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Abstract 

Het algemene doel van deze cross-sectionele studie was om de relatie tussen de 

gepercipieerde opvoedingsstijl van de moeder en de aanpassing bij jongeren nader te 

onderzoeken. We onderzochten meer bepaald de relatie tussen drie dimensies van opvoeding 

(autonomieondersteuning, psychologische controle en structuur) en zowel probleemgedrag 

(externaliserend en internaliserend) en zelfwaarde. Op basis van de zelf-determinatietheorie 

(Deci & Ryan, 2000) voorspelden we dat noodbevrediging en noodfrustratie een mediërende rol 

zouden spelen in deze relaties. Een andere voorspelling was dat autonomieondersteuning en 

controle een invloed zouden hebben op de relatie tussen structuur en de aanpassing bij jongeren. 

Doorheen deze studie was de belangrijkste vraag of al deze relaties analoog dan wel 

verschillend zouden zijn bij probleemjongeren in vergelijking met jongeren uit een 

controlegroep. De steekproef bestond uit 121 mannelijke adolescenten, 47 (39%) 

probleemjongeren en 74 (61%) adolescenten uit een controlegroep. De gegevens werden 

verkregen door middel van zelfrapportage door de jongeren. De vooropgestelde hypothesen 

werden grotendeels bevestigd. De resultaten tonen dat vooral psychologische controle 

geassocieerd is met probleemgedrag alsook met meer noodfrustratie en minder 

noodbevrediging. Zoals verwacht werden de associaties tussen psychologische controle en 

probleemgedrag gemedieerd door noodfrustratie. Er is geen evidentie gevonden dat 

autonomieondersteuning en psychologische controle de relatie tussen structuur en de aanpassing 

bij jongeren modereren. De meeste van de gevonden associaties in deze studie waren zoals 

verwacht gelijkaardig bij de probleemjongeren en de jongeren uit de controlegroep. Als er 

verschillen waren, was het zo dat psychologisch controlerend opvoeden nog sterker met 

negatieve uitkomsten geassocieerd was bij de probleemjongeren dan bij de jongeren uit de 

controlegroep. Deze bevindingen spreken het idee van sommige auteurs tegen dat jongeren die 

risico hebben op probleemgedrag baat zouden hebben bij een zekere mate van psychologische 

controle en suggereren integendeel dat psychologische controle ongeacht de risicostatus van 

jongeren geassocieerd is met probleemgedrag.  
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Inleiding 

Een veel gehoorde stelling is dat jongeren zich vandaag de dag veel slechter gedragen in 

vergelijking met vroeger. Uitdrukkingen zoals “de jeugd van tegenwoordig”, zijn alom 

aanwezig. Sommige studies tonen inderdaad aan dat probleemgedrag bij jongeren de laatste 

jaren toegenomen is (Collishaw, Maughan, Goodman, & Pickles, 2004). Zo’n dertig procent van 

de jongeren veroorzaakt op bepaalde momenten flinke moeilijkheden. De vraag naar meer 

controle is dus niet veraf; de ene vraagt meer camera’s, de andere zegt dat het dringend tijd 

wordt dat we weer strenger optreden (Adriaenssens, 2010). Ook sommige van onze politici 

delen deze mening. Zo is Lijst Dedecker een voorstander van bootcamps met een eigen 

pedagogische aanpak. Volgens de partij mag die aanpak best streng zijn, zolang de jongeren 

maar tot het besef komen van de normen en de waarden die onze samenleving bijeenhouden 

(“Bootcamps: ook in Vlaanderen?”, 2011).  

Maar is controle wel zo adaptief  of werkt zo’n strenge aanpak dit probleemgedrag juist 

nog meer in de hand? Zowel in de wetenschappelijke literatuur als in het maatschappelijk debat 

zijn er twee kampen aanwezig. Een aantal onderzoeken delen de mening van sommige politici, 

namelijk, dat ouders hun kinderen strenger moeten aanpakken, vooral bij groepen die risico 

hebben op probleemgedrag (jongeren “at risk”). Anderen zijn van mening dat een controlerende 

opvoedingsstijl ongewenste effecten met zich meebrengt  en dat jongeren vooral nood hebben 

aan structuur. Ook hier moet men echter rekening houden met de manier waarop ouders die 

structuur hun kind aanbieden. Afhankelijk van hoe structuur wordt gecommuniceerd, 

autonomieondersteunend of controlerend, zal dit mogelijks verschillende effecten hebben op de 

ontwikkelingsuitkomsten van adolescenten. Aan de hand van een literatuuroverzicht en een 

vergelijkende studie hopen we  duidelijkheid te brengen over bovenstaande discussiepunten.  

In het eerste hoofdstuk van deze inleiding wordt dieper ingegaan op opvoeding, aan de 

hand van een overzicht van onderzoeken over de opvoedingsstijlen en -dimensies, zoals die 

werden voorgesteld door de configurationele benadering en meer recent de dimensionele 

benadering. Op het einde van dit hoofdstuk wordt een eerste link gelegd met jongeren “at risk”. 

In het tweede hoofdstuk wordt de zelf-determinatie theorie (ZDT; Deci & Ryan, 2000) 

toegelicht. Deze theorie is niet gewonnen voor een controlerende aanpak, noch bij 

probleemjongeren, noch bij goed aangepaste adolescenten. In dit hoofdstuk zal worden 

nagegaan wat er in de bestaande literatuur reeds onderzocht is betreffende het verband tussen 

controlerende opvoedingsstrategieën en het functioneren van adolescenten. Specifiek wordt 

gekeken of er daarbij mogelijks een aantal onderliggende mechanismen aan het werk zijn die dit 

verband zouden kunnen verklaren.  

Doorheen deze scriptie worden de termen ‘probleemjongeren’ en ‘controlegroep’ 

gebruikt. Onder probleemjongeren worden jongeren verstaan die in een voorziening verblijven 
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omwille van een plaatsing door de jeugdrechter, omwille van gedragsproblemen en emotionele 

problemen of omwille van extreem problematische opvoedingssituaties. Onder de controlegroep 

worden jongeren verstaan die thuis wonen en school lopen in het middelbaar onderwijs. De term 

probleemjongeren heeft niet de bedoeling om te stigmatiseren, het is eerder een manier om een 

duidelijk onderscheid te maken tussen de controlegroep en de jongeren met probleemgedrag.  

Opvoeding 

Het opvoeden van adolescenten wordt beschouwd als een uitdaging of soms zelfs als een 

moeilijke opdracht. Adolescenten bevinden zich in een overgangsfase van afhankelijke relaties 

naar onafhankelijkheid. Ze willen in toenemende mate hun eigen ding kunnen doen, zonder dat 

hun ouders hier al te veel inbreng in hebben. Voor ouders is het niet altijd gemakkelijk om 

hiermee om te gaan, waardoor conflicten nooit ver weg zijn (Berk, 2007). 

Historisch gezien hebben onderzoekers zowel gebruik gemaakt van configurationele 

benaderingen en dimensionele benaderingen om de opvoeding binnen het gezin te onderzoeken. 

Beide benaderingen hebben een verschillende theoretische invalshoek en zijn gebaseerd op 

verschillende assumpties (Darling & Steinberg, 1993). Bij de configurationele benadering is het 

algemene patroon van de opvoeding van primair belang: de combinatie van verschillende 

opvoedingsdimensies zou doorslaggevend zijn met betrekking tot de aanpassing van het kind. 

Bij de dimensionele benadering daarentegen, worden verschillende aspecten van de ouder-kind 

relatie uit elkaar gehaald en onderzocht om zo specifieke hypothesen te toetsen over de relatie 

tussen deze aspecten en de aanpassing van het kind (Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts, & 

Dornbusch, 1994). 

Meer specifiek wordt in het eerste deel van deze inleiding de evolutie van de 

configurationele benadering geschetst. In dit deel wordt dieper ingegaan op het effect van de 

verschillende opvoedingsconfiguraties op het psychosociaal functioneren van kinderen, 

voornamelijk gebaseerd op het werk van Laurence Steinberg en collega’s. In het tweede deel 

wordt de dimensionele benadering besproken, waar de nadruk veel meer zal liggen op de 

dimensies in plaats van op de configuraties. In het laatste deel tenslotte wordt er een overzicht 

gegeven van onderzoek over opvoedingsdimensies bij jongeren “at risk”. 

De configurationele benadering van Baumrind en Maccoby & Martin. 

Opvoedingsstijlen werden de voorbije decennia, onder invloed van het werk van 

Baumrind, vooral bestudeerd als configuraties van opvoedingsdimensies (Vansteenkiste & 

Soenens, 2008). Baumrind (1971) ziet ouderlijke opvoedingsstijl als een geheel van 

opvoedingsdimensies. De effecten van opvoeding kunnen volgens haar niet toegeschreven 

worden aan de onafhankelijke effecten van afzonderlijke dimensies maar aan de wijze waarop 
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de verschillende dimensies gecombineerd voorkomen. Daarom is het volgens Baumrind (1971) 

ook niet zinvol om te kijken naar de individuele effecten van de verschillende 

opvoedingsdimensies, maar moet er gekeken worden naar het effect van een bepaalde 

constellatie van opvoedingsdimensies, samen opvoedingsstijl genoemd (Baumrind, geciteerd in 

Vansteenkiste & Soenens, 2008). 

Baumrind was één van de pioniers van de configurationele benadering, waarbij ouders 

werden onderverdeeld in verschillende categorieën. Initieel beschreef ze drie kwalitatief 

verschillende opvoedingsstijlen van ouderlijke controle: permissief, autoritair en democratisch 

(zie Tabel 1) (Baumrind, geciteerd in Grolnick, 2003).  

 

Tabel 1. De opvoedingsstijlen van Baumrind 

Opvoedingsstijl 

Handhaven de regels/Stelt 

volwassen eisen 

Moedigen individualiteit 

aan/Geven en Nemen 

Autoritair Ja Nee 

Democratisch Ja Ja 

Permissief Nee Ja 

 

Zoals we in de tabel hierboven kunnen aflezen, hanteren autoritaire ouders strikte regels 

voor hun kinderen. Ze hechten veel waarde aan gehoorzaamheid en ze ontmoedigen 

onafhankelijkheid en individualiteit bij hun kind. Daartegenover staat dan de democratische 

ouder, die het kind op een rationele manier tracht te sturen in het leven. Deze ouders geven 

steeds uitleg bij de beslissingen die ze nemen en ze vragen hierbij naar de mening van hun kind. 

Zij zullen net als autoritaire ouders strenge regels hanteren en normovertredend gedrag 

bestraffen. Het grote verschil is echter dat zij wel onafhankelijkheid en individualiteit 

aanmoedigen bij hun kind. De permissieve ouder tenslotte, is niet bestraffend. Hij aanvaardt de 

impulsen van het kind en het is zeer onwaarschijnlijk dat hij ingrijpt wanneer de situatie uit de 

hand loopt. Deze ouders hanteren geen strenge regels en ze gaan het normovertredend gedrag 

van hun kind eerder negeren. Net zoals de democratische ouders moedigen ook zij 

onafhankelijkheid en individualiteit aan bij hun kind (Baumrind, geciteerd in Grolnick, 2003). 

Later hebben Maccoby en Martin (1983) configuraties gevormd op basis van twee 

verschillende opvoedingsdimensies, namelijk controle en responsiviteit. Daar waar Baumrind 

uitging van een drievoudig classificatieschema, maken zij een onderscheid tussen twee types 

van persmissieve gezinnen, namelijk de permissieve gezinnen op zich en verwaarlozende 

gezinnen. Baumrind maakte enkel een onderscheid tussen controlerende gezinnen die hoog of 
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laag scoren op responsiviteit (democratisch versus autoritair), maar ze negeerde de variaties in 

responsiviteit bij gezinnen waar er een laag niveau van controle aanwezig was. Deze gezinnen 

groepeerde ze in één enkele categorie, namelijk ‘permissief’ (Lamborn, Mounts, Steinberg, & 

Dornbusch, 1991). Doordat Maccoby en Martin (1983) dit onderscheid wel hanteerden, 

verkregen ze een 4-veldenschema door de combinatie van controle en responsiviteit. Elk van 

deze 4 velden representeert een bepaalde opvoedingsconfiguratie (zie Figuur 1).  

Responsiviteit wordt binnen de configurationele benadering gedefinieerd als de mate 

waarin ouders een warme, hechte, en ondersteunende band met hun kinderen opbouwen. 

Controle verwijst naar de mate waarin ouders grenzen stellen aan het gedrag van hun kinderen 

(Vansteenkiste & Soenens, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Schematische voorstelling van de vier opvoedingsconfiguraties van Maccoby en 

Martin (1983) 

 

Ouders die een autoritaire opvoedingsstijl hanteren, combineren een hoge mate van 

controle met een gebrek aan warmte en responsiviteit. De eisen die deze ouders stellen aan hun 

kind nemen de vorm aan van bevelen. Elke mogelijke inspanning van hun kind, om hun 

autoriteit te ondermijnen, wordt door hen teniet gedaan. Wanneer kinderen dan toch afwijken 

van de eisen van hun ouders, wordt er dikwijls gebruik gemaakt van straf (soms zelfs fysiek) 

(Maccoby & Martin, 1983). 

Tegenover de autoritaire opvoedingsstijl staat de democratische opvoedingsstijl, waarbij 

een hoge mate van responsiviteit wordt gecombineerd met voldoende controle. Democratische 

ouders hanteren duidelijke regels en afspraken voor het gedrag van hun kind. Hierbij geven ze 

ook steeds uitleg waarom deze regels zo belangrijk zijn om na te leven en  proberen ze een 

warme relatie met hun kinderen uit te bouwen (Maccoby & Martin, 1983). 

Responsiviteit Laag 

Controle 

Hoog 

Controle 

Laag 

Responsiviteit Hoog 

Democratisch 

Autoritair 

Permissief 

Verwerpend/ 

Verwaarlozend 
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Permissieve ouders combineren een hoge mate van responsiviteit met een gebrek aan 

controle. Deze ouders begrenzen niet of nauwelijks het gedrag van hun kind doordat ze een 

goede band met hen willen behouden (Vansteenkiste & Soenens, 2008). 

Verwerpende/verwaarlozende ouders combineren een lage mate van responsiviteit en 

controle. In tegenstelling tot ouders die toegewijd zijn aan hun ouderrol, zullen 

verwerpende/verwaarlozende ouders volledig ingenomen worden door andere activiteiten, 

waardoor ze maar weinig tijd en aandacht hebben voor hun kind. Daarenboven houden ze hun 

kind ook liever op een afstand (Maccoby & Martin, 1983). 

Effecten van de verschillende configuraties. 

Vooral de groep van Laurence Steinberg en collega’s heeft een belangrijke rol gespeeld in 

onderzoek naar het verband tussen de verschillende opvoedingsconfiguraties en de 

psychosociale aanpassing bij adolescenten. 

Zo hebben Lamborn et al. (1991) een grootschalig onderzoek gedaan bij 14-18 jarigen, 

waarbij vier uitkomstvariabelen van de adolescenten werden onderzocht, namelijk 

psychosociale ontwikkeling, schoolprestatie, internaliserende distress en probleemgedrag. Er 

werd gebruik gemaakt van een 4-velden schema dat consistent is met het kader van Maccoby en 

Martin (1983). De adolescenten kregen de opdracht om de opvoedingsstijl van hun ouders te 

beoordelen aan de hand van de twee dimensies uit het model van Maccoby en Martin (1983), 

namelijk responsiviteit (“Ik kan erop rekenen dat mijn ouders mij helpen wanneer ik een 

probleem heb.”) en controle (“Hoeveel trachten jouw ouders te weten te komen over waar je ’s 

nachts heengaat?”). Op basis van de scores die de adolescenten gaven op deze twee dimensies, 

werden ze in vier verschillende groepen onderverdeeld, namelijk adolescenten uit 

democratische, autoritaire, permissieve of verwerpende gezinnen. Adolescenten die 

democratisch opgevoed waren, vertoonden de beste aanpassing en adolescenten uit 

verwaarlozende gezinnen vertoonden de slechtste aanpassing over de verschillende 

uitkomstvariabelen heen.  Adolescenten die hun ouders zien als democratisch behalen betere 

schoolresultaten, hebben vertrouwen in hun vaardigheden en vertonen significant minder 

probleemgedrag en een betere psychosociale ontwikkeling. Adolescenten uit verwaarlozende 

gezinnen scoren consistent slechter ongeacht welke ontwikkelingsuitkomst onderzocht werd. 

Verder bleek dat adolescenten uit autoritaire en permissieve gezinnen tussen bovenstaande 

extremen kunnen gesitueerd worden. Echter, de mate waarin beide groepen sterk of zwak scoren 

op de verschillende uitkomstvariabelen, varieert in functie van de uitkomstvariabelen waar men 

naar kijkt. Ze vertonen bijgevolg een mix van positieve en negatieve uitkomsten. Jongeren die 

hun ouders beoordelen als autoritair doen het goed op school, zijn gehoorzaam en vertonen 

minder normovertredend gedrag in vergelijking met permissief en verwaarlozend opgevoede 
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adolescenten. Ze lijken wel een prijs te betalen op het vlak van zelfvertrouwen. Zo voelen ze 

zich relatief weinig competent op school en in relaties met anderen. Adolescenten van 

permissieve gezinnen scoren wel hoger op metingen van zelfvertrouwen en sociale competentie. 

Zij blijken vooral belang te hechten aan leeftijdsgenoten en sociale activiteiten. Het relatief 

hogere zelfvertrouwen en de lagere niveaus van psychologische distress bij jongeren uit zowel 

democratische als permissieve gezinnen, doet Lamborn et al. (1991) vermoeden dat 

responsiviteit en warmte van de ouders de belangrijkste factoren zijn om het persoonlijke en 

sociale welbevinden van kinderen te bevorderen.  

In een vervolgstudie trachtten Steinberg et al. (1994) aan de hand van longitudinaal 

onderzoek na te gaan of deze patronen ook in de nabije toekomst nog aanwezig waren. Ze 

vonden dat adolescenten uit democratische gezinnen ook over een periode van één jaar een 

stijging vertoonden in zelfvertrouwen en schoolse competentie. Deze adolescenten vertoonden 

eveneens een daling in normovertredende gedragingen. Adolescenten uit autoritaire en 

permissieve gezinnen bleven vooral stabiel op vlak van aanpassing. Adolescenten uit 

verwaarlozende gezinnen daarentegen, vertoonden nog bijkomende afnames in welbevinden en 

aanpassing en een sterke stijging in normovertredend gedrag. Net als in het vorige onderzoek 

van Lamborn et al. (1991) zien we dat adolescenten uit democratische gezinnen opnieuw grote 

voordelen ervaren op het vlak van aanpassing en dat er duidelijk nadelen zijn voor 

leeftijdsgenoten uit verwaarlozende gezinnen. Dit patroon wordt met de tijd nog meer 

uitgesproken. 

De dimensionele benadering. 

Later is er dan een evolutie geweest naar een meer dimensionele benadering. Deze 

verschuiving werd gedreven door zowel praktische als theoretische overwegingen. Indien men 

immers wil proberen om, via de opvoedingsstijl van de ouders, het probleemgedrag van 

adolescenten meer in goede banen te leiden, is er informatie nodig over welke dimensie van de 

opvoedingsstijl dit specifiek aspect van de ontwikkeling van de adolescent beïnvloedt. 

Daarnaast is het ook theoretisch van groot belang om de specifieke effecten van de afzonderlijke 

dimensies in kaart te brengen. Op die manier kunnen we de onderliggende processen 

(mediatoren), waardoor deze opvoedingsdimensies leiden tot welbepaalde 

ontwikkelingsuitkomsten, op een meer gedetailleerde manier bestuderen (Vansteenkiste & 

Soenens, 2008).  

De nadruk ligt vanaf nu veel meer op dimensies in plaats van op configuraties en de 

opvoedingsdimensies worden uitgebreid. Zoals in het vorige deel reeds werd besproken, 

maakten Maccoby en Martin (1983) gebruik van een dimensioneel model waarbij twee 

dimensies van elkaar werden onderscheiden, namelijk responsiviteit en controle. Door de 
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combinatie van beide dimensies bekwam men  een 4-veldenschema (zie Figuur 1). Maar er is 

een beperking aan deze configurationele benadering van opvoeding. De controle die autoritaire 

en democratische ouders uitoefenen is namelijk kwalitatief verschillend, waardoor het van 

belang is een onderscheid te maken tussen psychologische controle en gedragsmatige controle 

(Barber, 1996). Later werden de drie dimensies aangevuld met een vierde afzonderlijke 

dimensie, namelijk ‘autonomieondersteuning’ (Grolnick, 2003; Silk, Morris, Kanaya, & 

Steinberg, 2003). Over deze dimensie is er echter nog niet veel éénduidigheid in de 

wetenschappelijke literatuur, wat later in dit onderdeel wordt besproken.  

In de volgende paragrafen worden de verschillende dimensies van de dimensionele 

benadering nader toegelicht, met uitzondering van responsiviteit, wat analoog is met het concept 

beschreven binnen de configurationele benadering.  

Psychologische controle en gedragsmatige controle. 

De term controle is door verschillende onderzoekers gebruikt om naar verschillende 

fenomenen te verwijzen; sommigen gebruiken het om te verwijzen naar pogingen die ouders 

ondernemen om het leven van hun kinderen te kunnen beheersen (Barber, 1996) en anderen 

gebruiken het om te verwijzen naar de manier waarop eisen gecommuniceerd worden (Grolnick 

& Ryan, 1989). Doordat onderzoekers zoveel verschillende toepassingen gebruiken voor 

dezelfde term, bestaan er heel wat meningsverschillen over of controle nu goed of eerder 

schadelijk is voor kinderen (Grolnick, 2003). Omwille van deze verwarring hebben Barber et al. 

(Barber, 1996; Barber, Olsen, & Shagle, 1994) voorgesteld om een onderscheid te maken tussen 

psychologische controle en gedragsmatige controle om op die manier tot een beter begrip van 

het concept controle te kunnen komen.  

Psychologische controle verwijst naar de mate waarin ouders binnendringen in de 

emotionele en psychologische leefwereld van het kind (Grusec & Goodnow, 1994). 

Psychologische controle is eigenlijk een verraderlijk type van controle, die het kind onder druk 

zet door gebruik te maken van manipulatie en uitbuiting van de ouder-kind relatie, zoals 

schuldinductie en voorwaardelijke aandacht. Deze ouders geven kritiek en maken gebruik van 

expressies die beladen zijn met negatief affect, zoals teleurstelling en schaamte (Barber, 1996). 

Psychologische controle is vrijwel exclusief geconceptualiseerd als een negatieve vorm van 

controle. Gedragsmatige controle daarentegen, verwijst naar ouders, die trachten  het gedrag van 

hun kinderen te reguleren door duidelijke regels te handhaven voor hun kind (Grusec & 

Goodnow, 1994). Deze vorm van controle zou positief zijn voor de ontwikkeling van kinderen. 

Het is eerder een gebrek aan gedragsmatige controle dat gezien kan worden als een risico. 

Onvoldoende gedragsmatige controle wordt in de studie van Barber et al. (1994) beschreven als 
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ouders die in hun interactie onvoldoende regulatie geven voor het gedrag van het kind; er is dus 

een gebrek aan het opleggen van regels en restricties.  

Het belang om een onderscheid te maken tussen psychologische controle en 

gedragsmatige controle reikt verder dan alleen een conceptuele verheldering. Wanneer men 

tekortschiet in deze twee opvoedingsdimensies, leidt dit tot verschillende effecten op de 

ontwikkeling van kinderen en adolescenten (Barber et al., 1994). Barber et al. (1994) stellen dat 

kinderen die psychologische controle ervaren door hun ouders, een risicogroep vormen voor 

internaliserende problemen, terwijl kinderen die onvoldoende gedragsmatige controle ervaren, 

een groter risico vormen voor de ontwikkeling van externaliserende problemen. De link tussen 

psychologisch controlerende omgevingen en internaliserende problemen bij kinderen kan 

volgens hen te wijten zijn aan het feit dat controle de mate van psychologische autonomie bij 

het kind inhibeert. Barber et al. (1994) vonden in hun onderzoek inderdaad evidentie voor een 

model waarbij gedragsmatige controle negatief geassocieerd was met externaliserende 

problemen en waarbij psychologische controle positief geassocieerd was met internaliserende 

problemen. 

Maar in een vervolgstudie (Barber, 1996) bleek psychologische controle ook positief 

geassocieerd te zijn met externaliserende problemen, wat ook werd teruggevonden in de studie 

van Galambos, Barker, en Almeida (2003). In tegenstelling tot de relatie tussen psychologische 

controle en internaliserende problemen, blijkt de relatie tussen psychologische controle en 

externaliserende problemen minder consistent.  

Autonomieondersteuning en psychologische controle. 

In de wetenschappelijke literatuur heerst er heel wat verwarring rond de dimensie van 

autonomieondersteuning. Sommige onderzoekers stellen dat autonomieondersteuning en 

psychologische controle twee tegengestelde polen zijn op één continuüm (Schaefer, 1965a). 

Terwijl andere onderzoekers (Silk et al., 2003) dit trachten te weerleggen door de hypothese 

naar voor te schuiven dat autonomieondersteuning en psychologische controle onafhankelijke 

dimensies zijn. Hieruit volgt dat ouders laag  kunnen scoren op autonomieondersteuning zonder 

dat ze daarbij gebruik maken van psychologisch controlerende strategieën en dat ze tevens 

zowel psychologisch controlerend als autonomieondersteunend kunnen zijn (bijvoorbeeld 

gebruik maken van schuldinductie als een disciplinaire strategie maar terwijl ook onafhankelijk 

denken blijven aanmoedigen bij hun kind) (Silk et al., 2003). Deze tegenstelling in de 

wetenschappelijke literatuur zou kunnen verklaard worden doordat er verschillende manieren 

bestaan om het concept autonomieondersteuning te definiëren (Soenens, Vansteenkiste, & 

Sierens, 2009). Silk et al. (2003) definiëren autonomieondersteuning als de mate waarin ouders 

hun kinderen aanmoedigen om individuele beslissingen te nemen en onafhankelijk te 
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functioneren. De zelf-determinatietheorie daarentegen definieert autonomieondersteuning als de 

mate waarin ouders vrijwillig functioneren aanmoedigen (Deci & Ryan, 2000). Dit kunnen ze 

doen door in de mate van het mogelijke keuzes aan te bieden, het perspectief van het kind in te 

nemen en, indien geen keuze kan verleend worden, een zinvolle reden te geven voor het volgen 

van een ouderlijke regel (Grolnick, 2003).  

Soenens et al. (2009) vonden in hun onderzoek dat de relatie tussen psychologische 

controle en autonomieondersteuning afhankelijk is van de manier waarop 

autonomieondersteuning geconceptualiseerd wordt. Wanneer autonomieondersteuning 

gedefinieerd wordt als het aanmoedigen van onafhankelijkheid (analoog met de definitie van 

Silk et al., 2003) dan is dit waarschijnlijk eerder een aparte dimensie ten opzichte van 

psychologische controle. Echter, indien autonomieondersteuning gedefinieerd wordt als het 

aanmoedigen van welwillend functioneren (analoog met de definitie van de zelf-

determinatietheorie) is dit eerder tegengesteld aan psychologische controle, waardoor beiden 

wel op één dimensie kunnen worden geplaatst (Soenens et al., 2009). 

Effecten van de verschillende componenten van opvoedingsdimensies. 

Zoals in het begin van dit onderdeel reeds is aangehaald worden de opvoedingsstijlen 

binnen de dimensionele benadering opgedeeld in verschillende componenten. Zo hebben 

Steinberg, Elmen, en Mounts (1989) democratische opvoeding opgedeeld in drie verschillende 

componenten, namelijk: aanvaarding, gedragsmatige controle en psychologische controle. Een 

democratische opvoeding bleek een positieve invloed te hebben op de schoolprestatie van 

adolescenten en de drie individuele componenten bleken tevens een onafhankelijke bijdrage te 

leveren aan deze schoolprestatie. Gray en Steinberg (1999) hebben in hun studie de 

afzonderlijke en gezamenlijke effecten onderzocht van drie dimensies van een autoritatieve 

opvoeding: aanvaarding-betrokkenheid, striktheid-gedragsmatige controle en het verlenen van 

psychologische autonomie. Ze vonden dat de gedragsproblemen van adolescenten sterker 

negatief gerelateerd waren aan gedragsmatige controle dan aan het verlenen van autonomie. De 

psychosociale ontwikkeling en de interne distress van de adolescenten waren sterker 

geassocieerd met het verlenen van autonomie en aanvaarding-betrokkenheid dan met 

gedragsmatige controle. De schoolprestaties vertoonden significant positieve relaties met de drie 

verschillende opvoedingsvariabelen.  

Onderzoek over opvoedingsdimensies bij jongeren “at risk”. 

Bovenstaande studies tonen aan dat de meeste onderzoekers de mening delen dat 

psychologische controle persistent negatief is voor het welbevinden van adolescenten. Maar we 
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kunnen ons nu de vraag stellen of dit ook geldt voor jongeren “at risk”. Of hebben zij juist wel 

nood aan een harde hand? 

Vanuit een relativistisch perspectief wordt gesteld dat een bepaalde mate van 

psychologische controle wel goed zou zijn voor jongeren “at risk” om hen te beschermen tegen 

de negatieve invloeden uit hun omgeving. Zo hebben Mason, Cauce, Gonzales, en Hiraga 

(1996) in hun studie onderzocht of controle, bij Afro-Amerikaanse adolescenten, bescherming 

biedt tegen de negatieve invloed van deviante vriendengroepen. De resultaten toonden een 

curvilineair patroon wanneer de adolescenten omgingen met deviante vriendengroepen: zowel 

een hoge als een lage mate van psychologische controle gaf aanleiding tot meer probleemgedrag 

bij deze adolescenten, terwijl een gemiddelde mate van psychologische controle geassocieerd 

was met het minste probleemgedrag. Meer concreet kunnen we besluiten dat volgens Mason et 

al. (1996) een gemiddelde mate van psychologische controle wel goed zou zijn om deze 

jongeren te beschermen tegen de negatieve invloed van hun deviante vriendengroepen. Echter, 

wanneer de ouders afweken van dit optimale niveau van controle, bleek dit gerelateerd te zijn 

aan toenemend probleemgedrag bij hun kinderen. In lijn met dit onderzoek vonden Walker-

Barnes en Mason (2004) een modererend effect van psychologische controle op de relatie tussen 

bendevorming en probleemgedrag. Met andere woorden, de relatie tussen bendevorming en een 

hoge mate van delinquentie wordt afgezwakt door gebruik te maken van meer psychologische 

controle in de opvoeding. Baldwin, Baldwin, en Cole (1990) vonden dat een hoge mate van 

ouderlijke controle gerelateerd was aan een hogere competentie bij adolescenten die leefden in 

hoge risico-omgevingen. Bij adolescenten die leefden in lage risico-omgevingen daarentegen 

was competentie gerelateerd aan ouderlijke warmte en lagere niveaus van controle. Gonzales, 

Cauce, Friedman, en Mason (1996) onderzochten aan de hand van een prospectieve studie onder 

andere de invloed van restrictieve controle op de schoolprestaties van Afro-Amerikaanse 

middelbare school studenten. Daarbij onderzochten ze of de effecten gemodereerd werden door 

het omgevingsrisico, zoals vandalisme, misdaden en bende-activiteiten. De resultaten toonden 

een significant verschillende invloed van restrictieve controle bij hoge risico-omgevingen en 

lage risico-omgevingen. Enkel in lage risico-omgevingen vertoonde restrictieve controle een 

negatieve causale relatie met de schoolprestaties van de adolescenten. Deze bevinding is 

consistent met de heersende stroming in de opvoedingsliteratuur waarbij consistent een 

negatieve relatie wordt aangetoond tussen autoritaire (restrictieve) controle en de 

schoolprestaties van adolescenten. Echter, bij hoge risico-omgevingen was de richting van het 

effect omgekeerd.  Restrictieve controle was in deze omgevingen positief geassocieerd met de 

schoolprestaties.  Verder onderzochten Walker-Barnes en Mason (2001) onder andere de 

invloed van een controlerende opvoeding op bendevorming en bende-gerelateerde delinquentie 
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bij adolescenten van een verschillende etnische origine.  Er werd vooral een significant effect 

gevonden bij de niet-blanke studenten waaruit blijkt dat wanneer hun ouders minder 

psychologische controle hanteerden dit gerelateerd was met een toename in bendevorming. Dit 

toont aan dat ouderlijke controle een groter effect heeft op probleemgedrag bij niet-blanke 

adolescenten dan bij blanke adolescenten. Een mogelijke verklaring die naar voor wordt 

geschoven is dat ouderlijke controle etnische minderheidsgroepen beschermt tegen de negatieve 

invloeden van de gevaarlijke omgeving waarin deze jongeren meestal leven (Walker-Barnes & 

Mason, 2001).  

Aan de hand van bovenstaande onderzoeken kunnen we besluiten dat controle - vanuit 

een relativistisch perspectief - een beschermende invloed uitoefent in omgevingen waar 

jongeren een verhoogd risico lopen om probleemgedrag te stellen.  

Conclusie. 

Uit het eerste deel van deze inleiding kunnen we besluiten dat psychologische controle 

vrijwel exclusief geconceptualiseerd is als een negatieve vorm van controle en ook een 

persistent negatieve invloed heeft op het welbevinden van goed aangepaste adolescenten. 

Echter, bij jongeren die risico hebben op probleemgedrag zien we volgens sommige studies een 

ander verhaal. Bij hen zou een bepaalde mate van psychologische controle wel goed zijn om hen 

te beschermen tegen negatieve invloeden uit de omgeving. 

Hoe zouden we het verband tussen de negatieve impact van psychologische controle op 

de ontwikkeling van adolescenten nu kunnen verklaren? De zelf-determinatietheorie (Deci & 

Ryan, 2000), die aan bod komt in het volgende deel, tracht dit verband te verklaren aan de hand 

van mediërende processen, zoals noodbevrediging en noodfrustratie.  

De zelf-determinatietheorie 

In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op de psychologische basisnoden vanuit 

het perspectief van de zelf-determinatietheorie (ZDT; Deci & Ryan, 2000). Deze noden spelen 

een belangrijke rol in de huidige studie waardoor het van belang is om deze concepten nader toe 

te lichten. In het eerste deel volgt een korte schets van de drie psychologische basisnoden en 

noodbevrediging versus noodfrustratie gevolgd door een overzicht van wetenschappelijk 

onderzoek. In het tweede deel wordt er gekeken naar de invloed van de sociale omgeving op de 

ontwikkeling van kinderen. Ook in dit deel wordt de link gelegd met de wetenschappelijke 

literatuur. Er wordt afgesloten met een algemene conclusie.  
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De rol van de psychologische basisnoden. 

De zelf-determinatietheorie is een sociale theorie over motivatie en persoonlijkheid. Deze 

theorie is voornamelijk gericht op het verklaren van de psychologische processen die het 

optimaal functioneren en de gezondheid van individuen bevorderen. Centraal staat het idee dat 

mensen streven naar de bevrediging van drie natuurlijke, aangeboren behoeften, namelijk de 

behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid (Deci & Ryan, 2000). Autonomie 

verwijst naar de mate waarin men zich vrij voelt en verantwoordelijk voor het eigen gedrag en 

waarbij men het gevoel heeft dat het gedrag dat men stelt gebaseerd is op de eigen interesses en 

waarden (Deci & Ryan, 2000). Competentie verwijst naar de mate waarin men het gevoel heeft 

dat men over bepaalde talenten beschikt, deze talenten kan benutten en dat men de capaciteiten 

heeft om gewenste doelen te verwezenlijken (Deci & Ryan, 2000). Verbondenheid verwijst naar 

de mate waarin men dichte banden kan opbouwen met anderen waarbij men gevoelens ervaart 

van veiligheid en intimiteit (Deci & Ryan, 2000). 

Noodbevrediging versus noodfrustratie. 

Deze drie psychologische basisnoden zijn noodzakelijk voor de persoonlijke groei, de 

integriteit en het welbevinden. Het startpunt van de zelf-determinatietheorie is dan ook de 

veronderstelling dat mensen actieve groeigeoriënteerde organismen zijn met de natuurlijke 

neiging om inter-persoonlijke en intra-psychische ervaringen te integreren in een uniform 

zelfbeeld. Met andere woorden, het deelnemen aan interessante activiteiten, het gebruik maken 

van de eigen capaciteiten en het verbonden zijn met sociale groepen maakt deel uit van het 

adaptieve design van individuen. Deze natuurlijke groeiprocessen van intrinsieke motivatie en 

internalisatie vereisen de bevrediging van de nood aan autonomie, competentie en 

verbondenheid (Deci & Ryan, 2000). De zelf-determinatietheorie stelt bijgevolg dat een 

optimale ontwikkeling de bevrediging vereist van alle drie de basisnoden: geen enkele van deze 

noden kan gefrustreerd worden zonder dat dit een significant negatieve invloed heeft op de 

ontwikkelingsuitkomsten (Deci & Ryan, 2000). Net zoals planten zon, water en aarde nodig 

hebben om te groeien, hebben mensen nood aan de bevrediging van autonomie, competentie en 

verbondenheid om optimaal te kunnen functioneren op fysisch, psychisch en sociaal vlak (Ryan, 

1995). Volgens de zelf-determinatietheorie zijn deze basisnoden universeel noodzakelijk, 

ongeacht de leeftijd, het geslacht, de socio-economische status of de culturele achtergrond (Deci 

& Ryan, 2000). Verder wordt er verondersteld dat de noden compatibel zijn en wanneer ze 

bevredigd worden,  zouden ze onafhankelijk van elkaar positieve effecten hebben op de 

ontwikkelingsuitkomsten en het welbevinden (Deci & Ryan, 2000). 

Echter, wanneer de nood aan autonomie, competentie en verbondenheid gefrustreerd 

wordt, heeft dit negatieve gevolgen op de aanpassing en het welbevinden. Mensen proberen om 
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te gaan met deze noodfrustratie op verschillende maladaptieve wijzen. Een voorbeeld van  zo’n 

maladaptieve copingreactie is het ontwikkelen van noodsubstituten in een poging om zichzelf te 

beschermen tegen de negatieve invloeden van noodfrustratie (Deci & Ryan, 2000). Deze 

noodsubstituten vertegenwoordigen sterke verlangens (bijvoorbeeld goedkeuring door de 

sociale omgeving). Wanneer men er in slaagt om deze verlangens waar te maken, kan dit 

tijdelijk bevrediging opleveren. Echter,  deze gevoelens zijn slechts van korte duur aangezien ze 

er uiteindelijk toch niet in slagen om de psychologische basisnoden te bevredigen 

(Vansteenkiste, Niemiec, & Soenens, 2010). Bijvoorbeeld een adolescent die een sterk 

verlangen heeft naar sociale herkenning en omwille van die reden geruchten verspreidt over 

haar klasgenoten. Dit kan haar populariteit wel doen stijgen, maar het is onwaarschijnlijk dat 

deze vorm van relationele agressie de ontwikkeling van hechte relaties met anderen zal 

bevorderen (Soenens, Vansteenkiste, Goossens, Duriez, & Niemiec, 2008). Een tweede 

maladaptieve reactie op noodfrustratie is het ontwikkelen van rigide gedragspatronen in een 

poging om te compenseren voor het gebrek aan gevoelens van autonomie, competentie en 

verbondenheid. Deze compensatie is eveneens van korte duur aangezien deze gedragingen 

interfereren met de werkelijke behoeftebevrediging (Vansteenkiste et al., 2010). In extreme 

gevallen kunnen deze compensatoire gedragingen zelfs leiden tot rebellie en antisociaal gedrag 

(Deci & Ryan, 2000). Een laatste maladaptieve reactie tenslotte is het ontwikkelen van 

controlerende regulatie-stijlen (Deci & Ryan, 2000). Bovenstaande maladaptieve reacties op 

noodfrustratie hebben een negatieve invloed op de gezondheid en het welbevinden (Deci & 

Ryan, 2000).  

Onderzoek naar noodbevrediging en noodfrustratie.  

Er is reeds heel wat onderzoek verricht naar de relatie tussen noodbevrediging en het 

welbevinden van personen. Zo vonden Sheldon, Ryan, en Reis (1996)  dat de bevrediging van 

autonomie en competentie gerelateerd was aan het emotioneel welbevinden. Ze vonden zowel 

een verschil tussen individuen (inter-individueel niveau) als een verschil op intra-persoonlijk 

niveau (fluctuaties van dag tot dag). Personen die hoger scoorden op gevoelens van autonomie 

en competentie als persoonlijkheidstrek, vertoonden een hoger niveau van emotioneel welzijn. 

Daarnaast werden er ook dagelijkse variaties teruggevonden in gevoelens van autonomie en 

competentie. Deze variaties hadden een invloed op de fluctuatie die een persoon vertoonde rond 

zijn of haar baseline van emotioneel welbevinden. In de studie van Reis, Sheldon, Gable, 

Roscoe, en Ryan (2000) werd evidentie gevonden voor het belang van autonomie, competentie 

en verbondenheid in relatie tot het dagelijkse welbevinden. Ze onderzochten vier indicatoren 

van dagelijks welbevinden, namelijk vitaliteit, positief affect, negatief affect en depressieve 

symptomen. Autonomie en competentie bleken significant gecorreleerd te zijn met de vier 
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verschillende indicatoren, wat in lijn is met de bevindingen van Sheldon et al. (1996). 

Verbondenheid was enkel significant gecorreleerd met positief affect en vitaliteit. Verder vond 

men dat de inter-individuele variabelen zwakker gerelateerd waren aan het welbevinden dan de 

intra-individuele variabelen. Men vond evidentie voor een ‘weekcyclus’ met betrekking tot 

dagelijkse variaties in autonomie en verbondenheid: studenten rapporteerden significant hogere 

scores op het gevoel van autonomie en verbondenheid op vrijdag en zaterdag. Op maandag was 

er een significante daling in de bevrediging van deze twee noden. Competentie bleef relatief 

stabiel tijdens de ‘weekcyclus’. Er werd ook gekeken naar de interacties tussen trekken en de 

dagelijkse variaties in de noden. Ze vonden hierbij evidentie voor een sensitisatiemodel waarbij 

personen die hoog scoren op een bepaalde trek (bijvoorbeeld zelf-determinatie/autonomie) meer 

belang hechten aan gebeurtenissen in de omgeving die hiermee te maken hebben. Een dagelijkse 

bevrediging van deze nood zal bijgevolg zorgen voor een grotere stijging in het welbevinden. 

Vansteenkiste, Lens, Soenens, en Luyckx (2006) onderzochten de voorspellingen afkomstig van 

de zelf-determinatietheorie en de voorspellingen afkomstig van cross-culturele perspectieven 

met betrekking tot de compatibiliteit van autonomie en verbondenheid in een steekproef van 

Chinese studenten. Vanuit het perspectief van de zelf-determinatietheorie wordt gesteld dat 

wanneer autonomie en verbondenheid bevredigd zijn, deze noden onafhankelijk van elkaar 

positieve effecten teweegbrengen op de aanpassing en het welbevinden van adolescenten (Deci 

& Ryan, 2000). Echter, sommige cross-culturele perspectieven (bijvoorbeeld Cross & Gore, 

2003) suggereren dat autonomie en verbondenheid incompatibel zijn met elkaar waardoor het 

gezamenlijk nastreven van beide noden leidt tot een innerlijke spanning, wat vervolgens afbreuk 

doet aan het welbevinden en de aanpassing. Deze innerlijke spanning zou voornamelijk gelden 

voor personen afkomstig van collectivistische maatschappijen waar er een grotere nadruk wordt 

gelegd op harmonie dan op autonomie (Markus & Kitayama, 1991). De resultaten waren in lijn 

met het perspectief van de zelf-determinatietheorie: autonomiebevrediging en 

verbondenheidbevrediging waren positief gecorreleerd en verklaarden onafhankelijke variantie 

in welbevinden, depressie en vitaliteit van Chinese studenten, ongeacht de waarden die heersen 

binnen de  cultuur. Naast de effecten van autonomiebevrediging en verbondenheidbevrediging, 

vertoonde de bevrediging van competentie ook een bijkomend significant effect op vitaliteit en 

het welbevinden. Verder werd er een verschil gevonden in aanpassing tussen Chinese studenten 

die in België studeerden en Chinese studenten die betrokken waren in een aanvraagprocedure 

om te studeren in België maar nog steeds in China woonden. De studenten die nog steeds 

betrokken waren in de aanvraagprocedure vertoonden een significant hogere mate van 

welbevinden en vitaliteit en een lagere mate van depressie in vergelijking met de Chinese 
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studenten die naar België verhuisd waren. Deze verschillen konden volledig toegeschreven 

worden aan het beperkte aantal mogelijkheden om hun noden te bevredigen in België.  

Bovenstaand overzicht toont aan dat – in lijn met de zelf-determinatietheorie – de bevrediging 

van autonomie, competentie en verbondenheid significant positieve effecten heeft op het 

welbevinden en de aanpassing bij jongeren.   

Zoals eerder reeds werd aangehaald stelt de zelf-determinatietheorie dat noodfrustratie, in 

tegenstelling tot noodbevrediging, negatieve effecten met zich meebrengt (Deci & Ryan, 2000).  

Echter, psychologische noodfrustratie blijkt een onderbestudeerd concept te zijn in de 

wetenschappelijke literatuur. Dit zou te maken hebben met de manier waarop dit construct 

wordt geconceptualiseerd en gemeten. Er is namelijk veel onderzoek gedaan naar de negatieve 

relaties tussen noodbevrediging en verschillende maladaptieve uitkomsten waarbij lage scores 

op noodbevrediging beschouwd worden als evidentie voor een gebrek aan noodbevrediging 

maar ook beschouwd worden als evidentie dat er psychologische noodfrustratie aanwezig is. Er 

wordt in de wetenschappelijke literatuur bijgevolg geen systematisch onderscheid gemaakt 

tussen beide concepten (Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, & ThØgersen-Ntoumani, 2011). In de 

studie van Bartholomew et al. (2011) werd er onderzocht of lage scores op noodbevrediging 

conceptueel gelijkgesteld konden worden met noodfrustratie bij een steekproef van atleten. De 

onderzoekers suggereerden dat lage scores op metingen van psychologische noodbevrediging 

niet adequaat de intensiteit kunnen vatten van actieve noodfrustratie. Het doel van hun 

onderzoek was om een vragenlijst te ontwikkelen om psychologische noodfrustratie op een 

directe manier te meten. Ze baseerden zich hierbij op het perspectief van de zelf-

determinatietheorie. Bijgevolg suggereerden ze dat een vragenlijst die de ervaring kan vatten dat 

er een nood actief gefrustreerd wordt, betere voorspellingen zou geven met betrekking tot de 

negatieve uitkomsten die geassocieerd zijn met sportparticipatie in vergelijking met bestaande 

metingen van noodbevrediging. De bevindingen toonden aan dat een laag welbevinden in de 

sportcontext meer gerelateerd was aan de aanwezigheid van psychologische noodfrustratie dan 

de aanwezigheid van noodbevrediging. De constructvaliditeit en de betrouwbaarheid van deze 

vragenlijst (PNTS; Psychological Need Thwarting Scale) werden onderzocht. De bevindingen 

gaven steun om aan de hand van deze vragenlijst noodfrustratie op een directe manier te meten.  

De rol van de sociale omgeving. 

De zelf-determinatietheorie stelt dat sociale omgevingen, die een positieve invloed 

hebben op de aanpassing en het welbevinden, de bevrediging van de psychologische basisnoden 

ondersteunen. Specifiek heeft de zelf-determinatietheorie drie sociaal-contextuele dimensies 

geïdentificeerd die de bevrediging van autonomie, competentie en verbondenheid ondersteunen 

(eerder dan frustreren)  (Grolnick, Beiswenger, & Price, 2008). Zo is (a) een 
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autonomieondersteunende (versus controlerende) omgeving relevant voor de nood aan 

autonomie, (b) een goed gestructureerde (versus chaotische) omgeving is relevant voor de nood 

aan competentie en (c) een responsieve/betrokken (versus afstandelijke) omgeving is relevant 

voor de nood aan verbondenheid (Grolnick et al., 2008). In het merendeel van de studies in de 

wetenschappelijke literatuur worden de opvoedingsstijlen afzonderlijk onderzocht. Echter, in de 

praktijk gaan ouders vaak de drie behoeften van hun kind simultaan bevredigen of frustreren. Zo 

zullen ouders die de nood aan autonomie bij hun kinderen ondersteunen ook vaak warm en 

betrokken zijn en vertrouwen schenken aan hun kinderen. Vandaar dat men deze drie dimensies 

soms samen plaatst onder de noemer ‘noodbevredigende opvoeding’ (Vansteenkiste & Soenens, 

2008). Onderzoek in de opvoedingsliteratuur toont globaal aan dat ouders, die een 

noodbevredigende opvoedingscontext creëren, op een positieve wijze de ontwikkeling van hun 

kind stimuleren. Echter, indien ouders een opvoedingscontext creëren die de basisnoden 

frustreert, heeft dit negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van hun kind (Grolnick, 2003). In 

wat volgt, worden deze sociaal-contextuele dimensies uitgebreid beschreven en nader toegelicht 

aan de hand van wetenschappelijk onderzoek.  

Autonomieondersteuning versus controle. 

Autonomieondersteuning wordt door de zelf-determinatietheorie gedefinieerd als de mate 

waarin ouders vrijwillig functioneren aanmoedigen bij hun kinderen (Deci & Ryan, 2000). 

Specifiek wordt ouderlijke autonomieondersteuning gekenmerkt door volgende componenten. 

Eerst en vooral proberen deze ouders zo goed mogelijk rekening te houden met het perspectief 

van hun kinderen, ten tweede trachten ze zoveel mogelijk keuzemogelijkheden aan te bieden, en 

ten derde geven deze ouders een zinvolle verantwoording voor de taken en de regels die ze 

opleggen aan hun kinderen (Grolnick, 2003). Echter, ouders die gebruik maken van een 

controlerende opvoeding zetten hun kinderen onder druk om specifieke standaarden te bereiken. 

Deze kinderen hebben het gevoel dat ze geen andere keuze hebben dan zich  te voelen en te 

gedragen op een manier zoals dit wordt opgedragen door hun opvoeders (Grolnick, 2003; 

Soenens & Vansteenkiste, 2010). Verder stelt de zelf-determinatietheorie dat een controlerende 

opvoeding zowel extern als intern controlerend kan zijn (Vansteenkiste, Simons, Lens, Soenens, 

& Matos, 2005). Ouders die een externe vorm van controle hanteren in hun opvoeding leggen 

druk op hun kinderen om tegemoet te komen aan externe contingenties zoals deadlines, straffen 

en beloningen. Bij deze vorm van controle voelen kinderen zich onder druk gezet om aan 

bepaalde vereisten te voldoen die buiten zichzelf om worden opgelegd (Soenens & 

Vansteenkiste, 2010). Daarnaast kunnen ouders ook een interne vorm van controle hanteren. 

Deze vorm van controle heeft veel gemeenschappelijke kenmerken met het concept 
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psychologische controle (Vansteenkiste et al., 2005). Dit concept werd reeds uitvoerig 

besproken in het eerste deel van deze inleiding.  

In de wetenschappelijke literatuur is er reeds veel onderzoek verschenen naar de invloed 

van autonomieondersteuning op de aanpassing bij kinderen. Grolnick, Kurowski, Dunlap, en 

Hevey (2000) onderzochten aan de hand van een longitudinaal onderzoek of 

autonomieondersteuning kinderen beschermt tegen aanpassingsmoeilijkheden bij de overgang 

van de lagere school naar het middelbaar onderwijs. Kinderen van ouders die een hogere mate 

van autonomieondersteuning hanteerden op het moment van het zesde leerjaar, vertoonden 

minder toenamen in agressief gedrag en leerproblemen bij de overgang naar het middelbaar 

onderwijs. Kinderen van ouders die een hogere mate van autonomieondersteuning hanteerden 

bij de overgang naar het middelbaar onderwijs, vertoonden minder daling in de algemene 

zelfwaardering, begrip van controle, en schoolpunten dan ouders die meer controle gingen 

uitoefenen bij de overgang (Grolnick et al., 2000). Omwille van de conceptuele verwarring rond 

de term autonomie hanteerden Soenens en Vansteenkiste (2005)  in hun studie de term zelf-

determinatie. Ze onderzochten de relatie tussen de gepercipieerde opvoedingsstijl en de stijl 

gehanteerd door leerkrachten, de zelf-determinatie in drie levensdomeinen (school, sociale 

competentie en zoeken naar werk) en de uitkomsten van adolescenten. Een 

autonomieondersteunende opvoeding was significant gerelateerd aan de voorspelling van zelf-

determinatie in alle levensdomeinen. Leerkrachten die een autonomieondersteunende stijl 

hanteren in het onderwijs droegen significant bij aan deze voorspelling van zelf-determinatie. 

Verder was een hogere mate van zelf-determinatie geassocieerd met gunstige uitkomsten in de 

drie levensdomeinen. Het ervaren van zelf-determinatie in vriendschappen was positief 

geassocieerd met gevoelens van sociale competentie en een gevoel van zelf-determinatie bij het 

zoeken naar werk was geassocieerd met (a) de intentie om zich effectief te engageren in het 

zoeken naar een job en  (b) de ontwikkeling  van beroepsidentiteit. Er werden tevens indicaties 

gevonden dat zelf-determinatie een tussenliggende variabele is in de relatie tussen de 

gepercipieerde interpersoonlijke omgeving en de aanpassing van adolescenten. 

De invloed van een controlerende opvoeding op de aanpassing bij kinderen komt 

eveneens uitgebreid aan bod in de wetenschappelijke literatuur. Joussemet et al.  (2008) 

onderzochten of een controlerende opvoeding, gehanteerd door moeders, bijdraagt aan de 

fysieke agressie bij kinderen. Er werden drie ontwikkelingspaden van agressie onderzocht: 

kinderen die bijna geen fysieke agressie vertoonden, kinderen die een lage mate van fysieke 

agressie vertoonden en kinderen die een gemiddelde mate van agressie vertoonden. Ze vonden 

dat een controlerende opvoeding de kansen deed stijgen om het hoogste pad te volgen van 

fysieke agressie. Dit is in lijn met onderzoek van Barber (1996) en Galambos et al. (2003). Deze 
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onderzoekers vonden dat psychologische controle geassocieerd was met meer externaliserende 

problemen. Verder vonden Wang, Pomerantz, en Chen (2007) aan de hand van een 

longitudinaal onderzoek dat een controlerende opvoeding schadelijke effecten heeft op het 

welbevinden van kinderen.  

Structuur versus chaos. 

De opvoedingsdimensie structuur  vertoont sterke overeenkomsten met het concept 

gedragsmatige controle. Structuur verwijst naar het communiceren van duidelijke en heldere 

verwachtingen en het aanbrengen van regels en richtlijnen over wat kan en niet kan (Grolnick et 

al., 2008). Structuur biedt kinderen een gevoel van voorspelbaarheid en een gevoel van 

persoonlijke bekwaamheid om uitdagingen aan te gaan en om doelgerichte handelingen uit te 

voeren (Soenens & Vansteenkiste, 2010). Aan het andere uiteinde van het continuüm bevindt 

zich een chaotische opvoedingsstijl. Echter, over deze opvoedingsstijl is er niet veel bekend. De 

link met de wetenschappelijke literatuur beperkt zich in dit deel bijgevolg tot de opvoedingsstijl 

structuur.  

Farkas en Grolnick (2010) vonden in hun studie dat het aanbieden van duidelijke en 

consistente richtlijnen geassocieerd was met gevoelens van competentie en controle, 

betrokkenheid in de klas en de schoolprestatie van kinderen. Verder werd aangetoond dat 

structuur – naast autonomieondersteuning en betrokkenheid – unieke variantie voorspelt in de 

ontwikkelingsuitkomsten bij kinderen. Dit is in lijn met de studie van Patterson en Stouthamer-

Loeber (1984). Deze onderzoekers toonden aan dat het communiceren van  regels en richtlijnen 

geassocieerd was met minder delinquentie bij adolescenten.  

Betrokkenheid versus afstandelijkheid. 

Ouderlijke betrokkenheid/responsiviteit heeft betrekking op de affectieve band tussen 

ouders en hun kinderen (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2005). Het verwijst naar de mate 

waarin ouders warmte en steun bieden, aandacht hebben en tijd vrijmaken voor hun kinderen 

(Grolnick et al., 2008). Tegenover ouderlijke betrokkenheid staat een afstandelijke/kille 

opvoedingsstijl. Deze stijl wordt gekenmerkt door verschillende fysieke en psychologisch 

pijnlijke gedragingen door ouders zoals (1) geen affectiviteit tonen, (2) vijandig en agressief 

gedrag, (3) onverschilligheid en verwaarlozing en (4) verwerping. Kinderen van ouders die 

dergelijke aanpak hanteren in hun opvoeding hebben het gevoel dat hun ouders niet echt om hen 

geven (Rohner et al., 2005).  

De mate, waarin ouders betrokken versus afstandelijk zijn in hun opvoeding, blijkt 

universeel een zeer sterke voorspeller te zijn voor de psychologische en gedragsmatige 

aanpassing bij kinderen (Rohner et al., 2005). In een onderzoek naar ouderlijke betrokkenheid 
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bij lagere schoolkinderen vonden Grolnick en Ryan (1989) dat kinderen van ouders die sterk 

betrokken zijn (deze ouders waren goed geïnformeerd over de activiteiten en de voorkeuren van 

hun kind, spendeerden veel tijd met hun kind en bleken hierbij van deze tijd met hun kinderen te 

genieten) betere punten behaalden op school en minder problemen vertoonden. Het bleek niet zo 

te zijn dat deze ouders meer thuis waren dan andere ouders maar wanneer ze wel thuis waren, 

spendeerden ze meer tijd aan activiteiten met hun kinderen in vergelijking met ouders die 

minder betrokken zijn. Dit werd bevestigd in een studie van Tan en Goldberg (2009). Ook deze 

onderzoekers vonden dat ouderlijke betrokkenheid geassocieerd was met betere schoolprestaties 

en een betere aanpassing op school. Verder toonden Wright en Cullen (2001) aan dat 

delinquentie bij adolescenten gereduceerd werd door ouderlijke betrokkenheid.  

Khaleque en Rohner (2002) onderzochten de invloed van een afstandelijke opvoeding op 

de ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Zij vonden dat een afstandelijke opvoedingsstijl 

universeel geassocieerd is met maladaptieve ontwikkelingsuitkomsten. In lijn met deze 

bevinding toonden Rohner en Britner (2002) dat een afstandelijke opvoeding een belangrijke 

voorspeller was voor verschillende soorten probleemgedrag, zoals delinquentie.  

Interactie-effecten tussen opvoedingsdimensies. 

Volgens de zelf-determinatietheorie zijn de drie opvoedingsdimensies 

(autonomieondersteuning, structuur en warmte) in zekere mate orthogonaal (Deci & Ryan, 

2000). Hierdoor kan men de vraag stellen of het effect van de ene opvoedingsdimensie zich 

anders voordoet afhankelijk van het niveau van de andere opvoedingsdimensie (Grolnick et al., 

2008). Zo kunnen ouders veel structuur aanbieden in hun opvoeding door het aanbieden van 

regels, verwachtingen en richtlijnen op een autonomieondersteunende manier of op een 

controlerende manier. Ouders die structuur aanbieden op een autonomieondersteunende manier 

willen dat hun kinderen zoveel mogelijk inbreng hebben wanneer ze regels en verwachtingen 

opstellen. Daartegenover staan ouders die structuur aanbieden op een controlerende manier. 

Deze ouders leggen regels op aan hun kinderen zonder dat ze hier enige inbreng in hebben en 

helpen hun kinderen op een overbeschermende manier. Afhankelijk of structuur gecombineerd 

is met autonomieondersteuning of controle kan dit een verschillend effect hebben op de 

ontwikkelingsuitkomsten (Soenens & Vansteenkiste, 2010). Dit werd bevestigd in een studie 

van Galambos et al. (2003). Deze onderzoekers vonden dat gedragsmatige controle/structuur 

meer externaliserende problemen met zich meebrengt wanneer structuur werd gecommuniceerd 

op een psychologisch controlerende manier. Hierover bestaat echter verder niet veel 

systematisch onderzoek.  
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Conclusie. 

De visie van de zelf-determinatietheorie staat in zekere zin in contrast met de visie van de 

relativistische modellen. Terwijl men vanuit een relativistisch perspectief stelt (bijvoorbeeld 

Mason et al., 1996) dat een bepaalde mate van psychologische controle wel goed is voor 

jongeren die risico hebben op probleemgedrag, stelt de zelf-determinatietheorie dat 

psychologische controle zowel voor probleemjongeren als goed aangepaste adolescenten nefast 

is voor de ontwikkeling. De zelf-determinatietheorie tracht dit negatieve verband tussen 

psychologische controle en de ontwikkeling van adolescenten te verklaren aan de hand van 

mediërende processen: psychologische controle zou geassocieerd zijn met minder 

noodbevrediging en meer noodfrustratie, wat op zijn beurt geassocieerd zou zijn met slechte 

ontwikkelingsuitkomsten bij adolescenten. 

Wie het nu bij het rechte eind heeft, wordt in het volgende deel onderzocht aan de hand 

van een vergelijkende studie tussen probleemjongeren en goed aangepaste adolescenten.  

Het huidige onderzoek 

Uniciteit van de studie. 

In deze huidige studie wordt de relatie tussen de gepercipieerde opvoedingsstijl van de 

moeder en de aanpassing bij jongeren nader onderzocht. Meer bepaald wordt de relatie 

onderzocht tussen drie dimensies van opvoeding (autonomieondersteuning, psychologische 

controle en structuur) en zowel probleemgedrag (externaliserend en internaliserend) en 

algemene zelfwaardering. Zoals aangetoond in bovenstaand literatuuroverzicht is er reeds heel 

wat onderzoek verschenen over de relatie tussen opvoedingsdimensies en een breed gamma van 

ontwikkelingsuitkomsten (probleemgedrag, schoolprestaties, welbevinden, …). Veel onderzoek 

over psychologisch controlerende opvoedingsstrategieën focust zich echter voornamelijk op 

hoofdeffecten. Zo zijn er nog maar weinig studies gepubliceerd die de mechanismen hebben 

onderzocht waardoor psychologische controle een negatieve invloed heeft op het functioneren 

van kinderen en adolescenten (Soenens & Vansteenkiste, 2010). Vernieuwend aan deze studie is 

dat we dit verband trachten te verklaren door de mediërende rol van noodfrustratie, zoals we 

zouden kunnen verwachten op basis van de zelf-determinatietheorie (Deci & Ryan, 2000). Een 

tweede vernieuwend aspect is dat noodfrustratie op een directe manier gemeten wordt. In veel 

wetenschappelijk onderzoek worden lage scores op noodbevrediging immers beschouwd als 

evidentie voor psychologische noodfrustratie. Echter, volgens Bartholomew et al. (2011) 

kunnen lage scores op metingen van psychologische noodbevrediging niet adequaat de 

intensiteit vatten van actieve noodfrustratie.  
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Verder gaan we na of structuur een negatieve invloed heeft op de aanpassing bij jongeren indien 

dit op een controlerende manier gecommuniceerd wordt. Hierover bestaat immers niet veel 

systematisch onderzoek. Een laatste vernieuwend aspect van deze huidige studie heeft 

betrekking op de steekproef. De steekproef in deze studie bestaat uit een groep goed aangepaste 

adolescenten (doorsnee middelbare school studenten) en een groep probleemjongeren. Door 

beide groepen met elkaar te vergelijken kunnen we nagaan of de gevonden verbanden analoog 

of verschillend zijn in beide groepen. Aan de hand van deze vergelijkende studie hopen we 

duidelijkheid te kunnen brengen over een aantal contrasterende perspectieven binnen de 

wetenschappelijke literatuur: is een controlerende opvoedingsstijl nefast voor alle jongeren 

(visie van de zelf-determinatietheorie) of is een bepaalde mate van psychologische controle wel 

goed voor jongeren die risico hebben op probleemgedrag (visie van de relativistische 

modellen)? 

Onderzoeksvragen en hypothesen. 

Volgende onderzoeksvragen en hypothesen werden vooropgesteld:  

 

1. Wat is het verband tussen de ouderlijke opvoedingsstijl, noodbevrediging versus 

noodfrustratie en de aanpassing bij jongeren? 

Op basis van de zelf-determinatietheorie (Deci & Ryan, 2000) vermoeden we dat 

psychologische controle negatief geassocieerd is met de noodbevrediging en de aanpassing 

bij jongeren. Bij de opvoedingsdimensies autonomieondersteuning en structuur vermoeden 

we een positief verband met noodbevrediging en de aanpassing bij jongeren. Verder 

vermoeden we - eveneens op basis van de zelf-determinatietheorie - dat noodbevrediging 

geassocieerd is met positieve uitkomsten en dat noodfrustratie geassocieerd is met negatieve 

uitkomsten bij jongeren. 

2. Zijn deze bovenstaande relaties analoog of verschillend bij probleemjongeren in 

vergelijking met goed aangepaste adolescenten? Op basis van de zelf-determinatietheorie 

vermoeden we dat de gevonden relaties niet verschillen in beide groepen.  

3. Wordt het verband tussen structuur en de aanpassing bij jongeren gemodereerd door 

psychologische controle en autonomieondersteuning? Gebaseerd op de studie van Galambos 

et al. (2003) vermoeden we dat het communiceren van structuur op een controlerende 

manier een negatieve invloed zal hebben op de aanpassing bij jongeren.  

4. Wordt de relatie tussen psychologische controle en aanpassing bij jongeren gemedieerd 

door lage noodbevrediging en hoge noodfrustratie, zoals we zouden kunnen verwachten op 

basis van de zelf-determinatietheorie (Deci & Ryan, 2000)? 
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Methode 

Dit hoofdstuk bestaat uit een beschrijving van het volledige onderzoek. Een eerste 

paragraaf beschrijft de kenmerken van de gekozen steekproef. De volgende paragraaf behandelt 

de procedure  en in het laatste deel worden de verschillende metingen beschreven. 

Steekproef 

De steekproef bestond uit 121 jongens waarvan 47 (39%) probleemjongeren en 74 (61%) 

middelbare school studenten. Deze middelbare school studenten fungeerden als controlegroep 

voor de probleemjongeren. Meisjes werden niet opgenomen in de volledige steekproef gezien 

de steekproef van de probleemjongeren enkel uit jongens bestond. Van de 85 probleemjongeren 

die werden aangesproken om deel te nemen aan deze studie hebben er 38 jongeren afgehaakt 

omwille van sancties, verlof of ontvluchting. Bij de controlegroep werden de vragenlijsten 

ingevuld door alle 74 adolescenten die werden aangesproken. 

De adolescenten uit de controlegroep waren allen afkomstig van één ASO school in 

Vlaanderen. Van deze adolescenten zat 33% in het eerste middelbaar op het moment van de 

bevraging, 23% in het tweede middelbaar, 18% in het derde middelbaar, 18% in het vierde 

middelbaar, 3% in het vijfde middelbaar en 5% in het zesde middelbaar. De gemiddelde leeftijd 

van deze adolescenten was 15 jaar. De jongste adolescent was 12 jaar, de oudste was 18 jaar. 

Van alle adolescenten uit de controlegroep waren er 51 afkomstig van intacte gezinnen (69%) 

en 23 van niet-intacte gezinnen (31%). Met intacte gezinnen worden zowel getrouwde ouders 

bedoeld als ouders die niet getrouwd zijn maar toch samenwonen. 

De data van de probleemjongeren werden verzameld in het Orthopedagogisch Centrum 

Sint-Idesbald en de gemeenschapsinstelling De Zande die zich beiden bevinden in Vlaanderen. 

In het O.C. Sint-Idesbald wordt er onder andere zorg en onderwijs geboden aan kinderen en 

jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen (http://www.ocsintidesbald.be). De Zande is 

een Vlaamse gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand waar hulp wordt geboden 

aan minderjarigen die als misdaad omschreven feiten hebben gepleegd of zich bevinden  in 

extreem problematische opvoedingssituaties (http://wvg.vlaanderen.be/jongeren-welzijn). Bij 

deze probleemjongeren was er één iemand afkomstig van het ASO en 45 waren afkomstig van 

het technisch of het beroepsonderwijs. Eén jongere gaf geen studierichting op. Van deze 

probleemjongeren zat 4% in het eerste middelbaar op het moment van de bevraging, 13% in het 

tweede middelbaar, 39% in het derde middelbaar, 33% in het vierde middelbaar en 11% in het 

vijfde middelbaar. De gemiddelde leeftijd van de probleemjongeren lag iets hoger dan de 

controlegroep. De gemiddelde leeftijd was 16 jaar. De jongste was 13 jaar, de oudste was 18 

http://www.ocsintidesbald.be/
http://wvg.vlaanderen.be/jongeren-welzijn
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jaar. Van de probleemjongeren leefden er 30 in niet-intacte gezinnen (65%) en 16 in intacte 

gezinnen (35%). Dit werd door één jongere niet ingevuld.  

De dataset die ik voor dit onderzoek gebruik, wordt ook gebruikt in de masterproef van 

twee andere studenten, namelijk de masterproef van Anoek D’Hoop met als titel ‘Jongere of 

probleemjongere? Een vergelijkende studie over opvoedingsstijl, internalisatie, en aanpassing 

bij adolescenten’ en de masterproef van Aurélie Van de Vijver met als titel ‘Rebels with a 

cause? Rebellie als mediërende variabele tussen controlerend opvoeden en probleemgedrag bij 

adolescenten’. 

Procedure 

Het onderzoek bestaat uit een vergelijkende studie tussen probleemjongeren en 

adolescenten uit een controlegroep. Voor dit onderzoek werd er contact opgenomen met een 

ASO school voor de adolescenten uit de controlegroep en een jeugdinstelling en 

orthopedagogisch centrum voor de probleemjongeren en werd er gevraagd naar hun 

medewerking. Ikzelf nam contact op met de ASO school en zorgde ervoor dat op deze school 

alle brieven en vragenlijsten werden meegegeven aan de leerlingen en terug werden opgehaald.  

Bij de probleemjongeren werden de vragenlijsten afgenomen in alle leefgroepen. Per 

leefgroep waren er telkens acht tot tien jongeren aanwezig. Bij de ASO school werd er gekeken 

naar de klassen waar er voornamelijk mannelijke adolescenten aanwezig waren. Op basis van 

deze selectie werden er vervolgens twee klassen per jaar bevraagd. 

Twee weken voor de aanvang van het onderzoek werd aan alle leerlingen van deze 

klassen een pakket meegegeven met uitleg over de werkwijze en het doel van het onderzoek. Bij 

de jongeren uit de jeugdinstelling werd dit pakket opgestuurd naar het woonadres. In dit pakket 

zat tevens een passive consent die de ouders dienden in te vullen indien ze niet wilden dat hun 

kind zou meewerken aan het onderzoek. Minder dan 5% van de ouders stemde hier niet mee in. 

In het pakket zat ook een vragenlijst voor de moeder. Aan de hand van deze vragenlijst werd de 

opvoedingsstijl van de moeder bevraagd en haar idee over de internaliserende en 

externaliserende problemen bij haar kind. Er werd gevraagd om deze vragenlijst in te vullen en 

opnieuw op school af te geven voor het moment van de dataverzameling. Echter, wegens 

beperkte rapportage van de moeders - in het bijzonder in de steekproef van de probleemjongeren 

- werd er geen gebruik gemaakt van deze vragenlijsten in de statistische analyses. In de analyses 

wordt er enkel gewerkt met de vragenlijsten van de jongeren.  

 De vragenlijsten werden door de adolescenten uit de controlegroep ingevuld tijdens een 

lesuur waarvoor ze ongeveer 45 minuten de tijd hadden. Adolescenten die geen toestemming 

hadden gekregen om deel te nemen aan het onderzoek werkten intussen verder aan hun 

schoolwerk. Bij de probleemjongeren werd er geen tijdslimiet opgelegd.  
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Metingen 

Algemene opvoedingsstijl van de moeder. 

Om de algemene opvoedingsstijl van de moeder te meten, gepercipieerd door de jongere, 

werden 3 schalen afgenomen, namelijk gedragsmatige controle/structuur, psychologische 

controle en autonomieondersteuning. Deze werden samen in één vragenlijst geplaatst en de 

items werden zo geformuleerd dat de jongere de ouder beoordeelt.  

Gedragsmatige controle werd gemeten aan de hand van twee schalen van de Parental 

Regulation Scale – Youth Self Report (PRS-YSR; Barber, 2002), namelijk de 8-item Parental 

Expectations for Behavior Scale (“Mijn moeder heeft duidelijke verwachtingen over hoe ik mij 

dien te gedragen”) en de 8-item Parental Monitoring of Behavior Scale (“Mijn moeder doet 

moeite om te weten te komen wie mijn vrienden zijn en waar ik mijn tijd doorbreng”). De items 

van beide schalen werden gecombineerd. De Nederlandstalige versie van deze schaal werd 

gebruikt en gevalideerd in de studie van Soenens, Vansteenkiste, Luyckx, en Goossens (2006). 

In deze studie werd een significante convergentie gevonden tussen ouder- en 

kindrapporteringen. Wij vonden een Cronbach’s α van .79. 

Psychologische controle werd gemeten aan de hand van de Psychological Control Scale – 

Youth Self Report (PSC-YSR; Barber, 1996). Deze schaal telt acht stellingen en is een 

aanpassing van de door Schaefer oorspronkelijk ontwikkelde Children’s Report on Parenting 

Behavior Inventory (CRPBI; Schaefer, 1965b). De Nederlandstalige versie van deze schaal 

werd reeds uitvoerig gebruikt en gevalideerd in onderzoek (bijvoorbeeld Soenens, 

Vansteenkiste, Duriez, & Goossens, 2006). Barber (1996) vond evidentie voor een 

unidimensionele factorstructuur van deze schaal. Hij vond Cronbach’s α’s van .72 tot .86. Wij 

vonden een Cronbach’s α van .78. Een voorbeelditem van deze schaal is: “Mijn moeder 

probeert steeds de manier waarop ik de dingen zie te veranderen”. 

De dimensie autonomieondersteuning werd gemeten aan de hand van zeven items uit de 

Autonomy Support Scale van de Perceptions of Parents Scale (POPS; Grolnick, Ryan, & Deci, 

1991). De Nederlandstalige versie van deze schaal werd onder meer gebruikt en gevalideerd in 

de studie van Soenens et al. (2007). Wij vonden een Cronbach’s α van .58, wat redelijk laag is. 

Er waren twee items die de betrouwbaarheid drukten. Omwille van die reden werden beide 

items uit de analyse gehaald waarna de betrouwbaarheid steeg tot .68. Een voorbeelditem van 

deze schaal is: “Mijn moeder laat mij  kiezen wat ik doe, telkens als dat mogelijk is”. 

Noodbevrediging en noodfrustratie in relatie met de moeder. 

Om de noodbevrediging en noodfrustratie in relatie met de moeder te onderzoeken, 

werden 19 items afgenomen van een nieuwe vragenlijst voor noodbevrediging en noodfrustratie 
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die onder ontwikkeling is (Chen et al., in preparation). Deze vragenlijst is gebaseerd op de door 

La Guardia, Ryan, Couchman, & Deci (2000) ontwikkelde Need Satisfaction Scale, op de Basic 

Psychological Need Scale (BPNS; Deci et al., 2001) en op een schaal van Sheldon en Gunz 

(2009). Men vond Cronbach’s α’s gaande van .67 tot .88. De Cronbach’s α die wij vonden zijn 

terug te vinden in Tabel 2. Aan de hand van deze nieuwe vragenlijst werd enerzijds de 

noodfrustratie van autonomie, competentie en verbondenheid bevraagd en anderzijds de 

bevrediging van deze drie psychologische basisnoden. De items werden bijgevolg verdeeld over 

zes subschalen: Autonomie Bevrediging (“Wanneer ik bij mijn moeder ben, kan ik de dingen 

doen die ik echt wil doen”), Competentie Bevrediging (“Wanneer ik bij mijn moeder ben, kan ik 

met succes moeilijke taken vervullen”), Verbondenheid Bevrediging (“Wanneer ik bij mijn 

moeder ben, voel ik veel wederzijds vertrouwen”), Autonomie Frustratie (“Wanneer ik bij mijn 

moeder ben, moet ik dingen doen tegen mijn goesting”), Competentie Frustratie (“Wanneer ik 

bij mijn moeder ben, voel ik me onzeker over mijn kunnen”) en Verbondenheid Frustratie 

(“Wanneer ik bij mijn moeder ben, voel ik me vaak afgewezen”). 

Omwille van een gebrek aan betrouwbaarheid van één van de subschalen (Autonomie 

Frustratie) en om het aantal analyses te beperken, werd er bij de hoofdanalyses in deze studie 

gebruik gemaakt van de totaalscores voor noodbevrediging en noodfrustratie. De totaalscore van 

noodbevrediging representeert het gemiddelde van de bevrediging van autonomie, competentie 

en verbondenheid. De totaalscore voor noodfrustratie representeert het gemiddelde van de 

noodfrustratie van autonomie, competentie en verbondenheid. 

 

Tabel 2. Betrouwbaarheid van de psychologische basisnoden 

 Bevrediging Frustratie 

Autonomie .71 .55 

Competentie .61 .57 

Verbondenheid .78 .72 

Totaalscore .87 .80 

 

Welbevinden. 

Om het welbevinden van de adolescenten na te gaan, namen we ten eerste de herziene 

versie af van de oorspronkelijke General Self-worth Scale van de Self-Perception Profile for 

Adolescents (SPPA; Harter, 1988). Wij namen niet de volledige vragenlijst af maar selecteerden 

slechts één van de acht subschalen met bijhorende items, namelijk de schaal Algemene 
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Zelfwaardering. Een voorbeelditem van deze schaal is: “Ik ben niet tevreden over de manier 

waarop ik leef”. De betrouwbaarheid en validiteit van deze herziene versie werd uitvoerig 

aangetoond in een studie van Wichstrom (1995). Hij vond Cronbach’s α’s gaande van .69 tot 

.87. Wij vonden een Cronbach’s α van .70. 

Verder werd de Youth Self-Report (YSR; Achenbach, 1991) afgenomen om de 

internaliserende (“Ik heb het gevoel dat niemand van mij houdt”) en externaliserende problemen 

(“Ik hou me niet aan de regels thuis, op school, of ergens anders”) bij de jongeren te 

onderzoeken. Deze schaal werd reeds uitvoerig gebruikt en gevalideerd in onderzoek 

(bijvoorbeeld Ebesutani, Bernstein, Martinez, & Chorpita, 2011). Wij vonden een Cronbach’s α 

van .83 voor interaliserende problemen, meer specifiek: .87 voor angst, .78 voor depressie en 

.84 voor somatische klachten. Voor externaliserende problemen vonden we een Cronbach’s α 

van .90 meer specifiek .91 voor agressie en .88 voor normovertredend gedrag.  

Resultaten 

Beschrijvende analyse 

Alvorens de hypothesen elk afzonderlijk te toetsen, werd er een multivariate covariantie-

analyse (MANCOVA) uitgevoerd om verschillen na te gaan tussen de probleemjongeren en de 

adolescenten uit de controlegroep met betrekking tot de studievariabelen. Er werd gekozen voor 

dergelijke analyse omdat er telkens meerdere afhankelijke, continue variabelen waren en de 

onafhankelijke variabelen waren zowel categorisch (groep en gezinsstructuur) als continu 

(leeftijd). Om te controleren voor de effecten van leeftijd en gezinsstructuur werden deze 

variabelen opgenomen in het model als covariaten.  

De gepercipieerde opvoedingsstijl als afhankelijke variabele. 

In een eerste stap werd er gekeken of er significante verschillen aanwezig waren tussen 

de probleemjongeren en de adolescenten uit de controlegroep met betrekking tot de 

opvoedingsvariabelen, namelijk autonomieondersteuning, psychologische controle en structuur. 

De resultaten toonden aan dat het multivariaat effect van groep op de drie opvoedingsvariabelen 

niet-significant was, Wilks’ Lambda = .97, F(3, 112) = 1.23, p > .05. Het multivariaat effect van 

leeftijd en de gezinsstructuur op de opvoedingsvariabelen was eveneens niet-significant, met 

respectievelijk Wilks’ Lambda = .98, F(3, 112) = .95, p > .05 en Wilks’ Lambda = .96, F(3, 

112) = 1.51, p > .05. De resultaten van de follow-up univariate variantie-analyse worden 

voorgesteld in Tabel 3. Ondanks het niet-significante multivariate groepseffect werd er toch een 

univariaat marginaal significant effect gevonden van groep op psychologische controle (F(1, 
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114) = 3.36, p < .10, η
2 

= .03), waarbij de probleemjongeren een significant hogere mate van 

psychologische controle rapporteerden dan de adolescenten uit de controlegroep. Dit resultaat 

moet echter met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden gezien het multivariaat effect 

van groep op de drie opvoedingsvariabelen niet-significant was. 

 

Tabel 3. Verschillen in de opvoedingsvariabelen tussen probleemjongeren en adolescenten uit 

de controlegroep 

 Probleemjongeren Controlegroep   

Variabele M SD M SD F η² 

Autonomie – 

ondersteuning 
3.65 .85 3.77 .67 .20  .00 

Psychologische 

controle 
2.65 .89 2.32 .73 3.36 

+ 
.03 

Structuur 3.59 .57 3.61 .55 .59  .01 

Noot: M: gemiddelde, SD: standaarddeviatie 

 
+
 p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

Noodbevrediging en noodfrustratie als afhankelijke variabelen. 

In een volgende stap werd er gekeken of er significante verschillen aanwezig waren 

tussen de probleemjongeren en de adolescenten uit de controlegroep met betrekking tot de 

bevrediging en frustratie van de drie psychologische basisnoden, namelijk autonomie, 

competentie en verbondenheid. De resultaten toonden aan dat het multivariaat effect van groep 

op noodbevrediging en noodfrustratie niet-significant was, Wilks’ Lambda = .91, F(6, 107) = 

1.83, p > .05. Het multivariaat effect van leeftijd en de gezinsstructuur op noodbevrediging en 

noodfrustratie bleek eveneens niet-significant te zijn, met respectievelijk Wilks’ Lambda = .92, 

F(6, 107) = 1.65, p > .05 en Wilks’ Lambda = .91, F(6, 107) = 1.70, p > .05. De resultaten van 

de follow-up univariate variantie-analyse worden voorgesteld in Tabel 4. Ondanks het niet-

significante multivariate groepseffect werd er toch een univariaat marginaal significant effect 

gevonden van groep op Competentie Frustratie (F(1, 112) = 3.93, p < .10, η
2 

= .03) en een 

univariaat significant effect van groep op Verbondenheid Frustratie (F(1, 112) = 4.18, p < .05, 

η
2 

= .04), waarbij de probleemjongeren significant hogere scores rapporteerden op de frustratie 

van competentie en verbondenheid dan de adolescenten uit de controlegroep. Dit resultaat moet 

echter opnieuw met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden gezien het multivariaat 

effect van groep op noodbevrediging en noodfrustratie niet-significant was. 

 



29 

 

Tabel 4. Verschillen in noodbevrediging en noodfrustratie tussen probleemjongeren en 

adolescenten uit de controlegroep 

 Probleemjongeren Controlegroep    

Variabele M SD M SD F η² 

Autonomie 

Bevrediging 
3.76 .85 3.89 .82 .02  .00 

Competentie 

Bevrediging 
3.62 .79 3.60 .76 1.91  .02 

Verbondenheid 

Bevrediging 
3.66 .85 3.65 .90 1.13  .01 

Autonomie 

Frustratie 
2.86 .94 2.60 .81 1.27  .01 

Competentie 

Frustratie 
2.72 .93 2.24 .73 3.93 

+ 
.03 

Verbondenheid 

Frustratie 
2.54 1.14 1.97 .81 4.18 * .04 

Noot: M: gemiddelde, SD: standaarddeviatie 
+
 p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

Probleemgedrag en algemene zelfwaardering als afhankelijke variabelen. 

In een laatste stap werd er gekeken of er significante verschillen aanwezig waren tussen 

de probleemjongeren en de adolescenten uit de controlegroep met betrekking tot de 

uitkomstvariabelen, namelijk internaliserende problemen, externaliserende problemen en 

algemene zelfwaardering. De resultaten toonden aan dat het multivariaat effect van groep op 

deze variabelen significant was, Wilks’ Lambda = .79, F(3, 110) = 9.77, p < .001. Het 

multivariaat effect van leeftijd op de uitkomstvariabelen was eveneens significant, Wilks’ 

Lambda = .93, F(3, 110) = 2.71, p < .05. Het multivariaat effect van gezinsstructuur op de 

uitkomstvariabelen was niet-significant, Wilks’ Lambda = .97, F(3, 110) = 1.25, p > .05. De 

resultaten van de follow-up univariate variantie-analyse worden voorgesteld in Tabel 5. Voor 

leeftijd werd er een univariaat significant effect gevonden op externaliserende problemen (F(1, 

111) = 6.83, p < .05, η
2 

= .06) en een univariaat marginaal significant effect op internaliserende 

problemen (F(1, 111) = 3.09, p < .10, η
2 

= .03), waarbij  de oudere adolescenten significant 

hoger scoren op internaliserende problemen en externaliserende problemen dan de jongere 

adolescenten. Ondanks het niet-significante multivariate effect van gezinsstructuur werd er toch 

een univariaat marginaal significant effect gevonden van gezinsstructuur op externaliserende 

problemen (F(1, 111) = 2.89, p < .10), waarbij er meer externaliserende problemen voorkomen 

in niet-intacte gezinnen in vergelijking met intacte gezinnen. Dit effect moet echter opnieuw 

met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden gezien het multivariaat effect van 
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gezinsstructuur op de uitkomstvariabelen niet-significant was. Verder werd er een univariaat 

significant effect gevonden van groep op externaliserende problemen (F(1, 111) = 21.69, p < 

.001, η
2 

= .16), waarbij de probleemjongeren zoals verwacht significant hoger scoren op 

externaliserende problemen dan de adolescenten uit de controlegroep. 

 

Tabel 5. Verschillen in de uitkomstvariabelen tussen probleemjongeren en adolescenten uit de 

controlegroep 

 Probleemjongeren Controlegroep    

Variabele M SD M SD F η² 

Internaliserende  

problemen 
.58 .41 .37 .30 1.67 

 
.02 

Externaliserende 

problemen 
.77 .37 .31 .28 21.69 ** .16 

Algemene 

zelfwaardering 
3.61 .82 3.82 .69 .11 

 
.00 

Noot: M: gemiddelde, SD: standaarddeviatie 

 
+
 p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

Correlatie analyse 

In dit onderdeel worden onderzoeksvragen één en twee behandeld. Er werden Pearson 

correlatiecoëfficiënten berekend om de onderlinge verbanden tussen de gepercipieerde 

opvoedingsstijl, noodbevrediging versus noodfrustratie, en de aanpassing bij jongeren nader te 

onderzoeken (onderzoeksvraag 1). Hierbij werden de correlaties van de controlegroep 

vergeleken met deze van de probleemjongeren (onderzoeksvraag 2). 

Gepercipieerde opvoedingsstijl en noodbevrediging versus noodfrustratie. 

De correlaties tussen de drie opvoedingsvariabelen en de bevrediging versus frustratie 

van autonomie, competentie en verbondenheid worden weergegeven in Tabel 6. 

Autonomieondersteuning bleek significant en positief gecorreleerd te zijn met bevrediging van 

de psychologische basisnoden en dit zowel bij de probleemjongeren als bij de adolescenten uit 

de controlegroep. Hieruit blijkt dat beide groepen zich meer ondersteund voelen in de 

bevrediging van hun basisnoden naarmate ze meer autonomieondersteuning percipiëren in hun 

opvoeding. Psychologische controle was significant negatief gecorreleerd met noodbevrediging 

en significant positief gecorreleerd met noodfrustratie in beide groepen. Deze correlaties wijzen 

erop dat de probleemjongeren en de adolescenten uit de controlegroep zich minder ondersteund 
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voelen in de bevrediging van hun basisnoden en meer noodfrustratie ervaren naarmate ze meer 

psychologische controle percipiëren in hun opvoeding. Verder werd er een significant positieve 

correlatie gevonden tussen structuur en bevrediging van de psychologische basisnoden en dit 

zowel bij de probleemjongeren als bij de adolescenten uit de controlegroep. Hieruit blijkt dat 

beide groepen zich meer ondersteund voelen in de bevrediging van hun basisnoden naarmate ze 

meer structuur percipiëren in hun opvoeding.  

 

Tabel 6. Correlaties tussen de opvoedingsvariabelen en noodbevrediging versus noodfrustratie 

 Autonomie- 

ondersteuning 

Psychologische 

controle 
Structuur 

Variabele P C P C P C 

Autonomie 

Bevrediging 
.45 ** .54 ** -.42 ** -.22  .33 * .40 ** 

Competentie 

Bevrediging 
.25  .49 ** -.11  -.14  .19  .33 ** 

Verbondenheid 

Bevrediging 
.59 ** .53 ** -.38 ** -.32 ** .37 * .44 ** 

Autonomie 

Frustratie 
.00  -.11  .70 ** .59 ** .19  .20  

Competentie 

Frustratie 
.00  -.18  .26  .44 ** .17  -.08  

Verbondenheid 

Frustratie 
-.15  -.16  .52 ** .47 ** .04  -.22  

Totaalscore 

Noodbevrediging 
.51 ** .58 ** -.36 * -.26 * .35 * .45 ** 

Totaalscore 

Noodfrustratie 
-.07  -.19  .61 ** .64 ** .16  -.06  

Noot: P: probleemjongeren, C: controlegroep 
+
 p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 

Gepercipieerde opvoedingsstijl en aanpassing bij jongeren. 

De correlaties tussen de opvoedingsvariabelen en de uitkomstvariabelen worden 

weergegeven in Tabel 7. Autonomieondersteuning was significant positief gecorreleerd met 

algemene zelfwaardering bij de adolescenten uit de controlegroep. Deze correlatie wijst erop dat 

deze adolescenten een hogere algemene zelfwaardering rapporteren naarmate ze meer 

autonomieondersteuning percipiëren in hun opvoeding. Dergelijke significante correlatie werd 

niet teruggevonden bij de probleemjongeren. Psychologische controle bleek significant en 
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positief gecorreleerd te zijn met internaliserende problemen en externaliserende problemen bij 

de probleemjongeren. Met andere woorden, deze jongeren rapporteren meer internaliserende en 

externaliserende problemen naarmate ze meer psychologische controle percipiëren in hun 

opvoeding. Verder werd er een significant negatieve correlatie gevonden tussen psychologische 

controle en algemene zelfwaardering bij de adolescenten uit de controlegroep, waarbij 

adolescenten uit de controlegroep een lagere algemene zelfwaardering rapporteren naarmate ze 

meer psychologische controle percipiëren in hun opvoeding. Bij de opvoedingsvariabele 

structuur werd er enkel bij de adolescenten uit de controlegroep een significant positieve 

correlatie gevonden met algemene zelfwaardering, waarbij deze adolescenten een hogere 

algemene zelfwaardering rapporteren naarmate ze meer structuur percipiëren in hun opvoeding.  

 

Tabel 7. Correlaties tussen de opvoedingsvariabelen en de uitkomstvariabelen 

 Autonomie- 

ondersteuning 

Psychologische 

controle 
Structuur 

Variabelen P C P C P C 

Internaliserende  

problemen 
.08  -.04  .42 ** .12  .21  -.02  

Externaliserende 

problemen 
.06  -.05  .40 ** .21  .27  .03  

Algemene zelfwaardering .18  .32 ** -.10  -.23 * -.00  .33 ** 

Noot: P: probleemjongeren, C: controlegroep 
+
 p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 

Noodbevrediging versus noodfrustratie en aanpassing bij jongeren. 

De correlaties tussen de uitkomstvariabelen en bevrediging versus frustratie van de 

psychologische basisnoden worden weergegeven in Tabel 8. Frustratie van de psychologische 

basisnoden bleek significant en positief gecorreleerd te zijn met internaliserende problemen en 

externaliserende problemen in beide groepen. Hieruit blijkt dat de probleemjongeren en de 

adolescenten uit de controlegroep hogere scores rapporteren op internaliserende problemen en 

externaliserende problemen naarmate ze meer noodfrustratie ervaren. Noodfrustratie vertoonde 

verder een significant negatieve correlatie met algemene zelfwaardering bij de adolescenten uit 

de controlegroep. Deze correlatie toont aan dat deze adolescenten een negatievere algemene 

zelfwaardering rapporteren naarmate ze zich meer gefrustreerd voelen in hun basisnoden. In lijn 

met voorgaande bevinding vertoonde noodbevrediging een significant positieve correlatie met 

algemene zelfwaardering bij de adolescenten uit de controlegroep. Dit betekent dat deze 
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adolescenten hogere scores rapporteren op algemene zelfwaardering naarmate ze meer 

noodbevrediging ervaren. 

 

Tabel 8. Correlaties tussen de uitkomstvariabelen en noodbevrediging versus noodfrustratie 

 Internaliserende 

problemen 

Externaliserende 

problemen 

Algemene 

zelfwaardering 

Variabele P C P C P C 

Autonomie 

Bevrediging 
.02  -.11  -.03  -.14  .16  .34 ** 

Competentie 

Bevrediging 
.20  -.10  -.01  -.20  -.01  .30 * 

Verbondenheid 

Bevrediging 
.01  -.02  .03  -.15  .10  .39 ** 

Autonomie 

Frustratie 
.43 ** .25 * .39 ** .25 * -.25  -.37 ** 

Competentie 

Frustratie 
.47 ** .34 ** .36 * .31 ** -.26  -.44 ** 

Verbondenheid 

Frustratie 
.53 ** .08  .47 ** .19  -.13  -.28 * 

Totaalscore 

Noodbevrediging 
.12  -.08  .00  -.19  .01  .40 ** 

Totaalsore 

Noodfrustratie 
.59 ** .27 * .51 ** .30 * -.25  -.46 ** 

Noot: P: probleemjongeren, C: controlegroep 
+
 p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 

Moderatie 

In dit onderdeel wordt er dieper ingegaan op onderzoeksvraag twee. De voorgaande 

correlationele analyses suggereren immers een aantal gelijkenissen maar ook een aantal 

verschillen tussen de twee groepen in termen van de samenhang tussen de studievariabelen. Met 

behulp van regressie analyse werd er meer formeel gekeken of de groep waartoe de jongeren 

behoren een invloed heeft op (a) de relatie tussen de opvoedingsvariabelen en de 

uitkomstvariabelen (b) de relatie tussen noodbevrediging versus noodfrustratie en de 

uitkomstvariabelen en (c) de relatie tussen de opvoedingsvariabelen en noodbevrediging versus 

noodfrustratie. Tenslotte wordt ook de derde onderzoeksvraag behandeld. Via regressie analyse 

werd nagegaan of autonomieondersteuning en psychologische controle de relatie tussen 

structuur en de aanpassing bij jongeren modereren (onderzoeksvraag drie).  
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Moderatie van groep in de relatie tussen opvoeding en aanpassing bij jongeren. 

Zoals eerder al aangetoond, bleek dat de opvoedingsvariabelen in sommige gevallen 

significant gerelateerd waren aan de uitkomstvariabelen. Nu zal gekeken worden of de groep 

waartoe de jongeren behoren deze relatie kan versterken of afzwakken. Hierbij werd opnieuw 

gecontroleerd voor leeftijd en gezinsstructuur. 

Er werden interactietermen (groep x Psychologische controle, groep x 

Autonomieondersteuning, groep x Structuur)  gecreëerd om de regressie te kunnen uitvoeren. 

Voorafgaand aan deze berekening werden de variabelen gestandaardiseerd. 

Interactiecomponenten werden berekend als het product van de gestandaardiseerde variabelen in 

de interactie. In Tabel 9 worden de regressiecoëfficiënten gepresenteerd. Leeftijd vertoonde een 

marginaal significant verband met internaliserende problemen en een significant verband met 

externaliserende problemen. Met andere woorden, oudere jongeren scoren hoger op zowel 

internaliserende problemen als externaliserende problemen. Verder werd er een marginaal 

significant verband gevonden tussen de gezinsstructuur en internaliserende problemen enerzijds 

en de gezinsstructuur en externaliserende problemen anderzijds, waarbij jongeren die afkomstig 

zijn uit niet-intacte gezinnen meer internaliserende problemen en externaliserende problemen 

rapporteren dan jongeren uit intacte gezinnen.  

Er bleek tevens een siginificant effect te zijn van groep op externaliserende problemen, 

waarbij de probleemjongeren meer externaliserende problemen rapporteren dan de adolescenten 

uit de controlegroep. Verder bleek dat psychologische controle op zichzelf een positief 

significant verband had met internaliserende problemen en externaliserende problemen en een 

marginaal negatief significant verband had met algemene zelfwaardering. Voor de dimensie 

autonomieondersteuning werd er een marginaal significant verband gevonden met algemene 

zelfwaardering. 

Met betrekking tot de interactie effecten werd er een significant modererend effect 

gevonden van groep op de relatie tussen psychologische controle en internaliserende problemen 

en werd er een significant marginaal modererend effect gevonden van groep op de relatie tussen 

structuur en algemene zelfwaardering. 
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Tabel 9. Moderatie van groep in de relatie tussen opvoeding en aanpassing bij jongeren 

 Internaliserende 

problemen 

Externaliserende 

problemen 

Algemene 

zelfwaardering 

Variabele β β β 

Leeftijd .20 
+ 

.24 ** -.08  

Gezin .16
 + 

.15 
+ 

-.10  

       

Groep .07  .36 *** -.03  

Autonomieondersteuning .04  .01  .20 
+ 

Pychologische controle .24 * .22 ** -.17 
+ 

Structuur .06  .11  .13  

       

Groep x Autonomie-

ondersteuning 
.06 

 
.02 

 
.01 

 

Groep x Psychologische 

Controle 
.19 * .10  .10  

Groep x Structuur .09  .11  -.20 
+ 

Noot: 
+
 p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

Er werden simple slope analyses uitgevoerd om enerzijds het effect van groep op de 

relatie tussen psychologische controle en internaliserende problemen te illustreren (zie Figuur 2) 

en anderzijds om het effect van groep op de relatie tussen structuur en algemene zelfwaardering 

te illustreren (zie Figuur 3). In Figuur 2 zien we duidelijk dat de groep waartoe de jongeren 

behoren de relatie beïnvloedt tussen psychologische controle en internaliserende problemen. 

Een hoge mate van psychologische controle is in sterkere mate geassocieerd met meer 

internaliserende problemen bij de probleemjongeren dan bij de adolescenten uit de 

controlegroep.  In Figuur 3 kunnen we terugvinden dat de groep waartoe de jongeren behoren 

eveneens de relatie beïnvloedt tussen structuur en algemene zelfwaardering. Een hoge mate van 

structuur tendeert enkel bij de adolescenten uit de controlegroep geassocieerd te zijn met een 

hogere algemene zelfwaardering.  
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Moderatie van groep in de relatie tussen noodbevrediging versus noodfrustratie en 

aanpassing bij jongeren. 

Zoals eerder al aangetoond, bleek dat noodbevrediging en noodfrustratie significant 

gerelateerd waren aan de uitkomstvariabelen. Nu zal gekeken worden of de groep waartoe de 

jongeren behoren deze relatie kan versterken of afzwakken. Hierbij werd opnieuw gecontroleerd 

voor leeftijd en gezinsstructuur. Voor deze analyses werden de totaalscores van 

noodbevrediging en noodfrustratie gebruikt (a) omwille van een gebrek aan betrouwbaarheid 
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Figuur 2. Moderatie van groep tussen de relatie van psychologische controle en       

internaliserende problemen 

Figuur 3. Moderatie van groep tussen de relatie van structuur en algemene zelfwaardering 
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van één van de subschalen (zie Tabel 2), (b) om het aantal analyses te beperken en (c) omdat de 

verschillende subschalen van beide schaalscores ook typisch op dezelfde manier correleren met 

de andere variabelen (zie Tabel 6 en Tabel 8). 

Er werden interactietermen (groep x Bevrediging, groep x Frustratie) gecreëerd om de 

regressie te kunnen uitvoeren. Voorafgaand aan deze berekening werden de variabelen opnieuw 

gestandaardiseerd. Interactiecomponenten werden berekend als het product van de 

gestandaardiseerde variabelen in de interactie. In Tabel 10 worden de regressiecoëfficiënten 

gepresenteerd. Er werd een significant positief verband gevonden tussen leeftijd en 

internaliserende problemen en tussen leeftijd en externaliserende problemen, waaruit blijkt dat 

oudere jongeren meer internaliserende problemen en externaliserende problemen rapporteren. 

De structuur van het gezin vertoonde een marginaal significant verband met externaliserende 

problemen, waaruit blijkt dat jongeren die afkomstig zijn uit niet-intacte gezinnen meer 

externaliserende problemen rapporteren  dan jongeren uit intacte gezinnen.  

Verder bleek dat noodfrustratie op zichzelf een positief significant verband had met 

internaliserende problemen en externaliserende problemen en een negatief significant verband 

had met algemene zelfwaardering. Noodbevrediging vertoonde een marginaal significant 

verband met algemene zelfwaardering. 

Met betrekking tot de interactie effecten werd er enerzijds een significant modererend 

effect gevonden van groep op de relatie tussen noodfrustratie en internaliserende problemen en 

anderzijds een marginaal significant modererend effect op de relatie tussen noodfrustratie en 

externaliserende problemen. 

Er werden opnieuw simple slope analyses uitgevoerd om enerzijds het effect van groep 

op de relatie tussen noodfrustratie en internaliserende problemen te illustreren (zie Figuur 4) en 

anderzijds om het effect van groep op de relatie tussen noodfrustratie en externaliserende 

problemen te illustreren (zie Figuur 5). In Figuur 4 zien we duidelijk dat de groep waartoe de 

jongeren behoren de relatie beïnvloedt tussen noodfrustratie en internaliserende problemen. Een 

hoge mate van noodfrustratie is bij de probleemjongeren in sterkere mate geassocieerd met meer 

internaliserende problemen dan bij de adolescenten uit de controlegroep. Aan de hand van 

Figuur 5 kunnen we afleiden dat de groep waartoe de jongeren behoren eveneens een invloed 

heeft op de relatie tussen noodfrustratie en externaliserende problemen. Een hoge mate van 

noodfrustratie is bij de probleemjongeren in sterkere mate geassocieerd met meer 

externaliserende problemen dan bij de adolescenten uit de controlegroep. 
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Tabel 10. Moderatie van groep in de relatie tussen noodbevrediging versus noodfrustratie en 

aanpassing bij jongeren 

 Internaliserende 

problemen 

Externaliserende 

problemen 

Algemene 

zelfwaardering 

Variabele β β β 

Leeftijd .19 * .23 ** -.01  

Gezin .13
  

.13 
+ 

-.10  

       

Groep .01  .34 *** -.01  

Bevrediging .10  -.01  .18 
+ 

Frustratie .38 *** .29 *** -.34 ** 

       

Groep x 

Bevrediging 
.11  .07  -.08  

Groep x 

Frustratie 
.21 * .12 

+ 
.08 

 

Noot: 
+
 p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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Figuur 4. Moderatie van groep tussen de relatie van noodfrustratie  en internaliserende 

problemen 
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Moderatie van groep in de relatie tussen opvoeding en noodbevrediging versus 

noodfrustratie. 

Zoals eerder al aangetoond, bleek dat de opvoedingsvariabelen gerelateerd waren aan de 

noodbevrediging en noodfrustratie bij jongeren. Nu zal gekeken worden of de groep waartoe de 

jongeren behoren deze relatie kan versterken of afzwakken. Hierbij werd opnieuw gecontroleerd 

voor leeftijd en gezinsstructuur. 

Er werden interactietermen (groep x Autonomieondersteuning, groep x Psychologische 

controle, groep x Structuur) gecreëerd om de regressie te kunnen uitvoeren. Voorafgaand 

werden de variabelen gestandaardiseerd. Interactiecomponenten werden berekend als het 

product van de gestandaardiseerde variabelen in de interactie. In Tabel 11 worden de 

regressiecoëfficiënten gepresenteerd. Er werd een marginaal significant verband gevonden 

tussen leeftijd en bevrediging van de noden, waaruit blijkt dat oudere jongeren meer 

noodbevrediging rapporteren. 
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Figuur 5. Moderatie van groep tussen de relatie van noodfrustratie  en externaliserende 

problemen 
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Tabel 11. Moderatie van groep in de relatie tussen opvoeding en noodbevrediging versus 

noodfrustratie 

 Noodbevrediging Noodfrustratie 

Variabele β β 

Leeftijd -.16 
+ 

.08  

Gezin .01  .02  

     

Groep .15 
+ 

.12  

Autonomieondersteuning .38 *** .02 
 

Pychologische controle -.28 ** .63 *** 

Structuur .32 *** -.06  

     

Groep x Autonomie-

ondersteuning 
-.07 

 
-.01 

 

Groep x Psychologische 

controle 
.02 

 
-.01 

 

Groep x Structuur -.11  .18 * 

Noot: 
+
 p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

Er was eveneens een marginaal significant effect van groep op noodbevrediging waarbij 

de adolescenten uit de controlegroep meer noodbevrediging ervaren. Verder bleken 

autonomieondersteuning en structuur een positief significant verband te hebben met 

noodbevrediging. Psychologische controle bleek een significant negatief verband te hebben met 

noodbevrediging en een significant positief verband te hebben met noodfrustratie. 

Met betrekking tot de interactie effecten werd er enkel een significant modererend effect 

gevonden van groep op de relatie tussen structuur en noodfrustratie. 

Om het effect van groep op de relatie tussen structuur en noodfrustratie te illustreren, is 

een simple slope analyse uitgevoerd. Voor een visuele weergave wordt er verwezen naar Figuur 

6. Op deze figuur kunnen we zien dat de groep waartoe de jongeren behoren de relatie 

beïnvloedt tussen structuur en noodfrustratie. Een hoge mate van structuur is bij de 

probleemjongeren immers in grotere mate geassocieerd met noodfrustratie dan bij de 

adolescenten uit de controlegroep. 
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Moderatie van autonomieondersteuning en psychologische controle.  

Zoals voordien reeds werd aangetoond, bleek structuur significant en positief gerelateerd 

te zijn aan algemene zelfwaardering en noodbevrediging. Nu zal gekeken worden of de manier 

waarop structuur wordt gecommuniceerd deze relatie kan versterken of afzwakken. Er werd 

opnieuw gecontroleerd voor leeftijd en gezinsstructuur.      

Er werden interactietermen (Structuur x Autonomieondersteuning, Structuur x 

Psychologische controle) gecreëerd om de regressie te kunnen uitvoeren. Voorafgaand aan deze 

berekening werden de variabelen gestandaardiseerd. Interactiecomponenten werden berekend 

als het product van de gestandaardiseerde variabelen in de interactie. In Tabel 12 worden de 

regressiecoëfficiënten van de regressie analyse gepresenteerd. Leeftijd vertoonde een marginaal 

significant verband met internaliserende problemen en een significant verband met 

externaliserende problemen. Met andere woorden, oudere jongeren scoren hoger op zowel 

internaliserende problemen als externaliserende problemen. Verder werd er een marginaal 

significant verband gevonden tussen leeftijd en bevrediging van de noden waaruit blijkt dat 

oudere jongeren meer noodbevrediging rapporteren. Gezinsstructuur vertoonde een significant 

verband met externaliserende problemen, waarbij jongeren die afkomstig zijn uit niet-intacte 

gezinnen meer externaliserende problemen rapporteren dan jongeren uit intacte gezinnen. 

Verder werd er een significant effect gevonden  van groep op externaliserende problemen, 

waarbij de probleemjongeren meer externaliserende problemen rapporteren dan de adolescenten 

uit de controlegroep. Tenslotte werd er ook een marginaal significant effect gevonden van groep 

op noodbevrediging waarbij de adolescenten uit de controlegroep meer noodbevrediging 

ervaren.  
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Figuur 6. Moderatie van groep tussen de relatie van structuur en noodfrustratie 
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Uit de resultaten bleek tevens dat psychologische controle een positief significant verband 

vertoonde met internaliserende problemen, externaliserende problemen en noodfrustratie. 

Verder bleek dat psychologische controle een negatief significant verband had met 

noodbevrediging en een marginaal negatief significant verband had met algemene 

zelfwaardering. Autonomieondersteuning en structuur bleken een positief significant verband te 

hebben met noodbevrediging. 

Met betrekking tot de interactie effecten werd er geen significant modererend effect 

gevonden van autonomieondersteuning en psychologische controle op de relatie tussen (a) 

structuur en de verschillende uitkomstvariabelen en (b) structuur en noodbevrediging versus 

noodfrustratie. 

 

Tabel 12. Moderatie van autonomieondersteuning en psychologische controle 

 Internaliserende 

problemen 

Externaliserende 

problemen 

Algemene 

zelfwaardering 

Nood- 

bevrediging 

Nood-

frustratie 

 

Variabele 
β β β β β 

Leeftijd .19 
+ 

.24 ** -.11  -.17 
+ 

.08  

Gezin .16  .15 * -.13  -.01  .04  

Groep .09  .37 *** .01  .16 
+ 

.12  

           

Structuur .03  .11  .18  .31 *** -.08  

Autonomie- 

ondersteuning 
.05  .03  .16 

 
.35 *** .01 

 

Psychologische  

Controle 
.26 ** .24 ** -.13 

+ 
-.27 ** .59 *** 

           

Structuur x 

Autonomie- 

ondersteuning 

-.04  .03  -.05 

 

-.04 

 

-.08 

 

Structuur x 

Psychologische 

Controle 

-.03  .02  .15 

 

-.02 

 

-.06 

 

Noot:  
+
 p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

Mediatie 

In deze sectie wordt onderzoeksvraag vier behandeld aan de hand van een mediatie 

model. Het door ons onderzochte model wordt voorgesteld in Figuur 7. Om een mediatie-effect 

te kunnen aantonen, moeten vier stappen doorlopen worden (Baron & Kenny, 1986). In een 

eerste stap gingen we na of de predictoren een significant effect hadden op de 
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uitkomstvariabelen (pad a in Figuur 7). In de tweede stap gingen we na of er een significant 

verband bestond tussen de predictoren en de mediator (pad b in Figuur 7). In de laatste stap 

tenslotte, onderzochten we of de mediator een significant effect had op de uitkomstvariabelen 

(pad c in Figuur 7). Vervolgens werd het verband tussen de predictoren en de 

uitkomstvariabelen nagegaan, daarbij controlerend voor de mediator (pad a in Figuur 7 met 

controle voor de mediator). Dit verband werd vergeleken met het oorspronkelijk vastgestelde 

verband tussen de variabelen. Wanneer het verband tussen de predictoren en de 

uitkomstvariabelen niet langer significant was na controle voor de mediërende variabele, 

konden we besluiten dat er een mediatie effect aanwezig was.  

In totaal werden er drie mediatie analyses uitgevoerd, één voor elke uitkomstvariabele. 

Internaliserende problemen, externaliserende problemen en algemene zelfwaardering waren 

onze uitkomstvariabelen. We gingen het effect na van één mediator, namelijk noodfrustratie. 

Noodbevrediging werd niet opgenomen in de mediatie analyses gezien dit niet significant 

gecorreleerd was met de uitkomstvariabelen (zie Tabel 10). Telkens gingen we na welke rol 

noodfrustratie speelt in de relatie tussen de opvoedingsvariabelen en de aanpassing bij jongeren. 

In al de analyses werd er steeds gecontroleerd voor leeftijd en gezinsstructuur.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figuur 7. Mediatie model voor de relatie tussen de opvoedingsvariabelen en de 

uitkomstvariabelen bij jongeren, zoals gemedieerd door noodfrustratie 

 

Internaliserende problemen als uitkomstvariabele. 

Allereerst voerden we de mediatie analyse uit met internaliserende problemen als 

uitkomstvariabele. Dit mediatiemodel werd enkel onderzocht bij de probleemjongeren gezien er 

enkel bij hen een significant effect werd gevonden van de opvoedingsvariabelen op 

internaliserende problemen in de voorgaande analyses. 

Predictoren 

Psychologische Controle 

Autonomieondersteuning 

Structuur 

Mediator 

Noodfrustratie 

Uitkomsten 

Internaliserende problemen 

Externaliserende problemen 

Algemene zelfwaardering 

Figuur 7. Mediatie model voor de relatie tussen de opvoedingsvariabelen en de 

uitkomstvariabelen bij jongeren, zoals gemedieerd door noodfrustratie 
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Om de eerste stap uit het mediatieproces toe te passen, werd er een regressie analyse 

uitgevoerd met internaliserende problemen als afhankelijke variabele en de 

opvoedingsconstructen als onafhankelijke variabelen. De coëfficiënten van de vier stappen van 

de mediatie-analyse worden weergegeven in Tabel 13. De resultaten toonden aan dat de relatie 

tussen psychologische controle en internaliserende problemen significant positief was. Met 

andere woorden, hoe meer psychologische controle de probleemjongeren percipiëren in hun 

opvoeding, hoe meer internaliserende problemen ze rapporteren. Vervolgens onderzochten we 

de relatie tussen psychologische controle en noodfrustratie. Om dit te onderzoeken werd er een 

regressieanalyse uitgevoerd met noodfrustratie als afhankelijke variabele en de 

opvoedingsconstructen als onafhankelijke variabelen. Psychologische controle vertoonde een 

significant positieve samenhang met noodfrustratie, waarbij de probleemjongeren meer 

noodfrustratie rapporteren naarmate ze meer psychologische controle percipiëren in hun 

opvoeding. Als laatste stap in het proces werd er gekeken naar de relatie tussen psychologische 

noodfrustratie en internaliserende problemen. Er werd opnieuw een regressieanalyse uitgevoerd 

met internaliserende problemen als afhankelijke variabele en noodfrustratie als onafhankelijke 

variabele. De resultaten toonden aan dat er een significant positief verband aanwezig was. Met 

andere woorden, hoe meer noodfrustratie de probleemjongeren ervaren, hoe meer 

internaliserende problemen ze rapporteren. Wanneer we tenslotte opnieuw keken naar het 

verband tussen psychologische controle en internaliserende problemen, met controle voor 

noodfrustratie, vonden we dat dit verband niet langer significant was. Op basis hiervan kunnen 

we besluiten dat er een mediatie effect aanwezig is tussen psychologische controle en 

internaliserende problemen. Met andere woorden, de invloed van psychologische controle op 

internaliserende problemen wordt gemedieerd door noodfrustratie.  

Externaliserende problemen als uitkomstvariabele. 

In dit onderdeel voerden we de mediatie analyse uit met externaliserende problemen als 

uitkomstvariabele. Dit mediatiemodel werd onderzocht in de totale steekproef. Er werd immers 

(a) een effect gevonden van externaliserende problemen in de totale groep en (b) het effect werd 

niet gemodereerd door de groep waartoe de jongeren behoren.  

Om de eerste stap uit het mediatieproces toe te passen, werd er een regressie analyse 

uitgevoerd met externaliserende problemen als afhankelijke variabelen en de 

opvoedingsconstructen als onafhankelijke variabelen. De coëfficiënten van de vier stappen van 

de mediatie-analyse worden weergegeven in Tabel 13. De resultaten toonden aan dat de relatie 

tussen psychologische controle en externaliserende problemen significant positief was. Met 

andere woorden, hoe meer psychologische controle de jongeren percipiëren in hun opvoeding, 

hoe meer externaliserende problemen ze rapporteren. Vervolgens onderzochten we de relatie 
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tussen psychologische controle en noodfrustratie. Om dit te onderzoeken werd er een regressie 

analyse uitgevoerd met noodfrustratie als afhankelijke variabele en de opvoedingsconstructen 

als onafhankelijke variabelen. Psychologische controle vertoonde een significant positieve 

samenhang met noodfrustratie, waarbij de jongeren meer noodfrustratie rapporteren naarmate ze 

meer psychologische controle percipiëren in hun opvoeding. Als laatste stap in het proces werd 

er gekeken naar de relatie tussen psychologische noodfrustratie en externaliserende problemen. 

Er werd opnieuw een regressie analyse uitgevoerd met externaliserende problemen als 

afhankelijke variabele en noodfrustratie als onafhankelijke variabele. De resultaten toonden aan 

dat er een significant positief verband aanwezig was. Met andere woorden, hoe meer 

noodfrustratie de jongeren ervaren, hoe meer externaliserende problemen ze rapporteren. 

Wanneer we tenslotte opnieuw keken naar het verband tussen psychologische controle en de 

externaliserende problemen, met controle voor noodfrustratie, vonden we dat dit verband niet 

langer significant was. Op basis hiervan kunnen we besluiten dat er een mediatie effect 

aanwezig is tussen psychologische controle en externaliserende problemen. Met andere 

woorden, de invloed van psychologische controle op de externaliserende problemen wordt 

gemedieerd door noodfrustratie.  

Algemene zelfwaardering als uitkomstvariabele. 

Wanneer we de eerste stap uitvoerden van het mediatie proces konden we reeds besluiten 

dat noodfrustratie geen mediërende rol kan vervullen in de relatie tussen de 

opvoedingsconstructen en de algemene zelfwaarde van jongeren. Het direct verband tussen de 

drie opvoedingsconstructen en algemene zelfwaardering bleek immers niet significant te zijn. 

 

Tabel 13. Noodfrustratie als mediator tussen psychologische controle en internaliserende en 

externaliserende problemen 

Mediator 

Uitkomst- 

variabelen 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 

β β β β 

Noodfrustratie Internaliserende 

problemen 
.33 * .61 *** .48 ** .16 

 Externaliserende 

problemen 
.28 ** .63 *** .43 *** .01 

Noot: Stap 1 = pad van de onafhankelijke variabele naar de afhankelijke variabele,  

Stap 2 = pad van de onafhankelijke variabele naar de mediator, Stap 3 = pad van de mediator 

naar de afhankelijke variabele, Stap 4 = pad 1 met controle voor de mediator. 
+
 p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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Discussie 

In de studie beschreven in deze scriptie is de samenhang tussen de gepercipieerde 

opvoedingsstijl en de aanpassing bij jongeren nader onderzocht aan de hand van een 

vergelijkend onderzoek tussen probleemjongeren en goed aangepaste adolescenten 

(controlegroep). In deze studie werden er vier onderzoeksvragen besproken. 

De eerste onderzoeksvraag richtte zich op de relaties tussen de gepercipieerde 

opvoedingsstijl, noodbevrediging versus noodfrustratie en de aanpassing bij jongeren. Een 

tweede onderzoeksvraag richtte zich op de vraag of deze relaties analoog dan wel verschillend 

zijn bij probleemjongeren versus adolescenten uit een controlegroep.  Een derde 

onderzoeksvraag ging na of structuur een negatieve invloed heeft op de aanpassing bij jongeren 

indien dit gecombineerd wordt met psychologische controle. De vierde onderzoeksvraag 

tenslotte, onderzocht in het bijzonder of de relatie tussen psychologische controle en aanpassing 

bij jongeren gemedieerd wordt door de frustratie van autonomie, competentie en verbondenheid. 

In dit laatste deel van deze scriptie worden de resultaten uitgebreid besproken en 

becommentarieerd. Vervolgens worden de sterktes en de tekorten van het onderzoek overlopen, 

worden er suggesties besproken voor toekomstig onderzoek en een laatste punt bespreekt de 

praktische en klinische implicaties van deze studie. Er wordt afgesloten met een algemeen 

besluit.  

Bespreking resultaten 

Beschrijvende analyse. 

Vooraleer de verschillende hypothesen getoetst werden, zijn er preliminaire analyses 

uitgevoerd om de twee groepen met elkaar te vergelijken en om de invloed van de 

demografische variabelen (leeftijd en gezinsstructuur) te onderzoeken. Er werd een marginaal 

significant verschil gevonden tussen de probleemjongeren en de adolescenten uit de 

controlegroep met betrekking tot psychologische controle en de frustratie van competentie en 

verbondenheid. Hieruit blijkt dat probleemjongeren meer psychologische controle percipiëren in 

hun opvoeding en zich meer gefrustreerd voelen in hun nood aan competentie en verbondenheid 

dan de adolescenten uit de controlegroep. Doch moeten we voorzichtig zijn bij het interpreteren 

van deze verschillen gezien de multivariate effecten niet-significant waren. Verder werd er een 

significant verschil gevonden met betrekking tot externaliserende problemen, waarbij de 

probleemjongeren zoals verwacht significant hogere scores rapporteerden op externaliserende 

problemen dan de adolescenten uit de controlegroep.  
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Bij de demografische variabelen bleken zowel de gezinsstructuur als de leeftijd van de 

jongeren geen significant effect te hebben op de opvoedingsvariabelen en de bevrediging en 

frustratie van de psychologische basisnoden. De leeftijd van de jongeren bleek wel een 

marginaal significant effect te hebben op internaliserende problemen en een significant effect te 

hebben op externaliserende problemen. Deze problemen waren duidelijk meer aanwezig op 

oudere leeftijd. Voor de gezinsstructuur werd er een marginaal significant effect gevonden op 

externaliserende problemen. Dit wijst erop dat er meer externaliserende problemen voorkomen 

in niet-intacte gezinnen dan in intacte gezinnnen. Dit verschil moet echter opnieuw met de 

nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden gezien het multivariaat effect van 

gezinsstructuur niet significant was.  

Onderzoeksvraag 1 & 2. 

Correlatie analyse 

In een eerste stap werd er gekeken in welke mate de opvoedingsvariabelen gerelateerd 

waren aan de bevrediging en frustratie van de psychologische basisnoden. Op basis van de zelf-

determinatietheorie (Deci & Ryan, 2000) verwachtten we dat, ongeacht de groep waartoe de 

jongeren behoren,  controlerend opvoeden negatief geassocieerd zou zijn met noodbevrediging 

en dat autonomieondersteuning en structuur positief geassocieerd zouden zijn met 

noodbevrediging. Deze verwachtingen werden bevestigd.  Ook wij vonden een positieve 

samenhang tussen autonomieondersteuning en structuur en de bevrediging van de 

psychologische basisnoden in beide groepen. Dit toont aan dat jongeren - ongeacht of ze 

behoren tot de groep van de probleemjongeren of niet -  zich meer ondersteund voelen in de 

bevrediging van hun basisnoden naarmate ze meer autonomieondersteuning en structuur 

percipiëren in hun opvoeding. Het tegenovergestelde verband werd teruggevonden voor 

psychologische controle. Psychologische controle vertoonde een negatieve samenhang met 

noodbevrediging en een positieve samenhang met noodfrustratie. Beide groepen voelen zich 

bijgevolg meer gefrustreerd in hun psychologische basisnoden naarmate ze meer 

psychologische controle percipiëren in hun opvoeding. Wat opnieuw in lijn ligt met onze 

verwachtingen.  

Vervolgens werden de correlaties onderzocht tussen de opvoedingsvariabelen en de 

uitkomstvariabelen. We verwachtten opnieuw op basis van de zelf-determinatietheorie (Deci & 

Ryan, 2000) dat, ongeacht de groep waartoe de jongeren behoren, psychologische controle 

positief geassocieerd zou zijn met probleemgedrag en negatief met algemene zelfwaardering. 

Bij autonomieondersteuning en structuur verwachtten we een positief verband met algemene 

zelfwaardering en een negatief verband met probleemgedrag. Psychologische controle bleek 

positief geassocieerd te zijn met internaliserende problemen en externaliserende problemen bij 
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de probleemjongeren maar niet bij de adolescenten uit de controlegroep. Hoe meer moeders 

gebruik maken van psychologische controle in hun opvoeding, hoe meer internaliserende en 

externaliserende problemen de probleemjongeren rapporteren. Psychologische controle 

vertoonde verder een negatief verband met algemene zelfwaardering, maar enkel bij de 

adolescenten uit de controlegroep. Adolescenten uit de controlegroep rapporteren bijgevolg een 

lagere algemene zelfwaardering naarmate ze meer psychologische controle percipiëren in hun 

opvoeding. De positieve verbanden met probleemgedrag zijn consistent met een aantal studies 

die werden aangehaald in de inleiding (bijvoorbeeld Barber, 1996; Barber et al., 1994; 

Galambos et al., 2003; Joussemet et al., 2008). Het negatieve verband met algemene 

zelfwaardering is consistent met de studie van Wang et al. (2007). Autonomieondersteuning en 

structuur bleken beiden positief geassocieerd te zijn met algemene zelfwaardering bij de 

adolescenten uit de controlegroep maar niet bij de probleemjongeren. Opvallend aan 

bovenstaande resultaten is dat in de groep van de probleemjongeren vooral verbanden gevonden 

werden met de negatieve uitkomsten (internaliserende problemen en externaliserende 

problemen). Dit in contrast met de controlegroep waarin er vooral verbanden werden gevonden 

met de positieve uitkomst (algemene zelfwaardering). Dit zou er eventueel op kunnen wijzen 

dat in de groep van de probleemjongeren vooral de probleemgedragingen saillant zijn terwijl in 

de controlegroep welzijn en positieve ontwikkeling relatief meer saillant zijn.  

In een laatste stap werden de correlaties onderzocht tussen de uitkomstvariabelen en de 

bevrediging en frustratie van de psychologische basisnoden. Op basis van de zelf-

determinatietheorie (Deci & Ryan, 2000) verwachtten we dat noodbevrediging geassocieerd zou 

zijn met positieve uitkomsten en dat noodfrustratie geassocieerd zou zijn met negatieve 

uitkomsten in beide groepen. Deze verwachtingen werden bevestigd. Frustratie van autonomie, 

competentie en verbondenheid bleek positief geassocieerd te zijn met internaliserende 

problemen en externaliserende problemen, zowel bij de probleemjongeren als bij de 

adolescenten uit de controlegroep. Hoe meer noodfrustratie jongeren ervaren, hoe meer 

internaliserende en externaliserende problemen ze rapporteren. Bij de adolescenten uit de 

controlegroep bleek noodfrustratie negatief gecorreleerd te zijn met algemene zelfwaardering en 

noodbevrediging positief gecorreleerd te zijn met algemene zelfwaardering. Het positieve 

verband met algemene zelfwaardering is consistent met een aantal andere studies (bijvoorbeeld 

Reis et al., 2000; Vansteenkiste et al., 2006). Dit wijst erop dat deze adolescenten een lagere 

algemene zelfwaardering rapporteren naarmate ze meer noodfrustratie en minder 

noodbevrediging ervaren in hun opvoeding. Een mogelijke verklaring voor het verband tussen 

noodfrustratie en externaliserende problemen werd reeds geboden door Deci & Ryan (2000). 

Deze auteurs stelden vast dat noodfrustratie vaak resulteert in compensatoir gedrag voor het 
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gebrek aan gevoelens van autonomie, competentie en verbondenheid. Volgens Deci & Ryan 

(2000) kan dit compensatoir gedrag leiden tot rebellie en antisociaal gedrag.  

Moderatie 

Aan de hand van regressie analyses werd er meer formeel onderzocht of de groep waartoe 

de jongeren (probleemjongeren of controlegroep) behoren een invloed heeft op de gevonden 

verbanden tussen de studievariabelen. Zoals in de inleiding van deze scriptie reeds werd 

aangehaald, zijn er in de wetenschappelijke literatuur immers een aantal contrasterende 

perspectieven aanwezig over de vraag of psychologische controle bij alle jongeren een 

negatieve invloed heeft op de ontwikkeling. Er werden drie regressie analyses uitgevoerd en we 

kwamen tot volgende bevindingen: 

Een eerste regressie analyse onderzocht de moderatie van groep in de relatie tussen 

opvoeding en aanpassing bij jongeren. Uit de resultaten bleek dat de groep een invloed had op 

de relatie tussen psychologische controle en internaliserende problemen, waarbij een hoge mate 

van psychologische controle bij de probleemjongeren in sterkere mate geassocieerd is met meer 

internaliserende problemen dan bij de adolescenten uit de controlegroep. De groep bleek ook 

een effect te hebben op de relatie tussen structuur en algemene zelfwaardering, waarbij een hoge 

mate van structuur enkel bij de adolescenten uit de controlegroep tendeert geassocieerd te zijn 

met een hogere algemene zelfwaardering.  

Een tweede regressie analyse onderzocht de moderatie van groep in de relatie tussen 

noodbevrediging en noodfrustratie bij jongeren. Uit de resultaten bleek dat de groep waartoe de 

jongeren behoren een invloed had op de relatie tussen noodfrustratie en internaliserende 

enerzijds en op de relatie tussen noodfrustratie en externaliserende problemen anderzijds. Met 

andere woorden, een hoge mate van noodfrustratie is bij de probleemjongeren in sterkere mate 

geassocieerd met meer internaliserende problemen en externaliserende problemen dan bij de 

adolescenten uit de controlegroep.  

De laatste regressie analyse die werd uitgevoerd, onderzocht de moderatie van groep in 

de relatie tussen opvoeding en noodbevrediging en noodfrustratie. Er werd enkel een 

modererend effect gevonden van groep op de relatie tussen structuur en noodfrustratie, waarbij 

een hoge mate van structuur bij de probleemjongeren in sterkere mate geassocieerd is met meer 

noodfrustratie dan bij de adolescenten uit de controlegroep.  

Conclusie. 

Uit bovenstaande resultaten blijkt dat er meer gelijkenissen dan verschillen zijn tussen 

beide groepen en indien er verschillen waren, was het zo dat psychologische controle en 

noodfrustratie met meer uitgesproken negatieve uitkomsten samenhingen bij de 



50 

 

probleemjongeren. Deze resultaten bieden evidentie tegen de relativistische modellen 

(bijvoorbeeld Mason et al. 1996) die de hypothese naar voor schuiven dat een bepaalde mate 

van psychologische controle wel goed zou zijn en liggen in lijn met de zelf-determinatietheorie, 

die stelt dat een controlerende opvoeding de universele nood aan autonomie frustreert.  

Onderzoeksvraag 3. 

Zoals in de inleiding werd besproken zou structuur een verschillende invloed hebben op 

de ontwikkelingsuitkomsten afhankelijk of deze opvoedingsstijl gecombineerd wordt met 

autonomieondersteuning of psychologische controle (Soenens & Vansteenkiste, 2010). Er werd 

verwacht dat structuur een positieve invloed had op de aanpassing bij jongeren indien dit 

gecombineerd werd met autonomieondersteuning en een negatieve invloed had op de 

aanpassing indien dit werd gecombineerd met psychologische controle.  

Meer specifiek onderzochten we aan de hand van regressie analyse op welke manier 

autonomieondersteuning en psychologische controle het verband tussen structuur en de 

aanpassing bij jongeren modereren. Onze vooropgestelde hypothese werd niet bevestigd. Uit de 

huidige data blijkt dat wanneer structuur wordt gecommuniceerd op een controlerende  manier 

dit niet meer negatievere ontwikkelingsuitkomsten met zich meebrengt dan wanneer structuur 

wordt gecommuniceerd op een autonomieondersteunende manier.  

Deze bevinding strookt niet met voorgaand onderzoek. Zoals eerder besproken kwamen 

Galambos et al. (2003) tot de conclusie dat de manier waarop structuur gecommuniceerd wordt 

een effect had op de relatie tussen structuur en externaliserende problemen. Het is mogelijk dat 

het verschil in bevindingen te wijten is aan het verschillend onderzoeksdesign in deze huidige 

studie en de studie van Galambos  et al. (2003). Galambos et al. (2003) hanteerden immers een 

longitudinaal onderzoeksdesign waardoor men met grotere betrouwbaarheid uitspraken kan 

doen over de oorzaak-gevolg relaties tussen de onderzochte variabelen. Verder onderzoek 

binnen een longitudinaal design is wenselijk, dit kan verduidelijking geven over het al dan niet 

bestaan van een interactie-effect.  

Onderzoeksvraag 4. 

Met de vierde en laatste onderzoeksvraag gingen we na of de relatie tussen 

psychologische controle en aanpassing bij jongeren gemedieerd werd door lage 

noodbevrediging en hoge noodfrustratie, zoals we verwachtten op basis van de zelf-

determinatietheorie (Deci & Ryan, 2000). Deze verwachtingen werden grotendeels bevestigd. 

Er werd een mediatie effect gevonden van noodfrustratie in de relatie tussen 

psychologische controle en internaliserende problemen bij de probleemjongeren en in de relatie 

tussen psychologische controle en externaliserende problemen bij de volledige steekproef. De 
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frustratie van autonomie, competentie en verbondenheid biedt bijgevolg een verklaring voor de 

negatieve impact van psychologische controle op de internaliserende problemen en 

externaliserende problemen bij jongeren. Er werd geen mediatie effect gevonden in de relatie 

tussen de opvoedingsvariabelen en de algemene zelfwaardering van jongeren.  

Sterktes en limitaties 

Er zijn nog niet veel studies die de onderliggende mechanismen hebben onderzocht 

waardoor psychologische controle een negatieve invloed heeft op de aanpassing bij jongeren. 

Deze studie toont aan dat noodfrustratie als verklarend mechanisme optreedt tussen 

psychologische controle, de onafhankelijke variabele, en internaliserende en externaliserende 

problemen, de afhankelijke variabelen. De resultaten van deze studie dragen dan ook bij aan de 

groeiende literatuur over de onderliggende processen die een verklaring kunnen bieden voor de 

relatie tussen de opvoedingsstijlen en de aanpassing bij jongeren.  

Een andere sterkte van dit onderzoek is dat er verschillen kunnen onderzocht worden 

tussen probleemjongeren en adolescenten uit een controlegroep. Verschillende studies hebben 

reeds de invloed onderzocht van de verschillende opvoedingsstijlen op de aanpassing bij 

jongeren. Aan de hand van deze studie kunnen we nagaan of deze resultaten ook opgaan voor 

een steekproef van probleemjongeren.  

Naast sterktes zijn er ook een aantal limitaties verbonden aan deze studie. Zo zijn de 

statistische analyses enkel gebaseerd op de rapportages van de jongeren om de verschillende 

studievariabelen te meten. Dergelijke zelfrapportages kunnen leiden tot een overschatting van 

bepaalde relaties die we hebben teruggevonden. De rapportages van de jongeren kunnen 

namelijk door verschillende factoren beïnvloed worden. Zo werden de vragenlijsten van de 

jongeren afgenomen in groep. In het merendeel van de gevallen was er geen proefleider 

aanwezig tijdens de afnamen, enkel een leerkracht of een opvoeder. Hierdoor bestaat de 

mogelijkheid dat de jongeren onder invloed van leeftijdsgenoten de vragenlijst niet geheel 

waarheidsgetrouw hebben ingevuld.  

In deze studie wordt er geen rekening gehouden met de socio-economische verschillen 

tussen beide steekproeven. De data van de controlegroep werden enkel verzameld op een ASO 

school. We kunnen veronderstellen dat het merendeel van de ouders van deze leerlingen een 

hogere sociaal-economische status hebben. De probleemjongeren waren allen – op één na – 

afkomstig van het technisch of het beroepsonderwijs, waarbij we over het algemeen kunnen 

veronderstellen dat de sociaal-economische status lager ligt dan bij de controlegroep. Doordat er 

in deze studie niet gecontroleerd werd voor de sociaal-economische status is het mogelijk dat de 

verschillen die we hebben teruggevonden tussen beide groepen veroorzaakt worden door een 

verschil in sociaal-economische status.  



52 

 

De studie werd cross-sectioneel uitgevoerd: de jongeren werden eenmalig en op hetzelfde 

tijdstip bevraagd. Hierdoor kunnen de gevonden correlationele verbanden in twee richtingen 

geïnterpreteerd worden. Men gaat er vaak van uit dat ouders aan de hand van hun opvoeding 

een impact hebben op de aanpassing van hun kind maar het is eveneens plausibel dat het 

psychosociaal functioneren van hun kind ouders er juist toe brengt om een bepaalde 

opvoedingsstijl te hanteren. Zo kan het zijn dat moeders reageren op het moeilijk gedrag van 

hun kind met een controlerende respons in een poging om het probleemgedrag van hun kind 

tegen te gaan. Longitudinaal onderzoek is nodig om de richting van het verband verder te 

onderzoeken. Omwille van de cross-sectionele aard van deze studie kunnen we tevens geen 

langdurige effecten bestuderen of voorspellen. 

Tenslotte zijn er nog enkele limitaties verbonden aan de steekproeven die gebruikt 

werden in deze studie. Zowel de steekproef van de probleemjongeren als de steekproef van de 

controlegroep waren beperkt in grootte waardoor we de representativiteit in vraag kunnen 

stellen. Verder trad er bij de steekproef van de probleemjongeren veel non-response op (38 

jongeren haakten af). Hierdoor kunnen we ons de vraag stellen of de groep die afgehaakt heeft, 

verschilt van de groep probleemjongeren die wel deelgenomen heeft aan het onderzoek.   

Suggesties voor toekomstig onderzoek 

Omwille van de nadelen die verbonden zijn aan cross-sectioneel onderzoek kan men in de 

toekomst beter gebruik maken van longitudinaal onderzoek waarin de verschillende 

studievariabelen minstens twee keer gemeten worden. Dergelijk onderzoek laat toe om een 

uitspraak te doen over de richting van de verbanden en om de aanpassing van jongeren op lange 

termijn te onderzoeken.  

In onze studie hebben we zowel regressie analyses als mediatie analyses uitgevoerd. De 

mediërende en modererende mechanismen die we gevonden hebben, zijn het zeker waard om 

verder te onderzoeken zodat de literatuur hieromtrent kan uitgebreid worden.  

Verder kan er in toekomstig onderzoek meer aandacht geschonken worden aan socio-

economische verschillen en kan men eventueel gebruik maken van meerdere methoden om de 

opvoedingsstijlen te bevragen (bv. rapportages van de ouders) zodat storende variabelen zoveel 

mogelijk uitgesloten kunnen worden.  

In het huidige onderzoek werd er enkel gekeken naar noodfrustratie als mediator tussen 

psychologische controle en de aanpassing bij jongeren. Het kan interessant zijn om in 

toekomstig onderzoek de kwaliteit van motivatie op te nemen als mediator. 

Het kan ook interessant zijn om in toekomstig onderzoek na te gaan of de effecten van de 

opvoedingsstijlen op de bevrediging en frustratie van de psychologische basisnoden en op de 

aanpassing bij jongeren zich ook voordoen over verschillende etnische groepen heen. Immers, 
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volgens de zelf-determinatietheorie (Deci & Ryan, 2000) zou een controlerende opvoedingsstijl 

universeel negatieve gevolgen met zich meebrengen voor het bevredigen van de psychologische 

basisnoden en zo, ongeacht de culturele achtergrond, maladaptief functioneren met zich 

meebrengen.   

Praktische en klinische implicaties 

De vergelijkende studie die we hebben uitgevoerd schept duidelijkheid over een 

discussiepunt dat  zowel aanwezig is in de wetenschappelijke literatuur, als in het 

maatschappelijk debat, namelijk: moeten jongeren - en voornamelijk probleemjongeren -

strenger aangepakt worden of brengt een controlerende opvoedingsstijl eerder ongewenste 

effecten met zich mee? Onze studie heeft aangetoond dat een psychologisch controlerende 

opvoedingsstijl geassocieerd is met negatieve uitkomsten en dit zowel bij goed aangepaste 

adolescenten als bij probleemjongeren. In de mate dat toekomstig longitudinaal onderzoek en 

onderzoek met meerdere informanten, onze resultaten bevestigt, kunnen we aan ouders van 

zowel goed aangepaste jongeren als probleemjongeren de aanbeveling geven om 

psychologische controle te vermijden. Het is aangewezen om jongeren hun eigen weg te laten 

gaan door autonomie aan te moedigen en om duidelijke verwachtingen en regels te 

communiceren. Echter, indien de hypothese van de relativistische modellen bevestigd was 

geweest in ons onderzoek, hadden we andere aanbevelingen moeten geven aan ouders van goed 

aangepaste adolescenten en probleemjongeren. Meer bepaald hadden we dan aan ouders van 

probleemjongeren de aanbeveling moeten geven om gebruik te maken van psychologische 

controle in hun opvoeding, terwijl ouders van goed aangepaste adolescenten de boodschap 

hadden gekregen om psychologische controle te vermijden.  

Conclusie 

Het belangrijkste onderzoeksgedeelte van deze scriptie onderzocht mogelijke 

tussenliggende mechanismen die een verklaring zouden kunnen bieden voor het negatieve 

verband tussen psychologische controle en de aanpassing bij jongeren. We trachtten aan te 

tonen dat dit verband gemedieerd werd door psychologische noodfrustratie. Deze 

verwachtingen werden bevestigd; psychologische controle is geassocieerd met meer 

noodfrustratie wat op zijn beurt geassocieerd is met meer internaliserende en externaliserende 

problemen bij jongeren. Met deze studie werd nogmaals bewezen dat een controlerende 

opvoeding samenhangt met maladaptieve uitkomsten.  
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