoren 
bv. manier om met stress en angst om te gaan 

- 4 criteria DSM 
¨ Weigering lichaamsgewicht in stand te houden  
¨ Intense angst om bij te komen 
¨ Stoornis in ervaring van eigen gewicht of lichaamsomvang 
¨ Afwezigheid van menstruatie (amenorroe) 

 
- Types  

¨ Purgerend (braken, laxeren, maar wel eten) 
¨ Restrictief (vasten, veel sporten) 

 
- Vermagering is geen gevolg van verminderde eetlust, wel van angst om dik te worden  

¨ Soms met overactiviteit (te veel lichaamsbeweging/sporten zonder genoeg te eten) 

Anorexia boulimia = eetbuien en dan voor compenseren  

- Kenmerken 
¨ Streng dieet wisselt af met onverzadigbaar eten 
¨ Gewichtsschommelingen 
¨ Braken, laxeermiddelen, impulsief gedrag, verslaving  

(<--> eetbui: veel eten, niet braken of laxeren --> wel gewichtstoename (binge eating disorder) 
 

- Herkenning vaak erg laat  
¨ Diëten en bewust omgaan met voeding is populair 
¨ Geleidelijke veranderingen (gevoeligheid voor stemmingen, neerslachtigheid, vervlakking van 

emoties) 
¨ Verbergen van gewijzigd eetgedrag  

11.3.3.2 ONTSTAAN & GEVOLGEN 

Onduidelijk ontstaan  

- Slankheidsidealen (oké, maar dan zou bijna iedereen het hebben?) 
 

- Zichzelf instandhoudende ziekte  
¨ Disfunctionele denkpatronen 

∆ Steeds naar eigen lichaam kijken 
∆ Eigenwaarde = fysieke zelfwaardering (hoe zie ik er uit, bepaalt hoe ik me voel) 
∆ Angst om dikker te worden  
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¨ Extreme behoefte aan controle 

∆ Over eten én andere aspecten van leven 
∆ Bron = gevoelens van ineffectiviteit, lage zelfwaardering en perfectionisme  
∆ Compensatie door extreme controle van eetgedrag (zelfwaardering stijgt) 

¨ Vasten als bron van problemen  
∆ Foutief verzadigingsgevoel  
∆ Excessieve lilchaamsactiviteit is moeilijk te stoppen (verslavend) 
∆ Psychiatrische stoornissen  

 
- Verplichte opname = contraproductief (nog meer gevoel van geen controle te hebben) 

11.4 BESLUIT 

Hoe onderscheid maken tussen alledaagse (normale) problemen in ontwikkeling jongere én stoornissen? 

- Kwantitatief 
¨ Frequentie en duur  
¨ Intensiteit 
¨ Omvang  

 
- Kwaliltatief  

¨ Ernstig lijden en gevoel van onmacht 
¨ Belemmering of onvrijheid in psychisch of sociaal functioneren 
¨ Syndroom (cluster van symptomen) verwijzend naar type stoornis  

Meeste jongeren doorlopen adolescentie zonder al te veel emotionelel/gedrags-/internaliserende problemen 

- 20% - 30% ervaren wel stoornissen in de ontwikkelign  

Wat kan je doen?  

- Aandacht aan positief schoolklimaat (jongeren kunnen zich thuis voelen) 
- Draaiboek over informeren van ouders en inschakelen van hulp 
- Versterken van sociale vaardigheden en weerbaarheid 
- Beklemtoon dingen die leerlingen goed kunnen (focus op gedrag, niet op persoon) 
- Groepswerk (zelf groepen verdelen) 
- Met leerling praten als je signalen oppikt  
- Sfeer van vertrouwen scheppen 
- Andere personen betrekken, doorverwijzen en samenwerken met partners  
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12 DRUGSPROBLEMEN 

+ extra tekst + handboek  

12.1 CIJFERS 

Psychoactieve medicatie = slaap- en 
kalmeermiddelen, ADHD-medicatie, 
speed, enz. 

Weinig geslachtsverschillen  

Jongeren denken dat veel 
medeleerlingen roken/blowen/drugs 
doen  

 

Alcohol = meest gebruikte drug (57% 
al ooit gedaan, start op 14j) 

 

Tabak = 2de meest gebruikte  

Binge-drinking  

- Laatste 10 jaar toegenomen (3/10 al ooit gedaan, 1/10 minstens 1x/week, meeste bij 17-18 jarigen) 

Combinatie van cannabis en andere drugs  

- Link tussen gebruik van cannabis en andere drugs  
¨ Meerderheid druggebruikers gebruikte ooit cannabis (regelmatig) 
¨ Van alle cannabisgebruikers, gebruikte slechts kleine minderheid ook andere illegale drugs  
¨ Wie na cannabis overging op andere drugs  

∆ Startte vroeg (14,6j) 
∆ Deed regelmatig cannabis  

 
- Cannabisgebruik stabiel gebleven  

 
- Meer slaap- en kalmeringsmiddelen!  

Alcohol  

- Daling van regelmatige gebruikers  

Tabak  

- Beginleeftijd is omhoog: 14 --> 15j 
- Vroeg starten = grotere kans op latere verslaving  
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12.2 DRUGS EN SCHOOL  

- Jaren op school = jaren waarin ze kennismaken en ervaring opdoen met alcohol en andere drugs  
¨ Op alle scholen drugs(problemen)!  
 
- Hoe een jongere zich voelt op school, 
beïnvloedt (+ andere factoren) het 
middelengebruik 
 
- School belangrijke plek voor 
preventie 
¨ 40% lln vindt dat drugs niet 
bespreekbaar genoeg is op school  

Drugsbeleid op school (DOS) 

- Nood aan globaal drugsbeleid, dat 
niet alleen focust op crisissituaties  
¨ DOS: standpunt duidelijk maken + 
actieve preventie  
 

- 4 pijlers  
1. Regelgeving (duidelijke regels, grenzen, procedures bij overtreding) 
2. Educatie (sensibiliseren en informeren) 
3. Structurele maatregelen (actieplannen voor preventie + aandacht voor welbevinden) 
4. Begeleiding (leidraad voor hulp aan lln, taakomschrijving voor signaleren, begeleiden, 

doorverwijzen) 

12.3 VERSLAVING EN VERSLAVENDE STOFFEN  

- Verslavende stoffen = stoffen met belonend karakter (euforie) 
¨ Eenmaal stof binnen gehad --> ernaar verlangen (craving) 
¨ Stoffen waar je niet kan afblijven (controleverlies)  

 
- Verslaving = gezondheidsprobleem dat schade veroorzaakt bij individu op vlak van fysieke gezondheid, 

geestelijk functioneren, maatschappelijk participeren 
en persoonlijke ontwikkeling  
 

è Aandoening met biologische en psychosociale 
componenten  

 
- Het drugwiel (soorten drugs) 
- Verslaving is chronische hersenaandoening  

¨ Biopsychosociaal model  
¨ 3M: mens – milieu – middel  
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- Geen onderscheid meer tussen hard en soft drugs, wel tussen hard of soft gebruiken  

 
- Erkennen aan jongeren dat er ook voordelen zijn aan drugs gebruiken (bv. rust in hoofd), maar het niet de 

goeie manier is  
 

- Biologisch hebben drugs veel impact 
¨ Waarneembare neuropsychologische disfuncties in de frontaalkwab en limbisch systeem  
¨ Afhankelijkheid aan drugs ≠ zwak karakter, maar wel degelijk biologisch  

 
- Stoppen met gebruiken 

¨ Complex, want drugs hebben invloed op psychologie, sociaal en biologische componenten  
∆ Vaak terugval (chronische ziekte) 

12.4 WAAROM NEMEN JONGEREN DRUGS?  

- Niet één oorzaak en géén causaal verhaal  
 

- Mogelijke factoren  
¨ Genetische determinanten 
¨ Psychische en somatische aandoeningen 
¨ Sociale en culturele omstandigheden 
¨ Stressvolle en traumatische ervaringen  

 
- Drugsafhankelijkheid is vaak een betekenisvolle keuze --> manier om oplossing (overlevingsstrategie) te 

vinden voor een innerlijke impasse 

12.5 SIGNALEN VAN DRUGGEBRUIK BIJ JONGERENN  

Sociaal gedrag  

- Veranderingen in gebruik van geld 
- Veranderd slaapgedrag 
- Steeds nieuwe en andere vrienden 
- Onverklaarbare stemmingswisselingen 
- Geheimdoenerij en ontkenning 
- Agressiviteit  

Fysieke kenmerken 

- Afhankelijk van gebruikte product: bleekheid, vermoeidheid, gewichtsverlies, veranderde hygiëne, pupillen… 

Materiaal 

- Sigarettenvloeitjes, pijpjes, filtertips, zilverpapier, kromme lepels, spuiten, rietjes, buisjes, zakjes  
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12.6 STADIA VAN VERSLAVING 

1. Fase van experimenteren 
- Nieuwsgierigheid & behoefte aan spanning 
- Te kaderen in de adolescentie  
- Heeft het middel een functie?  

¨ Miserie niet voelen? In scouts als gewoonte? Op fuif om los te komen?  
- Grenzen stellen, maar gezondheidspreek helpt niet 
- Signalen 

¨ Verwarring met adolescentieproblematiek 
¨ Geen éénduidige signalen 

 
2. Fase van geïntegreerd gebruik 
- Regelmatig gebruik, ontwikkelen van een patroon/technieken 
- Scene-groepen: minder contact met niet-gebruikers  
- Nog kunnen stoppen voor en bepaalde periode (ik kan stoppen, maar nog niet nodig) 
- Lust > last (meer voordelen dan nadelen) 
- Signalen 

¨ Probleemgedrag op verschillende gebieden (school, vrije tijd, financieel, vrienden) 
- Moeilijke fase en moeilijk dialoog 
- Kosten-baten-analyse & objectieve info geven  

 
3. Fase van excessief gebruik 
- Verschillende producten en technieken 
- Hogere dosis en combinatie van gebruik 

¨ Van enkel cannabis bv naar oppeppende middelen, terug naar joint om rustig te worden enz. 
- Alleen gebruiken (minder in groepsverband) 
- Gebruiken om zich ‘niet slecht te voelen’ 
- Problemen op verschillende levensgebieden  
- Last > lust  

¨ Justitiële en financiële problemen 
¨ Lichamelijke klachten 
¨ Omgevingsconflicten  

 
4. Fase van verslaving  
- Levensstijl om gebruik te kunnen behouden (criminaliteit, prostitutie om geld te hebben) 
- Verlies contact met familie/maatschappij  
- Junkiesyndroom 

¨ Sterk ingeslepen gedragspatroon dat niet enkel te corrigeren is door de behoefte weg te nemen  
- Pre-occupatiesyndroom (enkel gebruikt telt nog) 
- Toedieningssyndroom (het word je gewoon aangeboden) 
- Verheimelijkingsyndroom (goed kunnen wegsteken) 
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12.7 WEG NAAR HERSTEL  

1. Reductie van symptomen (klinisch 
herstel) 

2. Structuur en planning, dag/nacht 
ritme, 3x eten (functioneel herstel) 

3. Tewerkstelling, opleiding 
(maatschappelijk herstel) 

4. CHIME (persoonlijk herstel) 

 

 

 

 

CHIME (voorwaarden tot herstel) 

- Connectedness (Met wie sta je in verbinding? Wil je mee in verbinding staan?) 
- Hope (Welke hoop en doelen?) 
- Identity  
- Meaning in life  
- Empowerment (vanuit eigen kracht) 

12.8 HANDBOEK  

12.8.1 ALGEMENE BEELD 

- Drugs = typische uiting van adolescent gedrag?  
¨ Daling van druggebruik  
¨ Meerderheid stopt na paar jaar uit vrije wil, zonder negatieve effecten te hebben (gehad) 

 
- Druggebruik vaker bij groepen jongeren die ook andere problemen hebben  

 
- Alcoholgebruik daalt 

¨ Wel meer opnames door binge drinking  
 

- Jongens meer dan meisjes  
¨ Bij jongens soms verband met externaliserende stoornissen  
¨ Bij meisjes soms verband met internaliserende stoornissen 

 
- 3 soorten gebruikers 

¨ Regelmatig gebruik (soms iedere dag) bv. wiet, zonder problemen 
¨ Bij speciale gelegenheden (fuif, festival, weekend) bv. partydrugs 
¨ Probleemgebruikers: frequent, veel soorten drugs, psychische en maatschappelijke problemen 
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12.8.2 POPULAIRE DRUGS BIJ ADOLESCENTEN  

Categorieën  

- Softdrugs (cannabis, paddo’s, slaap- en kalmeringsmiddelen) 
- Harddrugs (heroïne, cocaïne, amfetamine, lsd, ecstacy, GHB) 

!! softdrugs kun je ook hard gebruiken, dan is het effect van softdrug dezefde als van harddrug 

- Categorieën naargelang werking 
¨ Stimulerende middelen (cocaïne, XTC, amfetamine (speed), tabak, koffie) 
¨ Verdovende middelen (heroïne, opiaten, alcohol, GHB, lachgas) ontspanning en kalmering 
¨ Bewustzijnsveranderende middelen (lsd, hasj, weed, paddo’s) waarneming  

 
- Cijfers  

¨ Cannabis gedaald naar 4,9% van 12-16 jarigen  
¨ Coke: 1%  
¨ XTC (mdma): weinig jongeren 
¨ Cocaïne: weinig jongeren 
¨ GHB: weinig jongeren  
¨ Alcohol: NL jongeren drinken meer dan EU-gemiddelde 

12.8.3 ZORGEN OVER PROBLEMATISCH GEBRUIK 

Afhankelijkheid  

- DSM V: verslaving = stoornis in het gebruik van een middel 
 

- Afhankelijkheid 
¨ Lichamelijk  

∆ Gewenning (meer nodig om zelfde effect te bereiken) 
∆ Abstinentie (lichaam ingesteld op gebruik, kan niet stoppen zonder dat er verschijnselen 

optreden) bv. gespannenheid, terwijl stof net heel kalmerend werkt  
¨ Psychisch  

∆ Niet zonder psychisch onbehagen zonder het effect van de stof kunnen 

Levensbedreigende gevolgen 

- Overdosis: te veel van het middel of te hoge concentratie van werkzame stof 
¨ Kans op psychose (niet per se gevaarlijk, wel in bepaalde context) 

 
- Vervuiling van stof of toevoeging van ‘vulstof’ kan tot gezondheidsproblemen leiden  

 
- Onbekendheid met drug --> riskant gebruik (te hoge dosis, combineren met andere stof…) 
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12.8.4 BEDREIGING VAN DE ONTWIKKELING  

- Gaat niet om directe schade of risico van middel 
¨ Wel om negatieve invloed van regelmatig gebruik op de ontwikkeling  

∆ Gedragspatroon ontwikkelen dat verdere ontwikkeling belemmert  
Bv. niet de vraag of een joint gevaarlijk is, wel dat jongeren regelmatig naar de coffeeshop 
gaan en dat de motivatie wegneemt om huiswerk te maken of naar de les te gaan 
 

- Ook directe effecten: alcohol tast de hersenen – die nog in ontwikkeling zijn –  aan  
¨ Vaak drinken zonder weten van ouders  
¨ Ouders geven het voorbeeld 

+ tekst ‘Wat een goede leerkracht moet weten’  
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13 EXTERNALISERENDE PROBLEMEN  

13.1 DEFINITIE 

Externaliserende problemen 
- conflicten met andere mensen of maatschappij 
- zichtbaar aan uiterlijk gedrag 
- bezorgen (meestal) last aan buitenwereld 

è Daarom hogere percentages dan internaliserende? 

<--> internaliserende problemen (angst, depressie): meestal niet zichtbaar, interne conflicten 

1. Jeugddelinquentie  
¨ Gedrag dat ingaat tegen de wet 
¨ Strafbaar  

 
2. Externaliserende stoornissen  

¨ Ongebruikelijk patroon van gedragingen 
¨ Gepaard met leed (angst, pijn, verdriet)  
¨ Gepaard met minder goed functioneren 
¨ Hoger risico op lijden, dood of vrijheidsverlies  

!! zelfde kenmerken als internaliserend !!  

- Glijdende schaal: normaal --> probleem --> stoornis  
 

- Niet elk crimineel gedrag = externaliserende stoornis 
- Niet elke externaliserende stoornis = crimineel gedrag  

13.2 JEUGDCRIMINALITEIT 

13.2.1 ‘NORMALE’ CRIMINALITEIT 

- 33% jongeren pleegt jaarlijks één of meer strafbare feiten 
¨ Vaak ‘normale adolescente’ criminaliteit 

∆ Winkeldiefstallen, zwartrijden, wildplassen… 
¨ Meestal maar één keer 
¨ Ook online: pesten, bedreigen, chantage 
¨ MAAR 

∆ 30% doet 2-6 delicten 
∆ 5% meer dan 6  

 
è Lichte ‘adolescente’ delicten niet al te serieus nemen? 
è Snel ingrijpen bij ernstige en herhaalde delicten 
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13.2.2 OMVANG EN TOE/AFNAME 

Omvang jeugdcriminaliteit  

- Zelfrapportage (JOP 2018, jeugdonderzoek): vertellen jongeren alles wat ze mispeuteren? 
- Politiecijfers: bereidheid slachtoffers om aangifte te doen, welke personen prioriteit, GAS-boetes 
- Slachtofferbevraging  
- - 12 jarigen (niet in databank want niet strafbaar) 

Cijfers  

- Spijbelen en fysieke agressie meest voorkomend (10% > 3x gedaan) 
- Jongens meer dan meisjes 
- Over algemeen: 30% jongeren heeft afgelopen jaar wel eens 

¨ Vandalisme  
¨ Zwartrijden 
¨ Stelen  

- Hoe ouder jongere, hoe meer feiten (stijging tot 17-18j, dan afname) 

 Toename jeugdcriminaliteit? 

- Volgens sommigen niet (online criminaliteit niet inbegrepen) 
- Volgens anderen wel – tot 2007 

¨ Vermogensdelicten (lichte stijging) 
∆ Pieken en dalen (naargelang prioriteiten politiek en politie) 

¨ Geweldsdelicten  
∆ Stelselmatige toename (x2; altijd prioriteit) 

 
- Vanaf 2007: sterke afname 

¨ Aantal verdachte minderjarigen -4% 
¨ Aantal schuldig bevonden 

minderjarigen -33% 
¨ Afname in geweldsdelicten?  
¨ Ook in studies met slachtoffer-

rapportering 
 

- Verklaringen voor afname  
¨ Minder strikt politiebeleid 
¨ Betere beveiliging van huizen, 

bedrijven… 
¨ Afnames in druggebruik 
¨ Minder vroegtijdige schoolverlaters 
¨ Toenemende tevredenheid met het 

leven bij jongeren 
¨ Smartphone & gamen thuis 
¨ Meer conformisme en ‘volwassen’ waarden 

∆ Minder generatieconflict en opstandig gedrag  
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- Lichte stijging/stabiliteit vanaf 2018? 

¨ Meer wapendracht 
¨ Meer drugsverkoop 

 
- 20% jongeren is ooit slachtoffer geweest van delict  

13.2.3 AFNAME NA ADOLESCENTIE 

Desistance = stopzetten criminele carrière na piek op 17-18 jaar (geleidelijke afname)  
cfr. Moffit: adolescence limited behavior 

- Piekleeftijd ~ type criminaliteit 
¨ Ernstige feiten = latere piek + tragere afname 

 
- Relatieve afname 

¨ Afname lijkt groot 
¨ Afname vooral in lichte criminaliteit  

 
- Piek in adolescentie als bron voor volwassen criminaliteit?  

¨ Nee: piek is enkel ‘lichte’ criminaliteit 
¨ Veel criminelen starten pas (ver) na adolescentie  

 
- Waarom stoppen jongeren? 

¨ WWW = werk – woning – wijf  
¨ Prosociale vrienden 
¨ Betere planvaardigheid  
¨ Kwaliteit van relatie (niet per se vaste relatie) 

13.2.4 ONTWIKKELINGSTRAJECTEN 

4 modellen  

1. Rolf Loeber (3 soorten trajecten: openlijk-heimelijk-gezagsontwijkend) 
2. Terrie Moffit (adolescence-limited en life-course persistent) 
3. Richard Tremblay (observatie normale fysieke agressie bij kinderen) 
4. Patterson (marginalisatie) 

 
- Wetmatigheden in ontwikkeling van criminaliteit  

 
- Twee invalshoeken 

1. Hoe ontwikkelt criminaliteit zich van kwaad naar erger (Loeber, Moffit, Patterson) 
2. Hoe is criminaliteit een afwijking van de normale ontwikkeling? (Tremblay, Patterson) 
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13.2.4.1 LOEBER  

- Enkel onderzoek bij jongens!  
 

- 3 soorten trajecten  
1. Openlijk probleemgedrag 

¨ Pesten --> fysiek vechten --> gewelddadig gedrag (verkrachten, beroven) 
 

2. Heimelijke probleemgedrag 
¨ Winkeldiefstal, vaak liegen --> beschadiging goederen --> vrij ernsntige delinquentie --> ernstige 

misdaad  
 

3. Gezagsontwijkend gedrag  
¨ Halstarrig en weerspanning --> ernstige ongehoorzaamheid --> vermijden van autoriteitspersonen 

 
- Verder in traject = 
¨ Ernstiger delict 
¨ Minder jongens 
¨ Later gepleegd  
 
- Slechte prognose als 
¨ Vroege start 
¨ Sneller doorlopen 
¨ Meerdere trajecten 
 
- Nuttig model lvoor 
¨ Diagnostiek 
¨ Prognose 
¨ Behandeling 
¨ Gerecht  

 

 

 

13.2.4.2 MOFFIT 

- Twee soorten trajecten 
1. Childhood/adolescence limited (CAL) (meestal) 
2. Life course persistent (LCP) (<10%) 

 
- Longitudinal onderzoek: LCP 

¨ 26 jaar: 50% van alle misdaad 
¨ 33 jaar: nog slechter  
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- Vrouwen LCP: 
¨ Minder vaak 
¨ Meer vroege risicofactoren 
¨ Internaliserende problemen 
¨ Vaker fysiek geweld 
¨ Grotere impact  
 
- Belangrijk model voor preventie & interventie  
 
- Geen aandacht voor starten met criminaliteit na de 
adolescentie  

 

- Veel aandacht voor risicofactoren LCP bij gezin/ouders 
¨ Tienerzwangerschap bij ouders 
¨ Psychische stoornis bij ouders 
¨ Verwaarlozende opvoeding, conflicten, mishandeling, armoede  

13.2.4.3 TREMBLAY 

- Observaties van normale fysieke agressie bij kinderen 
¨ 2-3 jaar: piek (slaan, shoppen, bijten) 
¨ + 3 jaar: afname door  

∆ Betere zelfbeheersing 
∆ Meer gebruik indirecte, verbale agressie 
∆ Opvoeding  

!! cruciale leeftijd (3 jaar) om gedrag aan te pakken (dan niet gelukt, dan nooit) 
 

- Sommige kinderen (later agressieve criminelen?) 
¨ Blijven terugvallen op fysieke agressie 
¨ Gebrek aan beheersing 
¨ Sterk genetisch bepaald 
¨ Therapie of interventie werkt niet goed  
¨ Al zichtbaar op jonge leeftijd (agressie in kindertijd voorspelt agressie tijdens adolescentie) 

 
- Vroege signalering en preventie!  

 
- Ook mogelijk om te veranderen 

¨ Ouders helpen om kinderen te helpen leren omgaan met agressieve impulsen 
¨ Kinderen zelf leren beter anticiperen op agressieve impulsen 
¨ Cognitieve gedragstherapie  
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13.2.4.4 PATTERSON  

 

Patterson: marginalisatie 

- Kindertijd: coërcief gedrag en coërcieve cyclus (eisen en dwingen) 
¨ Kind zeurt, eist, schreeuwt, gilt… (temperament) 
¨ Moeder kan 2 dingen doen, maar verliest altijd  

∆ Niet toegeven: eis/verbod negeren, herhalen op even coërcieve manier  
--> kind zeurt nog harder  

∆ Toch toegeven: kind stelt nog meer storend gedrag omdat het weet dat het werkt 
 

è Kind en moeder hebben elkaar in de tang 
è Interactie gedomineerd door negatieve afdwingpatronen 
è Geen positieve interacties geleerd  

 
- Vroege adolescentie: sociale verwerping  

¨ Negatieve coërcieve relaties met peers  
¨ Gevolg: sociale verwerping en uitsluiting 

∆ Jongere wordt eenzaat of lid van deviante groep 
¨ Sterke voorspeller van altere jeugdcriminaliteit  

 
- Adolescentie – volwassenheid: sociale controle theorie  

¨ Geen bindingen met maatschappij 
¨ Niet gevoel van verbonden te zijn met maatschappelijke waarden 
¨ Makkelijker misdrijven plegen  

 
è Gebrek aan verbondenheid in hele leven  

13.2.5 MEISJESCRIMINALITEIT 

- Meer externaliserende problemen bij jongens, maar daling bij meisjes is minder (relatief toename) 
¨ Vooral toename in lichtere criminaliteit 
¨ Iets meer indirecte, sociale en verbale agressie  
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- Mogelijke oorzaken voor geslachtsverschillen 

¨ Genderrol  
∆ Mannelijk = stoer, hard, sterk 
∆ Vrouwelijk = elegant, zacht, verzorgend 

!! afwijken van genderrol is ook risicofactor cfr. vroegrijpe meisjes !!  
¨ Opvoeding 

∆ Dochters meer warmte en minder straf, meer leren beheersen van agressie, meer onder 
toezicht  

¨ Biologische basis (evolutionair) 
∆ Man = spierkracht --> fysieke agressie 
∆ Vrouw = voortplanting --> bescherming zoeken  

¨ Andere risicofactoren 
∆ Man = geboortecomplicaties, psychische problemen, delinquente vrienden 
∆ Vrouw = lage zelfwaarde, depressie, relatie met moeder en leerkrachten, 

ongehoorzaamheid, crimineel vriendje 
∆ Allebei = slachtoffer van mishandeling, lage zelfcontrole, agressie, druggebruik, riskante 

vrienden  
 

- Antisociaal gedrag: minder frequent, wel ernstiger 
 

- Ook op lange termijn ernstige gevolgen 
¨ Leven op straat of in gevangenis 
¨ Vroegtijdig overlijden 
¨ Vaker alleen, ook als ze hulp nodig hebben 
¨ Meer agressief gedrag, dader én slachtoffer 

 
- Rol van de partner  

¨ ‘Assortive mating’: soort zoekt soort?  
¨ Risicoprofiel in adolescentie --> ‘verkeerde’ partner (vooral omdat er weinig ‘goede’ partners in de 

omgeving zijn  
∆ Problemen worden erger bv. huiselijk geweld  

 
- Loverboys  

¨ Aanvankelijk partner en liefdesrelatie 
¨ Daarna uitbuiting, prostitutie, dwang, geweld, crimineel gedrag 
¨ Vaak eerste contacten online  

 
- Partners kunnen ook positieve rol spelen: meisjes met risicoprofiel + relatie met niet-deviante partner 

komen daardoor terug op het goede pad  

13.2.6 SEKSUELE DELICTEN 

- Jongeren vaker dader van seksuele delicten dan bij niet-seksuele delicten 
- Slachtoffers = kinderen – leeftijdsgenoten – volwassenen vrouwen  
- Daders = meestal jonge mannen 
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- Daders komen vaker uit disharmonisch (gebroken/gewelddadig) gezin (VS) 

¨ Binnen gezin ook vaak fysiek en seksueel geweld (50% is zelf misbruikt) 
¨ Vaker uit huis geplaatst 
¨ Buiten gezin ook vaak slechte relaties  

 
- Daders in Vlaanderen/NL 

¨ Vaker autochtoon 
¨ Minder vaak uiterlijk zichtbare gezinsproblemen 
¨ Wonen vaker gewoon in gezinsverband 
¨ Spijbelen ook minder dan in VS 
¨ Ook soms meisjes 
¨ Wel vaker laagopgeleid (BSO: 10% rapporteert zelf seksueel grensoverschrijdend gedrag) 
¨ Zelden hoog opgeleide jongeren/universitairen (onderrapportering?) 

 
- Waarom verschil tussen VS en BE/NL?  

¨ Seks in VS: probleem (dus meer aandacht?) 
¨ Seks in BE: normaal gedrag  

13.3 EXTERNALISERENDE STOORNISSEN 

Dominante categoriale benadering: 3 stoornissen in DSM V  

1. Oppositioneel Opstandige Gedragsstoornis (ODD) 
2. Normoverschrijdende Gedragsstoornis (CD) 
3. Antisociale persoonlijkheidsstoornis (APD) 

!! geen absoluut verband tussen de 3 stoornissen  

- Sterker verband als  
¨ Ook andere stoornis (angst, depressie, ADHD) 
¨ Gelijke onderliggende risicofactoren  

13.3.1 ODD 

- Oppositioneel Opstandige Gedragsstoornis (OOG) 
Oppositional Defiant Disorder (ODD) 

¨ Bij kinderen  
¨ Terugkerend patroon 

∆ Negativistisch, opstandig 
∆ Ongehoorzaam 
∆ Vijandig  
∆ Tegenover autoriteitsfiguren --> dysfunctioneren 

Kenmerken ODD volgens DSM-V 

- Is vaak driftig 
- Maakt vaak ruzie met volwassenen 
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- Komt vaak in opstand of weigert zich te voegen naar vragen of regels van volwassenen 
- Ergert vaak mensen met opzet 
- Geeft anderen vaak schuld eigen fouten of wangedrag  
- Is vaak prikkelbaar of ergert zich vaak aan anderen 
- Is vaak boos en gepikeerd 
- Is vaak hatelijk of wraakzuchtig 

 
- Ten minste 6 maanden, met 4 (of meer) symptomen 

 
- Gedragingen die bij alle kinderen soms voorkomen. 

¨ Essentie = aantal en duur van symptomen. 
¨ Zelden aanleiding die gedrag begrijpbaar maakt. 

 
- Jongens & meisjes : 2 – 15% (onzekere diagnose; weinig geslachtsverschil op jonge leeftijd) 

13.3.2 CD 

- Normoverschrijdende gedragsstoornis 
Conduct Disorder (CD) 

¨ Bij adolescenten ~ OOD + diefstal & agressie 
¨ Zich herhalend en duurzaam patroon 

∆ Grondrechten van anderen overtreden 
∆ Belangrijke sociale normen en regels overtreden 

 

Kenmerken CD volgens DSM-V 

- Pest, bedreigt of intimideert vaak anderen 
- Geeft vaak de aanzet tot vechtpartijen 
- Heeft een wapen gebruikt 
- Heeft mensen fysiek mishandeld 
- Heeft dieren fysiek mishandeld 
- Heeft in een direct contact een slachtoffer bestolen 
- Heeft iemand tot seksueel contact gedwongen 
- Heeft met opzet brand gesticht 
- Heeft met opzet eigendommen van anderen vernield 
- Heeft ingebroken in iemands huis, gebouw of auto 
- Liegt vaak om anderen op te lichten 
- Heeft voorwerpen van waarde gestolen zonder direct contact met slachtoffer  
- Blijft vaak ‘s nachts van huis weg ondanks verbod ouders, beginnend vóór 13de jaar 
- Is ‘s nachts van huis weggebleven ten minste tweemaal 
- Spijbelt vaak, beginnend vóór 13de jaar 

 
- Gedurende minstens 12 maanden 3 (of meer) criteria aanwezig, met ten minste laatste 6 maanden 1 

criterium aanwezig  
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- Ernstige stoornis 

 
- Jongens: 1,8 – 16% vs Meisjes: 0,8 – 9,2% 

13.3.3 APD 

- Antisociale persoonlijkheidsstoornis (APS) 
Antisocial Personality Disorder (APD) 

¨ Bij volwassenen ~ CD 

13.4 OORZAKEN / RISICO’S 

 

cfr. les 1  

Boven: risicofactoren  

Afwezigheid risicofactoren --> beschermende factoren 

- Beschermende factoren 
¨ Afwezigheid risicofactoren 
¨ Actieve beschermende factoren 

 

 

 

 

 

Risicofactoren: geen rechtlijnig verband met criminaliteit of stoornissen --> 2 redenen  

1. Effect vaak gedempt of geneutraliseerd door beschermende (of protectieve) factoren 
¨ Competentie van adolescent, goede relaties met ouders, sociale steun van leraren, goede school… 

 
2. Risicofactor op zich niet zo belangrijk, wel aantal risicofactoren en aantal getroffen levensgebieden  

= multiple-risico model / cumulatieve risicomodel 
 

è 1-2 risicofactoren moet een adolescent wel aankunnen, maar opstapeling van risicofactoren = problemen 
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Under aroused 

Beschermende factoren 

- Positief fenomeen dat risicofactor met schadelijk effect neutraliseert of buffert (enge definitie) 
 

- Afwezigheid van risicofactoren (breder) 
¨ Meer protectieve factoren, meer mogelijkheden tot activeren en motiveren van gezinnen en 

jongeren)  

13.4.1 BIOLOGISCHE FACTOREN 

Hormonen  

- Geringe angst  
- Lage hartslag bij rust 

¨ Minder vatbaar voor beloning --> minder goed opvoedbaar 
¨ Bevestigd door lagere cortisolspiegels in begin van de dag én cortisol die minder piekt bij stress 
¨ Toegenomen testosteronspiegel   

Hersenen  

- Gebrekkige inhibitie: impulsen niet kunnen beheersen  
¨ Deel van executieve functies in hersenen (prefrontaal) 

∆ Plannen, vooruitzien, evalueren  
¨ Rijping en herorganisatie hersenen in adolescentie heft sterke invloed op deze executieve functies 

∆ Pas voltooid rond 20-25 jaar  
∆ Tegengewerkt door ongezond leven (alcohol, drugs, roken) en ongezonde omgeving 

!! Definitieve achterstand? Moeilijk nog te herstellen!  

13.4.2 INDIVIDUELE KENMERKEN 

- Lastig temperament bv. licht ontvlambaar, onbezonnen 
¨ Gevaarlijk in buitenwereld 
¨ Leidt tot minder goede opvoeding door ouders  

 
- Gebrekkige sociale informatieverwerking 

¨ Negatieve situatie als bedreigend inschatten 
¨ Gebrekkige activatie oplossingen 
¨ Agressieve responskeuze (fysiek agressief) 

 
è Gedragstherapie vooral relevant bij reactieve, minder bij proactieve agressie 

 
- Callousness: ongevoeligheid voor wel en wee van anderen  

¨ Afwezigheid schuldgevoelens op jonge leeftijd 
¨ Mogelijke voorloper van psychopathie 

 
- Vroegrijpheid bij meisjes (oorzaak-gevolg?) 
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13.4.3 GEZIN EN OUDERS 

- Verwerpende opvoeding, conflicten, weinig orde 
¨ Criminaliteit van de ouders (vooral vader belangrijk) 

 
- APD bij ouders --> voorspelt ODD en CD bij kinderen  

 
- Temperament van kind lokt minder goed opvoeden uit bij ouders (zie coërcieve cyclus) 

 
- Verdubbelingseffect  

¨ Partners met problemen vinden elkaar 
¨ Dubbel effect op kinderen  
¨ Versterken elkaars negatieve effect 

 
- Positieve opvoeding = beschermende factor voor minder probleemgedrag 

¨ Meer warmte – autonomie-ondersteuning – goede controle  
¨ Als ouders de band met jongere als positief ervaren, voeden ze beter op en gaat jongere minder snel 

deviant gedrag doen 

13.4.4 ETNICITEIT 

Etnische minderheden een risicogroep?  

- Jeugdcriminaliteit vaker bij jongeren uit bepaalde etnische (minderheids)groepen bv. Marokkaanse jongeren 
¨ Politiecijfers: veel vaker Marokkaanse jongeren als daders van ernstige en gewelddadige crimi 

 
- Lange tijd terughoudendheid om dit te analyseren  

 
- Verschillende invalshoeken  

¨ Criminaliteit als deel van ruimere cluster problemen 
¨ Schoolervaringen 
¨ Gezinsfunctioneren  

∆ Meer tijd met peers dan met ouders --> meer kans op delinquente peers en minder toezicht 
ouders 

¨ Discriminatie 
∆ Politie pakt Marokkaanse jongeren sneller op (maar ook in zelfrapportage hogere cijfers) 

¨ Te weinig sociaal kapitaal 
∆ Sociale relaties en kennis van normen en verwachtingen in maatschappij 

¨ Te weinig beschermende factoren 
∆ Volledige gezinnen, hoog inkomen, werkende ouders, hoger diploma, goeie ‘witte’ wijk 
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13.4.5 DELINQUENTE VRIENDEN 

- Deviancy Training model 
¨ Interventies waarbij delinquente jongeren worden bijeengebracht = gevaarlijk 

∆ Leren elkaar meer en versterken deviant gedrag  
∆ Vastgesteld tijdens sociale vaardigheidstrainingen voor jongeren: averechts effect 

• Subtiel belonen van delinquent gedrag 
• Afkeuren van positief gedrag  

 
- Opnieuw klassieke interventies bekijken 

¨ Jongeren met negatief resultaat van interventie bleken minstens 2 keer zo’n zomerkamp gedaan te 
hebben 

∆ Zorg bij interventies voor positieve onderlinge beïnvloeding 
∆ Vermijd dat nadien nog hechte contacten onderhouden worden 

13.5 BESLUIT 

Al deze risicofactoren (biologisch én sociaal) staan niet los van elkaar!  

- Versterken elkaar 
- Veroorzaken elkaar  
- Hebben samen cumulatief effect op externaliserende gedrag van jongeren  

Cfr. model Patterson: toenemende marginalisatie  

Wat werkt om delinquentie aan te pakken of te voorkomen?  

- Cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren 
- Opvoedingstraining voor ouders 
- Trainingen die beide elementen combineren  

Ingrijpen bij delinquent gedrag  

- Gedragsstoornis: inspelen op ouders en jongeren  
- Chronische problemen: multisysteemaanpak  

¨ Trainen van jongeren + ouders + ingrijpen op school + ingrijpen in vriendenkring  

Omgevingsfactoren 

- Buurt, school, financiële situatie kunnen bepalend zijn  
¨ Structurele maatregelen bv. jongeren kunnen goedkoper naar sportclub, jongerenwerk 

Algemeen werkzame factoren 

- Interventies afstemmen op factoren die gedrag veroorzaken + karaktereigenschappen van jongere 
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Besluit  

1. Zeer vaak jongens! 
2. Laatste jaren niet altijd toegenomen  
3. Soms stabiel of afnemend (bv. druggebruik) 
4. Modellen van ontwikkeling: vaak al problemen in kindertijd! 
5. Oorzaken: biologische factoren veel aandacht, maar weinig harde uitkomsten! 
6. Vooral buitenlands (Angelsaksisch) onderzoek, Nederland en Vlaanderen lopen achter! 
7. Vertaling onderzoek naar hulpverlening: grote uitdaging!   

 

 

 

 

 


