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ABSTRACT 

 

Achtergrond: Uit literatuur blijkt dat jongeren met dyslexie hun schoolloopbaan niet steeds 

feilloos doorlopen. Ook op sociaal-emotioneel gebied kunnen de academische problemen 

doorsijpelen. Studies rapporteren op verschillende wijze over de mogelijke impact van 

dyslexie op het zelfbeeld van een individu. Deze studie gaat na of 12- en 14-jarige Vlaamse 

jongeren met dyslexie er een ander zelfbeeld op na houden dan leeftijdsgenoten zonder 

(leesgerelateerde) leerstoornis. Zowel het algemene zelfbeeld, als de academische en niet-

academische component worden in kaart gebracht. Methode: Deze studie loopt in kader van 

het JOnG!-onderzoek. Op 12-jarige leeftijd vulden 1443 jongeren de startvragenlijst in. Een 

selecte groep jongeren (n = 24) nam op 14-jarige leeftijd deel aan het verdiepingsonderzoek, 

waarbij de Self-Description Questionnaire II werd gehanteerd om een schets van het zelfbeeld 

te maken. Resultaten: Voor de twaalfjarigen werd er geen verschil gevonden wat betreft het 

algemeen, het academisch en het niet-academisch zelfbeeld van de jongeren met en zonder 

leerstoornissen, alsook tussen de geslachten was er geen onderscheid waar te nemen. Jongeren 

met dyslexie lijken wel minder bij te leren op school dan de controlejongeren en de jongeren 

met een gecombineerde leerstoornis. Jongeren met dyslexie zijn tevens minder tevreden met 

hun schoolresultaten dan controlejongeren van dezelfde leeftijd. Er werd geen verschil 

gevonden wat betreft de vriend- en peerrelaties tussen de jongeren met en zonder dyslexie. 

Jongeren met dyslexie lijken echter wel meer gepest te worden dan jongeren met een 

gecombineerde leerstoornis. Voor de veertienjarigen werd noch voor het algemeen zelfbeeld, 

noch voor het academisch en niet-academisch zelfbeeld, noch voor de geslachten, als voor de 

schoolbeleving en vriend- en peerrelaties een verschil gevonden tussen de groepen. Discussie: 

Het zelfbeeld van 12- en 14-jarige Vlaamse jongeren met dyslexie lijkt niet significant te 

verschillen van dat van leeftijdsgenoten zonder leerstoornissen. Toch lijkt het wenselijk om in 

het zorgbeleid voldoende aandacht te schenken aan de psycho-educatie bij deze jongeren en 

hen te leren omgaan met hun schoolresultaten en weerbaar te maken tegen eventueel pesten 

omwille van hun leerstoornis. Sleutelwoorden: dyslexie, zelfbeeld, jongeren, gender.  

 

 

 

 

 

 



 
5 

Inhoudsopgave 

 

1. Voorwoord ....................................................................................................................... 7 

 

2. Inleiding ........................................................................................................................... 8 

 

2.1. Dyslexie ........................................................................................................................... 8 

2.1.1. Omschrijving ............................................................................................................ 8 

2.1.2. Erfelijkheid ............................................................................................................... 9 

2.1.3. Prevalentie en comorbiditeit ..................................................................................... 9 

2.1.4. Gevolgen ................................................................................................................ 10 

2.1.5. Tests ....................................................................................................................... 11 

 

2.2. Het zelfbeeld ................................................................................................................. 12 

2.2.1. Omschrijving .......................................................................................................... 12 

2.2.2. Het zelfconcept en de zelfwaardering .................................................................... 13 

2.2.3. Motivatie en attributies ........................................................................................... 16 

2.2.4. Diagnostiek van het zelfbeeld ................................................................................ 16 

 

2.3. Dyslexie en het zelfbeeld .............................................................................................. 18 

 

2.4. Probleemstelling ............................................................................................................ 24 

 

2.5. Onderzoeksvragen en hypotheses ................................................................................. 25 

 

3. Methodologie ................................................................................................................. 27 

 

3.1. Participanten .................................................................................................................. 27 

3.1.1. Onderzoeksdeel 1 ................................................................................................... 27 

3.1.2. Onderzoeksdeel 2 ................................................................................................... 28 

 

3.2. Onderzoeksopzet en procedure ..................................................................................... 28 

3.2.1. Onderzoeksdeel 1 ................................................................................................... 28 

3.2.2. Onderzoeksdeel 2 ................................................................................................... 28 

 

3.3. Onderzoeksinstrumenten ............................................................................................... 29 

3.3.1.Onderzoeksdeel 1 .................................................................................................... 29 

3.3.2. Onderzoeksdeel 2 ................................................................................................... 30 

3.3.2.1. Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-III NL; Wechsler, 2005) ....... 31 



 
6 

3.3.2.2. Eén-Minuut-Test (Brus & Voeten, 1999) ........................................................... 31 

3.3.2.3. Klepel (Van den Bos, Spelberg, Scheepstra, & de Vries, 1994) ......................... 31 

3.3.2.4. Self-Description Questionnaire-II (Marsh, 1992) ............................................... 31 

 

4. Resultaten ...................................................................................................................... 34 

 

4.1. Onderzoeksdeel 1 .......................................................................................................... 34 

4.1.1. Onderzoeksvraag 1: Algemeen, academisch en niet-academisch .......................... 37 

4.1.2. Onderzoeksvraag 2: Verschil meisjes – jongens .................................................... 38 

4.1.3. Onderzoeksvraag 3: Schoolbeleving ...................................................................... 38 

4.1.4. Onderzoeksvraag 4: Vriend- en peerrelaties .......................................................... 40 

 

4.2. Onderzoeksdeel 2 .......................................................................................................... 42 

4.2.1. Onderzoeksvraag 1: Algemeen, academisch en niet-academisch .......................... 43 

4.2.2. Onderzoeksvraag 2: Verschil meisjes - jongens .................................................... 43 

4.2.3. Onderzoeksvraag 3: Algemeen schoolgevoel ........................................................ 44 

4.2.4. Onderzoeksvraag 4: Vriend- en peerrelaties .......................................................... 44 

 

5. Discussie ......................................................................................................................... 45 

 

5.1. Onderzoeksdeel 1 .......................................................................................................... 45 

5.2. Onderzoeksdeel 2 .......................................................................................................... 48 

5.3. Klinische implicaties ..................................................................................................... 50 

5.4. Aanwijzingen voor toekomstig onderzoek .................................................................... 51 

5.5. Sterktes en beperkingen................................................................................................. 52 

5.6. Algemene conclusie ...................................................................................................... 53 

 

6. Referentielijst ................................................................................................................ 55 

 

7. Appendix ........................................................................................................................ 61 

 

7.1. M en SD per domein en item van het zelfbeeld onderzoeksdeel 1 ................................ 61 

7.2. M en SD per domein en item van het zelfbeeld onderzoeksdeel 2 ................................ 63 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

1. Voorwoord 

In onze samenleving staat geletterdheid hoog aangeschreven (Burden, 2008). Het belang 

van vlot kunnen lezen en spellen kan niet meer worden ontkend in onze huidige maatschappij. 

Sommige kinderen komen echter niet toe aan het vlot lezen, begrijpen en verwerken van 

geschreven teksten. Een onvermogen om deze vaardigheden te verwerven, lijkt een negatieve 

impact te hebben op de perceptie van een individu over zichzelf als competente persoon. 

Naarmate kinderen zich intellectueel en fysiek ontwikkelen, worden de competentiegevoelens 

en het zelfbeeld gevormd door zich te vergelijken met anderen. Door het anders zijn, worden 

dyslectische individuen meer kwetsbaar om zich beschaamd te voelen of om gepest te worden 

door peers (Edwards, 1994; Hellendoorn & Ruijssenaars, 2000; Humphrey, 2001; Singer, 

2005). Hierdoor lijkt het aannemelijk te stellen dat het zelfbeeld van kinderen die op school te 

maken krijgen met leermoeilijkheden, zoals dyslexie, wordt beïnvloed (Burden, 2008). 

Individuen met dyslexie moeten steeds opnieuw omgaan met een academisch falen, wat hun 

motivatie en academisch zelfbeeld enorm kan belemmeren (Harter, 1999). Singer (2005) sluit 

zich na haar onderzoek (n = 60) bij deze argumentatie aan en concludeert dat dyslexie het 

zelfbeeld een deuk geeft.  

 

In het onderwijs wordt meer en meer nadruk gelegd op de harmonische ontwikkeling van 

het kind. Dit kan worden gezien als een grote vooruitgang. Het stimuleren van een positief 

zelfbeeld wordt als een belangrijke doelstelling van het onderwijs naar voren geschoven 

(Verschueren & Gadeyne, 2007). Vele onderzoeken naar het zelfbeeld focusten zich 

voornamelijk op kinderen met lees- of leermoeilijkheden in het algemeen. Er is slechts gering 

onderzoek uitgevoerd dat specifiek het zelfbeeld bij dyslectische kinderen onder de loep 

neemt (Riddick, 1995). Ook Ingesson (2007) is de mening toegedaan dat hedendaags 

onderzoek naar de psychosociale gevolgen van dyslexie schaars is. Hellendoorn en 

Ruijssenaars (2000) stellen eveneens dat onderzoek naar de sociaal-emotionele impact van 

leerstoornissen, zoals bijvoorbeeld dyslexie, een verwaarloosd veld is. Het is dus tijd om daar 

verandering in te brengen.  

 

In onderstaande inleiding worden vooreerst de termen dyslexie, zelfbeeld en hun 

onderlinge samenhang verduidelijkt. Nadien worden de resultaten van een onderzoek naar het 

zelfbeeld bij Vlaamse jongeren in de eerste jaren van het secundair onderwijs met en zonder 

leesproblemen weergegeven, om deze nadien te bespreken aan de hand van een discussie. 
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2. Inleiding 

     Dyslexie kent verschillende omschrijvingen en heeft meerdere karakteristieken waardoor 

een afbakening van het begrip wenselijk is. Het concept zelfbeeld werd doorheen de jaren op 

verschillende manieren en door verschillende onderzoekers ingevuld. Om 

begripsverwarringen en onduidelijkheden te vermijden, is het aangewezen vooreerst alle 

centrale begrippen uit deze masterproef te kaderen en verduidelijken.  

 

2.1. Dyslexie  

2.1.1. Omschrijving 
 

     Dyslexie is een specifieke leerstoornis in de verwerving van de vaardigheid lezen en heeft 

voornamelijk betrekking op de woordherkenning en het decoderen (Knivsberg & Andreassen, 

2008; Landerl, Fussenegger, Moll, & Willburger, 2009; Lyon, Shaywitz, & Shaywitz, 2003; 

Vellutino, Fletcher, Snowling, & Scanlon, 2004). Het is een stoornis gebaseerd op de 

hersenen (Landerl, Fussenegger, Moll, & Willburger, 2009; Rubinsten, 2009; Lyon, Shaywitz, 

& Shaywitz, 2003; Shaywitz & Shaywitz, 2004; Vellutino, Fletcher, Snowling, & Scanlon, 

2004). Dyslexie is een blijvend falen om efficiënte leesvaardigheden te verwerven, ondanks 

instructie, voldoende intelligentie en sociaal-culturele mogelijkheden (Démonet, Taylor, & 

Chaix, 2004). Ook de Stichting Dyslexie Nederland stelt dat dyslexie wordt veroorzaakt door 

individugebonden factoren op het vaardigheidsniveau (Kleijnen, Bosman, de Jong, 

Henneman, Pasman, Paternotte, Ruijssenaars, Struiksma, van den Bos, van der Leij, 

Verhoeven, & Wijnen, 2008). 

 

     Dyslexie wordt voorts in de literatuur omschreven als een linguïstisch probleem, het is 

geen visuele aandoening (Shaywitz & Shaywitz, 2004). Het is een persistente, chronische 

conditie, wat betekent dat een individu de leesmoeilijkheden zijn/haar gehele leven 

meedraagt. Om de diagnose dyslexie te kunnen uitspreken, moeten de problemen met lezen en 

spellen minstens zes maanden blijven opduiken ondanks systematische en individuele hulp 

(Hellendoorn & Ruijssenaars, 2000). Dit wordt het criterium van de didactische resistentie 

genoemd (Kleijnen et al., 2008). 

 

     De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV; American Psychiatric 

Association, 1994) geeft een beschrijvende definitie van dyslexie. Echter, de DSM IV heeft 
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het niet specifiek over dyslexie, maar over een leesstoornis (‘Reading disorder’) wanneer het 

deze leermoeilijkheid betreft. De DSM IV omschrijft het probleem als een grote discrepantie 

tussen enerzijds het niveau van de actuele lees- of spellingsprestaties en anderzijds het 

verwachte niveau volgens de leeftijd en de intelligentie van het betreffende individu 

(American Psychiatric Association, 1994). Via deze vergelijking wordt het criterium van de 

achterstand opgespeurd (Kleijnen et al., 2008). Tenslotte stelt de DSM IV dat er van een 

leesstoornis kan worden gesproken wanneer de verstoring in het lezen zich ook op 

academisch vlak laat voelen of in dagelijkse activiteiten waarbij leesvaardigheden worden 

vereist (American Psychiatric Association, 1994).  

 

     De Stichting Dyslexie Nederland omschrijft dyslexie als een stoornis die wordt 

gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het 

lezen en/of het spellen op woordniveau (Kleijnen et al., 2008). Deze beschrijvende definitie 

wordt in Vlaanderen ondersteund door de Stichting Leerproblemen Vlaanderen (Andries & 

Ghesquière, 2005). 

 

2.1.2. Erfelijkheid 
 

     Dyslexie is een familiale en erfelijke aandoening (American Psychiatric Association, 1994; 

Shaywitz, Shaywitz, Pugh, Fullbright, Mencl, Constable, Skudlarski, Fletcher, Lyon, & Gore, 

2001; Shaywitz & Shaywitz, 2003; Shaywitz & Shaywitz, 2004; Vellutino, Fletcher, 

Snowling, & Scanlon, 2004). De helft van de kinderen van dyslectische ouders en de helft van 

broers of zussen van dyslectici lijken met deze leerstoornis te kampen (Shaywitz & Shaywitz, 

2003). Andere onderzoekers stellen dat het risico op dyslexie acht keer groter is voor kinderen 

wiens ouder(s) een geschiedenis van leesmoeilijkheden heeft, en dat 25% tot 60% van de 

ouders van kinderen met dyslexie de leerstoornis ook hebben (Vellutino, Fletcher, Snowling, 

& Scanlon, 2004). 

 

2.1.3. Prevalentie en comorbiditeit 
 

     De prevalentie van dyslexie wordt wereldwijd op 5 tot 17.5% geschat (Démonet, Taylor, & 

Chaix, 2004). Heiervang, Stevenson, Lund en Hugdahl (2001) maken een minder ruime 

schatting van 4% tot 10% van de populatie schoolgaande kinderen. Volgens de DSM IV tellen 
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leesstoornissen, alleen of in combinatie met een rekenstoornis, voor 4 op 5 gevallen van een 

leerstoornis (American Psychiatric Association, 1994). 

 

     Een leesstoornis doet zich meer voor bij jongens en dit voor 60% tot 80% (American 

Psychiatric Association, 1994). Pauc (2005) treedt dit bij en stelde dat dyslexie vijf keer meer 

bij mannen opduikt dan bij vrouwen. Rutter, Caspi, Fergusson, Horwood, Goodman, 

Maughan, Moffitt, Meltzer en Carroll (2004) kunnen zich op basis van vier longitudinale 

studies in de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en in Nieuw-Zeeland (n = 989, n = 895, 

n = 5752 en n = 2163 tweelingen) bij deze uitspraak aansluiten. Ook zij ondervonden dat het 

aantal gevallen van dyslexie significant hoger ligt bij jongens, en dit gaande van een verschil 

van 4.6% tot 13.7% tussen de beide geslachten. 

 

     Tot slot concludeerde Pauc (2005) dat 62% van de dyslectische individuen ook de 

concentratiestoornis Attention Deficit Disorder (ADD) zou hebben. Een Noors onderzoek (n 

= 70, waarvan 59 mannen en 11 vrouwen) van Knivsberg en Andreassen (2008) toonde 

eveneens aan dat dyslectische individuen meer problemen hebben met de aandachtigheid. De 

comorbiditeit van dyslexie met de concentratiestoornis Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD) zou 38% betreffen (Pauc, 2005). De DSM IV geeft tot slot aan dat 

rekenstoornissen veelal geassocieerd voorkomen met leesstoornissen (American Psychiatric 

Association, 1994). Echter, Barbaresi, Katusic, Colligan, Weaver en Jacobsen (2005) 

concludeerden na hun studie (n = 5718) dat 35% tot 56.7% van de individuen met dyscalculie 

geen comorbide problematiek met dyslexie hadden. De prevalentie van geïsoleerde 

dyscalculie wordt wereldwijd geschat op 2% tot 14%. Nog volgens deze onderzoekers zouden 

meer jongens deze leerstoornis hebben (Barbaresi, Katusic, Colligan, Weaver, & Jacobsen, 

2005). De DSM-IV rapporteert dat slechts 1% van de schoolkinderen dyscalculie zou hebben 

(American Psychiatric Association, 1994). 

 

2.1.4. Gevolgen  
 

     Het snel benoemen van bekende objecten is voor dyslectische individuen een quasi 

onmogelijke opdracht (Knivsberg & Andreassen, 2008), alsook bij de spelling treden 

problemen op (Singer, 2005). Door de leesstoornis zijn de individuen inadequaat om gedrukte 

woorden te identificeren, alsook zijn ze inadequaat om gerelateerde vaardigheden zoals het 

fonologisch coderen uit te voeren. Deze gevolgen leiden ertoe dat dyslectici maar moeilijk 
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vlot kunnen lezen (Vellutino, Fletcher, Snowling, & Scanlon, 2004). Naast de taalgerelateerde 

problemen zijn er aan dyslexie ook secundaire gevolgen verbonden. Hellendoorn en 

Ruijssenaars (2000) concludeerden na hun onderzoek bij Nederlandse dyslectische individuen 

(n = 27) dat 3% tot 5% dagelijks wordt geconfronteerd met hun leerstoornis. De bekendste 

secundaire problemen betreffen het leren op school (Kleijnen et al., 2008). Zo hebben 

dyslectische kinderen bijvoorbeeld problemen met het begrijpend lezen en hebben ze minder 

leeservaringen waardoor de groei van hun woordenschat en achtergrondkennis wordt 

belemmerd (Lyon, Shaywitz, & Shaywitz, 2003). Knivsberg en Andreassen (2008) besloten 

na hun onderzoek in Noorwegen (n = 70) dat kinderen met dyslexie meer problemen hebben 

met het behouden van de aandacht. Ook in het dagelijks leven kunnen er bijkomende 

problemen worden ondervonden aan het hebben van dyslexie (Kleijnen et al., 2008). Zo 

kunnen zich problemen voordoen met betrekking tot het psychosociaal functioneren. Terras, 

Thompson en Minnis (2009) ondervonden dat kinderen zich vaak niet goed voelen en minder 

vertrouwen in zichzelf hebben wanneer ze moeilijkheden met lezen en spellen ervaren. Deze 

moeilijkheden lijken een impact te hebben op hun attitudes ten opzichte van het 

schoolgebeuren (Terras, Thompson, & Minnis, 2009). De motivatie en werkhouding kunnen 

dus ook worden aangetast (Kleijnen et al., 2008). Tot slot kunnen faalangst en een laag 

zelfbeeld aan dit rijtje van problemen worden toegevoegd (Hellendoorn & Ruijssenaars, 

2000). 

 

2.1.5. Tests  
 

     Dyslexie is een klinische diagnose. De diagnostische beoordeling van dyslexie gebeurt het 

best aan de hand van gestandaardiseerde testen betreffende lezen en spelling, alsook een 

evaluatie van de psychologische staat van het individu (Schulte-Körne, 2010). 

 

     Vaak wordt dyslexie onderzocht met behulp van de volgende leestests: Eén-Minuut-Test 

(Brus & Voeten, 1999), de Klepel (van den Bos, Spelberg, Scheepstra, & de Vries, 1994) en 

de AVI-leeskaarten voor technisch lezen (Boonen, 2000). De prestaties op deze tests worden 

vergeleken met deze van kinderen in hetzelfde schooljaar (Schulte-Körne, 2010).  
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2.2. Het zelfbeeld 

2.2.1. Omschrijving  
 

     Van der Meulen (1993) omschrijft het zelfbeeld als het beeld dat het individu van zichzelf 

heeft. Deze onderzoeker noemt het de cognitieve representatie van de eigen persoon. Iedere 

persoon heeft een impliciet beeld van zichzelf. Dit beeld wordt van jongs af aan reeds 

gevormd en kan worden beschouwd als het zelfbeeld. Het beeld over zichzelf verwijst in 

hoofdzaak naar cognitief-affectieve componenten en betreft een groter bereik van dimensies 

van zichzelf (Harter, 1999). Het zelfbeeld geeft weer waar men wel of niet tevreden mee is en 

wordt in verband gebracht met het eigen functioneren (Van der Meulen, 1993; Verschueren & 

Gadeyne, 2007).  

 

     Het zelfbeeld is een ontwikkelingsvariabele; het verandert naarmate individuen ouder 

worden (Van der Meulen, 1993). Ook volgens Marsh, Craven en Martin (2006) is het 

zelfbeeld van voorbijgaande aard en wordt het op korte termijn beïnvloed, afhankelijk van de 

situatie en context. Harter (1999) bekijkt de vorming van het zelfbeeld eveneens vanuit een 

ontwikkelingsperspectief. Jonge kinderen kunnen reeds een beeld van zichzelf vormen 

(Verschueren & Gadeyne, 2007), echter doorheen de adolescentie zou de zelfwaardering 

stabiel blijven (Kernis, 2006). De samenhang tussen verschillende domeinspecifieke 

zelfevaluaties neemt af naarmate kinderen ouder worden (Verschueren & Gadeyne, 2007). 

Door ouder te worden, wordt het zelfconcept in toenemende mate gedifferentieerd (Harter, 

1999) en worden de zelfevaluaties georganiseerd in een intern consistente theorie over 

zichzelf (Harter, 1999). Tot slot komt de vaardigheid van introspectie en zelfreflectie pas in 

de adolescentie en volwassenheid tot uiting (Verschueren & Gadeyne, 2007). 

 

     Het zelfbeeld is van grote waarde omdat het volgens onder andere Humphrey (2001) de 

notie van ons toekomstig gedrag informeert. De wijze waarop individuen een situatie en 

zichzelf waarnemen en interpreteren, bepaalt hun gedrag (Verschueren & Gadeyne, 2007). 

Het zelfbeeld is tevens een cruciale factor in de motivatie en verwezenlijkingen in 

leersituaties (Humphrey, 2001). Daar zelfpercepties worden verworven in een sociale context, 

vormen de peers een bron voor het zelfconcept en de zelfwaardering (Humphrey, 2003). Het 

zijn determinerende factoren voor de identiteitsontwikkeling (Humphrey & Mullins, 2002). 

Terras, Thompson en Minnis (2009) voegen hieraan toe dat het zelfbeeld een belangrijke 

component is van de psychosociale aanpassing van een individu, alsook van het emotioneel 
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welzijn. Tot slot is het zelfbeeld doorslaggevend voor het denken over zichzelf (Bakker & van 

de Griendt, 1999). De perceptie die een individu over zichzelf heeft, kan de mate waarin het 

individu het goed doet op school en in het leven in het algemeen beïnvloeden (Humphrey, 

2002). De relatie tussen enerzijds het zelfbeeld en anderzijds de competentie is wederkerig en 

transactioneel: een lagere/hogere competentie verhoogt de kans op een lagere/hogere 

zelfwaardering, een lage/hoge zelfwaardering kan op zijn beurt het functioneren op 

bijvoorbeeld het academisch vlak onder druk zetten of begunstigen (Verschueren & Gadeyne, 

2007).  

 

2.2.2. Het zelfconcept en de zelfwaardering 
 

     In de loop der jaren werd het zelfbeeld grondig bestudeerd binnen uiteenlopende 

disciplines in de psychologie. Zelfconcept (self-concept) en zelfwaardering (self-esteem) 

worden hierbij beschouwd als de twee meest gehanteerde begrippen om te verwijzen naar het 

zelfbeeld (Verschueren & Gadeyne, 2007). Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de 

begripsomschrijvingen die doorheen de jaren aan deze concepten werden gegeven.  

 

     Harter leverde baanbrekend werk omtrent het zelfbeeld en de zelfwaardering. Deze 

onderzoeker omschreef het zelfconcept als bestaande uit twee geledingen: enerzijds een 

verzameling van beoordelingen over het eigen functioneren op specifieke domeinen (het 

sociale, sportieve, schoolse, …), anderzijds de opvattingen die een persoon in het algemeen 

over zichzelf heeft (Harter, 1999). Wat betreft de zelfwaardering geeft deze onderzoeker een 

omschrijving die klinkt als de evaluatie van de eigen persoon in zijn globaliteit. Dit wordt de 

globale zelfwaardering of het globaal zelfwaardegevoel genoemd (Harter, 1999). Alexander-

Passe (2006) alsook Trautwein, Lüdtke, Köller en Baumert (2006) omschrijven de algemene 

zelfwaardering als de algemene percepties die een individu heeft over de eigen waarde. Het 

representeert hoe mensen zich in het algemeen voelen over zichzelf (Kernis, 2006). Het kan 

worden beschouwd als een collectie van zelfevaluaties in onderscheidde domeinen, zoals het 

academische gebied, peerrelaties, atletische vaardigheden, fysieke aantrekkelijkheid, 

enzovoort. De evaluaties van zichzelf op deze specifieke domeinen van functioneren worden 

gevat onder de noemer ‘domeinspecifieke zelfwaarderingen of competentiebelevingen’ 

(Verschueren & Gadeyne, 2007). Een domeinspecifiek zelfconcept kan aldus worden 

omschreven als de zelfevaluatie van een individu in een bepaald domein of met betrekking tot 

een bepaalde vaardigheid in een specifiek academisch domein (Trautwein, Lüdtke, Köller, & 
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Baumert, 2006). Deze onderzoekers voerden een onderzoek uit bij Duitse kinderen (n = 5648, 

waarvan 46.7% jongens en 53.5% meisjes, met een gemiddelde leeftijd van 12.7 jaar) waarbij 

de relatie werd nagegaan tussen de academische resultaten, de domeinspecifieke academische 

zelfconcepten en de globale zelfwaardering. De resultaten lieten zien dat de domeinspecifieke 

academische zelfconcepten worden gevormd door academische resultaten, en dat ze 

bovendien een significante voorspeller zijn voor toekomstige resultaten (Trautwein, Lüdtke, 

Köller, & Baumert, 2006). In aansluiting hiermee kan het onderscheid dat wordt gemaakt 

door Marsh, Byrne en Yeung (1999) treffend worden aangehaald. Deze onderzoekers 

onderscheiden het ‘skill development model’ en het ‘self enhancement model’. Het 

eerstgenoemde model stelt dat prestaties de zelfbeoordeling beïnvloeden. Het ‘self 

enhancement model’ gaat er daarentegen van uit dat de zelfbeoordeling de prestaties 

beïnvloedt. Alexander-Passe (2006) besluit bijgevolg dat een belangrijk onderdeel van het 

zelfbeeld de academische zelfwaardering is, de perceptie van het individu over de eigen 

mogelijkheden en de capaciteiten om academisch te slagen.  

 

     Zulke multidimensionele modellen van het zelfbeeld worden tegenwoordig algemeen 

aanvaard (Verschueren & Gadeyne, 2007). Harter (1999) opteert reeds sinds ruime tijd voor 

een multidimensionele benadering van het zelfbeeld. Ze benadrukt dat er zowel moet worden 

gekeken naar de globale zelfwaardering, als naar de waardering van het functioneren van de 

eigen persoon op verschillende dimensies (Van der Meulen, 1993). Tot slot zal het globaal 

gevoel van eigenwaarde afhangen van het behaalde succes in een domein. Hoe belangrijker 

het individu een bepaald domein vindt, hoe meer beïnvloeding (Harter, 1999). 

  

     Humphrey (2001) vat bovenstaande theorie schematisch samen. Deze onderzoeker 

beargumenteert dat de termen zelfconcept, zelfwaardering, zelfbeeld, zelfpercepties en 

zelfwaarde worden gebruikt om te verwijzen naar de cognities en gevoelens die een individu 

over zichzelf heeft.  
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     Uit dit model (Humphrey, 2001) wordt duidelijk dat het zelf een containerbegrip is 

(Humphrey & Mullins, 2002): het slaat op de relatie tussen het ideale zelf, het zelfconcept en 

de zelfwaardering. Het gaat dus over de combinatie van gedachten, gevoelens, attitudes en 

geloofsovertuigingen die een persoon tot een individu maken. Met dit schema wil Humphrey 

(2001) tevens aantonen dat individuen een hoge opinie kunnen hebben over hun competenties 

in een bepaald domein en tegelijkertijd een lage opinie over hun competenties in een ander 

domein. De verschillende domeinen komen bij elkaar in het algemene zelfgevoel, het 

zelfbeeld. Zowel de zelfwaardering als het zelfconcept maken dus deel uit van een groter, 

holistisch gevoel van het zelf.  

 

     Ook Marsh, Craven en Martin (2006) sluiten zich hier bij aan door te stellen dat het 

zelfbeeld een multidimensioneel concept is. Het zelfbeeld wordt aanschouwd als een set van 

specifieke componenten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het academische 

en anderzijds het niet-academische zelfbeeld. Het eerstgenoemde bevat onderdelen 

betreffende algemene schoolonderwerpen, het laatstgenoemde maakt onderverdelingen wat 

betreft het fysieke, sociale en emotionele domein (Marsh, Craven, & Martin, 2006). 

 

     In het verdere verloop van deze masterproef wordt de gedachtegang van Humphrey (2001) 

gevolgd. In het onderzoek wordt bij de dyslectische jongeren het algemene zelfbeeld 

onderzocht, zonder hierbij een opsplitsing te maken tussen het zelfconcept en de 

zelfwaardering.  

 

 

 

Figuur 1. Het zelfbeeld volgens Humphrey (2001) 
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SELF-CONCEPT               IDEAL SELF 
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2.2.3. Motivatie en attributies 
 

     Burden en Burdett (2005) benaderen het concept motivatie als een veelzijdig construct. 

Volgens deze auteurs heeft ieder individu volgende drie kernelementen in zijn/haar motivatie 

om te leren: attitudes ten opzichte van het leren en de leertaken, gedachten en gevoelens over 

zichzelf als leerling, en een gevoel van weten hoe problemen kunnen worden vermeden.  

 

     Het zijn echter Vansteenkiste, Sierens, Soenens en Lens (2007) die het concept motivatie 

verhelderen en grondig uiteenzetten aan de hand van de zelfdeterminatietheorie. Deze 

onderzoekers stellen dat er geen twijfel over bestaat dat het belangrijk is dat kinderen zich 

goed in hun vel voelen, in staat zijn zich sociaal te ontplooien alsook tevreden zijn met 

zichzelf en hun leven. Hierbij speelt niet enkel de mate waarin leerlingen gemotiveerd zijn 

een rol maar ook de drijfveren van deze motivatie. Bij leerlingen die extrinsiek gemotiveerd 

zijn, verloopt het leren niet vanzelf maar is het afhankelijk van het te bereiken doel dat zich 

buiten de activiteit situeert (Vansteenkiste, Sierens, Soenens, & Lens, 2007). De individuen 

staan dus zelf niet helemaal achter de activiteit, wat op termijn een negatief effect kan hebben 

op het welzijn. Tevens zal de zelfwaardering van deze individuen erg breekbaar zijn. De 

zelfwaardering zal namelijk meegaan met de mate waarin het individu in staat is om aan 

interne of externe verwachtingen te voldoen. Wanneer succes wordt behaald, zal er een zekere 

opluchting ontstaan, echter wanneer geen succes wordt behaald, kan dit leiden tot een 

negatieve beoordeling van de eigen persoon (Vansteenkiste, Sierens, Soenens, & Lens, 2007).  

Leerlingen die daarentegen intrinsiek ofte autonoom gemotiveerd zijn, leren omdat ze het zelf 

graag willen, omdat ze de activiteit persoonlijk zinvol vinden (Vansteenkiste, Sierens, 

Soenens, & Lens, 2005). In relatie tot het zelfbeeld zullen individuen die autonoom 

gemotiveerd zijn, doen wat ze willen doen, ze hebben het gevoel dat ze zichzelf kunnen 

ontplooien, wat een goed gevoel over zichzelf zal doen oprijzen (Vansteenkiste, Sierens, 

Soenens, & Lens, 2007). 

 

2.2.4. Diagnostiek van het zelfbeeld 
 

     De denkbeelden die een persoon over zichzelf kan hebben, kunnen worden nagegaan door 

de persoon zichzelf te laten beschrijven of evalueren, wat respectievelijk een zelfbeeld of een 

zelfwaardering oplevert (Harter, 1999; Verschueren & Gadeyne, 2007). 

Zelfrapportagevragenlijsten alsook diagnostische interviews zijn bruikbare tools. Ook 

observaties kunnen een insteek zijn. Bij de keuze van diagnostische instrumenten en de 
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interpretatie van de resultaten speelt de ontwikkelingsfase van het kind een belangrijke rol 

(Verschueren & Gadeyne, 2007). Hieronder worden enkele mogelijke meetinstrumenten 

besproken. Het zijn vooral Harter en Marsh die hierin voorkomen, daar zij vragenlijsten 

ontwikkeld hebben die de periode tussen de kleuterleeftijd en de volwassenheid dekken. Deze 

betreffen zowel domeinspecifieke als globale zelfevaluaties (Verschueren & Gadeyne, 2007). 

 

     Harter ontwikkelde volgende zelfconceptvragenlijsten: Self-Perception Profile for 

Children (1985), Self-Perception Profile for Adolescents (1988) (voor jongeren tussen 12 en 

18 jaar) en de Pictorial Scale of Perceived Competence and Social Acceptance for Young 

Children (met Pike, 1984). Naast de globale zelfwaardering worden via deze instrumenten vijf 

domeinspecifieke competenties beoordeeld, zijnde: schoolvaardigheden, sociale acceptatie, 

sportieve vaardigheden, fysieke verschijning en gedragshouding. Het gaat steeds om een 

gestructureerde itemvorm waarin het onderzochte individu uit twee alternatieve 

beschrijvingen de voor zichzelf best passende moet kiezen. Deze formulering zou de neiging 

om sociaal wenselijk en/of instemmend te antwoorden, moeten verminderen (Verschueren & 

Gadeyne, 2007). 

 

     Ook Marsh ontwikkelde zelfconceptvragenlijsten voor verschillende leeftijdsgroepen. 

Tevens tracht deze onderzoeker het academisch zelfconcept meer gedifferentieerd aan te 

tonen. De onderzoeksinstrumenten van Marsh betreffen de volgende: Self-Description 

Questionnaire-I (SDQ-I, 1988) (voor kinderen van het tweede tot zesde leerjaar), Self-

Description Questionnaire-II (SDQ-II, 1990) (voor adolescenten tussen 12 en 18 jaar) en de 

Self-Description Questionnaire-III (SDQ-III, 1992) (voor laat-adolescenten op het niveau van 

hoger onderwijs). Marsh onderscheidt en gaat in de vragenlijsten acht domeinen na, zijnde: 

fysieke/sportieve vaardigheden, fysieke verschijning, relaties met leeftijdgenoten, relaties met 

ouders, lezen, rekenen, algemeen schoolgevoel en algemeen zelfbeeld. De persoon antwoordt 

aan de hand van een Likert-schaal (Verschueren & Gadeyne, 2007). Tot slot maakte Marsh 

ook een Self-Description Questionnaire for Preschoolers (Marsh, Ellis & Craven, 2002, 

geciteerd in Vershueren & Gadeyne, 2007). Dit is een instrument dat mondeling zes 

zelfconceptdimensies nagaat: fysieke vaardigheden, uiterlijk, relatie leeftijdgenoten, relatie 

ouders, verbale en rekenkundige vaardigheden.  
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2.3. Dyslexie en het zelfbeeld  
 

     Wanneer kinderen succesvolle schoolprestaties- en ervaringen meemaken, heeft dit een 

positieve invloed op het zelfbeeld. Echter, andersom kunnen slechte schoolprestaties dit 

zelfbeeld negatief beïnvloeden (Bakker & van de Griendt, 1999). Trautwein, Lüdtke, Köller 

en Baumert (2006) spreken over het academisch zelfconcept en beschouwen het als een 

logisch bijproduct of gevolg van de schoolse prestaties die leerlingen behalen. Na hun 

onderzoek stelden ze vast dat er een wederkerige beïnvloeding bestaat tussen prestaties en het 

zelfconcept; schoolse prestaties leiden via onder andere vergelijking met medeleerlingen en 

feedback van de leerkracht tot een bepaald academisch zelfconcept. Dit kan echter op zijn 

beurt via verwachtingen over toekomstige prestaties, leermotivatie, inzet en keuze van 

leerdoelen en leerstrategieën ook zelf de schoolse prestaties beïnvloeden (Trautwein, Lüdtke, 

Köller, & Baumert, 2006). Op school worden dyslectische kinderen steeds geconfronteerd 

met hun lees- en/of spellingsproblemen. Taylor, Hume en Welsh (2010) stellen dat met welke 

moeilijkheid kinderen op school ook te maken krijgen, het een negatieve impact heeft op het 

zelfbeeld. Academische moeilijkheden kunnen gevoelens van verlegenheid, inadequaatheid 

en frustratie doen ontstaan, wat leidt tot negatieve zelfevaluaties (Harter, 1999). Deze 

negatieve zelfevaluaties kunnen verergeren of uitvergroten, of integendeel te niet worden 

gedaan, afhankelijk van de manier waarop leerkrachten, peers en ouders reageren ten opzichte 

van het kind en zijn/haar label van dyslexie. Wanneer het kind zich individueel of omwille 

van zijn label negatief benaderd voelt, bestaat de kans dat het kind zich terugtrekt uit de groep 

en op deze wijze negatieve peerevaluaties uitlokt. Het kind wordt onpopulair en soms zelfs 

het doelwit van pesten en plagen, wat op het zelfbeeld een negatieve druk uitoefent 

(Humphrey, 2001; Humphrey & Mullins, 2002; Riddick, 1995; Singer, 2005). De effecten van 

academische moeilijkheden op het zelfbeeld kunnen zowel direct als indirect worden 

uitgeoefend (Taylor, Hume, & Welsh, 2010). 

 

     Ook Humphrey en Mullins (2002) besluiten dat de ervaring van dyslexie aantoonbare 

effecten heeft op het zelfbeeld en de zelfwaardering van individuen, en dit in negatieve zin. 

Hun onderzoek bij dyslectische kinderen (n = 24 met dyslexie in het regulier onderwijs, n = 

26 met dyslexie in aangepast onderwijs en n = 23 controlegroep zonder leermoeilijkheden) 

toonde aan dat kinderen met dyslexie een sterkere associatie leggen tussen leesvaardigheid en 

intelligentie dan de controlegroep. Ze geloven dat wanneer iemand goed is in lezen, dat die 

persoon intelligent is, en vice versa. Aangezien dyslectische kinderen in het algemeen slechte 
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lezers zijn, zijn ze meer geneigd om zichzelf als onintelligent te beschouwen. Hieronder zal 

het zelfbeeld lijden. Een andere bevinding was dat de attributiestijl nauw verbonden is met het 

zelfbeeld en de zelfwaardering. Kinderen met dyslexie die succes ervaren, schrijven dit veelal 

toe aan externe factoren zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van het lesgeven. Succes wordt niet 

gelijkgesteld aan interne factoren zoals vaardigheden of inspanning. Er werd geconcludeerd 

dat dyslectische kinderen in het onderwijs met moeilijkheden te maken krijgen waardoor hun 

zelfbeeld en zelfwaardering onder druk komt te staan (Humphrey & Mullins, 2002).  

 

     Burden en Burdett (2005) daagden de bevindingen van Humphrey en Mullins (2002) uit 

aan de hand van een onderzoek naar het academisch zelfconcept bij dyslectische jongens (n = 

50, tussen 11 en 16 jaar). Uit dit onderzoek bleek dat de meerderheid van de jongens hoge en 

positieve attitudes heeft ten opzichte van leren, en dat ze blijven geloven dat ze een interne 

persoonlijke controle hebben over hun leeruitkomsten. De meerderheid van de jongens denkt 

positief na over zichzelf en geloven erin dat ze de toekomst in eigen handen hebben. Ze zien 

zichzelf in staat om datgene te bereiken wat ze zichzelf opleggen. Deze resultaten komen niet 

overeen met de conclusies waartoe Humphrey en Mullins (2002) reeds kwamen, namelijk dat 

dyslectische leerlingen zichzelf als onintelligent beschouwen en dat het succes veelal wordt 

toegeschreven aan externe factoren.  

 

     Tevens stelt Humphrey (2001) dat het zelfbeeld en de zelfwaardering een bijdrage leveren 

tot de motivatie, de academische resultaten en de peerrelaties. Volgens deze onderzoeker kan 

het hebben van een leerstoornis deze bijdrage nadelig beïnvloeden. Kinderen die problemen 

ervaren bij het leren, ontwikkelen ongunstige stijlen om naar zichzelf te refereren, wat lage 

niveaus van het zelfconcept en de zelfwaardering tot gevolg heeft. Nog volgens deze 

onderzoeker beïnvloedt de perceptie van onszelf de mate waarin we het goed doen op school 

en in het algemene leven. Het beeld dat een individu over zichzelf heeft, informeert ons 

gedrag en is een cruciale factor in de motivatie en verwezenlijkingen in leersituaties 

(Humphrey, 2001). Het hebben van een leerstoornis kan bijgevolg invloed hebben op 

gevoelens van waardeloosheid. Hij stelt dat academische resultaten een belangrijke factor zijn 

in de zelfontwikkeling. Het academisch succes, het zelfconcept en de zelfwaardering zijn 

nauw verbonden met elkaar (Humphrey, 2001, 2002). Ook een onderzoek van Edwards 

(1994) bij dyslectische kinderen (n = 8) toonde aan dat de negatieve ervaringen opgedaan op 

school leiden tot gevoelens zoals een gebrek aan zelfvertrouwen, zelftwijfel en/of het zichzelf 

afbreken, doordat ze meermaals vernederingen tegemoet gaan en hun draai in het huidige 
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schoolsysteem niet vinden. Hierdoor rijzen er twijfels over de eigen intellectuele 

bekwaamheden, wat ertoe kan leiden dat er probleemgedrag wordt ontwikkeld. In dit 

onderzoek uitte de meerderheid van de proefpersonen deze frustratie en ontevredenheid door 

te spijbelen en door zichzelf onbekwaam tot communiceren te noemen. Tot slot gaven de 

dyslectische kinderen aan zich geïsoleerd te voelen (Edwards, 1994). 

 

     Om deze theorie aan de praktijk te toetsen, voerde Humphrey (2002) een onderzoek uit bij 

dyslectische kinderen (n = 57, tussen 8 en 15 jaar, waarvan n = 23 met dyslexie in het regulier 

onderwijs, n = 34 met dyslexie in aangepast onderwijs en n = 26 controlegroep zonder 

leermoeilijkheden). Dit onderzoek wees uit dat er verschillen zijn in het zelfconcept en de 

zelfwaardering van dyslectische kinderen, vergeleken met de controlegroep. Deze verschillen 

waren vooral op te meten bij de groep die vertoeft in het regulier onderwijs. Voornamelijk 

deze kinderen rapporteerden gevoelens van isolatie en uitsluiting. Deze problemen hebben 

negatieve gevolgen voor de zelfontwikkeling (Humphrey, 2002). In 2001 kwam dezelfde 

onderzoeker reeds tot gelijkaardige bevindingen na een onderzoek bij twee groepen met 

dyslexie (n = 63, waarvan n = 28 met dyslexie in het regulier onderwijs, n = 35 met dyslexie 

in aangepast onderwijs; n = 58, waarvan n = 19 met dyslexie in het regulier onderwijs, n = 19 

met dyslexie in aangepast onderwijs en n = 20 controlegroep zonder leermoeilijkheden). De 

helft van de dyslectische kinderen gaf aan dat ze regelmatig worden geplaagd of gepest 

omwille van hun leerproblemen. Tot deze conclusie kwam ook Edwards (1994) reeds na haar 

onderzoek. Tevens gaf de helft van de proefpersonen aan dat ze graag zouden wisselen met 

iemand anders, met iemand die geen dyslexie heeft. Wederom besluit de onderzoeker dat er 

verschillen zijn tussen het zelfbeeld van kinderen met dyslexie en kinderen zonder dyslexie 

(Humphrey, 2001). 

 

     Een ander onderzoek dat aantoont dat dyslexie een invloed heeft op het zelfbeeld, is er een 

van Singer (2005). In een studie bij Nederlandse kinderen met dyslexie (n = 60, tussen 9 en 

12 jaar) werd weergegeven hoe kinderen in actie treden om hun zelfbeeld te beschermen. Een 

analyse van de resultaten maakte duidelijk dat kinderen met dyslexie kwetsbaar zijn in 

situaties waarin hun klasgenoten hun lage resultaten kunnen zien. 85% geeft aan dat ze ooit al 

werden geplaagd omwille van hun dyslexie. Verder lieten de resultaten zien dat er vier 

profielen van copingsgedrag kunnen worden opgesteld. Het eerste profiel (43%) betreft 

kinderen die de dyslexie verbergen uit schrik te worden gepest of geplaagd. In het tweede 

profiel (16%) gaan de kinderen extra hun best doen om mee te kunnen met de anderen. Het 
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derde profiel (18%) betreft kinderen die ingaan tegen het pesten en uitlachen, ze gaan in de 

verdediging. Tenslotte horen in het vierde profiel (10%) de kinderen thuis die aan hun peers 

trachten uit te leggen wat dyslexie is, waarom ze zoveel fouten maken. Ze verbergen echter 

wel hun negatieve gevoelens. De onderzoeker besluit dat bij alle kinderen in deze steekproef 

het zelfbeeld is beschadigd (Singer, 2005). 

Een vervolgstudie bij Nederlandse kinderen met dyslexie (n = 60, waarvan 38 jongens en 24 

meisjes, tussen 9 en 12 jaar), uitgevoerd door Singer (2007), toonde eveneens aan dat 

kinderen hun zelfbeeld trachten te beschermen. In dit onderzoek werd gepeild naar de 

innerlijke logica van de kinderen. Opnieuw werd een opdeling in vier profielen gemaakt. Het 

eerste profiel (12%) betreft kinderen die hard werken om hun schoolprestaties te verbeteren. 

De helft van deze kinderen maakt een onderscheid tussen de specifieke domeinen van het 

zelfbeeld. In het tweede profiel (36%) zitten de kinderen die hun peers vermijden en hun lees- 

en spellingsprobleem verbergen. Ze trachten een negatieve vergelijking met hun peers te 

voorkomen. Het derde profiel (20%) gaat over kinderen die hard werken en hun peers 

vermijden. Tot slot zitten in het vierde profiel (20%) de kinderen die het zelfbeeld trachten te 

herstellen. Deze kinderen zijn uitsluitend gefocust op het eigen zelf en de eigen gevoelens. 

Deze kinderen kunnen goed differentiëren tussen hun globaal (goed) zelfbeeld en hun 

zelfwaarde gerelateerd aan hun lees- en spellingsvaardigheden. De onderzoeker besluit dat 

over het algemeen 16% van de kinderen zichzelf als dom beschouwde, 13% voelde zich 

beschaamd over de leerstoornis. Echter, een deel van de kinderen (38%) wist een onderscheid 

te maken tussen het globale zelfbeeld en de specifieke academische problemen. Voor de 

dyslectische kinderen uit dit onderzoek leek het beschermen van het zelfbeeld en de eigen 

positie binnen de groep van groot belang te zijn, soms zelfs belangrijker dan het overwinnen 

van de academische problemen (Singer, 2007). Ook Verschueren en Gadeyne (2007) zijn de 

mening toegedaan dat kinderen met leerproblemen gemiddeld een lager academisch 

zelfconcept vertonen, maar geen verlaagd algemeen zelfconcept.  

 

     Een onderzoek van Hellendoorn en Ruijssenaars (2000) bij Nederlandse dyslectische 

volwassenen (n = 27, tussen 20 en 39 jaar) toonde eveneens aan dat de ervaringen die worden 

opgedaan tijdens de schoolloopbaan een invloed hebben op de manier waarop kinderen leren 

leven met dyslexie. Via open en diepte-interviews werd gepeild naar de manier waarop de 

participanten met de leerstoornis hebben leren omgaan. De meeste participanten hebben 

negatieve herinneringen aan hun schooltijd en ondervonden veelal sociale en emotionele 

problemen. Deze problemen werden gerelateerd aan gevoelens van anders zijn. Sommige 
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participanten gaven aan dat ze zichzelf sociaal ongemakkelijk voelden. Als kind hadden de 

meeste participanten weinig of geen vrienden en sommigen werden zelfs gepest omwille van 

hun dyslexie. Meer dan de helft van de participanten sprak van gevoelens van onzekerheid en 

faalangst. Echter, ondanks de problemen die werden ervaren als kind en tiener, beschrijven de 

participanten zichzelf vele jaren later als doorzetters, ze vertonen een positief zelfbeeld. In dit 

onderzoek werd er echter geen vergelijking gemaakt met een groep zonder dyslexie, dus de 

bevindingen moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd.  

 

     Tenslotte toonden de resultaten van semi-gestructureerde interviews in een Zweeds 

onderzoek (Ingesson, 2007) bij jongeren en jongvolwassenen met dyslexie (n = 75, tussen 14 

en 25 jaar, waarvan 48 jongens en 27 meisjes) aan dat 40% van de individuen aangaf dat de 

dyslexie hun zelfwaardering op een negatieve manier heeft beïnvloed. Voornamelijk de 

academische zelfwaardering was laag. Echter, velen voegden daar spontaan aan toe dat hun 

zelfbeeld verbeterde naarmate ze ouder werden. Voorts vond 17% dat de lees- en 

spellingsproblemen hun peerrelaties op een negatieve manier hebben beïnvloed. Uit de 

resultaten leidde de onderzoeker af dat er een relatie bestaat tussen enerzijds de ervaringen 

van gepest te worden en anderzijds het gevoel dat dyslexie een negatieve impact heeft op het 

zelfbeeld en de peerrelaties. De eindconclusie van het onderzoek luidde dat de zelfwaardering 

lijdt onder de dyslectische problemen en dat velen zich anders en minder voelen dan de 

anderen. In het secundair onderwijs kozen de meeste jongeren voor beroepsgerichte 

programma’s en vanaf dit onderwijsniveau voelde de meerderheid van de jongeren zich beter 

en meer succesvol (Ingesson, 2007).  

 

     Echter, dat niet alle kinderen of jongeren met dyslexie te maken krijgen met psychosociale 

problemen mag duidelijk worden uit volgende onderzoeksbevindingen. Meerdere 

onderzoekers concludeerden dat dyslectische individuen die een positief zelfbeeld 

ontwikkelen geen uitzondering zijn. In een onderzoek van Glazzard (2010) bij dyslectische 

jongeren (n = 9, tussen 14 en 15 jaar) werd aan de hand van semi-gestructureerde interviews 

bevestigd dat het bepalen van de diagnose dyslexie een positieve impact kan hebben op het 

zelfbeeld. Aanvankelijk vergeleken acht van de negen onderzochte jongeren zichzelf met 

anderen, wat vaak leidde tot gevoelens van teleurstelling en domheid. Bij zes van de negen 

jongeren steeg het zelfvertrouwen na het stellen van de diagnose en werd het label van 

dyslexie gezien als een zekere verklaring voor hun moeilijkheden. Het label wordt gezien als 

een hulp, de jongeren zien zichzelf niet langer als dom. De onderzoeker besluit dat bij alle 
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jongeren in dit onderzoek het zelfbeeld werd beschadigd als gevolg van negatieve interacties 

met leerkrachten en peers, maar dat het label op zich een motiverende factor is om zichzelf te 

herpakken (Glazzard, 2010).  

Hieromtrent maakt Riddick (1995) een onderscheid tussen enerzijds een persoonlijke en 

anderzijds een publieke functie van het label dyslexie. De onderzoeker bestudeerde hiervoor 

het zelfbeeld bij dyslectische kinderen (n = 22, waarvan 18 jongens en 4 meisjes, waarvan n = 

10 tussen 9 en 11 jaar, en n = 12 tussen 12 en 14 jaar). De resultaten toonden aan dat 90% van 

de kinderen positief was gestemd over het label, voornamelijk over de persoonlijke functie. 

Sommige kinderen hadden toch liever niet dat andere kinderen op school weten dat ze 

dyslectisch zijn, of willen zelfs geen extra hulp. De reden hiervoor is schrik om geplaagd of 

uitgelachen te worden. De helft van de kinderen in dit onderzoek gaf namelijk aan ooit al 

geplaagd geweest te zijn omwille van dyslexie (Riddick, 1995). 

 

     Terras, Thompson en Minnis (2009) voerden een onderzoek uit bij dyslectische kinderen 

(n = 68, waarvan 24 meisjes en 44 jongens, met een gemiddelde leeftijd van 11.2 jaar) waarbij 

werd getracht het zelfbeeld in kaart te brengen. De resultaten wezen uit dat er geen tekorten 

konden worden vastgesteld in het globale zelfbeeld van de kinderen. De schoolse competentie 

werd echter wel significant lager gescoord. Tevens concludeerden de onderzoekers dat de 

kinderen met een hoger globaal zelfbeeld er meer positieve attitudes op nahouden ten opzichte 

van hun lees- en spellingsmoeilijkheden, alsook weinig tot geen negatieve impact ervaren wat 

relaties betreft. Het globaal zelfbeeld lijkt sterk gecorreleerd te zijn met de aangevoelde 

impact van dyslexie op de relaties met familie en peers. Met andere woorden, kinderen die 

vinden dat hun leesmoeilijkheden slechts een kleine impact hebben op hun sociale relaties, 

hebben een hoger zelfbeeld. De kinderen met dyslexie in deze studie hebben meer sociale, 

emotionele of gedragsmoeilijkheden. Deze psychosociale aanpassing is significant 

gecorreleerd met een lager zelfbeeld (Terras, Thompson, & Minnis, 2009). 

 

     Tot een gelijkaardige conclusie kwamen Taylor, Hume en Welsh (2010) na hun onderzoek 

(n = 75, tussen 8 en 15 jaar, waarvan n = 26 met dyslexie, n = 26 met speciale niet-specifieke 

onderwijsnoden en n = 23 zonder leermoeilijkheden). De resultaten toonden aan dat de 

dyslexie-groep en de controlegroep zonder leermoeilijkheden hogere niveaus van zelfbeeld 

hadden dan de groep met speciale niet-specifieke onderwijsnoden. De score van de kinderen 

met dyslexie was zelfs bijna gelijk aan deze van de controlegroep. De conclusies van dit 

onderzoek stroken niet met de bevindingen van Humphrey (2001). Deze onderzoeker vond 
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namelijk dat het zelfbeeld bij dyslectische kinderen van een lager niveau is dan bij de 

controlegroep. Een verklaring voor dit verschil wordt naar voren geschoven door Taylor, 

Hume en Welsh (2010) wanneer zij stellen dat kinderen met leermoeilijkheden nu meer hulp 

en ondersteuning op school ervaren dan enkele jaren geleden.  

 

     Ook Burden en Burdett (2007) concludeerden dat het niet steeds kommer en kwel is 

wanneer het zelfbeeld van dyslectische kinderen in kaart wordt gebracht. Een onderzoek bij 

jongens met dyslexie (n = 50, tussen 11 en 16 jaar) toonde aan de hand van semi-

gestructureerde interviews aan dat de metaforen die door de meerderheid van de jongens 

werden gebruikt om over hun leerstoornis te spreken, refereren naar een soort obstakel of 

barrière die het leerproces danig verstoort. De meeste jongens stelden echter wel dat dyslexie 

kan en moet worden overkomen. Bij een kleine minderheid riep de leerstoornis negatieve 

gevoelens en emotionele reacties op. Ze zien dyslexie als iets onoverkomelijk (Burden & 

Burdett, 2007).  

 

     Tot slot treedt er volgens Alexander-Passe (2006) een differentiatie op naargelang het 

geslacht. Deze onderzoeker ging het zelfbeeld na van dyslectische kinderen (n = 19, waarvan 

12 jongens en 7 meisjes). Uit de analyse van de resultaten leidt de onderzoeker af dat meisjes 

meer geneigd zijn om emotionele coping te gebruiken, gebaseerd op vermijdingsgedrag. Dit 

heeft lagere scores op de academische zelfwaardering tot gevolg. Jongens daarentegen 

gebruiken meer taakgebaseerde coping, wat resulteert in een gemiddeld niveau van de 

zelfwaardering (Alexander-Passe, 2006). 

 

     Uit bovenstaande uiteenzetting mag duidelijk geworden zijn dat de meningen zijn verdeeld 

over de impact die dyslexie heeft op het zelfbeeld van een kind of jongere. Veelal wordt 

voornamelijk een deuk waargenomen in het zelfbeeld met betrekking tot het schoolse domein. 

Het globaal zelfbeeld is meestal niet aangetast.  

 

2.4. Probleemstelling 
 

     Uit bovenstaand onderzoek blijkt dat het zelfbeeld van een individu een deuk kan krijgen 

door dyslexie te hebben. Toch zijn er tegenstrijdige bevindingen en is onderzoek in 

Vlaanderen bij jongeren al helemaal ontbrekend. Met deze masterproef willen we deze leemte 

helpen invullen. Bovendien willen we het zelfbeeld van jongeren met dyslexie vergelijken 
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met dat van leeftijdsgenoten zonder leerstoornissen om de factor leeftijd mee in rekening te 

houden. Verder willen we nagaan of een eventueel negatief zelfbeeld specifiek is aan de 

dyslexie-problematiek door een klinische controlegroep van leeftijdsgenoten met dyscalculie 

mee in de analyses te nemen. Verder willen we nagaan of er een verschil is in het academisch 

en niet-academisch zelfbeeld, of leerlingen met leerstoornissen tevreden zijn met hun 

schoolresultaten, of ze evenveel vrienden hebben als leeftijdsgenoten en of er eventueel 

sprake is van een verhoogd risico op pesten. Ook willen we kijken of dit voor jongens anders 

ligt dan voor meisjes. Concreet werd dit vertaald in onderstaande onderzoeksvragen en 

hypotheses. 

 

2.5. Onderzoeksvragen en hypotheses  
 

In het hierna volgend onderzoek werden volgende onderzoeksvragen gesteld en nagegaan:  

 

1. Eerder onderzoek wees uit dat dyslectische jongeren een lager zelfbeeld vertonen dan 

leeftijdsgenoten zonder dyslexie (Edwards, 1994; Humphrey, 2001; Humphrey & 

Mullins, 2002; Hellendoorn & Ruijssenaars, 2000; Ingesson, 2007; Singer, 2005; 

Singer, 2007; Taylor, Hume, & Welsh, 2010; Verschueren & Gadeyne, 2007). Binnen 

dit onderzoek willen we nagaan of dit ook zo is voor Vlaamse jongeren. Met andere 

woorden, de onderzoeksvraag is: Vertonen ook Vlaamse jongeren met dyslexie 

gemiddeld een lager algemeen zelfbeeld en/of vertonen ze een lager (niet-) 

academisch zelfbeeld dan Vlaamse leeftijdsgenoten zonder dyslexie? Daarnaast willen 

we ook onderzoeken of het zelfbeeld van jongeren met geïsoleerde dyslexie verschilt 

van die van leeftijdsgenoten met dyslexie en een comorbide problematiek met 

dyscalculie. Tenslotte willen we in het tweede onderzoeksdeel ook de vergelijking 

maken tussen jongeren met geïsoleerde dyslexie en leeftijdsgenoten met een andere 

leerstoornis om de specificiteit voor de dyslexie-problematiek te bekijken.  

 

2. In navolging van Alexander-Passe (2006) willen we verder nagaan of er 

genderverschillen zijn. De tweede onderzoeksvraag is daarom: Is er een significant 

verschil waar te nemen tussen de score van het academisch zelfbeeld van enerzijds 

Vlaamse meisjes met dyslexie en anderzijds Vlaamse jongens met dyslexie? 
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3. Marsh, Craven en Martin (2006) beschouwen het zelfbeeld als een multidimensioneel 

concept en onderscheiden verschillende subdomeinen, waaronder bijvoorbeeld het 

algemeen schoolgevoel. Succesvolle schoolervaringen hebben een positieve invloed 

op het zelfbeeld (Bakker & van de Griendt, 1999). Ook Terras, Thompson en Minnis 

(2009) concludeerden dat de lees- en spellingsproblemen een impact hebben op de 

attitudes van de jongeren ten opzichte van het schoolgebeuren. In navolging van deze 

onderzoekers willen we daarom nagaan of er een significant verschil is waar te nemen 

tussen de schoolbeleving van enerzijds Vlaamse jongeren met dyslexie en anderzijds 

leeftijdsgenoten zonder dyslexie. Daarnaast willen we ook onderzoeken of de 

schoolbeleving van jongeren met geïsoleerde dyslexie verschilt van die van 

leeftijdsgenoten met dyslexie en een comorbide problematiek met dyscalculie. 

Tenslotte willen we in het tweede onderzoeksdeel ook de vergelijking maken tussen 

jongeren met geïsoleerde dyslexie en leeftijdsgenoten met een andere leerstoornis om 

de specificiteit voor de dyslexie-problematiek te bekijken.  

 

4. Het zelfbeeld wordt verworven in een sociale context, waardoor vrienden en peers een 

bepalende rol vervullen (Humphrey, 2003). Verschillende onderzoeken toonden aan 

dat individuen met dyslexie op school onpopulair zijn en bovendien vaak het doelwit 

van pesten en plagen zijn (Edwards, 1994; Humphrey, 2001; Humphrey & Mullins, 

2002; Riddick, 1995; Singer, 2005). Ook Ingesson (2007) kwam tot de conclusie dat 

lees- en spellingsproblemen peerrelaties op een negatieve manier kunnen beïnvloeden. 

Individuen die van mening zijn dat de leesmoeilijkheden slechts een kleine impact 

hebben op hun sociale relaties hebben een hoger zelfbeeld (Terras, Thompson, & 

Minnis, 2009). In navolging hiervan willen we onderzoeken hoe de vriend- en 

peerrelaties van Vlaamse jongeren met dyslexie eruit zien in vergelijking met de 

relaties van leeftijdsgenoten zonder dyslexie. Daarnaast willen we ook onderzoeken of 

de vriend- en peerrelaties van jongeren met geïsoleerde dyslexie verschilt van die van 

leeftijdsgenoten met dyslexie en een comorbide problematiek met dyscalculie. 

Tenslotte willen we in het tweede onderzoeksdeel ook de vergelijking maken tussen 

jongeren met geïsoleerde dyslexie en leeftijdsgenoten met een andere leerstoornis om 

de specificiteit voor de dyslexie-problematiek te bekijken.  
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3. Methodologie 

     Deze masterproef loopt in kader van het JOnG!-onderzoek en tracht te onderzoeken in 

welke mate het hebben van de leerstoornis dyslexie bij jongeren van invloed kan zijn op de 

ontwikkeling van het zelfbeeld. Een willekeurige steekproef werd op 12-jarige leeftijd 

bevraagd. Een selectie van de jongeren nam deel aan een verdiepingsonderzoek op 14-jarige 

leeftijd. Binnen deze masterproef wilden we aanvankelijk alle jongeren met dyslexie 

onderzoeken. Er bleken echter maar twee jongeren hiervoor in aanmerking te komen. Om die 

reden werden deze jongeren vergeleken met zowel de controlejongeren als met de jongeren 

die een niet-leesgerelateerde leerstoornis (dyscalculie) hebben. Op deze manier werd 

nagegaan of de mogelijke problemen met betrekking tot het zelfbeeld specifiek met dyslexie 

te maken hebben, of dat ze ook voorkomen bij andere leerstoornissen. 

 

     Meer specifiek betreft het eerste onderzoeksdeel in deze masterproef een analyse van de 

rapporteringen van de jongeren op 12-jarige leeftijd. Het tweede onderzoeksdeel betreft een 

verdiepend onderzoek bij een kleine groep jongeren, waarbij jongeren met dyslexie worden 

vergeleken met jongeren zonder taalgerelateerde leerstoornissen.  

 

3.1. Participanten 

3.1.1. Onderzoeksdeel 1 
 

     Alle jongeren die de JOnG!-vragenlijst invulden op 12-jarige leeftijd wonen in één van de 

negen Vlaamse regio’s waarop het onderzoek zich concentreert, namelijk Ieper, Oostende, 

Gent, Oudenaarde, Antwerpen-Noord, Geel, Genk, Tielt-Winge en Brussel-Noord (JOnG!, 

2008).  

 
Tabel 1. Onderzoekspopulatie 12-jarigen (°1996). 

GESLACHT 

Groep Jongens Meisjes % 

Controle 456 531 70.9 

Dyslexie 59 79 9.8 

Gecombineerd 56 67 8.8 

Totaal  571 677 89.5 
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3.1.2. Onderzoeksdeel 2 

 

     Er namen 27 jongeren deel aan het JOnG!-verdiepingsonderzoek. Alle jongeren wonen in 

één van de negen Vlaamse regio’s waarop het onderzoek zich concentreert, namelijk Ieper, 

Oostende, Gent, Oudenaarde, Antwerpen-Noord, Geel, Genk, Tielt-Winge en Brussel-Noord 

(JOnG!, 2008). Op basis van de onderzoeksbevindingen kan de onderzoekspopulatie worden 

weergegeven zoals in Tabel 2.  

 
Tabel 2. Onderzoekspopulatie verdiepingsonderzoek (°1996). 

GESLACHT 

Groep Jongens Meisjes % 

Controle 9 6 55.6 

Dyslexie 2 0 7.4 

Dyscalculie 2 8 37 

Totaal 13 14 100 

 

3.2. Onderzoeksopzet en procedure  
 

3.2.1. Onderzoeksdeel 1 
 

     In 2008 werd een eerste JOnG!-vragenlijst opgestuurd naar een random steekproef van 

jongeren geboren in 1996. Zowel de 12-jarige jongeren als hun ouders vulden een vragenlijst 

in.  

 

3.2.2. Onderzoeksdeel 2 
 

     De onderzoeken van het verdiepingsonderzoek gingen door in een plaatselijk Centrum 

voor Leerlingenbegeleiding. Er werd aan de jongeren gevraagd om verschillende testen en 

taken te vervullen. De testen betreffen de volgende: de Eén-Minuut-Test, de Klepel, de 

Kortrijkse Rekentest-Revisie, een verkorte versie van de WISC-III NL, de Tempo Test 

Rekenen, en een Number Line taak. Tevens maakten de jongeren enkele computeropdrachten, 

zoals een kliktaak, een grootte-vergelijkingstaak en een subitizeertaak. Tot slot vulden de 

jongeren nog twee vragenlijsten in, zijnde de Self-Description Questionnaire-II en enkele 

extra vragen rond Sticordi-maatregelen. Van de ouder(s) werd een zorginterview afgenomen. 

Een onderzoek voor een individuele jongere duurde ongeveer twee uur. 
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3.3. Onderzoeksinstrumenten 
 

3.3.1.Onderzoeksdeel 1 

     De vragenlijst voor de 12-jarige jongeren bevat onder andere 65 stellingen om zichzelf te 

beschrijven. Om het algemeen zelfbeeld bij 12-jarige Vlaamse jongeren met dyslexie na te 

gaan, werd zowel het academisch als niet-academisch zelfbeeld bevraagd. Er werden hiertoe 

inhoudsgerelateerde items uit de JOnG!-vragenlijst geclusterd zodat de verschillende 

componenten van het zelfbeeld in kaart werden gebracht. Deze clustering zag er als volgt uit: 

Academisch zelfbeeld  

− Ben je tevreden over je schoolresultaten?;  

− Ben je bezorgd over je schoolresultaten?; 

− Ik baal er erg van als ik een fout maak in mijn schoolwerk;  

− Ik raak uit mijn humeur als het me niet lukt om een taak goed uit te voeren. 

 

Schoolbeleving 

− Ik kijk ernaar uit om naar school te gaan;  

− Er zijn veel dingen die ik niet leuk vind;  

− Ik wou dat ik niet naar school zou moeten gaan;  

− Ik ben graag op school; 

− School is interessant;  

− Ik vind schoolse activiteiten tof;  

− Ik leer veel bij op school;  

− Ik voel me slecht op school. 

 

Niet-academisch zelfbeeld  

1. Peerrelaties en vrienden 

− Het is belangrijk voor mij om goede vrienden te hebben;  

− Ik ben bang voor kinderen/jongeren op school die je tegen de muur aanduwen of met 

je boeken gooien;  

− Andere kinderen of jongeren pesten of treiteren mij;  

− Hoeveel echte vrienden of vriendinnen heb je?;  

− Hoeveel keren per week doe je iets met vrienden of vriendinnen buiten school?;  



 
30 

− Mijn vrienden behandelen me goed;  

− Mijn vrienden zijn lief voor me; 

− Ik amuseer me niet bij mijn vrienden;  

− Ik wou dat ik andere vrienden had;  

− Mijn vrienden zijn gemeen tegen me;  

− Mijn vrienden zijn geweldig;  

− Ik beleef veel plezier aan mijn vrienden;  

− Ik heb genoeg vrienden.  

 

2. Sociaal-emotioneel gevoel 

− Het grootste deel van de dag voel ik me wel gelukkig;  

− Ik denk dat mijn vrienden of vriendinnen vaker plezier hebben dan ik;  

− Ik wil met iemand over alles kunnen praten wat ik denk;  

− Ik heb snel het gevoel dat ik moet huilen;  

− Ik ben vaker verdrietig dan andere mensen weten; 

− Ik word verdrietig als veel dingen fout gaan; 

− Ik ben best een aardig en vriendelijk persoon;  

− Ik ben nogal op mijzelf. Ik speel meestal alleen of bemoei mij niet met anderen;  

− Ik pieker veel;  

− Ik ben vaak ongelukkig, in de put of in tranen;  

− Andere jongeren van mijn leeftijd vinden mij over het algemeen aardig.  

 

3.3.2. Onderzoeksdeel 2 
 

     Tijdens het verdiepingsonderzoek werd de intelligentie van de jongeren gemeten met een 

verkorte versie van de Wechsler Intelligence Scale for Children (Wechsler, 1991). De lees- en 

spellingsvaardigheden werden nagegaan met de Eén-Minuut-Test (Brus & Voeten, 1999) en 

de Klepel (van den Bos, Spelberg, Scheepstra, & de Vries, 1994). Om het zelfbeeld van de 

jongeren in kaart te brengen, werd gebruik gemaakt van de Self-Description Questionnaire-II 

(Marsh, 1992). 
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3.3.2.1. Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-III NL; Wechsler,  
                         2005)     

 

     Een verkorte versie van de Nederlandstalige Wechsler Intelligence Scale for Children 

(WISC-III NL; Wechsler, 2005) tracht een inschatting te maken van de algemene intelligentie 

van kinderen en adolescenten. De WISC-III NL is genormeerd (n = 341 voor Vlaanderen, n = 

898 voor Nederland) (Magez, Grysolle, Bos, & De Cleen, 2001). 

In dit onderzoek namen we vier specifieke subtests af, namelijk Overeenkomsten, Plaatjes 

Ordenen, Blokpatronen en Woordkennis. De psychometrische waarde van de WISC-III is 

goed (Magez, Grysolle, Bos, & De Cleen, 2001). 

 

3.3.2.2. Eén-Minuut-Test (Brus & Voeten, 1999) 
 

     De Eén-Minuut-Test (EMT) meet het lezen van bestaande woorden (Brus & Voeten, 

1999). De EMT is genormeerd op 697 leerlingen uit de leeftijdscategorie groep 3 tot en met 

groep 8 van het basisonderwijs en op 202 leerlingen uit het brugjaar voortgezet onderwijs. De 

COTAN-beoordeling geeft aan dat deze test betrouwbaar is, over een goede normering 

beschikt en een goede begripsvaliditeit heeft (Evers, van Vliet-Mulder, & Groot, 2000).  

De parallelvormbetrouwbaarheid van de EMT  ligt voor alle leeftijden hoog (.89 tot .97). Ook 

de test-hertestbetrouwbaarheid is goed (.82 tot .92). Tevens neemt de betrouwbaarheid toe 

met de leeftijd. De validiteit van deze test is eveneens goed (Magez, Grysolle, Bos, & De 

Cleen, 2001).  

 

3.3.2.3. Klepel (Van den Bos, Spelberg, Scheepstra, & de Vries, 1994) 
 

     De Klepel meet het lezen van nonsenswoorden (Van den Bos, Spelberg, Scheepstra, & de 

Vries, 1994). De normering van vorm A en B van de Klepel ligt op 697 leerlingen van groep 

3 tot en met groep 8 van het basisonderwijs en op 202 leerlingen van het brugjaar voortgezet 

onderwijs. Volgens de COTAN-beoordeling is de betrouwbaarheid van de Klepel voldoende, 

alsook de begripsvaliditeit en normering (Evers, van Vliet-Mulder, & Groot, 2000). 

 

3.3.2.4. Self-Description Questionnaire-II (Marsh, 1992) 
 

     De Self-Description Questionnaire-II (SDQ-II) werd in 1992 door Marsh ontwikkeld en 

heeft als doelgroep adolescenten tussen de leeftijd van 12 en 18 jaar. Het instrument bestaat 
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uit 102 items die verdeeld zijn over 11 subschalen. Deze subschalen bestaan uit drie 

academische schalen, zeven niet-academische schalen en één schaal voor het algemeen 

zelfconcept:  

 

Academisch 

− Verbaliteit (zelfinschatting van de verbale vaardigheden, verbale 

redeneerbekwaamheid en de interesse in verbale activiteiten); 

− Wiskunde (zelfinschatting van de wiskundige vaardigheden, wiskundige 

redeneerbekwaamheid en de interesse in wiskunde);  

− Algemeen schoolgevoel (zelfinschatting van de vaardigheden, bekwaamheden en 

interesse in schoolgerelateerde onderwerpen).  

 

Niet-academisch 

− Fysieke bekwaamheid (zelfinschatting van de vaardigheden en interesse in sport, 

games en fysieke activiteiten); 

− Fysieke verschijning (zelfinschatting fysieke aantrekkelijkheid, hoe anderen denken 

over het uiterlijk van de jongere, hoe ze eruit zien in vergelijking met anderen); 

− Relaties met individuen van het andere geslacht (zelfinschatting populariteit bij het 

andere geslacht, kwaliteit van de omgang en interactie met het andere geslacht, hoe 

makkelijk worden vriendschappen afgesloten met individuen van het andere geslacht); 

− Relaties met individuen van hetzelfde geslacht (zelfinschatting populariteit bij 

hetzelfde geslacht, kwaliteit van de omgang en interactie met hetzelfde geslacht, hoe 

makkelijk worden vriendschappen afgesloten met individuen van hetzelfde geslacht); 

− Ouderrelaties (zelfperceptie over de relatie met de ouders, hoe graag zijn de ouders 

gezien, inschatting van de kwaliteit van de interacties met de ouders); 

− Emotionele stabiliteit (zelfinschatting van het kalm, onbezorgd en relaxed zijn); 

− Zelfinschatting van de eerlijkheid en betrouwbaarheid. 

 

Algemeen zelfconcept  

− Gevoel van eigenwaarde (zelfinschatting van zichzelf als bekwaam individu met 

zelfvertrouwen en zelfrespect). 
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     Elke subschaal bestaat uit acht à tien eenvoudige stellingen waarop moet worden 

geantwoord aan de hand van een Likert-schaal. De zes antwoordmogelijkheden gaan van niet 

waar tot waar en krijgen een score toegekend van respectievelijk één tot zes (Marsh, Parada, 

& Ayotte, 2004).  

 

     Een onderzoek van Marsh, Parada en Ayotte (2004) bij een Franse populatie in het 

secundair onderwijs (n = 903, waarvan 49% mannen en 51% vrouwen) toonde aan dat de 

SDQ-II beschikt over betrouwbare en zeer gedifferentieerde factoren van het zelfbeeld. De 

validiteit van de factoren is goed. De betrouwbaarheid voor de 11 subschalen varieert van .80 

tot 0.92 (Marsh, Parada, & Ayotte, 2004). Guérin, Marsh en Famose (2003) besloten na hun 

onderzoek bij Franse studenten (n = 480, waarvan n = 264 mannen en n = 216 vrouwen) dat 

de betrouwbaarheidschattingen voor de 11 subschalen variëren van .83 tot .91. Beide 

onderzoeken wijzen op een goede betrouwbaarheid. Alle factorladingen zijn statistisch 

significant (van .63 tot .96) en identificeren de 11 subschalen duidelijk. De interne 

consistentie voor de totale score van het zelfbeeld is .94 (Guérin, Marsh, & Famose, 2003). 

De subschaal betreffende het gevoel van eigenwaarde is positief gecorreleerd met deze van de 

het algemeen schoolgevoel (.74), emotionele stabiliteit (.70), fysieke verschijning (.59), en de 

subschaal ouderrelaties (.57). Het algemeen schoolgevoel is gecorreleerd met de subschaal 

wiskundig zelfconcept (.61) en met de subschaal verbaliteit (.58). Deze laatste twee zijn 

echter nauwelijks gecorreleerd met elkaar (.10) (Marsh, Parada, & Ayotte, 2004). Na hun 

onderzoek bevestigen Guérin, Marsh en Famose (2003) de multidimensionaliteit van het 

zelfbeeld.  
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4. Resultaten 

4.1. Onderzoeksdeel 1 
 

     Een factoranalyse werd uitgevoerd op deze 36 items van de vragenlijst. Van dit aantal 

werden 34 items weerhouden in vier factoren. De bekomen oplossing werd geroteerd via 

varimax. De factoranalysestructuur is terug te vinden in Tabel 3. 

 
Tabel 3. Factoranalysestructuur zelfbeeld. 

Component Matrix voor het zelfbeeld 

Item Component 1 Component 2 Component 3 Component 4 

Tevreden schoolresultaten     

Bezorgdheid schoolresultaten     

Frustratie fouten schoolwerk -.101  .334  

Schoolwerk niet goed gedaan   .397  

Uitkijken naar school  .772   

Veel schooldingen niet leuk -.180 -.526 .166 .100 

Niet naar school willen -.142 -.673  .132 

Graag op school zijn .182 .824   

School is interessant  .704  .218 

Schoolse activiteiten zijn tof  .593  .270 

Veel bijleren   .534  0.340 

Slecht voelen op school -.437 -.403 .273  

Vrienden zijn belangrijk .228  .126 .251 

Bang voor pestkoppen -.109  .349 .129 

Gepest worden -.495  .241 .107 

Echte vriend(inn)en .506    

Activiteiten met vrienden .214    

Goede vriendbehandeling .719  -.125 .357 

Vrienden zijn lief .731   .406 

Geen amusement bij vrienden -.317    

Andere vrienden willen -.685    

Vrienden zijn gemeen -.618    

Vrienden zijn geweldig .525   .191 

Veel plezier met vrienden .712   .311 

Voldoende vrienden .539 .119   

Gelukkig voelen .334 .260 -.289 .168 



 
35 

Anderen hebben meer plezier -.371 -.218 .386  

Iemand om mee te praten   .280 .211 

Snel huilen -.151  .556  

Vaker verdrietig -.248 -.175 .634  

Verdriet als dingen fout gaan -.109  .606  

Aardig en vriendelijk persoon  .238  .300 

Nogal op zichzelf zijn -.295  .143  

Veel gepieker -.124 -.126 .512  

Vaak ongelukkig -.357 -.187 .550  

Aardig gevonden .413 .211  .194 

 

Eigenvalue 

 

7.145 

 

3.435 

 

2.531 

 

1.351 

% Variantie 13.2 10.2 7.3 2.9 

Totale groep     

                M 0 0 0 0 

               SD .93 .94 .88 .77 

 

     De cumulatieve variantie verklaard door deze vier factoren bedraagt 33.6%. Uit de matrix 

van geroteerde factorladingen blijkt dat de eerste factor vooral samenhangt met 15 items, 

terwijl de tweede factor vooral samenhangt met zeven items. De derde factor hangt 

voornamelijk samen met 10 items, en tot slot hangt de vierde factor vooral samen met twee 

items. Naargelang de relevantie van de gecreëerde factoren werd besloten om de vierde factor 

niet verder in de analyses op te nemen. De interne consistentie van de geselecteerde items en 

factoren is aanvaardbaar (Cronbach’s alpha = .52).  

 

     Op basis van de factorscores werden drie factoren aangemaakt. De eerste factor kan 

worden geïnterpreteerd als ‘Relatie vrienden’, de tweede als ‘Schoolbeleving’ en de derde als 

‘Schools zelfbeeld’. Vervolgens werden factor 2 (Schoolbeleving) en factor 3 (Schools 

Zelfbeeld) samengebracht onder de noemer ‘Academisch Zelfbeeld’. Uit literatuur blijkt 

namelijk dat het academisch zelfbeeld algemene schoolonderwerpen betreft (Marsh, Craven, 

& Martin, 2006). In overeenstemming hiermee werd ook door Harter (1999) een opdeling van 

het zelfbeeld gemaakt, waarvan schoolvaardigheden een onderdeel is. Tevens onderscheiden 

Verschueren en Gadeyne (2007) verschillende domeinen in het zelfbeeld, waaronder onder 

andere het academische domein. Vervolgens werd Factor 1 (Relatie vrienden) het ‘Niet-

Academisch Zelfbeeld’ genoemd. Naast het academische domein worden in de literatuur ook 



 

niet-academische domeinen onderscheiden wanneer het gaat over het zelfbeeld (Marsh, 

Craven, & Martin, 2006; Verschueren & Gadeyne, 2007). Volgens Harter (1999) beh

onder andere sociale acceptatie tot dit domein. Het zelfbeeld wordt verworven in een sociale 

context waardoor vrienden en peers een belangrijke bron zijn (Humphrey, 2003). 

Deze twee grote noemers bij elkaar vormen het ‘Algemeen Zelfbeeld’. Deze omvat

werd gekozen in navolging van Marsh, Craven en Martin (2006) die stellen dat het 

samennemen van enerzijds het academisch en anderzijds het niet

beeld weergeeft van het algemene zelfbeeld. 
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academische domeinen onderscheiden wanneer het gaat over het zelfbeeld (Marsh, 

Craven, & Martin, 2006; Verschueren & Gadeyne, 2007). Volgens Harter (1999) behoort 

onder andere sociale acceptatie tot dit domein. Het zelfbeeld wordt verworven in een sociale 

context waardoor vrienden en peers een belangrijke bron zijn (Humphrey, 2003).  

Deze twee grote noemers bij elkaar vormen het ‘Algemeen Zelfbeeld’. Deze omvattende term 

werd gekozen in navolging van Marsh, Craven en Martin (2006) die stellen dat het 

academisch zelfbeeld een 
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ijkt namelijk dat het zelfbeeld 

weergeeft waarover men al dan niet tevreden mee is, betreffende zichzelf. Deze 

(on)tevredenheid wordt vervolgens in verband gebracht met het eigen functioneren (Van der 

Smirnov test nagegaan of de variabelen 

normaal verdeeld waren. De factor algemeen zelfbeeld bleek niet normaal verdeeld (p < .05), 

< .05), de factor schoolbeleving (p < .05) en de 

< .05). De factor academisch zelfbeeld is wel normaal 

< .05) werd de niet-

Whitney U test uitgevoerd, voor de normaal verdeelde variabele (p > 

een onderdeel van het zelfbeeld 
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ingevoerd, als groeps- of onafhankelijke variabele het soort leerprobleem (controle, dyslexie, 

gecombineerd). 

 

4.1.1. Onderzoeksvraag 1: Algemeen, academisch en niet-academisch       

     Om een antwoord te formuleren op de eerste onderzoeksvraag, namelijk of het algemeen, 

academisch en niet-academisch zelfbeeld van jongeren met dyslexie verschillend is van dat 

van jongeren zonder leerstoornis werd de Mann-Whitney U test uitgevoerd. Hieruit bleek het 

algemeen zelfbeeld niet significant verschillend te zijn tussen 12-jarige Vlaamse jongeren met 

en zonder dyslexie (U = -0.417, p > .05). De ANOVA uitgevoerd om het academisch 

zelfbeeld te onderzoeken, was niet significant (F(3, 1248) = 0.544, p > .05). Het academisch 

zelfbeeld verschilt niet significant tussen de beide groepen. De Mann-Whitney U test die werd 

uitgevoerd om het niet-academisch zelfbeeld in kaart te brengen, was niet significant (U = -

0.752, p > .05). Het niet-academisch zelfbeeld verschilt niet significant tussen de beide 

groepen. 

 

     Om na te gaan of jongeren met geïsoleerde dyslexie verschilden van leeftijdsgenoten met 

dyslexie en daarenboven dyscalculie werd een Mann-Whitney U test uitgevoerd. Hieruit bleek 

dat het algemeen zelfbeeld niet significant verschillend was tussen enerzijds 12-jarige 

Vlaamse jongeren met dyslexie en anderzijds 12-jarige Vlaamse jongeren met dyslexie en 

dyscalculie (U = -0.563, p > .05). De ANOVA uitgevoerd om het academisch zelfbeeld te 

onderzoeken, was evenmin niet significant (F(3, 1248) = 0.544, p > .05). Het academisch 

zelfbeeld verschilt niet significant tussen de beide groepen. Uit de Mann-Whitney U test bleek 

het niet-academisch zelfbeeld niet significant te verschillen tussen de beide groepen (U = -

0.839, p > .05).  

 

     Om te onderzoeken of jongeren met een comorbide stoornis verschillen van 

leeftijdsgenoten zonder leerstoornissen voerden we een Mann-Whitney U test uit. Hieruit 

bleek dat het algemeen zelfbeeld niet significant verschilde tussen enerzijds de 12-jarige 

Vlaamse controlejongeren en anderzijds 12-jarige Vlaamse jongeren met dyslexie en 

dyscalculie (U = -0.390, p > .05). De ANOVA uitgevoerd om het academisch zelfbeeld in 

kaart te brengen was evenmin niet significant (F(3, 1248) = 0.544, p > .05). Het academisch 

zelfbeeld verschilt niet significant tussen de beide groepen. De Mann-Whitney U test 

uitgevoerd om het niet-academisch zelfbeeld te onderzoeken, was niet significant (U = -
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0.3692, p > .05). Het niet-academisch zelfbeeld verschilt niet significant tussen de beide 

groepen.  

 

4.1.2. Onderzoeksvraag 2: Verschil meisjes – jongens 

     Via een tweede onderzoeksvraag werd nagegaan of het academisch zelfbeeld verschillend 

is tussen meisjes en jongens. De ANOVA was niet significant (F(1, 119) = 2.468, p > .05). Er 

is dus geen significant verschil waar te nemen tussen het academisch zelfbeeld van enerzijds 

12-jarige Vlaamse meisjes met dyslexie (M = .003; SD = 1.25) en anderzijds 12-jarige 

Vlaamse jongens met dyslexie (M = .40; SD = 1.52). 

 

     Om deze onderzoeksvraag na te gaan bij de groep jongeren met een gecombineerde 

leerstoornis werd een ANOVA uitgevoerd. Deze was niet significant (F(1, 101) = 0.056, p > 

.05). Er is geen significant verschil waar te nemen tussen het academisch zelfbeeld van 

enerzijds 12-jarige Vlaamse meisjes met zowel dyslexie als dyscalculie (M = -.10; SD = 1.32) 

en anderzijds 12-jarige Vlaamse jongens met een gecombineerde leerstoornis (M = -.03; SD = 

1.41). 

 

4.1.3. Onderzoeksvraag 3: Schoolbeleving 

     Om na te gaan of Vlaamse jongeren met dyslexie er een andere schoolbeleving op na 

houden dan Vlaamse jongeren zonder dyslexie, werd een Mann-Whitney U test uitgevoerd. 

Daar reeds bleek dat er geen significant verschil waar te nemen is wat betreft het academisch 

zelfbeeld werd hiertoe op itemniveau gekeken. Als afhankelijke variabele werden de zeven 

items die behoren tot de factor schoolbeleving ingegeven alsook de twee weerhouden items 

(tevreden schoolresultaten en bezorgdheid schoolresultaten). 

 

Tabel 4. Schoolbeleving controlegroep en dyslexie-groep, met bijhorende Mann-Whitney U toetsen. 

 U p-waarde 

Uitkijken naar school -0.204 0.838 

Veel schooldingen niet leuk  -0.798 0.425 

Niet naar school willen -0.423 0.672 

Graag op school zijn -0.604 0.546 

School is interessant -0.546 0.585 
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Schoolse activiteiten zijn tof -0.885 0.376 

Veel bijleren -1.998 0.046 

Tevreden schoolresultaten -3.029 0.002 

Bezorgdheid schoolresultaten -1.642 0.101 

 

     Uit de Mann-Whitney U test was er voor het item ‘Veel bijleren’ een significant verschil 

waar te nemen (U = -1.998, p < .05). De gemiddelde rangscore op dit item bedroeg 587.03 

voor de controlejongeren en 529.65 voor de jongeren met dyslexie. Twaalfjarige Vlaamse 

jongeren met dyslexie zijn de mening toegedaan dat ze minder bijleren op school dan 12-

jarige Vlaamse jongeren zonder dyslexie. Ook voor het item ‘Tevreden schoolresultaten’ was 

er een significant verschil waar te nemen (U = -3.029, p < .05). De gemiddelde rangscore op 

dit item bedroeg 593.07 voor de controlejongeren en 506.45 voor de jongeren met dyslexie. 

Er wordt geconcludeerd dat 12-jarige Vlaamse jongeren met dyslexie significant minder 

tevreden zijn met hun schoolresultaten dan 12-jarige Vlaamse jongeren zonder dyslexie.  

 

Tabel 5. Schoolbeleving dyslexie-groep en groep gecombineerde leerstoornis, met bijhorende Mann-Whitney U 

toetsen. 

 U p-waarde 

Uitkijken naar school -0.350 0.726 

Veel schooldingen niet leuk  -0.772 0.440 

Niet naar school willen -0.269 0.788 

Graag op school zijn -0.188 0.851 

School is interessant -0.788 0.430 

Schoolse activiteiten zijn tof -0.351 0.725 

Veel bijleren -2.172 0.030 

Tevreden schoolresultaten -0.658 0.510 

Bezorgdheid schoolresultaten -0.293 0.770 

 

     Uit de Mann-Whitney U test bleek tevens dat er voor het item ‘Veel bijleren’ een 

significant verschil is waar te nemen (U = -2.172, p < .05). De gemiddelde rangscore op dit 

item bedroeg 125.65 voor de jongeren met geïsoleerde dyslexie en 145.45 voor de jongeren 

met een gecombineerde leerstoornis. Er wordt geconcludeerd dat 12-jarige Vlaamse jongeren 

met dyslexie de mening zijn toegedaan dat ze minder bijleren op school dan 12-jarige 

Vlaamse jongeren met dyslexie en dyscalculie. 
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Tabel 6. Schoolbeleving controlegroep en groep met gecombineerde leerstoornis, met bijhorende Mann-Whitney 

U toetsen. 

 U p-waarde 

Uitkijken naar school -0.587 0.557 

Veel schooldingen niet leuk  -0.226 0.821 

Niet naar school willen -0.735 0.463 

Graag op school zijn -0.794 0.427 

School is interessant -1.532 0.125 

Schoolse activiteiten zijn tof -0.301 0.763 

Veel bijleren -0.936 0.349 

Tevreden schoolresultaten -3.066 0.002 

Bezorgdheid schoolresultaten -0.735 0.462 

 

     Na het uitvoeren van een Mann-Whitney U test bleek er een significant verschil waar te 

nemen tussen beide groepen voor het item ‘Tevreden schoolresultaten’. De gemiddelde 

rangscore bedroeg 585.07 voor de controlejongeren en 493.98 voor de jongeren met dyslexie 

en dyscalculie. Er wordt geconcludeerd dat 12-jarige Vlaamse jongeren met een gemengde 

leerstoornis significant minder tevreden zijn met hun schoolresultaten dan 12-jarige Vlaamse 

jongeren zonder leerstoornis. 

 

4.1.4. Onderzoeksvraag 4: Vriend- en peerrelaties 

     Om na te gaan of Vlaamse jongeren met dyslexie er andere vriend- en peerrelaties op na 

houden dan Vlaamse jongeren zonder dyslexie werd een Mann-Whitney U test uitgevoerd. 

Daar reeds eerder bleek dat de factor niet-academisch zelfbeeld niet significant verschilt, werd 

hiertoe op itemniveau gekeken.  

 

Tabel 7. Vriend- en peerrelaties controlegroep en dyslexie-groep, met bijhorende Mann-Whitney U toetsen. 

 U p-waarde 

Slecht voelen op school -1.027 0.304 

Wordt gepest -1.220 0.222 

Echte vriend(inn)en -1.381 0.167 

Activiteiten met vrienden -0.007 0.994 

Goede vriendbehandeling -0.989 0.323 
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Vrienden zijn lief -0.717 0.473 

Geen amusement bij vrienden -0.661 0.508 

Andere vrienden willen -1.051 0.293 

Vrienden zijn gemeen -0.615 0.538 

Vrienden zijn geweldig -1.745 0.081 

Veel plezier met vrienden -1.073 0.283 

Voldoende vrienden -1.061 0.289 

Gelukkig voelen -0.179 0.858 

Nogal op zichzelf zijn -0.367 0.714 

Aardig gevonden  -0.926 0.355 

 

     Uit de Mann-Whitney U test wordt de conclusie getrokken dat de vriend- en peerrelaties 

van 12-jarige Vlaamse jongeren met dyslexie op geen enkel item significant verschillen van 

de vriend- en peerrelaties van 12-jarige Vlaamse jongeren zonder dyslexie. 

 

Tabel 8. Vriend- en peerrelaties dyslexie-groep en groep met gecombineerde leerstoornis, met bijhorende Mann-   

Whitney U toetsen. 

 U p-waarde 

Slecht voelen op school -0.503 0.615 

Gepest worden -2.337 0.019 

Echte vriend(inn)en -0.439 0.661 

Activiteiten met vrienden -1.622 0.105 

Goede vriendbehandeling -0.975 0.329 

Vrienden zijn lief -0.796 0.426 

Geen amusement bij vrienden -0.195 0.845 

Andere vrienden willen -1.146 0.252 

Vrienden zijn gemeen -0.097 0.922 

Vrienden zijn geweldig -1.020 0.308 

Veel plezier met vrienden -.921 0.357 

Voldoende vrienden -1.144 0.253 

Gelukkig voelen -0.387 0.699 

Nogal op zichzelf zijn -0.815 0.415 

Aardig gevonden  -1.489 0.136 
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     Uit de Mann-Whitney U test bleek er enkel voor het item ‘Gepest worden’ een significant 

verschil waar te nemen tussen beide groepen. De gemiddelde rangscore bedroeg 135 voor de 

jongeren met dyslexie en 131.80 voor de jongeren met dyslexie en dyscalculie. Er wordt 

geconcludeerd dat 12-jarige Vlaamse jongeren met dyslexie vaker worden gepest dan 12-

jarige Vlaamse jongeren met dyslexie en dyscalculie.  

 

Tabel 9. Vriend- en peerrelaties controlegroep en groep met gecombineerde leerstoornis, met bijhorende Mann-

Whitney U toetsen. 

 U p-waarde 

Slecht voelen op school -0.199 0.842 

Gepest worden -1.662 0.097 

Echte vriend(inn)en -0.579 0.562 

Activiteiten met vrienden -0.900 0.368 

Goede vriendbehandeling -1.254 0.210 

Vrienden zijn lief -0.120 0.904 

Geen amusement bij vrienden -0.431 0.666 

Andere vrienden willen -0.855 0.392 

Vrienden zijn gemeen -1.126 0.260 

Vrienden zijn geweldig -0.741 0.459 

Veel plezier met vrienden -0.401 0.689 

Voldoende vrienden -0.495 0.620 

Gelukkig voelen -0.513 0.608 

Nogal op zichzelf zijn -0.686 0.492 

Aardig gevonden  -1.057 0.290 

 

     Uit de Mann-Whitney U test wordt de conclusie getrokken dat de vriend- en peerrelaties 

van 12-jarige Vlaamse jongeren zonder leerstoornis op geen enkel item significant verschillen 

van de vriend- en peerrelaties van 12-jarige Vlaamse jongeren met dyslexie en dyscalculie. 

 

4.2. Onderzoeksdeel 2 
 

     De Kolmogorov-Smirnov test toonde aan dat het algemeen zelfbeeld normaal verdeeld is 

(p > .05), alsook het academisch zelfbeeld (p > .05), het niet-academisch zelfbeeld (p > .05), 

de subschaal algemeen schoolgevoel (p > .05) en de subschalen relaties met individuen van 
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het tegengestelde geslacht en relaties met individuen van hetzelfde geslacht (p > .05). Daarom 

werd telkens een ANOVA uitgevoerd. Als afhankelijke variabele werd een onderdeel van het 

zelfbeeld ingevoerd, als onafhankelijke variabele de soort leerstoornis (controle, dyslexie, 

dyscalculie). 

 

4.2.1. Onderzoeksvraag 1: Algemeen, academisch en niet-academisch  

     Om na te gaan of het algemeen zelfbeeld verschillend was tussen de jongeren met en 

zonder leerstoornis werd een ANOVA uitgevoerd. Deze was niet significant (F(2, 18) = 

1.214, p > .05). Er was geen significant verschil tussen het algemeen zelfbeeld van enerzijds 

Vlaamse 14-jarige jongeren met dyslexie (M = 286, SD = 2.8), en anderzijds 14-jarige 

Vlaamse jongeren met dyscalculie (M = 306, SD = 25.53) en 14-jarige Vlaamse jongeren 

zonder leerstoornissen (M = 294.36; SD = 11.87).  

 

     De ANOVA voor het academisch zelfbeeld was niet significant (F(2, 22) = 1.492, p > .05). 

Er was geen significant verschil tussen het academisch zelfbeeld van enerzijds 14-jarige 

Vlaamse jongeren met dyslexie (M = 88, SD = 12.73), en anderzijds 14-jarige Vlaamse 

jongeren met dyscalculie (M = 100.11, SD = 12.82) en 14-jarige Vlaamse jongeren zonder 

leerstoornissen (M = 100.43; SD = 6.69). 

 

     De ANOVA voor het niet-academisch zelfbeeld was evenmin niet significant (F(2, 19) = 

1.008, p > .05). Er was geen significant verschil tussen het niet-academisch zelfbeeld van 

enerzijds 14-jarige Vlaamse jongeren met dyslexie (M = 198, SD = 9.90), en anderzijds 14-

jarige Vlaamse jongeren met dyscalculie (M = 203.33, SD = 15.50) en 14-jarige Vlaamse 

jongeren zonder leerstoornissen (M = 195.90; SD = 7.61). 

 

4.2.2. Onderzoeksvraag 2: Verschil meisjes - jongens 

     Aangezien er binnen dit verdiepingsonderzoek enkel jongens dyslectisch zijn, werd ervoor 

geopteerd om het verschil met betrekking tot het academisch zelfbeeld na te gaan tussen de 

geslachten voor de groep jongeren met niet-leesgerelateerde leerstoornissen. De ANOVA was 

niet significant (F(1, 7) = 0.920, p > .05). Er was geen significant verschil waar te nemen 

tussen het academisch zelfbeeld van enerzijds 14-jarige Vlaamse meisjes zonder 

leesgerelateerde leerstoornis (M = 99.86, SD = 14.61) en anderzijds 14-jarige Vlaamse 

jongens zonder leesgerelateerde leerstoornis (M = 101; SD = 5.66).  
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4.2.3. Onderzoeksvraag 3: Algemeen schoolgevoel 

     Om na te gaan of jongeren met een leerstoornis een verschillend algemeen schoolgevoel 

hadden in vergelijking met jongeren zonder leerstoornis werd een ANOVA uitgevoerd. Deze 

was niet significant (F(2, 23) = 0.544, p > .05). Er was dus geen significant verschil waar te 

nemen tussen het algemeen schoolgevoel van enerzijds 14-jarige Vlaamse jongeren met 

dyslexie (M = 34.5; SD = 6.36) en anderzijds Vlaamse 14-jarige jongeren zonder 

leesgerelateerde leerstoornis (controlejongeren: M = 36.93; SD = 2.76; dyscalculie: M = 37.6; 

SD = 4.74). 

 

4.2.4. Onderzoeksvraag 4: Vriend- en peerrelaties 

     Om de vriend- en peerrelaties na te gaan, werden de subschalen relaties met individuen 

van het tegengestelde geslacht en relaties met individuen van hetzelfde geslacht bij elkaar 

genomen. De ANOVA was niet significant (F(2, 23) = 1.532, p > .05). Er waren dus geen 

significante verschillen waar te nemen tussen de vriend- en peerrelaties van enerzijds 14-

jarige Vlaamse jongeren met dyslexie (M = 58; SD = 7.07) en anderzijds 14-jarige Vlaamse 

jongeren met dyscalculie (M = 59.9; SD = 4.7) of zonder leerstoornis (M = 543.5; SD = 2.47). 
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5. Discussie 

     Over de impact van de leerstoornis dyslexie op het zelfbeeld van een individu bestaat er in 

de literatuur en wetenschap geen eensgezindheid. Alsook over de mate en de richting van 

deze mogelijke beïnvloeding wordt verschillend gerapporteerd (Alexander-Passe, 2006; 

Edwards, 1994; Humphrey, 2001, 2003; Humphrey & Mullins, 2002; Hellendoorn & 

Ruijssenaars, 2000; Ingesson, 2007; Singer, 2005, 2007; Taylor, Hume, & Welsh, 2010; 

Terras, Thompson en Minnis, 2009; Verschueren & Gadeyne, 2007). Daar het zelfbeeld wordt 

beïnvloed door de situatie en de context (Marsh, Craven, & Martin, 2006) werd in deze studie 

onderzocht of dyslexie een impact heeft op het zelfbeeld.  

 

     In het kader van deze masterproef werd het algemeen zelfbeeld van 12- en 14-jarige 

Vlaamse jongeren met dyslexie nagegaan en vergeleken met het zelfbeeld van Vlaamse 

leeftijdsgenoten met dyscalculie, Vlaamse leeftijdsgenoten met een gecombineerde 

leerstoornis of Vlaamse leeftijdsgenoten zonder leerstoornis. Daar er een overvloed aan 

terminologie bestaat wat betreft het zelfbeeld en verschillende termen in de literatuur vaak ten 

onrechte door elkaar worden gebruikt (Harter, 1999), werden de verschillende items uit de 

vragenlijst ondergebracht onder enkele grote noemers om op deze manier duidelijkheid en 

enige consistentie te scheppen met betrekking tot de gehanteerde concepten. De factoren 

werden voornamelijk gecreëerd in navolging van Guérin, Marsh en Famose (2003), Harter 

(1999) en Marsh, Craven en Martin (2006). Deze onderzoekers gaan er namelijk van uit dat 

het zelfbeeld een multidimensioneel concept is, waardoor het kan worden onderverdeeld in 

enerzijds een academische en anderzijds een niet-academische component. In navolging van 

Harter (1999), Marsh, Craven en Martin (2006) en Van der Meulen (1993) werden aldus de 

domeinspecifieke zelfbeelden van de jongeren nader bekeken. Het onderzoek leverde enkele 

belangrijke antwoorden op de vooropgestelde onderzoeksvragen. 

 

5.1. Onderzoeksdeel 1 
 

     In het eerste onderzoeksdeel werd het zelfbeeld van 12-jarige Vlaamse jongeren in kaart 

gebracht aan de hand van een analyse van de antwoorden op de startvragenlijst. Geen van de 

controlejongeren, noch de jongeren met dyslexie of de jongeren met een gecombineerde 

leerstoornis vertoonden een significant verschillend zelfbeeld. Deze onderzoeksbevindingen 

zijn in tegenstelling tot eerdere onderzoeksbevindingen (Edwards, 1994; Humphrey, 2001; 

Humphrey & Mullins, 2002; Hellendoorn & Ruijssenaars, 2000; Ingesson, 2007; Singer, 
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2005; Singer, 2007; Taylor, Hume, & Welsh, 2010; Verschueren & Gadeyne, 2007). Een 

mogelijke verklaring voor deze discrepantie kan gelegen zijn in de leeftijd van de 

participanten. De deelnemers in de meeste onderzoeken waren een stuk jonger dan de 

deelnemers aan het JOnG!-onderzoek. Dit kan een belangrijke rol spelen gezien het gegeven 

dat het zelfbeeld ontwikkelt naarmate men ouder wordt en eveneens meer differentieert 

(Marsh, Craven, & Martin, 2006; Van der Meulen, 1993). Ook het aantal proefpersonen 

varieert enorm. In de meeste onderzoeken namen nooit meer dan 100 participanten deel, waar 

we in deze huidige studie toch over een pak meer proefpersonen beschikten. Echter, Terras, 

Thompson en Minnis (2009) vonden wel een gelijkaardig resultaat als onze bevindingen in 

hun studie (n = 68 met een gemiddelde leeftijd van 11.2 jaar), namelijk dat het globale 

zelfbeeld van dyslectische kinderen geen tekorten vertoonden. Taylor, Hume en Welsh (2010) 

sluiten hierbij aan en stelden na onderzoek (n = 75 tussen 8 en 15 jaar) dat de score op het 

zelfbeeld van jongeren met dyslexie zelfs bijna gelijk was aan de score van de controlegroep.  

Daar in de literatuur vaak wordt gewezen op het gegeven dat veelal een deuk wordt 

waargenomen in het zelfbeeld met betrekking tot het schoolse domein, werd in deze studie het 

academisch zelfbeeld afzonderlijk onder de loep genomen. In een onderzoek (n = 75 tussen 14 

en 25 jaar) van Ingesson (2007) was voornamelijk de academische zelfwaardering van 

jongeren met dyslexie laag. Ook volgens Verschueren en Gadeyne (2007) zouden kinderen 

met leerproblemen een lager academisch concept vertonen, een bevinding die in deze studie 

niet kan worden bevestigd. Voor de volledigheid werd tot slot het niet-academisch zelfbeeld 

onderzocht, en ook voor deze component werden er globaal geen significante verschillen 

gevonden tussen de controlejongeren en de jongeren met dyslexie of met een gecombineerde 

leerstoornis. Aangezien het belangrijk is dat er rekening wordt gehouden met de leeftijdsfase 

wanneer het zelfbeeld in kaart wordt gebracht (Van der Meulen, 1993; Verschueren & 

Gadeyne, 2007), is deze inconsistentie mogelijks opnieuw te wijten aan het gegeven dat de 

participanten in het onderzoek van Ingesson (2007) een andere leeftijd hadden dan de 

deelnemers aan het JOnG!-onderzoek.  

 

     In een tweede onderzoeksvraag werd nagegaan of er een verschil optrad in het academisch 

zelfbeeld tussen jongens en meisjes. Na het uitvoeren van onderzoek (n = 19, waarvan 12 

jongens en 7 meisjes) besloot Alexander-Passe (2006) dat meisjes lager scoorden op de 

academische zelfwaardering, jongens hadden een meer gemiddelde score. In deze studie bleek 

er echter zowel tussen de meisjes en jongens in de dyslexie-groep, als tussen de meisjes en 

jongens met een gecombineerde leerstoornis geen significant verschil te bestaan voor wat 
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betreft het academisch zelfbeeld. Onafhankelijk van geïsoleerde dyslexie of van dyslexie met 

een comorbide problematiek met dyscalculie trad er in deze studie dus geen differentiatie op 

naargelang het geslacht. Mogelijks is dit verschil in conclusie afkomstig uit het gegeven dat er 

in deze studie veel meer jongens en meisjes per groep zaten. 

 

     Via een derde onderzoeksvraag werd in navolging van Terras, Thompson en Minnis 

(2009) onderzocht of de lees- en spellingsproblemen die jongeren met dyslexie ervaren een 

impact hebben op de attitudes van de jongeren ten opzichte van het schoolgebeuren. De 

resultaten maakten duidelijk dat het hebben van dyslexie, geïsoleerd of in combinatie met 

dyscalculie, ervoor zorgde dat er een verschil optrad ten opzichte van de controlejongeren 

voor wat betreft de schoolbeleving. In deze studie leken jongeren met dyslexie de mening 

toegedaan dat ze significant minder bijleren op school dan de controlejongeren. Tevens waren 

de jongeren met dyslexie significant minder tevreden met hun schoolresultaten dan de 

controlejongeren van dezelfde leeftijd. Voorts vinden de jongeren met geïsoleerde dyslexie 

dat ze significant minder bijleren dan de groep jongeren met een gecombineerde leerstoornis. 

De jongeren met een gecombineerde leerstoornis zijn dan weer significant minder tevreden 

met hun schoolresultaten dan de controlejongeren. De hoge en positieve attitudes die de 

dyslectische jongeren (n = 50 tussen 11 en 16 jaar) in het onderzoek van Burden en Burdett 

(2005) hadden ten opzichte van leren, werden in deze studie dus teruggevonden in die zin dat 

zowel de jongeren met geïsoleerde dyslexie als met dyslexie in combinatie met dyscalculie 

aangaven niet tevreden te zijn met hun resultaten en dus eigenlijk beter willen doen. 

 

     Met de laatste onderzoeksvraag werd nagegaan of de vriend- en peerrelaties van de 

verschillende groepen er anders uitzien. In deze studie werd geen significant verschil 

waargenomen tussen enerzijds de jongeren met geïsoleerde dyslexie en de controlejongeren 

van dezelfde leeftijd, en anderzijds de controlejongeren en de jongeren met een 

gecombineerde leerstoornis. Hiermee werd de bevinding van Ingesson (2007), namelijk dat de 

lees- en spellingsproblemen die jongeren met dyslexie ervaren een negatieve invloed kunnen 

uitoefenen op de peerrelaties, niet bevestigd. Echter, een conclusie die in de literatuur 

meermaals naar voren werd geschoven en ook in deze studie werd bevestigd, is dat jongeren 

met dyslexie vaker het doelwit zijn van pesten en plagen. In deze studie gaven jongeren met 

dyslexie namelijk aan dat ze significant vaker worden gepest dan jongeren met een 

gecombineerde leerstoornis. Deze bevinding was in lijn met de conclusie die Edwards (1994), 

Humphrey (2002), Riddick (1995) en Singer (2005) trokken na hun onderzoek 



 
48 

(respectievelijk n = 8, n = 67, n = 22, en n = 60). Hellendoorn en Ruijssenaars (2000) 

concludeerden dat sommige dyslectische jongeren in hun onderzoek werden gepest en dat de 

meeste jongeren weinig of geen vrienden hadden. Met deze laatste bevinding kan niet worden 

ingestemd voor wat 12-jarige Vlaamse jongeren met dyslexie betreft. Bovendien leken de 

jongeren zich sociaal niet geïsoleerd te voelen, wat niet in lijn is met de conclusie van 

Edwards (1994). Alweer speelt het verschil in leeftijd en het aantal participanten mogelijks 

een rol. Een andere verklaring kan gelegen zijn in het feit dat in het huidige onderzoek 

gebruik werd gemaakt van vragenlijsten, in tegenstelling tot de genoemde onderzoeken waar 

werd geopteerd voor semi-gestructureerde interviews, wat aan de participanten de 

mogelijkheid gaf om ruimer te antwoorden.  

 

5.2. Onderzoeksdeel 2 
 

     Bij de populatie Vlaamse jongeren op 14-jarige leeftijd werd de Self-Description 

Questionnaire-II (Marsh, 1992) afgenomen. In dit verdiepingsonderzoek werden globaal 

genomen geen significante verschillen waargenomen tussen de verschillende 

onderzoeksgroepen (controle, dyslexie, dyscalculie). Als algemene verklaring voor deze 

discrepanties met eerdere literatuur geldt dat het aantal proefpersonen per groep onregelmatig 

was verdeeld, alsook de leeftijd kwam niet overeen. Enkele bevindingen worden op een rijtje 

gezet. 

 

     Met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag werd geconcludeerd dat er in deze studie 

geen significant verschil optrad voor het algemeen zelfbeeld tussen de controlejongeren, de 

jongeren met dyslexie en de jongeren met dyscalculie. De conclusie die werd getrokken door 

Humphrey en Mullins (2002) kan bij de Vlaamse jongeren niet worden bevestigd. Volgens 

Humphrey (2001) refereren kinderen of jongeren die problemen ervaren bij het leren op 

school via ongunstige manieren naar zichzelf, wat wijst op een lager zelfbeeld. In deze studie 

vertoonden de jongeren met dyslexie alsook zij met dyscalculie geen significant verschillend 

zelfbeeld dan de controlejongeren. De problemen die deze jongeren mogelijks ervaren op 

school lijken niet van zodanige invloed te zijn op hun zelfbeeld. Tevens bleek er in deze 

studie voor het academisch zelfbeeld geen significant verschil op te treden tussen de 

controlejongeren, de jongeren met dyslexie en de jongeren met dyscalculie. Volgens 

Trautwein, Lüdtke, Köller en Baumert (2006) is het academisch zelfbeeld een bijproduct van 

de schoolse prestaties die leerlingen behalen. Deze onderzoekers stelden reeds eerder vast dat 
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er een wederkerige beïnvloeding bestaat tussen enerzijds de behaalde prestaties en anderzijds 

het zelfbeeld. Deze beïnvloeding kon bij de Vlaamse jongeren, met of zonder leerstoornis, 

niet worden aangetoond. Opnieuw werd voor de volledigheid het niet-academisch zelfbeeld 

onderzocht maar ook voor deze component werden er globaal geen significante verschillen 

gevonden tussen de controlejongeren, de jongeren met dyslexie en de jongeren met 

dyscalculie.  

 

     In een tweede onderzoeksvraag werd nagegaan of er een verschil optrad in het academisch 

zelfbeeld tussen jongens en meisjes met niet-leesgerelateerde leerstoornissen, dus binnen de 

groep jongeren met dyscalculie. Binnen deze studie was er geen significant verschil waar te 

nemen tussen de geslachten. Dit was niet in overeenstemming met de bevindingen van 

Alexander-Passe (2006). Er moet echter worden opgemerkt dat het onderzoek van Alexander-

Passe (2006) zich focuste op jongens en meisjes met dyslexie, en niet op jongeren met 

dyscalculie zoals in dit onderzoeksdeel wel gebeurde. 

 

     Om een antwoord te formuleren op de derde onderzoeksvraag, namelijk of de lees- en 

spellingsproblemen die jongeren met dyslexie ervaren een impact hebben op de attitudes ten 

opzichte van het schoolgebeuren (Terras, Thompson, & Minnis, 2009) werd de subschaal 

algemeen schoolgevoel, zoals opgesteld door Marsh (1992), onder de loep genomen. Er was 

geen significant verschil waar te nemen tussen het algemeen schoolgevoel van enerzijds de 

jongeren met dyslexie en anderzijds de jongeren zonder leesgerelateerde leerstoornis, 

namelijk de controlejongeren en de jongeren met dyscalculie. De conclusie van Burden en 

Burdett (2005) dat jongeren met dyslexie hoge en positieve attitudes hebben ten opzichte van 

leren, kan in deze studie niet expliciet worden bevestigd.  

 

     Tot slot werd in het verdiepingsonderzoek nagegaan of de vriend- en peerrelaties 

verschillend waren tussen enerzijds de jongeren met dyslexie en anderzijds de jongeren 

zonder leesgerelateerde leerstoornis (dus de controlejongeren en de jongeren met dyscalculie). 

Er waren geen significante verschillen waar te nemen. In deze studie werd dus niet 

aangetoond dat jongeren met dyslexie vaker worden geplaagd of gepest omwille van hun lees- 

en spellingsproblemen, een conclusie die in de literatuur reeds meermaals werd bevestigd 

(Edwards, 1994; Humphrey, 2001; Humphrey & Mullins, 2002; Ingesson, 2007; Riddick, 

1995; Singer, 2005). 
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5.3. Klinische implicaties 
 

     In deze studie bij 12- en 14-jarige Vlaamse jongeren met dyslexie werden geen 

significante verschillen waargenomen voor wat betreft het algemeen, het academisch en het 

niet-academisch zelfbeeld. Dit is in strijd met enkele andere gepubliceerde onderzoeken 

(Edwards, 1994; Humphrey, 2001, 2002; Humphrey & Mullins, 2002; Hellendoorn & 

Ruijssenaars, 2000; Ingesson, 2007; Singer, 2005; Singer, 2007; Verschueren & Gadeyne, 

2007). Een mogelijke verklaring voor deze discrepantie is dat kinderen met leermoeilijkheden 

tegenwoordig beter worden opgevangen op school. Volgens Taylor, Hume en Welsh (2010) 

wordt er nu meer hulp en ondersteuning geboden op school dan enkele jaren geleden. 

Verschueren en Gadeyne (2007) sluiten hierbij aan en stellen dat het stimuleren van een 

positief zelfbeeld de laatste jaren steeds meer als een belangrijke doelstelling van het 

onderwijs naar voren wordt geschoven. Deze invalshoek lijkt bij de onderzochte 12- en 14-

jarige Vlaamse jongeren met dyslexie zijn vruchten af te werpen. Hoewel het zelfbeeld op 

zich dus niet aangetast lijkt, houden de jongeren met dyslexie en de jongeren met een 

gecombineerde leerstoornis er minder positieve attitudes op na voor wat betreft het bijleren op 

school, alsook is de laatstgenoemde groep jongeren minder tevreden over de schoolresultaten. 

Dit impliceert dat het belangrijk is om in het onderwijs, en voornamelijk op klasniveau, 

dyslectische leerlingen te blijven aanmoedigen om zich alsnog te blijven inzetten. Tevens is 

het wenselijk dat bij deze doelgroep de focus (nog) minder op de behaalde resultaten wordt 

gelegd, waardoor de ontevredenheid over de schoolresultaten mogelijks minimaliseert.  

 

     Wat zich echter wel als een waarschuwing aanbiedt, zijn de sociaal-emotionele problemen 

die jongeren met dyslexie lijken te ervaren. In de studie bij de 12-jarige Vlaamse jongeren 

gaven de jongeren met dyslexie aan dat ze vaker worden gepest dan de jongeren met een 

gecombineerde leerstoornis. Dit brengt het emotioneel welzijn en de psychosociale 

aanpassing van de jongeren in het gedrang (Bakker & Van de Griendt, 1999). Belangrijk is 

echter om op te merken dat de 12-jarige Vlaamse jongeren in deze studie aangaven meer 

gepest te worden dan jongeren met een gecombineerde leerstoornis maar in vergelijking met 

de controlejongeren is er geen significant verschil waar te nemen. Dit neemt niet weg dat er 

bijzondere aandacht mag uitgaan naar deze vaststelling. De proefpersonen in het onderzoek 

van Hellendoorn en Ruijssenaars (2000) gaven aan dat ze negatief terugblikken op hun 

schooltijd en veelal sociale en emotionele problemen hebben ervaren. De problemen die 

opdoken in de kindertijd en puberteit werden later echter alsnog omgezet in een positief 
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zelfbeeld (Hellendoorn & Ruijssenaars, 2000). Niettegenstaande moet erover worden gewaakt 

dat jongeren zich op school niet negatief benaderd voelen, daar de kans bestaat dat ze zich 

terugtrekken uit de groep, wat opnieuw negatieve peerrelaties uitlokt (Humphrey, 2001; 

Humphrey & Mullins, 2002; Riddick, 1995; Singer, 2005). Daar duidelijk is dat de relaties 

met vrienden een determinerende factor is voor de identiteitsontwikkeling van een individu 

(Humphrey & Mullins, 2002) is het aangewezen om ook hieraan voldoende aandacht te 

schenken op school, bijvoorbeeld in het zorgbeleid. Ook een samenwerking met de ouders 

kan hierbij voluit worden aangemoedigd aangezien ouders de belangrijkste motivator lijken te 

zijn voor dyslectische kinderen (Terras, Thompson, & Minnis, 2009). Hun ondersteuning 

wordt als erg wenselijk en positief beschouwd (Hellendoorn & Ruijssenaars, 2000). Tevens 

zou deze samenwerking niet alleen de jongeren ten goede komen, maar ook de leerkrachten 

en de ouders zelf. Door overleg tussen de ouders en leerkrachten wordt het mogelijk dat de 

situatie van de jongere met dyslexie beter wordt begrepen en op een consistente manier wordt 

behandeld, wat ervoor kan zorgen dat de jongere zich minder negatief benaderd voelt. 

Negatieve zelfevaluaties kunnen namelijk uitvergroten of teniet worden gedaan afhankelijk 

van hoe leerkrachten, ouders en peers reageren ten opzichte van het individu met dyslexie 

(Humphrey, 2001; Humphrey & Mullins, 2002; Riddick, 1995; Singer, 2005).  

 

5.4. Aanwijzingen voor toekomstig onderzoek 
 

     Aangezien het zelfbeeld een ontwikkelingsvariabele is en dus verandert naarmate 

individuen ouder worden (Marsh, Craven, & Martin, 2006; Van der Meulen, 1993), kan het 

een interessante insteek zijn om een soortgelijk onderzoek uit te voeren waarbij kinderen met 

dyslexie worden onderzocht op een jongere leeftijd alsook op een latere leeftijd. Op deze 

manier kan een langere periode worden overkoepeld, zoals bijvoorbeeld van de kindertijd tot 

aan de volwassenheid. Eerder onderzoek wees namelijk uit dat de samenhang tussen 

verschillende domeinspecifieke zelfevaluaties afneemt naarmate individuen ouder worden. 

Het zelfbeeld wordt op deze manier in toenemende mate gedifferentieerd (Verschueren & 

Gadeyne, 2007) De resultaten die in deze studie werden bekomen, zijn mogelijks blijvend 

aangezien het zelfbeeld en de zelfwaardering doorheen de adolescentie stabiel blijven (Kernis, 

2006). Toekomstig onderzoek kan dan met het oog op het verbeteren van het zorgaanbod de 

geboden ondersteuning in het lager onderwijs vergelijken met de geboden ondersteuning in 

het secundair onderwijs. In navolging van Ingesson (2007), de onderzoeker die concludeerde 

dat dyslectische jongeren in beroepsgerichte programma’s zich beter en meer succesvol 
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voelen, kan dan eveneens worden onderzocht of dit bij Vlaamse jongeren met dyslexie het 

geval is. Bovendien maakt een longitudinaal onderzoek gespreid over een langere periode het 

mogelijk om in kaart te brengen wanneer het label dyslexie wordt uitgesproken en wat voor 

gevolgen dit heeft met betrekking tot het zelfbeeld. Riddick (1995) maakte reeds een 

onderscheid tussen enerzijds een persoonlijke en anderzijds een publieke functie van het label 

dyslexie. Glazzard (2010) treedt deze stelling bij en concludeerde dat het label op zich een 

motiverende factor is om zichzelf te herpakken. Ook Ingesson (2007) stelde dat een vroege 

diagnose cruciaal is voor het zelfbeeld. De impact van de diagnose dyslexie werd in deze 

studie niet nagegaan. 

 

     Als laatste bevestigen de statistische analyses die werden gemaakt in de twee 

onderzoeksdelen de multidimensionaliteit van het concept zelfbeeld (Guérin, Marsh, & 

Famose, 2003; Harter, 1999; Marsh, Craven, & Martin, 2006). Dit is volledig in lijn met 

Humphrey en Mullins (2002) wanneer deze onderzoekers samenvatten dat het zelf een 

containerbegrip is. Tevens werd in lijn met Humphrey (2001) aangetoond dat een individu 

een hoge opinie kan hebben over de eigen competenties in een bepaald domein maar 

tegelijkertijd een lage opinie kan hebben over de eigen competenties in een ander domein. Het 

zelfbeeld is een set van specifieke componenten, aldus Marsh, Craven en Martin (2006). Voor 

enkele van deze specifieke componenten werd in deze studie een significant verschil 

waargenomen tussen de verschillende onderzoeksgroepen.  

 

5.5. Sterktes en beperkingen 
 

     Tot slot wordt er nog even stilgestaan bij de sterktes en de beperkingen van dit onderzoek. 

Een sterke karakteristiek van het JOnG!-onderzoek is vooreerst de grote steekproef die werd 

onderzocht. Het betrof een grootschalig onderzoek met jongeren die zijn gedomicilieerd in 

verschillende uithoeken van Vlaanderen. Tevens werden de jongeren over drie jaren heen 

opgevolgd. Het instrument dat bij de 14-jarige jongeren werd gebruikt om het zelfbeeld in 

kaart te brengen, namelijk de Self-Description Questionnaire-II (Marsh, 1992), heeft reeds in 

eerder onderzoek zijn validiteit aangetoond waardoor de conclusies die in deze studie werden 

getrokken met een zekere betrouwbaarheid kunnen worden aangenomen. 

 

     Naast bovengenoemde sterktes heeft deze studie ook een aantal beperkingen. De 

startvragenlijst die op 12-jarige leeftijd werd ingevuld, bevroeg een groot aantal domeinen die 
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deel uitmaken van het leven van de jongere. Dit instrument was er niet specifiek op gericht 

het zelfbeeld in kaart te brengen. Dit maakte dat er zelf factoren werden gecreëerd, die slechts 

een beperkt percentage verklaarde variantie meenam en dus met de nodige voorzichtigheid 

moet worden geïnterpreteerd. De SDQ-II (Marsh, 1992) is dan wel weer een algemeen 

aanvaard meetinstrument met een goede psychometrische waarde maar de 14-jarige 

steekproef waarbij het werd gebruikt, was vrij klein wat uiteraard beperkingen opleverde. Ook 

hier moeten we dus onze resultaten met de nodige omzichtigheid interpreteren. 

 

5.6. Algemene conclusie  
 

     In dit onderzoek werd het zelfbeeld bij Vlaamse jongeren op 12- en 14-jarige leeftijd 

nagegaan. Daarbij werd getracht de verschillende componenten van het zelfbeeld in kaart te 

brengen. In het eerste onderzoeksdeel werden controlejongeren vergeleken met jongeren met 

dyslexie en met jongeren met een gecombineerde leerstoornis, in het tweede onderzoeksdeel 

werden controlejongeren vergeleken met jongeren met dyslexie en met jongeren met 

dyscalculie. Deze studie gebeurde op basis van zelfrapporteringen van de jongeren.  

 

     Op 12-jarige leeftijd waren er geen significante verschillen te vinden tussen het algemeen 

zelfbeeld van de controlejongeren, de jongeren met geïsoleerde dyslexie en de jongeren met 

dyslexie en een comorbide problematiek met dyscalculie. Ook wat betreft het academisch en 

niet-academisch zelfbeeld werden er geen verschillen gevonden tussen deze groepen. Het 

academisch zelfbeeld was tevens niet verschillend voor meisjes en jongens. Met betrekking 

tot de schoolbeleving werden er wel enkele verschillen waargenomen. Jongeren met 

geïsoleerde dyslexie zijn de mening toegedaan dat ze minder bijleren op school en tevens zijn 

ze minder tevreden met hun schoolresultaten. Ook jongeren met dyslexie en een comorbide 

problematiek met dyscalculie zijn minder tevreden met hun schoolresultaten dan de 

controlejongeren. Een onderzoeksconclusie die de nodige aandacht oproept, is dat jongeren 

met geïsoleerde dyslexie zich vaker gepest voelen. Hierin schuilt een belangrijke opdracht 

voor (onderwijskundige) pedagogen en leerlingenbegeleiders. Daar jongeren het grootste deel 

van hun tijd op school doorbrengen, is de school de aangewezen plaats om een oogje in het 

zeil te houden voor wat betreft de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jongeren. Het is 

wenselijk jongeren met leerstoornissen duidelijk te maken dat er meer is dan enkel 

schoolresultaten, en belangrijker, dat zij ook meer waard zijn dan enkel hun schoolresultaten. 

Een goede opvang op school, en in het kader hiervan een degelijk uitgewerkt zorgbeleid, kan 
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ervoor zorgen dat deze jongeren zich begrepen en gehoord voelen waardoor ze zich beter 

kunnen gaan voelen op school. Dit zal op zijn beurt de vriendschapsrelaties ten goede komen. 

Als pedagoog kan tevens een samenwerking met de ouders op touw worden gezet. Via een 

open en eerlijke dialoog kan er aandacht worden geschonken aan de totale ontwikkeling van 

de jongere. 

 

     Op 14-jarige leeftijd waren er eveneens geen significante verschillen waar te nemen tussen 

het algemeen zelfbeeld van de controlejongeren, de jongeren met geïsoleerde dyslexie en de 

jongeren met dyscalculie. Ook het academisch en niet-academisch zelfbeeld verschilde niet 

tussen deze groepen. Wat betreft de schoolbeleving en de vriend- en peerrelaties werden er in 

deze leeftijdscategorie geen verschillen aangetroffen tussen de onderzoeksgroepen. Dit neemt 

niet weg dat er geen extra aandacht hoeft uit te gaan naar jongeren met leerstoornissen op 

school. Het is belangrijk dat dit gedurende de gehele schoolloopbaan wordt opgevolgd en 

ingegrepen wanneer nodig. Hierbij kunnen (onderwijskundige) pedagogen hun steentje 

bijdragen. 
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7. Appendix 

7.1. M en SD per domein en item van het zelfbeeld onderzoeksdeel 1 
 

 M (SD) 

 Algemeen Controle Dyslexie Comorbide 

     ACADEMISCH ZELFBEELD 

         Schools zelfbeeld 

    

Tevreden schoolresultaten 14.09 (101.02) 12.59 (93.028) 17.57 (117.723) 11.35 (88.343) 

Bezorgdheid schoolresultaten 13.96 (107.60) 14.85 (111.714) 2.36 (1.151) 25.76 (151.984) 

Frustratie fouten schoolwerk  2.62 (1.087) 2.60 (1.088) 2.65 (1.083) 2.69 (1.102) 

Schoolwerk niet goed gedaan 3.02 (1.065) 2.96 (1.055) 3.28 (1.018) 3.14 (1.053) 

Bang voor pestkoppen 2.95 (1.353) 2.96 (1.353) 3.13 (1.309) 2.75 (1.344) 

Anderen hebben meer plezier 2.24 (1.142) 2.22 (1.136) 2.30 (1.145) 2.31 (1.139) 

Snel huilen  2.32 (1.198) 2.28 (1.187) 2.54 (1.171) 2.21 (1.179) 

Vaker verdrietig 2.57 (1.291) 2.55 (1.266) 2.71 (1.290) 2.58 (1.341) 

Verdriet als dingen fout gaan 3.02 (1.189) 2.99 (1.173) 3.20 (1.229) 2.98 (1.220) 

Veel gepieker  1.65 (0.714) 1.64 (0.711) 1.67 (0.714) 1.70 (0.698) 

Vaak ongelukkig  1.31 (0.547) 1.31 (0.533) 1.28 (0.539) 1.35 (0.611) 

Iemand om mee te praten 3.66 (1.227) 3.68 (1.202) 3.66 (1.218) 3.60 (1.315) 
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         Schoolbeleving 

Uitkijken naar school 

 

2.69 (1.186) 

 

2.96 (1.199) 

 

2.69 (1.125) 

 

2.76 (1.226) 

Veel schooldingen niet leuk 2.16 (0.977) 2.17 (0.994) 2.08 (0.884) 2.19 (1.002) 

Niet naar school willen 2.18 (1.179) 2.15 (1.162) 2.18 (1.150) 2.27 (1.268) 

Graag op school zijn 3.13 (1.216) 3.16 (1.215) 3.09 (1.178) 3.06 (1.238) 

School is interessant 2.78 (1.200) 2.83 (1.205) 2.76 (1.173) 2.66 (1.255) 

Schoolse activiteiten zijn tof 3.31 (1.189) 3.33 (1.191) 3.25 (1.106) 3.29 (1.240) 

Veel bijleren 3.78 (1.018) 3.81 (1.015) 3.65 (0.998) 3.91 (0.987) 

      

    NIET-ACADEMISCH ZELFBEELD 

         Peer- en vriendrelaties 

    

Slecht voelen op school  1.39 (0.740) 1.39 (0.780) 1.38 (0.616) 1.38 (0.618) 

Gepest worden  1.30 (0.551) 1.28 (0.540) 1.33 (0.581) 1.30 (0.539) 

Echte vriend(inn)en  3.65 (0.614) 3.66 (0.590) 3.57 (0.690) 3.67 (0.679) 

Activiteiten met vrienden 1.92 (0.735) 1.94 (0.738) 1.94 (0.734) 1.85 (0.741) 

Goede vriendbehandeling 4.28 (0.854) 4.29 (0.836) 4.21 (0.885) 4.29 (0.856) 

Vrienden zijn lief 4.29 (0.861) 4.31 (0.833) 4.24 (0.910) 4.27 (0.868) 

Geen amusement bij vrienden 1.52 (1.035) 1.54 (1.042) 1.45 (0.921) 1.66 (1.174) 

Andere vrienden willen 1.26 (0.608) 1.25 (0.576) 1.29 (0.642) 1.33 (0.738) 

Vrienden zijn gemeen 1.19 (0.504) 1.18 (0.490) 1.23 (0.662) 1.13 (0.335) 

Vrienden zijn geweldig 4.03 (1.203) 4.05 (1.188) 3.84 (1.328) 3.97 (1.290) 

Veel plezier met vrienden  4.42 (0.835) 4.43 (0.809) 4.31 (0.950) 4.44 (0.844) 

Voldoende vrienden  4.13 (1.177) 4.14 (1.164) 4.03 (1.265) 4.10 (1.185) 
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Gelukkig voelen  4.35 (0.810) 4.37 (0.803) 4.35 (0.837) 4.21 (0.888) 

Nogal op zichzelf zijn  1.43 (0.621) 1.43 (0.636) 1.45 (0.626) 1.38 (0.563) 

Aardig gevonden  2.65 (0.528) 2.65 (0.530) 2.61 (0.544) 2.70 (0.526) 

 

7.2. M en SD per domein en item van het zelfbeeld onderzoeksdeel 2 
 

                                                                                                                                 M (SD) 

 Algemeen Controle Dyslexie Dyscalculie 

    ACADEMISCH ZELFBEELD  

         Verbaliteit 

    

Heel slecht voor het vak Nederlands 2.54 (1.476) 2.14 (1.460) 4.50 (2.121) 2.70 (1.160) 

Kijk uit naar de lessen Nederlands 2.92 (1.521) 3.14 (1.406) 1.00 (0.000) 3.00 (1.633) 

Scoor slecht op tests die een goede leesvaardigheid vereisen 2.31 (1.320) 2.29 (1.267) 4.50 (0.707) 1.90 (1.101) 

Opdrachten in de lessen Nederlands zijn gemakkelijk voor mij 4.08 (1.354) 4.36 (1.336) 2.00 (0.000) 4.10 (1.197) 

Ben niet goed in lezen 2.58 (1.501) 2.57 (1.604) 4.00 (1.414) 2.30 (1.337) 

Nederlands is één van mijn beste vakken  3.77 (1.451) 4.21 (1.311) 1.50 (0.707) 3.60 (1.350) 

Haat lezen 3.08 (1.765) 2.93 (1.940) 4.50 (2.121) 3.00 (1.491) 

Haal goede punten voor Nederlands 4.31 (1.379) 4.64 (1.277) 2.00 (1.414) 4.30 (1.160) 

Kan mezelf moeilijk uitdrukken als ik iets probeer te schrijven  3.08 (1.598) 2.50 (1.653) 4.50 (0.707) 3.60 (1.350) 

Leer snel bij voor Nederlands 4.23 (1.423) 4.43 (1.342) 1.50 (0.707) 4.50 (1.080) 

 

         Wiskunde 

    

Eén van mijn beste vakken  2.92 (1.671) 3.57 (1.785) 1.50 (0.707) 2.30 (1.252) 
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Heb dikwijls hulp nodig bij wiskunde  3.12 (1.583) 2.50 (1.454) 3.50 (2.121) 3.90 (1.449) 

Kijk uit naar de lessen wiskunde 2.73 (1.663) 3.00 (1.797) 2.50 (0.707) 2.40 (1.647) 

Moeite om iets te begrijpen als er wiskunde in voorkomt 3.08 (1.647) 2.50 (1.653) 3.00 (1.414) 3.90 (1.449) 

Studeer graag wiskunde 2.81 (1.575) 3.36 (1.692) 2.00 (1.414) 2.20 (1.229) 

Scoor slecht op wiskundetests  3.04 (1.399) 2.71 (1.383) 2.00 (1.414) 3.70 (1.252) 

Haal goede punten voor wiskunde 3.58 (1.554) 4.14 (1.512) 3.00 (1.414) 2.90 (1.449) 

Wil nooit geen wiskundeles meer 2.81 (1.721) 2.71 (1.684) 1.50 (0.707) 3.20 (1.874) 

Ben altijd goed geweest in wiskunde 2.81 (1.524) 3.43 (1.604) 3.00 (1.414) 1.90 (0.994) 

Haat wiskunde 2.76 (1.690) 2.36 (1.598) 1.50 (0.707) 3.67 (1.658) 

 

         Algemeen schoolgevoel 

    

Mensen komen naar mij voor hulp bij de meeste schoolvakken 2.96 (1.371) 2.93 (0.997) 2.50 (2.121) 3.10 (1.792) 

Ben te dom op school om naar een goede universiteit te gaan 2.27 (1.373) 1.86 (1.099) 3.50 (2.121) 2.60 (1.506) 

Als ik echt hard zou werken, zou ik één van de beste leerlingen zijn 4.31 (1.463) 4.71 (1.069) 3.00 (2.828) 4.00 (1.633) 

Haal slechte punten voor de meeste schoolvakken 2.35 (1.384) 1.71 (0.825) 3.50 (2.121) 3.00 (1.563) 

Leer snel bij voor de meeste schoolvakken 4.04 (1.509) 4.57 (1.284) 2.50 (2.121) 3.60 (1.506) 

Ben zwak voor de meeste schoolvakken 2.23 (1.243) 1.86 (1.099) 2.50 (0.707) 2.70 (1.418) 

Scoor goed op tests van de meeste schoolvakken 4.50 (1.421) 5.21 (0.802) 2.50 (2.121) 3.90 (1.449) 

Heb problemen met de meeste schoolvakken 2.19 (1.386) 1.57 (0.514) 4.50 (2.121) 2.60 (1.578) 

Ben goed voor de meeste schoolvakken 4.65 (1.355) 5.29 (0.611) 2.50 (2.121) 4.20 (1.476) 

Meeste schoolvakken zijn gewoon te moeilijk voor me 3.15 (1.666) 1.71 (1.139) 1.50 (0.707) 2.60 (1.776) 
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    NIET-ACADEMISCH ZELFBEELD 

         Fysieke bekwaamheid 

Hou van dingen zoals sport, gymnastiek en dans 4.81 (1.059) 4.86 (1.099) 3.50 (0.707) 5.00 (0.943) 

Ben lui als het gaat over sport en zware fysieke inspanningen 2.27 (1.079) 2.14 (1.231) 3.00 (1.414) 2.30 (0.823) 

Ben goed in dingen zoals sport, gymnastiek en dans 4.38 (1.235) 4.36 (1.277) 3.00 (1.414) 4.70 (1.059) 

Ben onhandig in dingen zoals sport, gymnastiek en dans 2.56 (1.227) 2.57 (1.284) 4.00 (0.000) 2.22 (1.093) 

Beter in sport, gymnastiek en dans dan de meeste van mijn vrienden 3.27 (1.538) 3.00 (1.569) 2.50 (0.707) 3.80 (1.549) 

Probeer onder sport en lichamelijke opvoeding uit te komen telkens ik kan  2.23 (1.728) 2.36 (1.781) 2.50 (0.707) 2.00 (1.886) 

Kan lange tijd lopen zonder te stoppen 3.77 (1.632) 3.86 (1.875) 2.50 (0.707) 3.90 (1.370) 

Haat dingen zoals sport, gymnastiek en dans  1.73 (1.116) 1.64 (0.929) 2.50 (2.121) 1.70 (1.252) 

 

         Fysieke verschijning 

    

Niemand vindt dat ik er goed uitzie 2.46 (1.067) 2.36 (0.929) 3.00 (1.414) 2.50 (1.269) 

Heb een mooi gezicht 3.96 (0.999) 4.00 (1.038) 3.50 (0.707) 4.00 (1.054) 

Meeste van mijn vrienden zien er beter uit dan ik 3.62 (0.898) 3.43 (0.852) 3.50 (0.707) 3.90 (0.994) 

Ik zie er goed uit 4.19 (1.021) 4.36 (1.008) 3.50 (0.707) 4.10 (1.101) 

Haat mijn uiterlijk 2.04 (0.958) 2.00 (0.961) 3.50 (0.707) 1.08 (0.789) 

Anderen vinden dat ik er goed uitzie 3.92 (1.017) 4.00 (1.038) 3.50 (0.707) 3.90 (1.101) 

Ben lelijk 2.15 (0.881) 2.07 (0.997) 2.50 (0.707) 2.20 (0.789) 

Heb een mooi lichaam  3.85 (1.190) 3.86 (1.027) 4.00 (1.414) 3.80 (1.874) 

 

         Relaties met individuen van het andere geslacht 

    

Mensen van het andere geslacht die ik graag heb, hebben me niet graag 2.00 (0.938) 2.07 (1.072) 2.00 (0.000) 1.90 (0.876) 
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Ik maak gemakkelijk vrienden met jongens (voor meisjes) 4.85 (1.156) 5.00 (1.240) 5.00 (0.000) 4.60 (1.174) 

Ik maak gemakkelijk vrienden met meisjes (voor jongens) 4.85 (1.047) 5.07 (1.141) 4.00 (1.414) 4.70 (0.823) 

Ik ben niet erg populair bij leden van het andere geslacht 3.27 (1.373) 3.00 (1.414) 4.50 (0.707) 3.40 (1.350) 

Ik heb veel vrienden van het andere geslacht 4.04 (1.509) 4.14 (1.562) 3.50 (2.121) 4.00 (1.491) 

Ik krijg veel aandacht van leden van het andere geslacht 3.42 (1.362) 3.50 (1.454) 3.00 (1.414) 3.40 (1.350) 

 

         Relaties met individuen van hetzelfde geslacht 

    

Moeilijk om vrienden te maken met mensen van mijn eigen geslacht  1.62 (1.023) 1.21 (0.426) 2.00 (0.000) 2.10 (1.449) 

Niet veel mensen van mijn eigen geslacht hebben mij graag 1.85 (1.008) 1.57 (0.646) 3.00 (1.414) 2.00 (1.247) 

Ben populair bij jongens (voor jongens) 3.62 (1.235) 3.79 (1.251) 4.00 (1.414) 3.30 (1.252) 

Ben populair bij meisjes (voor meisjes) 3.85 (1.008) 4.00 (1.177) 2.50 (0.707) 3.90 (0.568) 

Kan niet goed overweg met jongens (voor jongens) 2.08 (1.197) 1.64 (0.633) 3.00 (1.414) 2.50 (1.581) 

Kan niet goed overweg met meisjes (voor meisjes) 2.23 (1.423) 1.86 (1.099) 4.50 (0.707) 2.30 (1.567) 

Heb goede vrienden van mijn eigen geslacht 5.15 (1.287) 5.71 (0.611) 5.00 (0.000) 4.40 (1.713) 

Meeste jongens proberen me te mijden (voor jongens) 1.96 (1.038) 1.64 (0.929) 2.00 (0.000) 2.40 (1.174) 

Meeste meisjes proberen me te mijden (voor meisjes) 2.19 (1.327) 2.00 (1.519) 2.5 (0.707) 2.40 (1.174) 

Maak gemakkelijk vrienden met leden van mijn eigen geslacht 4.92 (0.935) 5.21 (0.802) 5.00 (0.000) 4.50 (1.080) 

Heb weinig vrienden van mijn eigen geslacht 1.69 (1.158) 1.21 (.426) 2.00 (0.000) 2.30 (1.636) 

Geniet ervan tijd door te brengen met mijn vrienden van hetzelfde geslacht 5.46 (0.905) 5.50 (0.855) 6.00 (0.000) 5.30 (1.059) 

 

         Ouderrelaties 

    

Ouders zijn gewoonlijk ongelukkig of teleurgesteld over wat ik doe 1.68 (0.748) 1.46 (0.660) 2.00 (0.000) 1.90 (0.876) 

Kan goed overweg met mijn ouders 5.15 (0.967) 5.57 (0.514) 4.00 (1.414) 4.80 (1.135) 
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Moeilijk voor mij om met mijn ouders te praten 1.96 (1.076) 1.64 (0.842) 2.00 (0.000) 2.40 (1.350) 

Mijn ouders behandelen mij rechtvaardig 5.58 (0.504) 5.71 (0.469) 5.00 (0.000) 5.50 (0.527) 

Veel ruzie met mijn ouders 1.88 (1.033) 1.64 (0.745) 1.50 (0.707) 2.30 (1.337) 

Mijn ouders begrijpen mij 5.00 (0.816) 5.15 (0.689) 4.50 (0.707) 4.90 (0.994) 

Heb mijn ouders niet zo graag 1.54 (0.811) 1.29 (0.611) 2.00 (1.414) 1.80 (0.919) 

Mijn ouders houden echt veel van mij 5.62 (0.571) 5.71 (0.469) 5.50 (0.707) 5.50 (0.707) 

 

         Emotionele stabiliteit 

    

Ben meestal ontspannen 4.50 (1.140) 4.93 (0.730) 4.50 (0.707) 3.90 (1.449) 

Maak me meer zorgen dan nodig 3.31 (1.436) 3.00 (1.240) 2.50 (0.707) 3.90 (1.663) 

Wind me niet snel op 3.46 (1.476) 3.29 (1.326) 4.00 (1.414) 3.60 (1.776) 

Ik ben dikwijls depressief en neerslachtig 2.00 (1.166) 1.71 (0.825) 2.50 (0.707) 2.30 (1.567) 

Anderen winden zich meer op over dingen dan ik 3.69 (1.289) 3.57 (1.158) 4.50 (0.707) 3.70 (1.567) 

Ben dikwijls verward 2.85 (1.317) 2.64 (1.216) 3.00 (0.000) 3.10 (1.595)) 

Ben een zenuwachtig iemand 3.62 (1.675) 3.36 (1.598) 2.50 (0.707) 4.20 (1.814) 

Wind me snel op 3.00 (1.575) 2.86 (1.657) 2.50 (0.707) 3.30 (1.636) 

Ben een kalm iemand 4.08 (1.573) 4.00 (1.710) 5.00 (0.000) 4.00 (1.563) 

Maak me zorgen over vele dingen 3.15 (1.666) 2.71 (1.541) 2.00 (0.000) 4.00 (1.700) 

 

         Zelfinschatting van de eerlijkheid en betrouwbaarheid  

    

Neem soms dingen weg van andere mensen 1.54 (0.761) 1.21 (0.426) 2.50 (0.707) 1.80 (0.919) 

Ik ben eerlijk 4.73 (0.919) 5.14 (0.535) 3.50 (0.707) 4.40 (1.075) 

Vertel soms leugens om uit de problemen te blijven 3.27 (1.313) 3.21(1.369) 3.50 (0.707) 3.30 (1.418) 
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Spieken op een test is OK als ik niet word betrapt 2.62 (1.627) 2.71 (1.684) 2.50 (2.121) 2.50 (1.650) 

Ik vertel altijd de waarheid  4.32 (1.314) 4.77 (1.166) 4.00 (0.000) 3.80 (1.476) 

Eerlijkheid is heel belangrijk voor me  4.81 (0.939) 4.86 (1.027) 3.50 (0.707) 5.00 (0.667) 

Ik spiek soms 3.04 (1.612) 3.14 (1.791) 3.00 (1.414) 2.90 (1.524) 

Ik kom mijn beloftes altijd na 4.58 (1.102) 4.79 (0.975) 3.50 (0.707) 4.50 (1.269) 

Ik vertel dikwijls leugens 2.04 (1.148) 1.71 (0.914) 3.00 (0.000) 2.30 (1.418) 

Mensen kunnen erop rekenen dat ik het juiste doe  4.69 (1.123) 4.43 (1.342) 4.50 (0.707) 5.10 (0.738) 

 

    ALGEMEEN ZELFCONCEPT  

         Gevoel van eigenwaarde 

    

Algemeen veel om trots op te zijn 4.35 (0.797) 4.64 (0.633) 4.00 (0.000) 4.00 (0.943) 

Over het algemeen deug ik niet  1.92 (1.017) 1.64 (0.929) 3.00 (1.414) 2.10 (0.994) 

Meeste dingen die ik doe, doe ik goed 4.46 (0.761) 4.57 (0.646) 4.00 (0.000) 4.40 (0.966) 

Niets wat ik doe, lijkt goed af te lopen 1.92 (0.845) 1.64 (0.633) 2.50 (0.707) 2.20 (1.033) 

Over het algemeen lopen de meeste dingen die ik doe goed af 4.65 (0.846) 5.00 (0.555) 3.50 (0.707) 4.40 (0.966) 

Ik heb niet veel om trots op te zijn 2.28 (1.021) 1.85 (0.689) 3.50 (0.707) 2.60 (1.174) 

Kan dingen even goed als de meeste mensen 4.38 (1.134) 4.71 (0.914) 3.00 (1.414) 4.20 (1.229) 

Ik vind dat mijn leven niet erg zinvol is 1.92 (1.055) 1.71 (0.825) 3.50 (2.121) 1.90 (0.994) 

Als ik echt probeer, kan ik bijna alles doen wat ik wil  4.15 (1.255) 4.00 (1.177) 2.50 (0.707) 4.70 (1.160) 

Over het algemeen ben ik een mislukking 1.77 (0.951) 1.43 (0.646) 2.50 (0.707) 2.10 (1.197) 
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