
ZELFWAARDE: sessie 1 

 
Zelfconcept: objectieve beschrijving/cognitieve representatie: ik ben een student. Wie je 
bent als persoon ( het is belangrijk dat je context in omgeving neemt) + ( doorvragen over 
bepaalt onderwerp: als iemand zegt dat hij/zij graag voetbalt hoeft hij/zij dat daarom niet 
goed te kunnen) 
Zelfwaarde: evaluatieve/ affectieve component wordt eraan gekoppeld: ik ben een GOEDE 
student. Dat hoeft daarom niet de waarheid te zijn. Ik voel me lelijk= zelfwaarde= maar is 
niet waar. Beschrijving van wat je van jezelf vindt. 

Domeinspecifieke zelfwaarde: 

Evaluaties over eigen functioneren binnen een specifiek domein: school,uiterljk,sociaal... 
etc. Vaker accuraat maar niet altijd. Wordt voornamelijk bepaald door het werkelijk 
functioneren (reële competentie, eigen vergelijkingsstandaarden en eisende omgeving). 

 ik ben lelijk is niet per se accuraat! Hoe kom je tot DS zelfwaarde: door inschatten eigen 
competenties/ vergelijken met anderen. Jongen die zichzelf niet sportief vindt, is niet per se 
zo, misschien zijn de anderen nog sportiever/omgeving: als je ouders hebt die veeleisend 
zijn op schoolgebied ontwikkel jij een totaal ander school specifieke zelfwaarde dan als je 
ouders hebt die niet veeleisend zijn! 

 

Globale zelfwaarde:  

Evaluaties over eigen globale functioneren en persoonlijke waardevolheid. Meest cruciale 
onderdeel van zelfwaarde. Geen optelsom van domeinspecifieke beleving. 

Van jou als persoon in het algemeen. Er zijn altijd individuele verschillen in de samenhang 
tussen domein specifieke zelfwaarden en globale zelfwaarde. Sommigen die niet sportief 
zijn vinden dat ook helemaal niet erg. Sport gerelateerde zelfwaarde zal weinig invloed 
hebben op globale zelfwaarde. Globale zelfwaarde gaat meer over gevoel. Hoe goed jij jou 
accepteert. Er zijn vaak mensen waarbij de domein specifieke waarden heel hoog liggen 
maar de globale heel laag: je bent dus heel goed in veel zaken maar toch vind je jezelf 
waardeloos. 

Typering 

Er zijn in totaal 4 combinaties mogelijk. Zowel de domeinsspecifieke zelfwaarde als globale 
zelfwaarde hebben een kwantiteit en kwaliteit. 

Kwantiteit Zelfwaarde: niveau van de zelfwaarde. Wat vind je van jezelf? 

Kwaliteit: veel voorkomende fout: hoge zelfwaarde/kwantiteit= goede zelfwaarde is. Dit is 
niet zo. Het hangt af van de kwaliteit en de manier waarop de zelfwaarde wordt nagestreefd 



en in stand wordt gehouden. Hoe stabiel is deze hoge zelfwaarde? Als die hoge zelfwaarde 
te hard afhankelijk is van externe factoren (wat anderen zeggen tegen jou) = kwetsbaar! 

Zelfaanvaarding: je erkent je zwakke punten zonder dat je jezelf minder graag ziet. Je vindt 
jezelf een goede voetballer: je weet dat je penalty's slecht zijn maar alsnog vind je jezelf 
over het algemeen best een goede voetballer. = veilige zelfwaarde= zelfaanvaarding 

Indicatoren van zelfaanvaarding:   

1) stabiel over tijd: verandert niet door wat er gebeurt/ wat anderen zeggen tegen jou, 
tegenslagen of succes. Als er een succes is zal je zelfwaarde niet ineens stijgen. Mijn ploeg 
heeft verloren maar dat wilt niet zeggen dat ik een slechte coach ben. = stabiel! Er zijn 
weinig fluctuaties in de zelfwaarde. 

2) niet afhankelijk van feedback: mensen met een veilige zelfwaarde zien feedback niet als 
bedreiging! Het is een informatieve bron voor toekomstige groei en ontplooiing. Er is 
oprechte interesse in de feedback, ze dient als kompas en wordt geëvalueerd + doordacht 
meegenomen of verworpen. Meisje heeft slechte punten LO. Ze ziet ermee in want ze wil 
sport volgen op de unief. Ze gaat vragen aan de leraar en ze krijgt feedback en werkt 
hieraan.  

3) authenticiteit naar de buitenwereld: Geen nood om zich ander voor te doen dan ze zijn.  
Er wordt een evenwichtig en transparant beeld van zichzelf geschetst naar de buitenwereld 
met ware reflectie van gevoelend. Er is geen moeilijkheid met het herkennen van eigen 
zwaktes 

Enkele gevolgen van zelfaanvaarding: vertrouwen, passie, eerlijkheid enzovoort. 

 

Contingentie: zelfwaarde die afhankelijk is van het behalen van bepaalde externe 
verwachtingen. Als je een slechte penalty trapt zal je je enorm slecht voelen. Maar ook 
omgekeerd pas vanaf je wel een goede penalty trapt zal je je pas goed voelen. Pas vanaf 
wanneer de coach tegen jou zegt dat je goed bent zal je jezelf goed vinden. 

Het betekent niet dat wanneer jij zegt dat jij een goede voetballer bent dat je dan ook een 
stabiele zelfwaarde hebt. Hij heeft wel een hoge zelfwaarde maar als blijkt dat die hoge 
zelfwaarde afhankelijk is van het moment/ van wat anderen zeggen is het eerder contigent. 
Ook coaches zelf hebben vaak een kwetsbare zelfaanvaarding. Wanneer hun ploeg verlies 
zullen ze zich slecht voelen en omgekeerd. 

Indicatoren van contingentie 

1)Zelfwaarde schommelt over tijd. Beinvloedbaarheid door alledaagse positieve en 
negatieve situaties. Korte termijn fluctuaties in zelfwaarde. Het kan schillen van dag tot dag. 

2) Gevoelig voor feedback: zien feedback als bedreiging: als deze negatief is reageren ze 
defensief omdat hun zelfwaarde hieraan vasthangt. Er wordt vaak angstig op boos 
gereageerd ter attentie van feedback. Meisje LO: als leerkracht feedback wil geven aanvaard 
ze dit niet. Ze is bang dat de leerkracht zegt dat dit te hoog gegrepen is.  



3)Defensiviteit:  schetsen een eenzijdig beeld van zichzelf naar de buitenwereld. Negatieve 
gevoelens worden ontkend en eigen zwaktes worden moeilijk erkent. Er is een eenzijdige 
positieve zelfevaluatie aanwezig.Trump doet alsof hij perfect is. Een muur die positieve 
zelfwaarde moet beschermen: narcisme: hebben hoge zelfwaarde en kwetsbare zelfwaarde. 
Als je niet zou doorvragen lijkt dat een heel hoge stabiele zelfwaarde. 

Enkele gevolgen van contingentie: nood aan erkenning, faalangt, afgunst enzovoort 

 

Casus 1: veilige zelfaanvaarding: minder goed punt wordt niet gezien als zelfbedreiging 
Casus 2:  geen aanvaarding, geen ruimte voor nuance= kewetsbaar 

 

Determinanten zelfwaarde 

Kwantiteit zelfwaarde 
 
Verbondenheid met de groep waarmee je 
je identificeert. Uit de verbondenheid met 
die groep haal je je zelfwaarde 
 
Geslacht: Jongens hebben vaak een hogere 
zelfwaarde dan meisje 
 
Genetica: zit ook in de genen 
 
Gemiddelde niveau zelfwaarde stijgt 
doorheen de generaties 
 
Kinderen uit armoede hebben meer kans 
lage zelfwaarde te hebben maar als er 
ouderlijke warmte en toezicht aanwezig is 
vormt dit een buffer. 
 

Kwaliteit zelfwaarde 
 
Verschil tussen actief en passief gebruik op 
sociale media: actief is echt posten enz. 
passief gewoon scrollen= kwetsbaar 
 
Vrienden hebben invloed op zelfwaarde 
 
Hechting is band die je hebt met ouders, de 
kwaliteit van die band. Veilige hechting= 
ouders zijn voorspelbaar, 
onvoorwaardelijke liefde= zelfaanvaarding 
kind 
 
Angstige hechting= overbezorgde ouders, 
onvoorspelbaar, afwezig= kwetsbare 
zelfwaarde 

 

( filmpje) conclusie:zelfwaarde papa is afhankelijk van wat kind heeft gepresteerd en wat 
anderen van hem vinden.  

Psychologische gevolgen zelfwaarde 

kwantiteit kwaliteit 
LAGE ZELFWAARDE 
 

• Meer samenhang met overgewicht 
• Slechtere schoolprestaties 
• Lagere acceptatie leeftijdsgenoten 

KWETSBARE ZELFWAARDE 
 

• Lager welbevinden 
• Meer verslavingen 
• Meer psychopathologie 



• Psychopathologie; depressie, angst, 
eetstoornis 

HOGE ZELFWAARDE 
• Weinig duidelijkheid over de 

gevolgen 
• Betere schoolprestaties 

• Meer suïcidaal gedrag 

 

Meten van zelfwaarde 

Meetinstrumenten lagere school en adolescenten 

• Observaties van verbaal en niet verbaal gedrag 
• Diepte-interview 
• Vragenlijsten 
• Gesprekken met ouders en leerkrachten 

 OBSERVATIE INETRVIEW VRAGENLIJST 
VOORDELEN ® concreet beeld 

van situatie     
® Zicht op 

interacties 
® Direct inspelen 

(flexibel) 
® Kan al bij jonge 

kinderen 
® Zeker relevant 

als aanvulling 
op                   

® Interactie 
® Doorvragen 
® Nuanceren 
® Diepgang 
® Eigenheid 

wordt 
meegepakt 

® flexibel 

® Groot 
bereik 

® Objectief 
® Anoniem 
® Verder 

onderzoek 
® Eenduidige 

antwoorden 
®  Represen -

tatief 

NADELEN ® Subjectief 
® Belang van 

expertise 
observeerder 

® Confirmatie 
® Duur 
® Veel tijd 
® Geen inzicht in 

achterliggende 
motivaties 

® Sociale 
wenselijkheid 

® Veel tijd 
® Duur 
® Rol van 

interviewer 
en belang 
expertise en 
voor 
bereiding 

® Geen 
interactie 

® Geen 
mogelijk 
heid tot 
doorvragen 

® One size fits 
al? 

® Sociale 
wenselijk 
heid 

® Achter 
® liggende 

motivaties 
niet 
opmerkern 

Oefeningen sessie 1 



Vraag 1: c: het is leuk en daar stopt het ook. Het is niet contigent want anders zou je 
helemaal ophemelen. Niet met kwantiteit want dat is onafhankelijk van feedback die je 
krijgt. Als het over feedback gaat ,gaat het over de kwaliteit van je zelfwaarde. 

Vraag 2: d: wanneer ze bedreigd worden verdedigen ze. Alles is een externe attributie. Niet 
c omdat zei eerder onzeker worden i.p.v. boos. 

Vraag 3: b: laag: rode tekst: domein specifieke zelfwaarde. Kwetsbaar: blauwe tekst: zodanig 
bang voor feedback omdat ze onzeker zou worden. Zie vb. Trump. 

Vraag 4: a: hoog: rode tekst. Veilig: blauw authentiek i.p.v. defensief. 

Vraag 5: c: hoog: rode tekst. Kwetsbaar: blauwe tekst. Ze is defensief. 

Vraag 6: a: niet kwetsbaar omdat er niet staat dat ze zich trots voelt door haar moeder. 

Vraag 7: d: je kan niets over de kwantiteit afleiden. Ondanks ze negatieve feedback krijgt 
blijft ze stabiel in haar zelfwaarde. 

Vraag 8: a: hoog: rode tekst. Kwetsbaar: ze is afhankelijk van feedback. Ze studeert niet en 
krijgt goede punten en vind zichzelf DAAROM slim. Als ze een slechte toets had zou haar 
zelfwaarde veranderen. Ze vergelijkt ook. 

Vraag 9: b: geen kwantiteit want ze zegt niet dat ze slecht is in wiskunde. Maar ze heeft wel 
stress voor de test= vorm van feedback 

Vraag 10: b: de teleurstelling heeft geen invloed op haar zelfwaarde en vraagt op feedback. 

Vraag 11: a:  we weten niets over kwetsbaarheid van de sociale zelfwaarde. Hij is niet 
onzeker of dat mensen hem niet tof vinden. Wel uiterlijke zelfwaarde want hij is onzeker 
over zijn lichaam. 

 

 

 

 

 

ZELFWAARDE: sessie 2          
 

Stap 1: voorbereiding Welke informatiebronnen?: moeder/vader/ 
is er iemand anders? 
 
BESCHRIJVENDE INFORMATIE 

• Geslacht 



• Leeftijd: wat zijn de verwachtingen 
van de ontwikkeling van zelfwaarde 
op die leeftijd? we weten dat 
jongens over het                        
algemeen meer waarde hechten 
aan  de kwantiteit van hun 
zelfwaarde   

• Gezinssituatie: structuur/klimaat: 
zijn er elementen die invloed 
kunnen hebben op de zelfwaarde. Is 
het enig kind? Is er een ouder dood? 

• Beperkingen: heeft hij bijvoorbeeld 
ADHD 

Stap 2: eerste indruk Wat observeer je? 
• Non-verbaal: gedrag 
• Verbaal: woorden, aarzelingen, 

stiltes 
Lees het interview globaal door. Wat valt je 
op? Wat is je eerste indruk? 

Stap 3: analyseren Onderzoek de informatie die je hebt maar 
ook degene die ontbreekt. Wat is er 
duidelijk en waarom? Wat is er niet 
duidelijk? Zit hier een patroon in? Is er 
informatie die elkaar tegen spreekt?  
 
Praat deze persoon niet over sport omdat 
hij iets verbergt of boeit het hem gewoon 
niet. 
Elk type zelfwaarde binnen elk domein 
bekijken!  
 Stabiel of instabiel 
Authentiek of defensief 
Ongevoelig of gevoelig voor feedback 

Stap 4: onderzoek andere bronnen Gebeurt op gelijkaardige manier als in stap 
drie. Kunnen we aspecten van kwantiteit en 
kwaliteit afleiden op alle domeinen. Het 
kan dat je hierop moet antwoorden ik weet 
het niet omdat je te weinig informatie hebt. 
 
Formuleer hypotheses op basis van 
observaties en informatie van ouders en 
leerkrachten als die informatie beschikbaar 
is 
 

Stap 5: integreer en concludeer Bronnen: interview, observatie, ouders, 
leerkrachten.                                                      



Plaats de informatie uit de verschillende 
bronnen tegenover elkaar.  
Wat komt er overeen en wat niet? 

Stap 6: verder onderzoek Suggesties geven voor verder onderzoek. 
Wat weet je nog niet en hoe zou je dit 
kunnen weten? 

 

Casusbespreking: 

Stap 1: welke informatiebronnen zijn er aanwezig 

• Interview Warre 
• Telefonisch gesprek mama 
• Verslag leerkracht 

 beschrijvende informatie 

• Geslacht: jongen 
• Leeftijd 17 jaar: Overgang van midden naar late adolescentie: men is echt op zoek 

naar jezelf. Ze zijn kritisch, veel druk, ze zijn perfectionistisch. Laten vaak zaken 
afhangen van die sociale druk. Proberen niet te veel af te wijken van sociale normen. 
Ze kunnen nuanceren het is niet zwart wit. Ze hebben een evaluatief zelfbeeld, 
sociale relaties zijn belangrijk, alsook romantische relaties, evaluatieve sociale 
vergelijking wordt vaak gebruikt als informatiebron, kan evenwichtig positieve en 
negatieve eigenschappen van zichzelf opnoemen, integreert sterktes en zwaktes in 
eigen identiteit. 

• Gezinsstructuur: intact gezin, 2 intact gezin, 2kinderen ( broer), Warre is de jongste 
• Beperking; afwezig 

 

Stapt 2: eerste indruk 

Wat observeer je? 

• Non-verbaal: geen informatie 
• Verbaal: toetst vaak af bij interviewer, weinig aarzelingen, durft eerlijk te zijn, klinkt 

wat passief/loom 
• Eerste hypotheses: enkele kleine indicaties voor authenticiteit en gevoeligheid voor 

feedback 

Lees het interview globaal door. 

• Erg open 
• Focus op negatieve aspecten 
• Vergelijkt zichzelf erg veel 



• Veel normen die hij zichzelf oplegt  (onzekere mensen zijn niet leuk) 

Stap 3: analyseer het interview 

KWANTITEIT 

Globale zelfwaarde: het is niet de som de der delen. Het is niet omdat hij op sport en 
academisch een hoge zelfwaarde heeft dat het globale ook hoog is. Als hij zou zeggen dat hij 
zichzelf als een goed persoon ziet en dat hij een positieve algemene positieve evolutie heeft 
doorgemaakt zou de zelfwaarde wel hoog zijn. Het zou laag zijn als hij zou zeggen ik ben niet 
tevreden met mezelf ik schaam me en voel me tegenover anderen. Het moet dus gaan over 
het algemene en niet de specifieke domeinen. Er is geen informatie over maar voelt erg laag 
aan. 

Academische zelfwaard : hoog: “ik ben slim haal goede punten.” 

Sportieve zelfwaarde: matig tot hoog:” ik ben goed in hockey en volleybal tussen de twee” 

Sociale zelfwaarde: laag:” ik ben niet sociaal, ik ben stil, mensen houden niet van 
onzekerheid” 

Uiterlijke zelfwaarde: laag: “ik ben dik, mijn spieren zijn niet ferm” 

Romantische zelfwaarde:” onzekerheid is niet sexy” hij heeft geen lief maar vindt hij dit 
erg? Hij zegt zelf dat hij dat niet mist 

KWALITEIT 

Globale zelfwaarde: geen info oogt als open en authentiek 

Academische zelfwaarde: enkele indicaties kwetsbaarheid: ik voel me soms wat 
beschaamd, ik denk dat ik redelijk slim ben want ik haal goede punten. Maar verder weinig 
informatie over 

Sportieve zelfwaarde: veilige zelfwaarde: “zolang ik het leuk vind blijf ik het doen” “ bij de 
volleybal heb ik echt wel niet goed gespeeld hoor. Pas wanneer je dat integreert in je 
zelfbeeld wordt deze fragiel. Maar dat is hier niet het geval. 

Sociale zelfwaarde: kwetsbare zelfwaarde; “ ze zouden kunnen door vertellen in de klas en 
dan kunnen ze dat belachelijk vinden”, “maar, ik geef mezelf ook niet bloot”,” goh, ik zou 
liever als anderen willen zijn zoals Bruno uit de klas die is keigrappig en maakt snel vrienden. 
Daar ben ik wel wat jaloers op” 

Uiterlijke zelfwaarde: kwetsbare zelfwaarde: “ik verberg mijn buik door wijde kleren te 
dragen.”, “dat is door de wijde kledij dat dat zo lijkt.” 

Romantische zelfwaarde: veilige zelfwaarde: “ ik wilde vooral een lief hebben om een lief te 
hebben maar eigenlijk was dat niet eerlijk naar haar en mij toe.” 

Romantische zelfwaarde: “het zou wel goed zijn en men zelfvertrouwen een boost geven.” 
“ik toon het wel niet als ik interesse heb in iemand, ik toon het pas als ik weet dat het 100 
procent wederzijds is. “ ik had meer vertrouwen toen ik met Rosalie samen was.” 



 

Zie stap 4, 5 en 6 op de slides= letterlijk over te nemen. 

 

               

 

 

 

 


