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Abstract 

 De term "de jeugd van tegenwoordig" illustreert de stereotyperende manier 

waarop jongeren vaak worden benaderd. Het Amerikaanse kader van de Positive Youth 

Development (PYD) focust op de ontwikkelingskrachten van jongeren: wat maakt dat 

zij het goed doen? Dezelfde vraag wordt gesteld én beantwoordt vanuit de 

Zelfdeterminatietheorie (ZDT) met de bevrediging van de psychologische basisnoden 

autonomie, competentie en verbondenheid.  

 In dit onderzoek werden verschillende hypothesen onderzocht. De relatie tussen 

ontwikkelingskrachten en welzijn werd voor het eerst bij Vlaamse jongeren onderzocht. 

De invloed van psychologische noodbevrediging bij jongeren op welzijn werd eveneens 

onderzocht. We hebben geprobeerd empirische evidentie te vinden voor de theoretische 

gelijkenissen tussen de PYD en ZDT. We onderzochten eveneens mediërende effecten 

van psychologische noodbevrediging op het verband tussen ontwikkelingskrachten en 

welzijn bij jongeren.  

 Via vragenlijsten hebben we de gegevens van 387 Vlaamse jongeren uit het 

Technisch en Beroepsonderwijs kunnen gebruiken. We vonden dat jongeren die veel 

ontwikkelingskrachten bezitten minder internaliserende en externaliserende problemen 

vertonen en zich ook psychologisch en fysiek beter in hun vel voelen. Jongeren die 

geloven in hun eigen kunnen vertonen eveneens een hoger welzijn. 

Ontwikkelingskrachten dragen bij aan psychologische noodbevrediging. Uiteindelijk 

vonden we een aantal gemedieerde effecten, waarbij het verband tussen de 

ontwikkelingskrachten en welzijn verklaard werd door psychologische 

noodbevrediging. Competentie blijkt de belangrijkste bron van welzijn te zijn, maar ook 

de belangrijkste mediator in de relatie tussen ontwikkelingskrachten en welzijn. 

 Implicaties naar theorie en praktijk worden gegeven, alsook suggesties voor 

verder onderzoek. 
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Inleiding 

 "Bijna 1 op de 5 Brusselse jongeren verlaat secundair onderwijs zonder 

diploma" kopt De Morgen (Ophalvens, 2012). Ook De Standaard laat zich uit over de 

Vlaamse jongeren: "Vlaamse jeugd voelt zich dik, alleen en schoolmoe" (Belga, 2012). 

Er kan niet naast gekeken worden: jongeren komen vaak in het nieuws en dikwijls op 

een weinig flatterende manier. Doet de Vlaamse jeugd het werkelijk zo slecht of hangt 

de media een verkeerd beeld op? In deze masterproef wordt een poging gedaan om deze 

negatieve beeldvorming tegen te gaan en op een andere manier naar jongeren te kijken. 

Veel jongeren doen het namelijk goed, ook jongeren die uit een kwetsbare context 

komen. We geven aandacht aan wat goed gaat bij jongeren en wat daarvoor zorgt. Deze 

positieve invalshoek is van belang want jongeren vandaag zijn de volwassenen van 

morgen. Een maatschappij waarin jongeren het gevoel hebben een bijdrage te kunnen 

leveren, van belang zijn en gewaardeerd worden, is een maatschappij die 

verantwoordelijke jongeren grootbrengt (Lerner & Benson, 2003).  

 In deze masterproef wordt beroep gedaan op het theoretisch kader van de 

Positive Youth Development (PYD; Lerner, 2005; Scales, Benson & Roehlkepartain, 

2011), een visie op jongeren waarbij gefocust wordt op hun sterktes om er zo voor te 

zorgen dat zij volwassenen worden die hun steentje bijdragen in de maatschappij. 

Hierbij wordt de rol van interne en externe ontwikkelingskrachten aangehaald. Dit zijn 

kenmerken die ervoor zorgen dat jongeren zich succesvol ontwikkelen en deze kunnen 

zowel in zichzelf als in hun omgeving te vinden zijn. In deze masterproef worden ook 

elementen gebruikt uit de Zelfdeterminatietheorie (ZDT; Deci & Ryan, 2000; Ryan & 

Deci, 2000), meer specifiek het concept van de drie psychologische basisnoden, zijnde 

autonomie, competentie en verbondenheid (Deci & Ryan, 2000). Wanneer jongeren 

opgroeien in een samenleving of context die deze drie noden promoot, zullen zij 

psychologisch groeien en zal hun welzijn bevorderd worden.  

 In deze masterproef worden hypotheses onderzocht op twee niveaus. Enerzijds 

wensen we op empirisch niveau de ontwikkelingskrachten en psychologische 

noodbevrediging te onderzoeken bij een steekproef van Vlaamse jongeren. We willen 

tevens het welzijnsniveau van deze jongeren onderzoeken en in verband brengen met 

deze twee bronnen van welbevinden. Anderzijds wensen we op een meer theoretisch 

niveau de twee theoretische kaders die we hanteren tegenover elkaar uit te zetten. We 
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willen nagaan of het mogelijke verband tussen ontwikkelingskrachten en welzijn deels 

verklaard kan worden vanuit de bevrediging van de psychologische noden van jongeren. 

In dit opzicht zouden psychologische noden een mediator zijn tussen 

ontwikkelingskrachten en welzijn.  

 In deze theoretische inleiding zal eerst het kader van de PYD aan bod komen 

met verduidelijking van het concept ontwikkelingskrachten. In een volgend onderdeel 

wordt de ZDT en het concept psychologische noden besproken. Nadien worden deze 

twee theoretische kaders met elkaar in verband gebracht en wordt de relatie tussen 

ontwikkelingskrachten en psychologische noden verduidelijkt. In dit onderdeel zal 

duidelijk worden waarom we een mediërend verband verwachten. Tot slot zullen de 

onderzoeksvragen en hypothesen van deze masterproef opgesomd worden.  

Positive Youth Development 

 Theoretisch overzicht. Zoals in de inleiding vermeld vinden we een focus op de 

sterktes en krachten van jongeren waardevoller dan een probleemgerichte kijk op de 

ontwikkeling van jongeren. Daarom hanteren we als algemeen kader doorheen deze 

masterproef de visie van de positieve jeugdontwikkeling, meer bekend onder de naam 

Positive Youth Development (PYD). Eerst wordt de oorsprong en ontwikkeling van 

PYD geschetst en daarna komen de verschillende theoretische conceptualisaties van 

positieve ontwikkeling van jongeren aan bod met als laatste de empirische evidentie 

hiervoor. 

 In het begin van de twintigste eeuw kwam er interesse voor het onderzoeken van 

de adolescentie als ontwikkelingsperiode. Hall (1844-1924, in Lerner, von Eye, Lerner, 

Lewin-Bizan & Bowers, 2010) zag deze ontwikkelingsfase als een tijd van "storm en 

stress". Hierin ontstond de kiem van het deficitmodel, een model dat er van uitgaat dat 

jongeren van nature een deficit in hun gedrag hebben waardoor zij wild en onbeschaafd 

gedrag vertonen. Adolescenten lopen steeds risico en vormen een gevaar voor zichzelf 

en anderen. Ze zijn problemen die dienen aangepakt te worden (Lerner, 2005). Positieve 

ontwikkeling wordt binnen dit deficitmodel gekenmerkt door de afwezigheid van 

probleemgedrag zoals pesten, alcoholgebruik, onveilige seksuele activiteiten, of 

middelenmisbruik (Lerner et al., 2010).  

 PYD gooit het begin jaren negentig over een andere boeg, waarbij jongeren 

gezien worden als bronnen die dienen ontwikkeld te worden (Lerner et al., 2005). Men 
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gaat er van uit dat jongeren zich positief ontwikkelen wanneer hun sterktes 

overeenkomen met beschikbare bronnen van gezonde groei in hun omgeving. Deze 

bronnen zijn de "developmental assets" ofwel ontwikkelingskrachten die later in deze 

masterproef worden besproken (Lerner, 2005). De positieve ontwikkeling van jongeren 

wordt binnen PYD als "thriving" benoemd. Van Dale (Hannay, 1994) vertaalt dit als 

gedijen, welvaren, bloeien en voorspoedig zijn. Doorheen deze masterproef zal 

positieve ontwikkeling synoniem staan aan het concept "thriving".  

 PYD kent zijn oorsprong in de Developmental Systems Theory ofwel de 

ontwikkelingssysteemtheorie. In deze theorie staat de plasticiteit van de menselijke 

ontwikkeling centraal, met name de idee dat in elke mens de mogelijkheid tot 

verandering aanwezig is. Dit potentieel ontstaat uit de wederkerige relaties tussen de 

zich ontwikkelende jongere en de verschillende niveaus van zijn of haar omgeving. 

Wanneer deze relaties zowel de jongere als zijn omgeving bevorderen, zijn deze 

adaptief. Dit alles geeft aanleiding tot de positieve ontwikkeling van jongeren (Lerner et 

al., 2010). Het potentieel tot verandering in elke mens is een fundamentele sterkte van 

de mens en uit dit idee is PYD gegroeid (Lerner et al., 2011).  

 De positieve ontwikkeling van jongeren wordt in de literatuur op verschillende 

manieren en met verschillende termen geoperationaliseerd. Zo staat in de visie van 

Benson en Scales (2009) het concept "sparks" of vonken centraal. Deze vonken worden 

omschreven als een passie voor een onderwerp of vaardigheid van eigen keuze, dat 

metaforisch gezien een vuur doet branden in het leven van de adolescent. Dit vuur zorgt 

voor energie, vreugde, doel en richting. De positieve ontwikkeling van de jongere is in 

deze visie de combinatie van deze vonken doorheen de tijd en de acties die zowel de 

jongere als zijn of haar omgeving onderneemt om deze te steunen, te ontwikkelen en te 

koesteren. Benson (2003) geeft aan dat er zeven gedragsindicatoren van positieve 

ontwikkeling bij jongeren zouden zijn, waaronder succes op school, leiderschap, 

anderen helpen, fysieke gezondheid behouden, uitstel van bevrediging, waardering voor 

diversiteit en tegenslagen overwinnen.  

 Lerner (2005) operationaliseert de positieve ontwikkeling van jongeren aan de 

hand van vijf C's die de componenten van positieve ontwikkeling zouden zijn. Deze zijn 

"competence" of competentie, "confidence" of vertrouwen, "connection" of verbinding, 

"character" of karakter en "caring" of bekommernis. Een veronderstelde zesde C is 
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"contribution" of bijdrage. In de visie van Lerner is het zo dat wanneer een jongere 

doorheen zijn ontwikkeling deze vijf C's voldoende vertoont, hij op weg is naar een 

ideale volwassenheid. Dit kenmerkt zich door bijdragen te leveren aan zichzelf door 

bijvoorbeeld je gezondheid op peil te houden maar ook door bijdragen te leveren aan je 

gezin, familie, gemeenschap en maatschappij. Dit is het verband tussen de vijf C's en de 

zesde C, bijdrage leveren. Lerner (2004) verduidelijkt deze componenten door kort hun 

inhoud weer te geven. Zo verwijst competentie naar de succesvolle acties van een 

persoon in een specifiek domein. Er zijn verschillende soorten competentie. Sociale 

competentie verwijst naar interpersoonlijke vaardigheden en cognitieve competentie 

verwijst naar cognitieve vaardigheden. Academische competentie betreft 

schoolresultaten en aanwezigheid op school. Beroepsmatige competentie verwijst naar 

positieve werkgewoonten en keuzes voor een toekomstige carrière. Vertrouwen als 

tweede C verwijst naar een intern gevoel van algemene, positieve zelfwaarde en self-

efficacy. Het is een globale manier van naar jezelf kijken in tegenstelling tot 

domeinspecifieke overtuigingen. Als derde C duidt verbinding op de positieve banden 

die de jongere heeft met personen en instituties. In een positieve relatie zijn er 

bidirectionele uitwisselingen tussen de jongere en zijn peers, gezin, school, en 

gemeenschap waarbij beide partijen bijdragen tot de relatie. Karakter duidt als vierde C 

op respect voor sociale en culturele regels, de aanwezigheid van moraliteit en integriteit. 

Als vijfde en laatste C duidt bekommernis op sympathie en empathie voor anderen.  

 PYD als stroming streeft ernaar om de individuele en ecologische bronnen van 

positieve ontwikkeling bij jongeren te identificeren en vervolgens deze kennis 

beleidsmatig toe te passen aan de hand van preventieprogramma’s. PYD staat erop dat 

een efficiënt beleid niet enkel gericht is op probleemreductie of preventie maar ook op 

het koesteren van omgevingen die de kenmerken van positieve ontwikkeling promoten 

(Lerner et al, 2010). 

 Deze concepten uit PYD zijn reeds empirisch onderzocht. De 4-H Study of 

Positive Youth Development (Lerner, 2005) heeft longitudinaal onderzoek uitgevoerd 

naar de vijf C's. Deze studie bevestigde het bestaan van de vijf C's als latente 

constructen, alsook hun positieve correlatie met de zesde C, contribution, en hun 

negatieve correlatie met risicogedrag. Uit de National Promises Study (Scales et al., 

2011) is tevens gebleken dat de vijf componenten van positieve ontwikkeling een 
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compenserend effect hebben bij jongeren van het mannelijke geslacht, van een etnische 

minderheid of met een laag inkomen. Zij vertoonden, ondanks de aanwezigheid van 

deze kwetsbaarheidsfactoren, dezelfde positieve gedragsuitkomsten als een niet-

risicovolle groep indien de vijf C’s aanwezig waren. 

 Ontwikkelingskrachten. "Developmental Assets" of ontwikkelingskrachten 

zijn een concept dat gehanteerd wordt door Search Institute. Dit is een Amerikaanse 

organisatie die de positieve ontwikkeling van jongeren wil bevorderen in tal van 

sectoren door onderzoek, ontwikkeling van surveys en beleidsondersteuning. Benson et 

al. (2006) omschrijft ontwikkelingskrachten als de sociale en ecologische 

voedingsstoffen voor de groei van gezonde jongeren. Het is geen eenvoudig en 

simplistisch construct. Het betreft voedingsbronnen voor de ontwikkeling die complexe 

patronen van ervaringen omvatten.  

 Search Institute (2006) geeft aan dat er 40 ontwikkelingskrachten zouden zijn. In 

deze masterproef zal deze indeling verder gehanteerd worden. Deze zijn opgedeeld in 

externe en interne ontwikkelingskrachten. De externe ontwikkelingskrachten betreffen 

de volgende vier categorieën: "support" of steun, "empowerment", "boundaries and 

expectations" of grenzen en verwachtingen, en "constructive use of time" of constructief 

tijdgebruik. Elk van deze categorieën is opgebouwd uit een aantal bronnen van 

ontwikkelingskrachten. Zo ontstaat het gevoel van steun volgens Search Institute door 

zes bronnen: steun vanuit het gezin, positieve communicatie in het gezin, steun in 

relaties met andere volwassenen, steun vanuit de buurt, steun vanuit de school en de 

betrokkenheid van de ouders in de scholing van de jongere. De tweede categorie van 

externe ontwikkelingskrachten is empowerment en bestaat uit vier bronnen, zijnde 

waardering voor de jongere vanuit de gemeenschap, de visie dat jongeren worden 

gezien als bronnen, de mogelijkheid voor de jongere om te dienen in de gemeenschap 

en veiligheid. Dit laatste houdt in dat de jongere zich veilig voelt thuis, op school en in 

de gemeenschap. De derde externe categorie van ontwikkelingskrachten zijn de grenzen 

en verwachtingen. Deze categorie bestaat uit zes bronnen: grenzen vanuit het gezin, 

grenzen vanuit de school, grenzen vanuit de gemeenschap, volwassen rolmodellen, 

positieve invloed van vrienden en hoge verwachtingen van ouder(s) en leerkrachten. Als 

laatste externe categorie is er het constructieve gebruik van tijd dat vier bronnen heeft: 

Creatieve activiteiten, deelnemen aan jeugdprogramma's, lid zijn van een religieuze 
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gemeenschap en tijd thuis doorbrengen, dragen allen bij tot constructief gebruik van 

tijd.  

 De interne ontwikkelingskrachten omvatten volgende vier categorieën: 

"commitment to learning" of engagement tot leren, "positive values" of positieve 

waarden, "social competencies" of sociale vaardigheden en "positive identity" of 

positieve identiteit. Ook deze categorieën hebben elk hun bronnen. Bronnen die 

bijdragen tot engagement tot leren zijn motivatie om je doelen te bereiken, engagement 

voor school, huiswerk maken, een band hebben met je school en lezen voor je plezier. 

Positieve waarden verwijzen naar empathie, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid, 

integriteit, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en zelfbeheersing. De derde categorie bij 

de interne ontwikkelingskrachten zijn de sociale vaardigheden. Bronnen in deze 

categorie zijn plannen en beslissingen nemen, interpersoonlijke vaardigheden, culturele 

vaardigheden, weerstandsvaardigheden en vreedzame conflictoplossende vaardigheden. 

De laatste categorie van interne ontwikkelingskrachten is de positieve identiteit. 

Bronnen hierbij zijn persoonlijke controle, zelfvertrouwen, het gevoel een doel te 

hebben in het leven en een positieve visie over de toekomst.  

 Theokas et al. (2005) ervaarden de structuur van 40 ontwikkelingskrachten, 

zoals initieel voorzien door Search Institute, als te log. Daarom werden in een 

grootschalig onderzoek 14 schalen geïdentificeerd, die laden op twee hogere-

ordeconstructen, zijnde individuele en ecologische ontwikkelingskrachten. Op de 

individuele ontwikkelingskrachten laden zeven factorschalen die verwijzen naar het 

individu, zijn of haar gedrag en gevoelens over zichzelf. Deze schalen zijn persoonlijke 

waarden, sociaal bewustzijn, interpersoonlijke waarden, regels en grenzen, deelname 

aan activiteiten, engagement voor school, en vermijden van risico’s. De ecologische 

ontwikkelingskrachten bestaan uit zeven factorschalen die verwijzen naar externe 

condities vanuit de omgeving die als steun of hulpbronnen dienen voor het individu. 

Deze factorschalen zijn verbondenheid met school, verbondenheid met het gezin, 

verbondenheid met de gemeenschap, positieve identiteit, veiligheid in de nabije 

omgeving, betrokkenheid van de ouders en volwassen mentoren.  

Twee van deze factorschalen waren theoretisch gezien verbonden aan een andere 

categorie. Positieve identiteit verwijst naar de jongere zijn of haar gevoelens over 

zichzelf en de toekomst en zou verwacht worden binnen de interne 
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ontwikkelingskrachten. Regels en grenzen worden opgelegd vanuit de omgeving en 

zouden daarom als ecologische ontwikkelingskracht verwacht worden. Dat ze toch op 

de andere hogere-orde constructen laden, toont het belang van de integratie van interne 

en externe ontwikkelingskrachten voor positieve ontwikkeling. De relatie tussen 

individuele en ecologische ontwikkelingskrachten is grafisch weergegeven in Figuur 1.  

Een positieve identiteit haalt de jongere uit zijn nabije omgeving en kan 

bijgevolg niet hiervan onderscheiden worden. Regels en grenzen worden door de 

jongere geïnternaliseerd tot zijn eigen regels en grenzen, waardoor deze factorschaal 

verwijst naar interne ontwikkelingskrachten. Vanuit het perspectief van de 

ontwikkelingssysteemtheorie kan dit beschouwd worden als een bevestiging van de 

nood aan integratie tussen de interne en ecologische ontwikkelingskrachten opdat er 

positieve ontwikkeling van de jongere kan ontstaan.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Individuele en ecologische 

ontwikkelingskrachten (Theokas et al., 2005). 

 

 Ontwikkelingskrachten meten. Doorheen de jaren zijn er veel indicatoren van 

risicogedrag opgemaakt met als vaakst voorkomende gedragingen: gebruik van alcohol, 

tabak en andere drugs, seksuele activiteit en geweld. Deze negatieve indicatoren geven 

echter niet aan wat de maatschappij verlangt van haar jongvolwassenen en van daaruit 

ontstaat de nood aan een maat van positieve ontwikkeling. In het onderzoek van 

Theokas et al. (2005), zoals boven aangehaald, heeft men daarvoor de dataset 

gehanteerd van Search Institute. Zij hebben de ontwikkelingskrachten bij jongeren 

gemeten aan de hand van de Profile of Student Life - Attitudes and Behavior Survey. 92 

items meten de 40 ontwikkelingskrachten aan de hand van een vijfpunten Likert-schaal.  
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 Murphey, Lamonda, Carney en Duncan (2004) hebben een kortere maat van 

ontwikkelingskrachten opgemaakt om risicogedrag en gezondheidsbevorderend gedrag 

te voorspellen. Uit de bestaande 40 ontwikkelingskrachten selecteerden zij er 6, zijnde 

de schoolresultaten, communicatie met de ouders over school, visie van de jongere op 

hun rol bij het nemen van schoolgerelateerde beslissingen, deelname van de jongeren 

aan naschoolse activiteiten, vrijwilligerswerk en de visie van de jongere over hun 

belang in de gemeenschap. Deze beperkte selectie bleek voorspellend te zijn voor 

risicogedrag en gezondheidsgedrag.  

 Search Institute heeft verder zelf nog een instrument opgesteld om de 40 

ontwikkelingskrachten te onderzoeken bij jongeren, namelijk de Developmental Assets 

Profile for Adolescents. Deze specifieke vragenlijst voor jongeren van 11 tot en met 18 

jaar biedt de mogelijkheid om de verdeling van ontwikkelingskrachten voor elk individu 

in kaart te brengen (Search Institute, 2006) en wordt ook gebruikt in deze masterproef.  

 De relatie tussen ontwikkelingskrachten en welzijn van jongeren. Search 

Institute (2011) geeft aan dat ontwikkelingskrachten een sterke invloed hebben op het 

gedrag van de adolescent. Uit een studie bij 150.000 11 tot en met 18-jarigen in 

Amerika in 2003 bleek dat ontwikkelingskrachten jongeren zowel kunnen beschermen 

tegen probleemgedrag alsook positief gedrag promoten. Figuur 2 toont aan dat jongeren 

met het hoogste aantal ontwikkelingskrachten het minst vatbaar zijn voor de vier 

soorten risicogedrag: problematisch alcoholgebruik, geweld, illegaal druggebruik en 

seksuele activiteit. Dezelfde invloed is ook terug te vinden bij ander probleemgedrag, 

zoals roken, depressie, antisociaal gedrag, problemen op school, rijden onder invloed en 

gokken.  
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Figuur 2. De relatie tussen ontwikkelingskrachten en indicatoren van 

risicogedrag (http://www.searchinstitute.org). 

 

 Ontwikkelingskrachten hebben, zoals hierboven vermeld, ook de mogelijkheid 

om positieve attitudes en gedrag te promoten. Figuur 3 toont aan dat jongeren die meer 

ontwikkelingskrachten bezitten, meer leiderschap vertonen, een goede gezondheid 

behouden, diversiteit waarderen en vaker slagen op school. 

 

Figuur 3. De relatie tussen ontwikkelingskrachten en indicatoren van 

welzijn (http://www.searchinstitute.org). 

 

 Het werkingsprincipe van deze ontwikkelingskrachten is eerder eenvoudig: hoe 

meer ontwikkelingskrachten een adolescent bezit, hoe beter de uitkomsten zijn op zowel 
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academische, sociaal-emotionele als gedragsmaten. Deze bevindingen zijn van 

toepassing voor eender welke etnische groep, geslacht of socio-economische status in 

deze uitgebreide studie (Scales et al., 2011). 

De Zelfdeterminatietheorie 

 Theoretisch overzicht. In deze masterproef wordt, naast het theoretisch kader 

van de PYD, ook het kader van de Zelfdeterminatietheorie (ZDT) gehanteerd. We zijn 

immers op zoek naar een positieve invalshoek op jongeren en de ZDT sluit hier nauw 

bij aan. In dit overzicht argumenteren we waarom de ZDT goed past binnen deze 

masterproef, om vervolgens de concepten intrinsieke en extrinsieke motivatie te 

verklaren. Nadien worden de verschillende vormen van extrinsieke motivatie 

verduidelijkt, alsook het proces waarlangs dit verloopt, namelijk de internalisatie. Als 

laatste komt de mensvisie van de ZDT aan bod. 

 De ZDT focust zich volgens Ryan en Deci (2000, p. 68) algemeen op "het 

onderzoeken van de intrinsieke tendens tot groei en de aangeboren psychologische 

noden die de basis zijn voor deze groei, in het bijzonder de motivatie en 

persoonlijkheidsintegratie van mensen, alsook de condities die deze positieve processen 

bevorderen". Deci en Ryan (1995) willen met de ZDT de verdeeldheid van de mens niet 

ontkennen, maar benadrukken zijn drang naar eenheid, alsook de invloed van de sociale 

contexten die daarbij een belangrijke rol spelen. De rol van de therapeut hierbij is om 

deze drang naar eenheid te faciliteren en niet om deze te sturen. Dit alles getuigt van een 

sterke positieve invalshoek waarbij gefocust wordt op de eigen krachten van jongeren, 

alsook de invloed van hun omgeving. Dit toont aan waarom het kader van de ZDT goed 

aansluit bij deze masterproef.  

 De ZDT is een theorie over de menselijke motivatie. Hierbij maakt men een 

onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Intrinsiek gemotiveerd gedrag is 

te definiëren als het uitvoeren van activiteiten omdat ze spontaan interessant en boeiend 

zijn op zichzelf (Deci, 1975; Ryan & Deci, 2000; Vansteenkiste & Soenens, 2007). De 

ZDT stelt dat mensen zich van nature aangetrokken voelen om inherent boeiende 

activiteiten uit te voeren. Dit zou het psychologisch welzijn en de mentale gezondheid 

bevorderen. Extrinsieke motivatie verwijst naar het uitvoeren van een activiteit om een 

uitkomst te bereiken die buiten de activiteit zelf gelegen is (Lens, 1997; Ryan & Deci, 

2000; Vansteenkiste & Soenens, 2007). Wanneer we deze begrippen in relatie brengen 
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met de gepercipieerde causaliteitslocus, kunnen we stellen dat intrinsiek gemotiveerd 

gedrag een interne causaliteitslocus bezit. Het gevoel dat men de handeling zelf gestart 

heeft, overheerst. Binnen de ZDT beschouwt men dit daarom als autonoom gedrag, 

gedrag dat met een gevoel van psychologische vrijheid en keuze wordt uitgevoerd.  

 Extrinsiek gemotiveerd gedrag wordt gekenmerkt door een externe 

causaliteitslocus, het gedrag wordt gestuurd door externe elementen. Binnen de ZDT 

wordt dit beschouwd als niet-autonoom gedrag, alhoewel men de invloed van het 

internalisatieproces niet aan de kant mag schuiven. Internalisatie is "het proces waarbij 

individuen op een actieve wijze bepaalde aangereikte externe overtuigingen, attitudes of 

gedragsregulaties geleidelijk aan transformeren in persoonlijke gewaardeerde attributen, 

waarden of gedragsstijlen" (Deci & Ryan, 1985 in Vansteenkiste & Soenens, 2007, p. 

44). Ryan en Deci (2000, p. 71) geven een bondige verklaring: "Internalisatie verwijst 

naar het ’opnemen’ van een waarde of voorschrift in zich". Internalisatie is het proces 

dat ervoor zorgt dat een mens sociaal aanvaardbaar gedrag stelt. Dit is een 

ontwikkelingstaak in de kindertijd (Ryan & Deci, 2000). Een mens kan er in 

verschillende mate in slagen dit internalisatieproces te realiseren, wat resulteert in vier 

verschillende types extrinsieke motivatie die men op een continuüm kan weergeven. 

Externe regulatie is het type extrinsieke motivatie met de laagste mate van ervaren 

autonomie of persoonlijke vrijheid. Ryan (1995) stelt hierbij dat mensen enkel het 

gedrag uitvoeren omdat men verplicht is of omdat men ervoor beloond wordt. 

Individuen ervaren dit soort gedrag als gecontroleerd of vervreemd (Ryan & Deci, 

2000). Als tweede type van extrinsieke motivatie is er de geïntrojecteerde regulatie. 

Deze wordt gekenmerkt door een partieel geslaagde internalisatie. Ryan (1995) 

beschouwt dit als gedrag dat gedreven wordt door de goedkeuring van jezelf en/of van 

anderen. Ryan en Deci (2000) stellen dat een persoon dit gedrag uitvoert om schuld of 

angst te vermijden of om versterking van het ego te bekomen, zoals trots. Als derde is 

de geïdentificeerde regulatie bijna volledig geïnternaliseerd. Ryan (1995) stelt dat dit 

type van extrinsieke motivatie zich kenmerkt door de aanvaarding en persoonlijke 

waarde van aangeleerd gedrag. Het vierde en laatste type extrinsieke motivatie is de 

geïntegreerde regulatie, die zich kenmerkt door een volledige internalisatie (Ryan,1995; 

Vansteenkiste & Soenens, 2007). 
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 De metavisie van de ZDT omvat drie kernelementen. Als eerste beschouwt men 

de mens als geboren met de inherente tendens om proactief te zijn, dit wil zeggen actief 

op de omgeving inspelen en geen passieve ontvanger zijn van de omgevingsinvloeden. 

Ten tweede stelt de ZDT dat mensen de natuurlijke tendens bezitten om te groeien, zich 

te ontwikkelen en zich te bewegen naar een meer geïntegreerd functioneren. Dit doet de 

mens op twee manieren. Enerzijds streeft de mens naar een sterk gevoel van innerlijke 

eenheid en een holistisch functioneren. Dit is een evolutie naar autonomie, het gevoel 

dat men zelf het eigen handelen heeft geïnitieerd. Anderzijds heeft een mens ook de 

neiging om een verfijnd en vertakt sociaal netwerk uit te bouwen, waarin men meer en 

meer een eigen plaats vindt. Dit is een evolutie naar homonomie, gelijkgezinden 

opzoeken die dezelfde soort handelingswet hanteren. Als derde kan gesteld worden dat 

dit proces zich niet automatisch is. De ontwikkeling naar een meer geïntegreerd zelf 

moet gevoed worden door de sociale omgeving. Dit houdt in dat de ZDT ook erkent dat 

de mens in zich de kwetsbaarheid draagt om passief te zijn, om in een neerwaartse 

spiraal terecht te komen en psychopathologie te ontwikkelen. De sociale omgeving zal 

volgens de ZDT een impact uitoefenen op de ontplooiing dan wel de teloorgang van het 

zelf via de bevrediging of frustratie van de drie universele en fundamentele behoeften, 

zijnde de behoefte aan autonomie, competentie en relationele verbondenheid (Deci & 

Ryan, 2000; Deci & Vansteenkiste, 2004; Vansteenkiste & Soenens, 2007). 

 Psychologische noden. De ZDT gaat er van uit dat mensen een drietal 

psychologische basisbehoeftes hebben. Deci en Ryan (2000) geven aan dat deze 

basisbehoeften een cruciale rol spelen in het psychologisch welzijn van de mens: deze 

noden moeten bevredigd worden opdat we psychologisch gezien zouden kunnen 

groeien. Autonomie is een eerste behoefte en deze verwijst naar de behoefte om 

vrijwillig te handelen, dit is handelen met een gevoel van psychologische vrijheid. Een 

tweede basisbehoefte is relationele verbondenheid, de behoefte om diepgaande 

contacten met anderen op te bouwen en te onderhouden, zodat men een gevoel van 

kameraadschap en intimiteit ervaart. Competentie als derde en laatste basisbehoefte 

verwijst naar de behoefte om uitdagende taken tot een goed einde te brengen 

(Vansteenkiste & Soenens, 2007). Deci en Vansteenkiste (2004) benadrukken dat 

mensen doorheen hun leven de wereld om zich willen bemeesteren en dat competentie 

deze wens uitdrukt.  
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 De basisnoden hebben een aantal kenmerken. Eerst en vooral zijn zij 

aangeboren, ze zijn inherent aan onze psychologische structuur (Deci & Ryan, 2000, 

2011). Ten tweede zijn er interindividuele verschillen in de mate waarin de drie 

behoeftes bevredigd zijn. Deze verschillen vormen de basis om verschillen in welzijn, 

internalisatie en groei te verklaren (Vansteenkiste & Soenens, 2007). Een derde 

kenmerk is dat de basisnoden universeel zijn. Alle individuen, van om het even welke 

cultuur, geslacht of sociale afkomst bezitten deze drie basisnoden (Deci & Ryan, 2011). 

Ook al zien we culturele verschillen in doelen en motivatie, er is sprake van dezelfde 

onderliggende processen (Ryan & Deci, 2000). Een vierde kenmerk is het effect van de 

bevrediging van de basisnoden op niet enkel het psychologisch welzijn, maar ook op het 

prosociaal gedrag van de mens. Wanneer de basisnoden bevredigd zijn, beschikt men 

over voldoende energie om voor anderen open te staan (Vansteenkiste & Soenens, 

2007). Ryan en Deci (2000, p. 74) beschrijven daarom psychologische noden als "een 

activerende toestand die energie opwekt". Als vijfde kenmerk kan aangegeven worden 

dat de basisnoden de motor zijn voor ons psychisch functioneren doorheen de gehele 

levensloop en dat hun invloed niet beperkt is tot een bepaalde leeftijdscategorie (Ryan 

& Deci, 2000; Vansteenkiste & Soenens, 2007).  

 De drie basisnoden hebben ook een aantal functies (Deci & Ryan, 2011). Als 

eerste kan gesteld worden dat de psychologische noden energie en richting geven aan 

het gedrag want op deze manier nemen jongeren deel aan activiteiten die deze noden 

bevredigen. Psychologische noden stellen bovendien observatoren in staat om in te 

schatten of iemand zal bloeien, stagneren of achteruit zal gaan in zijn ontwikkeling. 

Door de psychologische noden kunnen we hierover betrouwbare voorspellingen maken. 

Als derde functie kan aangegeven worden dat psychologische noden 

beleidsmedewerkers in staat stellen om interventies op te richten die een context creëren 

die deze psychologische noden bevredigt om zo welzijn te bevorderen bij jongeren.  

 Algemeen kunnen we stellen dat de psychologische noden volgende 

overkoepelende functie hebben. De ZDT beschouwt intrinsieke motivatie en 

internalisatie als twee natuurlijke groeiprocessen. De drie basisnoden autonomie, 

relationele verbondenheid en competentie vormen de motor van deze processen. De 

bevrediging van deze noden, mede door de sociale context, is de voedingsbodem voor 

de groei van het organisme.  
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 De relatie tussen psychologische noden en welzijn van jongeren. Het verband 

tussen de noden en welzijn kan op twee manieren benaderd worden. Als eerste zullen 

we de relatie tussen psychologische noden en het algemeen construct welzijn bekijken. 

Dit doen we op een directe en indirecte manier met psychologische noden als mediator 

in een verband met welzijn. Nadien zal het verband tussen psychologische noden en 

andere uitkomstmaten aan bod komen. Hierbij wordt specifiek ingegaan op het verband 

tussen psychologische noden en externaliserend gedrag, internaliserend gedrag, vitaliteit 

en levenstevredenheid. 

 Zoals eerder gesteld zijn psychologische noden "de voedingsstoffen voor 

optimale ontwikkeling en psychologische gezondheid", aldus Deci en Vansteenkiste 

(2004, p. 25). Een dergelijke definitie toont an sich al de relatie tussen noodbevrediging 

en welzijn. In dit onderzoek willen we de psychologische noden en het welzijn van 

Vlaamse jongeren in kaart brengen. Om welzijn van jongeren te bepalen, dienen we het 

eerst eens te zijn over wat welzijn juist is. Deci en Ryan (2000, p. 243), twee 

autoriteiten op gebied van ZDT, zijn het erover eens dat welzijn "niet enkel de 

subjectieve ervaring van positief affect is maar ook de aanwezigheid van vitaliteit, 

psychologische flexibiliteit en een diep innerlijk gevoel van welzijn". Ryan en Frederick 

(1997) en Ryan en Deci (2000) stellen dat de drie psychologische noden bevredigd 

dienen te worden doorheen de levensloop opdat een individu een aanhoudend gevoel 

van integriteit en welzijn zou ervaren. Theoretisch gezien geeft de ZDT dus een 

verklaring voor welzijn.  

 Ook empirisch gezien vinden we deze relatie terug. Het is zo dat de relatie 

tussen psychologische noden en welzijn in meerdere studies aangetoond is. Een direct 

verband tussen psychologische noden en indicatoren van welzijn is terug te vinden in 

het onderzoek van Véronneau, Koestner en Abela (2005). Zij onderzochten de relatie 

tussen psychologische noodbevrediging en welzijn bij kinderen en adolescenten. Dit 

onderzoek is ook waardevol omdat het de relatie van de psychologische noden 

onderling tot welzijn bepaalde. Welzijn werd hierbij geoperationaliseerd aan de hand 

van drie indicatoren zijnde de aanwezigheid van positief affect, de afwezigheid van 

depressie en de afwezigheid van negatief affect. Hieruit bleek dat 

competentiebevrediging de enige was die alle indicatoren van welzijn voorspelde. 

Concreet kunnen we stellen dat de aanwezigheid van depressie enkel werd voorspeld 
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door frustratie van competentie. Negatief affect had als voorspellers zowel frustratie van 

competentie als autonomie. Positief affect werd voorspeld door de drie psychologische 

noden, zijnde bevrediging van competentie, autonomie en verbondenheid. De studie van 

Sheldon, Reis en Ryan (1996) pakten het anders aan. Welzijn is een construct dat 

verwijst naar de staat van een persoon op langere termijn waarvan positief affect, 

afwezigheid van negatief affect en tevredenheid met je leven deel zijn (Diener, 1994). 

Sheldon et al. (1996) onderzochten echter de relatie tussen dagdagelijkse 

schommelingen in psychologische noodbevrediging en het dagdagelijks welzijnsniveau. 

Zo kwamen zij tot de bevinding dat dagelijkse, intrapersoonlijke fluctuaties in de 

bevrediging van de drie noden voorspellend zijn voor intrapersoonlijke schommelingen 

in stemming, vitaliteit, fysieke symptomen en eigenwaarde.  

 Dit alles geeft de directe invloed aan van de drie noden op het niveau van 

welzijn, maar vaak werd in de literatuur ook de mediërende functie van psychologische 

noden onderzocht in relatie tot welzijn (Deci & Ryan, 2011). Zo vonden Kasser en 

Ryan (1993, 1996) dat persoonlijke doelen die psychologische noden direct bevredigen 

positief geassocieerd zijn met indicatoren van welzijn zoals zelfvertrouwen en de 

afwezigheid van depressie en angst. Deze doelen zijn intrinsiek van aard. Voorbeelden 

zijn de band die men heeft met anderen verbeteren en persoonlijke groei op 

verscheidene vlakken. Deze intrinsieke doelen staan in contrast met extrinsieke doelen 

waar meer geld, roem en een beter imago voorbeelden van kunnen zijn. Sheldon en 

Kasser (1998) vonden verder dat succes op deze intrinsieke doelen welzijnsbevorderend 

is terwijl succes bij de extrinsieke doelen geen dergelijke bijdrage leverde. Een ander 

voorbeeld van de mediërende invloed van psychologische noden vinden we bij Deci en 

Ryan (1985). Psychologische noden zouden als mediator fungeren in de relatie van 

variabelen uit de sociale context en de ontwikkeling van de jongere. We kunnen 

besluiten door de studie van Milyavskaya et al. (2009) te vermelden. Zij stellen dat 

psychologische noden het best evenredig aanwezig zijn in verschillende contexten. 

Adolescenten die een evenwichtige psychologische noodbevrediging ervaren doorheen 

verschillende contexten, zoals school, thuis, met vrienden en in een studentenjob, 

rapporteren een hoger welzijnsniveau.  

 In deze masterproef worden verschillende uitkomstmaten gehanteerd om welzijn 

van de jongeren in kaart te brengen. Zo beschouwen we de afwezigheid van 
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externaliserend gedrag (pesten, risicogedrag), de afwezigheid van internaliserend gedrag 

(angst, depressie en stress) en de aanwezigheid van vitaliteit en tevredenheid over je 

leven als indicatoren van welzijn.  

 Wanneer we de rol tussen psychologische noden en externaliserend gedrag in 

kaart willen brengen, is het project PATHS (Positive Adolescent Training through 

Holistisc Social Programmes) van Tsang, Hui en Law (2011) een mooi voorbeeld. 

Externaliserend gedrag kunnen we namelijk operationaliseren aan de hand van 

pestgedrag. Deze onderzoekers gaan ervan uit dat de grootste groep die bij het 

pestgebeuren betrokken is, de omstanders zijn. Zij zijn ook mee verantwoordelijk voor 

het in stand houden van het pesten. PATHS gaat ervan uit dat wanneer jongeren 

voldoende zelfdeterminatie ervaren, zij minder geneigd zijn om zich te laten 

onderdrukken door de pestkop en meer geneigd zijn om op te komen voor de gepeste. 

Dit programma is ook een mooi voorbeeld van het combineren van de ZDT en de PYD 

want beide aanpakken worden gecombineerd. Dit is te merken aan het feit dat zij tevens 

positieve identiteit beschouwen als een component in hun programma, wat een interne 

ontwikkelingskracht is binnen de PYD. De afwezigheid van externaliserend gedrag als 

indicator van welzijn kan ook geoperationaliseerd worden door het risicogedrag van de 

jongere te bevragen. Een indicator van risicogedrag is het al dan niet stellen van 

gezondheidsgedrag. Het verband tussen gezondheidsgedrag en psychologische noden is 

aangetoond in de studie van Vierling, Standage en Treasure (2007). In dit onderzoek 

besluit men dat een omgeving die de autonomie van risicojongeren ondersteunt, de drie 

psychologische noden bevredigt. Dit heeft tot gevolg dat de jongeren meer 

gezondheidsgedrag vertonen want ze hebben meer autonome motivatie voor fysieke 

activiteit en positieve attitudes.  

 De afwezigheid van internaliserend gedrag is tevens een indicator van welzijn. 

Internaliserend gedrag kan op verschillende manieren in kaart gebracht worden. 

Vooreerst is er de aanwezigheid van depressieve symptomen. Ibarra-Rovillard en 

Kuiper (2011) stellen een model voor depressieve Nederlandse jongeren voor waarbij 

sociale relaties een invloed hebben op het welzijn van deze jongeren omdat deze 

indirect de psychologische noden beïnvloeden. Psychologische noden hebben dus een 

mediërende functie in het verband tussen sociale relaties van de jongere en zijn 

welzijnsniveau. Verder vond Zuroff et al. (2007) dat wanneer de focus gedurende een 
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behandeling voor depressie op autonomie lag, de uitkomsten sterk verbeterden, 

ongeacht de therapeutische aanpak of technieken die gebruikt werden.  

 Wanneer we het verband tussen psychologische noden en welzijn in kaart willen 

brengen, kunnen we ook de relatie tussen psychologische noden en vitaliteit aan bod 

laten komen. Vitaliteit wordt door Ryan en Frederick (1997) gedefinieerd als volgt: 

Wanneer mensen zich vitaal voelen, voelt men zich enthousiast, levendig en heeft men 

energie vrij voor zichzelf. In de studies van Sheldon, Reis en Ryan (1996) en Reis, 

Sheldon, Gable, Rosoe en Ryan (2000) is aangetoond dat de drie psychologische noden 

elk een invloed hebben op vitaliteit. Tevredenheid met je leven kan tevens een indicator 

zijn van welzijn. Ferguson en Kasser (2011) vonden in hun crosscultureel onderzoek dat 

autonomieondersteuning een positief verband vertoont met tevredenheid met leven. 

Ontwikkelingskrachten en Psychologische Noden 

 Ontwikkelingskrachten worden in PYD omschreven worden als "de essentiële 

bouwstenen van een gezonde ontwikkeling" (Theokas et al., 2005, p. 116). Er zijn 

interne en externe ontwikkelingskrachten. Hun invloed op een variëteit van 

academische, sociaal-emotionele, psychologische en gedragsuitkomstvariabelen is 

meermaals aangetoond over geslacht, etniciteit en socio-economische status heen 

(Scales et al., 2011). In de ZDT worden drie basisnoden voorgesteld: autonomie, 

relationele verbondenheid en competentie. Zoals hierboven vermeld zijn deze 

basisbehoeftes, zowel theoretisch als empirisch aangetoond, de bron van psychologisch 

welzijn: de bevrediging van deze drie basisbehoeftes zorgt ervoor dat we als mens 

psychologisch kunnen groeien (Deci & Ryan, 2000).  

 Wanneer we deze twee theoretische kaders en concepten met elkaar vergelijken, 

zijn er een aantal gelijkenissen op te merken. Als eerste kan gesteld worden dat beide 

kaders een perspectief hanteren dat uitgaat van de sterktes van jongeren in plaats van 

een probleemgericht perspectief, zoals in het deficitmodel. De plasticiteit als sterkte van 

de mens staat in beide theorieën centraal. Daar waar de ZDT spreekt over de natuurlijke 

tendens van de mens om te groeien, zien we dezelfde idee verschijnen in PYD waarbij 

jongeren bronnen zijn die ontwikkeld moeten worden en niet dat jongeren problemen 

zijn die dienen aangepakt te worden. Een tweede gelijkenis is dat beide theoretische 

kaders de invloed van de sociale omgeving erkennen. Binnen de ZDT wordt dit 

uitgewerkt met de nood- of behoeftebevredigende omgeving die de kracht in zich draagt 
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om het individu te laten ontplooien of, indien de noden gefrusteerd worden, in de 

psychopathologie te laten verglijden. In PYD zien we de invloed van de sociale context 

terugkeren in de ecologische ontwikkelingskrachten. Er is echter een verschil op te 

merken in de wijze waarop de invloed van de sociale context een rol speelt. In de ZDT 

ligt de grootste focus op de eenzijdige invloed van de sociale omgeving op het individu. 

In PYD is er een dynamische en bidirectionele interactie tussen het individu en de 

context. Een jongere heeft binnen de PYD de mogelijkheid om zijn omgeving te 

vormen en ontwikkelingskrachten te bundelen. Een derde gelijkenis is dat beide 

theoretische kaders het concept "thriving" of positieve ontwikkeling hanteren, alhoewel 

dit in de ZDT niet zo benoemd wordt en op een minder globale en meer 

domeinspecifieke manier gemeten wordt. Een vierde gelijkenis is dat in beide theorieën 

het welzijn van de jongere de uitkomst is van een som, waarbij zowel het individu zelf 

als de sociale context een rol spelen. In de ZDT wordt dit geoperationaliseerd door de 

proactieve mensvisie waarbij de jongere actief op zoek gaat naar contexten die 

noodbevredigend werken. In de PYD zijn er de interne en externe 

ontwikkelingskrachten. 

Toch moeten we hier enkele nuances maken. De PYD gaat ervan uit dat hoe 

meer interne én externe ontwikkelingskrachten een jongere bezit, hoe hoger zijn 

welzijnsniveau zal zijn. Wanneer we de concepten uit de ZDT hiernaast plaatsen krijgen 

we een ander beeld. Externe ontwikkelingskrachten zoals steun, grenzen en 

verwachtingen vormen binnen de ZDT de bron voor psychologische noodbevrediging 

doordat zij een noodbevredigende context creëren. Dit zal welzijnsverhogend werken 

voor de jongere en zal zich uiten in de aanwezigheid van interne ontwikkelingskrachten, 

zoals positieve waarden en een positieve identiteit. "We focussen vaak op de sociale 

context want deze voorziet in het meest krachtige hefboomeffect van interventies op de 

motivatie, gedachten en het gedrag van personen" aldus Deci en Ryan (2011, p. 17). De 

ZDT beschouwt interne ontwikkelingskrachten dus eerder als gevolg van 

psychologische noodbevrediging, dan als een bron ervan. De bron van psychologische 

noodbevrediging is te vinden in de omgeving van de jongere. Dit heeft een belangrijke 

impact op de hypotheses die wij wensen te toetsen in deze masterproef want hieruit 

volgt dat we verwachten dat verschillen in psychologische noodbevrediging volledig 

verklaard worden door de externe ontwikkelingskrachten, omwille van het belang die de 
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ZDT hecht aan de context. Tevens verwachten we dat de interne ontwikkelingskrachten 

slechts deels bijdragen tot de voorspelling van de psychologische noden, omwille van 

diezelfde contextgerichtheid. Met andere woorden, we verwachten dat het concept 

psychologische noden het concept interne ontwikkelingskrachten niet volledig zal 

kunnen omvatten omwille van de contextgerichtheid. 

 In de kantlijn dient vermeld te worden dat de theorieën een andere 

leeftijdscategorie voor ogen hebben. Daar waar PYD zich toespitst op adolescenten, is 

de ZDT een theorie van de levensloop die geen onderscheid maakt qua leeftijd.  

 We kunnen besluiten dat de twee theoretische kaders grotendeels hetzelfde 

gebied bestrijken met hier en daar enkele nuanceverschillen. Beiden zijn 

sterktegebaseerde visies die een verklaring hebben voor welzijn met een eigen 

conceptualisatie. In deze masterproef willen we de concepten ontwikkelingskrachten en 

psychologische noden bij een steekproef van Vlaamse jongeren in kaart brengen. Van 

beide concepten zullen we de relatie tot welzijn onderzoeken. We verwachten dat de 

veronderstelde invloed van ontwikkelingskrachten op welzijn deels te verklaren is 

vanuit de psychologische noodbevrediging. Hierbij zouden psychologische noden een 

mediërende rol spelen. We gaan uit van dit scenario en niet van het omgekeerde, 

namelijk dat ontwikkelingskrachten psychologische noden verklaren. Dit is te 

beargumenteren vanuit de literatuur waarbij de mediërende rol van psychologische 

noden vaak werd aangetoond bij diverse uitkomsten (Deci & Ryan, 1985; Kasser & 

Ryan, 1996). We spreken ons concreet uit over de aard van de mediatie die verschilt 

voor de externe en interne ontwikkelingskrachten op basis van bovenstaande 

argumentatie.  

Onderzoeksvragen en Hypothesen 

 In huidige masterproef wordt onderzoek verricht naar de verdeling van 

ontwikkelingskrachten en psychologische noden bij Vlaamse jongeren. Bij beide 

concepten wordt de relatie tot welzijn onderzocht. Welzijn is een construct dat bestaat 

uit verschillende aspecten. In deze steekproef operationaliseren we dit aan de hand van 

diverse maten van externaliserend en internaliserend gedrag maar ook psychologisch en 

fysiek welbevinden. In dit onderdeel komen vier onderzoeksvragen en bijhorende 

hypothesen aan bod die wij met dit onderzoek beantwoord willen zien.  
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 Een eerste onderzoeksvraag vanuit het theoretisch kader van de PYD betreft de 

ontwikkelingskrachten: "Is er een relatie tussen ontwikkelingskrachten en welzijn?". 

Hiervoor baseren we ons op Lerner (2005), Search Institute (2011) en Scales et al. 

(2011). Een verband tussen ontwikkelingskrachten en welzijn werd in de inleiding 

vanuit de literatuur beschreven. We wensen te onderzoeken hoe deze 

ontwikkelingskrachten eruit zien in een steekproef van lager opgeleide Vlaamse 

jongeren en hoe deze ontwikkelingskrachten zich verhouden tot het welzijnsniveau van 

de jongeren. Deze onderzoeksvraag brengt vier hypothesen met zich mee. (a) We 

veronderstellen dat hoe meer ontwikkelingskrachten jongeren bezitten, hoe minder 

externaliserend probleemgedrag zij zullen vertonen. Dit vertaalt zich concreet in minder 

risicogedrag en minder pestgedrag. (b) Hieruit volgend, hoe meer 

ontwikkelingskrachten jongeren bezitten, hoe minder internaliserende problemen 

jongeren vertonen. Dit toont zich door lagere scores op maten van depressie, angst en 

stress. Welzijn is echter niet enkel de afwezigheid van probleemgedrag. Vandaar dat we 

er tevens van uit gaan dat hoe meer ontwikkelingskrachten jongeren bezitten, hoe meer 

(c) psychologisch welbevinden en (d) fysiek welbevinden zij zullen ervaren. 

 De tweede onderzoeksvraag in deze masterproef komt vanuit het theoretisch 

kader van de ZDT en betreft de psychologische noden: "Is er een relatie tussen 

psychologische noden en welzijn?". We willen te weten komen in welke mate de drie 

psychologische noden bevredigd of gefrustreerd zijn. Net zoals bij de 

ontwikkelingskrachten willen we de relatie nagaan van deze psychologische noden tot 

het welzijnsniveau van de jongeren. We baseren ons hiervoor op Ryan en Deci (2000), 

Sheldon, Reis en Ryan (1996) en Deci en Ryan (2011). Verdere argumentatie over het 

verband tussen psychologische noodbevrediging en welzijn is terug te vinden in de 

inleiding. Ook hier kunnen vier hypothesen gesteld worden. Deze hypothesen zijn in 

grote mate vergelijkbaar met de eerste onderzoeksvraag. (a) We verwachten dat hoe 

meer de psychologische noden bevredigd zijn bij jongeren, hoe minder externaliserend 

gedrag zij zullen stellen. Opnieuw geoperationaliseerd aan de hand van risicogedrag en 

pestgedrag. (b) Bovendien stellen we ook dat hoe meer psychologische 

noodbevrediging deze jongeren ervaren, hoe minder internaliserende problemen zij 

zullen hebben. Dit werd geconcretiseerd aan de hand van maten van depressie, angst en 

stress. Opnieuw wensen we de positieve kant van welzijn te belichten, vandaar volgende 
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hypothese: hoe meer psychologische noodbevrediging, hoe meer (c) psychologisch en 

(d) fysiek welbevinden deze jongeren zullen vertonen. 

 De derde onderzoeksvraag in deze masterproef kan beschouwd worden als het 

linken van de twee theoretische kaders, PYD en ZDT: "Is er een relatie tussen 

ontwikkelingskrachten en psychologische noden?". We verwachten een sterk verband 

tussen de ontwikkelingskrachten en psychologische noden en wel in deze aard: hoe 

meer ontwikkelingskrachten jongeren bezitten, hoe meer zij bevredigd zijn in hun 

psychologische noden. Meer specifiek kunnen we ook hypothesen opstellen over de 

verbanden tussen specifieke ontwikkelingskrachten en noden. Zo verwachten we dat de 

interne ontwikkelingskrachten sterk zullen samenhangen met bevrediging van 

autonomie. Externe ontwikkelingskrachten verwachten we samen te hangen met 

bevrediging van verbondenheid.  

 Tot slot wensen we op basis van het bovenstaande een hypothese op te stellen 

waarin we ontwikkelingskrachten, psychologische basisnoden en welzijn bij elkaar 

brengen. We verwachten namelijk dat de relatie tussen ontwikkelingskrachten en 

welzijn van de jongeren verklaard kan worden door psychologische noodbevrediging. 

Hierbij is sprake van mediatie. De bijhorende vierde onderzoeksvraag is: "Is er een 

mediërende invloed van psychologische noodbevrediging op de relatie tussen 

ontwikkelingskrachten en welzijn?". Meer specifiek verwachten we dat er een volledige 

mediatie zal zijn wanneer we de relatie tussen externe ontwikkelingskrachten en welzijn 

van de jongeren willen verklaren door psychologische noodbevrediging. Dit is 

theoretisch te funderen door de contextgerichtheid van de ZDT (Deci & Ryan, 2011). 

Bij interne ontwikkelingskrachten veronderstellen we een gedeeltelijke mediatie omdat 

de ZDT door hun contextgerichtheid minder een rol toebedeelt aan interne 

mechanismen van de persoon zelf in de relatie tot noodbevrediging en welzijn.  
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Methode 

Steekproef 

 De deelnemers aan deze studie zijn afkomstig uit drie Oost-Vlaamse secundaire 

scholen die in technisch en beroepsonderwijs voorzien. Er werd gekozen voor een 

doelgroep van eerste en tweede graad omdat de theorie en het onderzoek in de PYD 

zich voornamelijk richt op de vroege adolescentie. Tevens is deze steekproef beperkt tot 

technisch en beroepsonderwijs omdat deze groep jongeren kan gezien worden als meer 

kwetsbaar. Zo tonen recente cijfers van het Vlaamse Vredesinstituut dat jongeren in het 

TSO en BSO vaker dader én slachtoffer zijn van geweld dan jongeren in het ASO 

(Muys, 2012). De onderwijsvorm voorspelt ook de levenstevredenheid van jongeren. In 

het BSO zijn jongeren veel minder tevreden dan in het TSO, dat op zijn beurt weer 

minder levenstevredenheid toont dan het ASO (Maes & Vereecken, 2010). We zijn dan 

ook geïnteresseerd in de ontwikkelingskrachten en de positieve ontwikkeling van deze 

kwetsbare groep.  

 Er namen 387 jongeren deel aan dit onderzoek, waarvan 33.3% jongens en 

66.7% meisjes. De meerderheid van deze jongeren (64.3%) is afkomstig uit een intact 

gezin. Bij de overige jongeren waren de ouders gescheiden of was één van de ouders 

overleden. Een grote meerderheid van de jongeren (86.8%) is autochtoon. 13.2% 

allochtone jongeren namen deel aan dit onderzoek. Bij 76.2 % van de jongeren is hun 

moeder en/of vader autochtoon. De relatie met de ouders werd eveneens bevraagd. Het 

grootste deel van de jongeren heeft het over hun biologische vader (90.7%) of 

biologische moeder (97.4%). De meeste adolescenten zijn met twee (42.2%) of met drie 

(23.5%) kinderen thuis. De meerderheid van de jongeren (58.7%) geeft aan meer dan 

vier echte vrienden te hebben. Andere vaak voorkomende antwoorden waren vier 

vrienden (10.9%), drie vrienden (11.9%) en twee vrienden (11.6%). De minderheid van 

de jongeren gaf aan slechts één vriend (4.4%) of geen enkele vriend te hebben (2.6%).  

De ontbrekende gegevens in de dataset bleken missing at random (Little’s 

MCAR test: normed chi-square (X²/df) met 3388 vrijheidsgraden = 1.23). Bijgevolg 

werden de ontbrekende gegevens geschat met het Expectation Maximization algoritme 

in SPSS. De steekproef blijft hierdoor volledig, met N = 387 voor alle analyses. 
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Meetinstrumenten 

 Zoals aangehaald in de onderzoeksvragen en hypothesen wensen we drie 

concepten te bevragen bij de jongeren in deze steekproef, zijnde de aanwezige 

ontwikkelingskrachten, hun niveau van psychologische noodbevrediging en de mate 

van welzijn. Hiertoe zijn verschillende meetinstrumenten gehanteerd.  

 Ontwikkelingskrachten. Om het theoretisch kader van de PYD toe te passen en 

de ontwikkelingskrachten van de jongeren in kaart te brengen, werd de Developmental 

Assets Profile (DAP; Search Institute, 2004) afgenomen. Dit is een Engelstalige 

zelfrapportagevragenlijst voor jongeren tussen 11 en 18 jaar, ontwikkeld door het 

Search Institute. De DAP bestaat uit 58 items die de ervaringen van jongeren bevragen 

binnen acht categorieën van ontwikkelingskrachten. De items zijn tevens zo geordend 

dat ze de ervaringen van jongeren nagaan in vijf verschillende contexten: persoonlijk, 

sociaal, gezin, school en gemeenschap. De stellingen worden gescoord op een schaal 

van één (helemaal niet van toepassing) tot vijf (helemaal van toepassing). 

Ontwikkelingskrachten kunnen onderverdeeld worden in externe en interne 

ontwikkelingskrachten. Interne ontwikkelingskrachten bestaan uit vier categorieën. Als 

eerste is er engagement tot leren. Een voorbeelditem is "Ik maak mijn huiswerk". 

Positieve waarden is een tweede categorie van interne ontwikkelingskrachten. "Ik vertel 

de waarheid, zelfs als dat niet gemakkelijk is" is een voorbeelditem. Sociale 

vaardigheden is de derde categorie. Een voorbeeld is "Ik ben gevoelig voor de noden en 

gevoelens van anderen". Positieve identiteit is de vierde en laatste categorie van interne 

ontwikkelingskrachten waarbij "Ik voel me goed over mezelf" een voorbeeld is. Naast 

de interne ontwikkelingskrachten, worden ook de externe ontwikkelingskrachten 

gemeten met de DAP. Deze bestaan eveneens uit vier categorieën. Steun is een eerste 

categorie waarbij volgend voorbeelditem kan gegeven worden: "Mijn ouders helpen me 

om succesvol te zijn". Empowerment als tweede categorie van externe 

ontwikkelingskrachten kan geïllustreerd worden aan de hand van volgend 

voorbeelditem: "Ik overwin uitdagingen op een positieve manier". In de derde categorie 

spreken we over grenzen en verwachtingen. Een voorbeelditem hierbij is "In mijn gezin 

zijn er duidelijke regels voorhanden". De vierde categorie van externe 

ontwikkelingskrachten is constructief tijdsgebruik. Een passend voorbeelditem is "Ik 

ben betrokken bij creatieve dingen, zoals muziek, theater of kunst". De DAP is 
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internationaal getest (Scales, 2011) en toont hierbij een goede interne consistentie. 

Internationale studies naar validiteit tonen een goede convergente, discriminante en 

predictieve validiteit. Scales (2011, p. 619) besluit hieruit dat "de DAP doeltreffend kan 

aangepast en gebruikt worden in andere culturele settings om PYD te bestuderen". De 

DAP werd in deze masterproef met behulp van back-translation vertaald naar het 

Nederlands. De onderzoekers van deze studie vertaalden de items van de 

oorspronkelijke DAP naar het Nederlands. Deze vertaling werd terug naar het Engels 

vertaald door een doctoraatsstudente, bekend met de theorie rond PYD en met een 

professionele kennis van de Engelse taal. Deze versie werd vervolgens opgestuurd naar 

het Search Institute voor goedkeuring. Search Institute heeft nagegaan of de items 

voldoende vergelijkbaar waren met hun versie van de DAP en gaven vervolgens hun 

akkoord. 

 In dit onderzoek werd voor de aparte subschalen van de interne 

ontwikkelingskrachten aanvaardbare interne consistentiecoëfficiënten genoteerd met 

Cronbach's alpha variërend van .71 (sociale vaardigheden) tot .78 (positieve waarden). 

Bij de subschaal positieve waarden is in het licht van de interne consistentie gekozen 

om Item 9 ('Ik blijf weg van tabak, alcohol en andere drugs') weg te laten in verdere 

analyses. In het geval van de subschaal sociale vaardigheden werd eveneens een item 

weggelaten, zijnde Item 6 ('Ik sluit vriendschap met andere personen') omdat dit de 

interne consistentie ten goede kwam. De subschalen van de externe 

ontwikkelingskrachten hebben een matige tot aanvaardbare interne consistentie met 

Cronbach's alpha van .65 (empowerment) tot .74 (grenzen en verwachtingen). In het 

geval van de subschaal grenzen en verwachtingen werd geopteerd om Item 55 ('Ik heb 

buren die helpen een oogje in het zeil te houden over mij') weg te laten in de verdere 

analyses omdat dit de interne consistentie van de schaal ten goede kwam. De subschaal 

constructief tijdsgebruik is een negatieve uitschieter met een Cronbach's alpha van 

slechts .45.  

 Psychologische noodbevrediging. Om de noden van de jongeren in deze 

steekproef te onderzoeken werd geopteerd voor de Basic Psychological Needs Scale 

(BPNS; Chen et al., 2012). Dit is een Nederlandstalige schaal met 24 items die de 

bevrediging en de frustratie onderzoekt die men ervaart bij de psychologische noden. Er 

zijn zes subschalen: autonomiesatisfactie, autonomiefrustratie, verbondenheidsatisfactie, 
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verbondenheidfrustratie, competentiesatisfactie en competentiefrustratie. Elk van de 

subschalen telt vier items. De items van de BPNS werden in dit onderzoek gescoord op 

een schaal van één (helemaal niet van toepassing) tot vijf (helemaal van toepassing). 

Voorbeelden van autonomiesatisfactie en -frustratie zijn "Ik heb een gevoel van keuze 

en vrijheid in de dingen die ik onderneem" en "Ik voel me gedwongen om veel dingen te 

doen waar ik zelf niet voor zou kiezen". Voorbeelden van verbondenheidsatisfactie en -

frustratie zijn "Ik voel dat de mensen waar ik om geef, ook geven om mij" en "Ik voel dat 

de relaties die ik heb slechts oppervlakkig zijn". Voorbeelditems van de subschalen 

competentiesatisfactie en -frustratie zijn overeenkomstig "Ik voel me bekwaam in wat ik 

doe" en "Ik voel me als een mislukking omwille van de fouten die ik maak". De BPNS is 

internationaal getest (Chen et al., 2012) en is factorieel valide bevonden alsook 

betrouwbaar. Bovendien is de predictieve validiteit van de drie psychologische noden 

voor welzijn aangetoond. Door scores op de frustratie-items om te keren, werden in dit 

onderzoek de zes subschalen gereduceerd tot drie subschalen, zijnde bevrediging van 

autonomie, bevrediging van verbondenheid en bevrediging van competentie. Deze 

schalen hebben een matige tot aanvaardbare interne consistentie met Cronbach's alpha 

variërend van .63 (bevrediging van autonomie) tot .73 (bevrediging van 

verbondenheid). Bij de subschaal bevrediging van verbondenheid is geopteerd om Item 

17 ('Ik voel me nauw verbonden met andere mensen die belangrijk voor me zijn.') weg 

te laten omdat dit de interne consistentie van de schaal ten goede komt. 

 Welzijn. Om het welzijn van de Vlaamse jongeren in kaart te brengen, hebben 

we geopteerd voor diverse meetinstrumenten. Welzijn is namelijk een construct dat is 

opgebouwd uit verschillende aspecten (Deci & Ryan, 2000). Het theoretisch kader dat 

gehanteerd wordt is de PYD (Lerner, 2005; Scales et al., 2011) en ZDT (Deci & Ryan, 

2000; Ryan & Deci, 2000), waarin beide theorieën een positieve visie hebben op de 

ontwikkeling van jongeren. De meetinstrumenten die gekozen zijn bevragen dan ook de 

positieve ervaringen van de jongeren. Zo zijn er maten van tevredenheid over het leven 

en vitaliteit, alsook maten die peilen naar hun gevoel van zelfwaarde. Omdat welzijn 

tevens een construct is dat ook de afwezigheid van risicogedrag inhoudt, wensen we met 

deze meetinstrumenten ook een indicatie te maken van zowel externaliserend als 

internaliserend gedrag. We krijgen een beeld van externaliserend gedrag door 

pestgedrag en risicogedrag te bevragen. Internaliserend gedrag wordt bevraagd door 
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maten van depressie, angst en stress. Op deze manier proberen we een volledig beeld te 

krijgen van het welzijn van de jongeren.  

 Competentiebelevingsschaal voor Adolescenten. De Competentiebelevings-

schaal voor Adolescenten (CBSA; Treffers et al., 2002) is een zelfrapportage-vragenlijst 

voor 12- tot 18-jarige Vlaamse adolescenten. Deze is afgeleid van de Self Perception 

Profile for Adolescents (SPPA; Harter, 1988). Het is een meetinstrument om na te gaan 

op welke manier een adolescent zichzelf ervaart en hoe hij zijn eigen vaardigheden 

inschat op een aantal relevante levensgebieden. Dit instrument bestaat uit zes 

subschalen met telkens vijf items, waarvan wij de subschalen gedragshouding en gevoel 

van eigenwaarde hebben afgenomen in onze steekproef. De jongeren konden de 

stellingen in dit instrument scoren op een vijfpuntenschaal van één (helemaal niet waar) 

tot vijf (helemaal waar). Voorbeelden van de subschaal gedragshouding zijn: "Ik hou me 

meestal aan de regels" en "Ik doe vaak dingen die me in de problemen brengen" 

(omgekeerd gescoord). Voorbeelden van de subschaal gevoel van eigenwaarde zijn: "Ik 

ben tevreden over de manier waarop ik leef" en "Ik zou vaak liever iemand anders zijn" 

(omgekeerd gescoord). Wichstraum (1995) heeft de psychometrische waarde van de 

CBSA positief geëvalueerd (alpha globale zelfwaardering = .85). In onze steekproef 

zien we aanvaardbare interne consistenties. De subschaal gedragshouding heeft een 

Cronbach's alpha van .70. Voor de subschaal gevoel voor eigenwaarde is dat .66. 

 The Satisfaction with Life Scale. De Satisfaction with Life Scale (SWLS) is een 

schaal van Diener, Emmons, Larsen en Griffin (1985) die de globale tevredenheid van 

het leven in kaart brengt als indicator van welzijn, verschillend van constructen zoals 

positief affect of eenzaamheid. In deze steekproef werden vijf items van de SWLS 

gebruikt. Deze werden telkens gescoord op een vijfpuntenschaal, gaande van één 

(helemaal niet waar) tot vijf (helemaal waar). Voorbeelden van items zijn: "Mijn leven 

is op de meeste vlakken bijna ideaal" en "Als ik mijn leven opnieuw kon doen, zou ik 

bijna niets veranderen" (omgekeerd). De SWLS heeft gunstige psychometrische 

kwaliteiten, zoals een hoge interne consistentie en hoge temporele betrouwbaarheid 

(Diener et al., 1985). Belangrijk voor dit onderzoek is dat de scores op de SWLS 

gemiddeld tot hoog correleren met andere maten van subjectief welzijn. Deze schaal 

kent ook in ons onderzoek een hoge interne consistentie (Cronbach's alpha = .84).  
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 Subjective Vitality Scale. Subjectieve vitaliteit wordt door Ryan en Frederick 

(1997) aangeduid als een belangrijke indicator van subjectief welzijn. Het wordt door 

Ryan en Deci (2001) omschreven als een toestand waarbij iemand zich alert en energiek 

voelt. Vitaliteit is volgens hen een indicator van subjectief welzijn omdat vitaal en 

energiek zijn deel uitmaken van de psychologische gezondheid. De SVS bestaat uit 

zeven stellingen die gescoord worden op een vijfpuntenschaal, gaande van één 

(helemaal niet waar) tot vijf (helemaal waar). Voorbeelden van stellingen zijn: "De 

laatste tijd voel ik me levendig" en "Ik kijk uit naar iedere nieuwe dag in mijn leven". 

De SVS heeft in het onderzoek van Ryan en Frederick (1997) een Cronbach's alpha van 

.84 en is gerelateerd aan zowel psychologisch welzijn als fysieke gezondheid. In dit 

onderzoek zien we eveneens een hoge interne consistentie met een Cronbach's alpha 

van .86.  

 Center for Epidemiologic Studies Depression Scale. De Center for 

Epidemiologic Studies Depression scale (CES-D; Radloff, 1977) is een instrument om 

depressieve symptomen op te sporen in de algemene populatie. Deze schaal bestaat uit 

20 items maar in onze steekproef gebruiken wij een verkorte versie van 12 items. Deze 

versie is de meest gebruikte meting van depressieve symptomen in survey-onderzoek en 

is ontworpen voor toepassing in een niet-klinische steekproef. De schaal bevraagt welke 

symptomen jongeren gedurende de laatste week ervaren hebben. Deze worden gescoord 

op een vierpuntenschaal van nul (zelden of nooit, minder dan een dag) tot drie (meestal 

of altijd, vijf tot zeven dagen). Voorbeelditems zijn "Gedurende de laatste week voelde 

ik me net zo goed als de anderen" (omgekeerd gescoord) en "Gedurende de laatste week 

had ik het gevoel dat men een hekel aan mij had". De interne consistentie van de CES-D 

is goed (Cronbach's alpha tussen .79 en .92). Validiteit is zeer goed te noemen (Bouma, 

Ranchor, Sanderman & van Songeren, 1995). Ook in onze steekproef zien we een goede 

interne consistentie met een Cronbach's alpha van .82. 

 The Depression Anxiety Stress Scales. The Depression Anxiety Stress Scales 

(DASS) in hun oorspronkelijke versie (Lovibond & Lovibond, 1995) zijn een 

meetinstrument van 42 items met drie subschalen: depressie, angst en stress. In onze 

steekproef gebruiken we echter de verkorte versie, de DASS-21 de bestaat uit 21 items, 

7 voor elke subschaal. Deze items worden gescoord op een vierpuntenschaal, gaande 

van nul (helemaal niet of nooit van toepassing) tot drie (zeer zeker of meestal van 
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toepassing). Voorbeelden zijn: "Gedurende de laatste week merkte ik dat ik overstuur 

raakte door onbelangrijke dingen" en "Gedurende de laatste week vond ik het moeilijk 

me te ontspannen". Bij de afname van de DASS bij een niet-klinische Nederlandstalige 

steekproef bleek er een sterke interne consistentie en hoge validiteit te zijn (Beurs et al., 

2001). In onze steekproef zien we eveneens goede interne consistenties. De schaal 

Depressie heeft een Cronbach's alpha van .89, gevolgd door de schaal Stress met een 

Cronbach's alpha van .86. De schaal Angst heeft een Cronbach's alpha van .80. 

 Questionnaire on Bullying for Students. De Questionnaire on Bullying for 

Students (QBS) werd ontwikkeld door Olweus (1996). Het is een 

zelfrapportagevragenlijst die peilt naar de ervaringen van jongeren met pesten. De 

vragenlijst voorziet een gedetailleerde definitie van pesten vooraleer de items aan bod 

komen. De oorspronkelijke vragenlijst bevat 39 items. In onze steekproef zijn enkel de 

meest relevante items gebruikt, wat resulteerde in een meetinstrument met 29 items. 

Items die werden verwijderd, hadden betrekking op demografische gegevens, de rol van 

leerkrachten bij pesten en de plaats van het pesten. In onze verkorte versie van de QBS 

komen eerst 11 items aan bod die bevragen of de jongere gepest is gedurende de laatste 

drie maanden. Deze kunnen beantwoord worden aan de hand van een vijfpuntenschaal, 

gaande van nul (nooit) tot vier (meerdere keren per week). Voorbeelden van deze 

vragen zijn: "Andere leerlingen sloten mij doelbewust uit, of negeerden mij volledig" en 

"Ik werd gepest met scheldwoorden over mijn kleur of ras". Nadien bevragen vijf items 

het gepest worden in de diepte. Deze items hebben meerdere antwoordmogelijkheden. 

Voorbeelden hierbij zijn: "Hoelang word je al gepest?" en "Heb je iemand anders 

verteld dat je gepest wordt op school?". Nadien komen 11 items aan bod die het 

pestgedrag van de jongere bevragen. Deze kunnen opnieuw op een vijfpuntenschaal 

beantwoord worden, gaande van nul (nooit) tot vier (meerdere keren per week). 

Voorbeelden hierbij zijn "Ik heb andere leerling(en) geslagen, gestampt, geduwd of 

binnen opgesloten" en "Ik heb geld of andere waardevolle dingen van andere 

leerling(en) gestolen of beschadigd". Als laatste volgen nog twee items die de reactie 

van de jongeren nagaat wanneer ze zien dat iemand pest of gepest wordt. Bij deze items 

horen meerdere antwoordmogelijkheden. Voorbeelden zijn "Als je ziet dat een andere 

leerling op je school gepest wordt, wat voel of denk jij dan meestal?" en "Als jij merkt 

of weet dat een andere leerling wordt gepest, hoe reageer je dan meestal?". De interne 
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consistentie van de QBS is goed (Cronbach’s alpha voor de subschalen .80 en hoger) en 

dit instrument bezit ook een goede constructvaliditeit (Solberg & Olweus, 2003). 

Doordat we in dit onderzoek een aangepaste versie gebruikt hebben van de QBS zijn 

ook de schalen ietwat anders. Er is gekozen om drie schalen te hanteren. Vragen die 

peilen naar het slachtoffer zijn van pesten werden gebundeld in de schaal Slachtoffer. 

Vragen die peilen naar het actief stellen van pestgedrag worden samengevat in de schaal 

Dader. Empathie van de omstanders is een derde schaal en deze bundelt de vragen die 

peilen naar de mate van empathie bij toeschouwers van pestsituaties. De subschalen 

kennen allen een goede tot uitstekende interne consistentie. De subschaal Slachtoffer 

heeft een Cronbach's alpha van .89, voor de subschaal Dader is dit .93. De schaal van 

Empathie van de omstanders heeft een Cronbach's alpha van .81. 

 Youth Risk Behavior Survey. De Youth Risk Behavior Survey (YRBS) is een 

vragenlijst die peilt naar het risicogedrag van jongeren op verschillende domeinen: 

veiligheid, pesten, negatief affect, gebruik van tabak, alcohol, marihuana en andere 

drugs, seksueel gedrag, gewicht, eetgewoonten en fysieke activiteit. Deze vragenlijst 

bestaat uit 86 items, maar is voor dit onderzoek ingekort tot 31 items, gebaseerd op 

relevantie en overlap met andere schalen in onze studie. We hebben ervoor gekozen om 

de domeinen veiligheid, gewelddadig gedrag, gebruik van tabak, marihuana en andere 

drugs, eetgewoonten en fysieke activiteit te behouden. De vragen kunnen steeds aan de 

hand van meerkeuze beantwoord worden. Een voorbeelditem van het domein veiligheid 

is: "Hoe vaak draag je een autogordel wanneer je meerijdt in een auto?". Een 

voorbeelditem van het domein gewelddadig gedrag is: "Gedurende de laatste 12 

maanden, hoeveel keer was je betrokken bij een gevecht?". Een voorbeelditem van het 

domein gebruik van tabak is: "Heb je ooit proberen sigaretten roken, zelfs een of twee 

trekjes?". Een voorbeelditem van het domein gebruik van marihuana is: "Gedurende de 

laatste 30 dagen, hoeveel keer heb je marihuana gebruikt?". Een voorbeelditem van het 

gebruik van andere soorten drugs is: "Gedurende de laatste 30 dagen, hoeveel keer heb 

je een harddrug gebruikt, zoals cocaïne, XTC, ...?". Een voorbeelditem van het domein 

seksueel gedrag is: "Hoe oud was je toen je voor de eerste keer geslachtsgemeenschap 

hebt gehad?". Een voorbeelditem van het domein van de eetgewoonten is: "Gedurende 

de voorbije zeven dagen, hoeveel keer heb je groenten gegeten?". Een voorbeelditem 
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van het domein fysieke activiteit is: "Gedurende de voorbije zeven dagen, op hoeveel 

dagen was je minstens 60 minuten fysiek actief?".  

Het alcoholmisbruik van de jongeren wensten we meer uitgebreid te bevragen en 

hiervoor gebruikten we de Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT-5) 

(Saunders, Aasland, Babor, Delafuente, & Grant, 1993). Dit instrument bestaat normaal 

uit 10 items, maar in dit onderzoek hanteren we een verkorte versie van 5 items, zijnde 

de AUDIT-5. De stellingen kunnen gescoord worden op een vijfpuntenschaal, gaande 

van één (helemaal niet waar) tot vijf (helemaal waar). Voorbeelden van dit instrument 

zijn: "Ik drink meer dan de meeste van mijn leeftijdsgenoten" en "Soms drink ik heel 

vlug om het effect te versnellen". Dit instrument heeft een goede interne consistentie 

(Cronbach's alpha tusen .81 en .93). In ons onderzoek was de Cronbach’s alpha .76. 

 De aangepaste versie van de YRBS resulteert in ons onderzoek in zes 

subschalen: gewelddadig gedrag, roken, alcoholmisbruik, druggebruik, seksueel 

risicogedrag en ongezond eten. Bij de subschaal roken noteren we een sterke stijging 

wanneer Item 12 ('Gedurende de laatste 12 maanden, heb je ooit geprobeerd om te 

stoppen met sigaretten roken?') weggelaten wordt. Zo bekomen we een Cronbach's 

alpha van .90. Ook bij de subschalen druggebruik en seksueel risicogedrag worden 

items weggelaten. Bij druggebruik merken we een stijging tot een Cronbach's alpha van 

.82 wanneer Item 24 ('Gedurende je hele leven, hoeveel keer heb je een medicijn als 

drug genomen? Bv. Rilatine, Xanax, Codeïne, ...) weggelaten wordt. Voor de subschaal 

seksueel risicogedrag is ervoor gekozen om Item 27 ('Heb je alcohol gedronken of 

drugs gebruikt voor je geslachtsgemeenschap had de laatste keer?' weg te laten. Dit 

resulteerde in een Cronbach's alpha van .59. De overige schalen kennen een matige tot 

aanvaardbare interne consistentie, variërend van .60 tot .76.  

Procedure 

In dit onderzoek werd eerst schriftelijk contact opgenomen met de scholen via 

een brief waarin het doel van het onderzoek werd verduidelijkt. Er werd ook vermeld 

dat een onderzoeker daags na het ontvangen van de brief telefonisch contact zou 

opnemen voor verdere afspraken. In dit telefonisch gesprek werd om de toestemming 

gevraagd van de desbetreffende directeur voor deelname aan het onderzoek. Verdere 

contacten hadden tot doel concrete afspraken te maken. In twee scholen zijn de 

onderzoekers zelf aanwezig geweest tijdens het invullen van de vragenlijst. In de ene 
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school werd de vragenlijst klassikaal ingevuld en in de andere school was dit een 

afname in grote groep. In een derde school kregen de leerkrachten een brief met uitleg 

over de vragenlijst en bijhorende instructies. Deelname aan het onderzoek was volledig 

vrijwillig en verliep anoniem. Vervolgens waren zij aanwezig tijdens het invullen van 

de vragenlijst. Er werd telkens een lesuur van 50 minuten voorzien. Indien de leerlingen 

nog niet klaar waren, was er de mogelijkheid om rustig verder te werken. Tijdens het 

invullen van de vragenlijst waren telkens leerkrachten aanwezig. Dit gaf de 

mogelijkheid om vragen te stellen in geval van onduidelijkheden. 
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Resultaten 

Preliminaire Analyses 

 Datareductie van de afhankelijke variabelen. Via de methode van principale 

componentenanalyse werd nagegaan of de 21 afhankelijke variabelen in ons onderzoek 

konden gereduceerd worden tot een aantal factoren. In ons onderzoek hebben we een 

model met vier factoren kunnen weerhouden, zijnde Internaliserende problemen, 

Externaliserende problemen, Psychisch welbevinden en Fysiek welbevinden. 

Tabel 1 

Principale Componenten Analyse (PCA) van de afhankelijke variabelen (>.40) 

Afhankelijke variabelen Componenten 

Internaliserende 
problemen 

Externaliserende 
problemen 

Psychisch 
welbevinden 

Fysiek 
welbevinden 

Depressie (DASS) .85    

Angst (DASS) .85    

Stress (DASS) .83    

Depressie (CES-D) .75  -.40  

Slachtoffer pesten (QBS) .57    

Druggebruik (YRBS)  .75   

Rookgedrag (YRBS)  .68   

Alcoholmisbruik (YRBS)  .66   

Gewelddadig gedrag (YRBS)  .66   

Seksueel risicogedrag (YRBS)  .64   

Dader pesten (QBS)  .57   

Meerijden dronken (YRBS)     

Dragen autogordel (YRBS)     

Empathie pesten (QBS)     

Levenstevredenheid (SWLS)   .86  

Globale zelfwaarde (CBSA)   .84  

Gedragscompetentie (CBSA)   .54  

Fysieke activiteit (YRBS)    .67 

Ongezond eten (YRBS)    -.65 

Dragen fietshelm (YRBS)    .56 

Vitaliteit (SVS)    .44 

  

 Zoals te zien in Tabel 1 bestaat de factor Internaliserende problemen uit vijf 

oorspronkelijke afhankelijke variabelen. De drie subschalen van het meetinstrument 
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DASS, zijnde depressie, angst en stress laden hoog op deze eerste factor. Ook de maat 

voor depressie van CES-D en het slachtoffer zijn van pesten vanuit de QBS behoren tot 

deze factor van internaliserende problemen. Op de factor Externaliserende problemen 

laden een aantal verwachte afhankelijke variabelen, zoals druggebruik, rookgedrag, 

alcoholmisbruik, gewelddadig gedrag en seksueel risicogedrag. Ook pesten van anderen 

behoort tot deze factor. De derde factor is deze van het Psychisch welbevinden. Het is 

duidelijk dat het afwezig zijn van internaliserende problemen niet automatisch de 

aanwezigheid van psychisch welbevinden impliceert. Het zijn andere afhankelijke 

variabelen die deze factor bepalen, zoals levenstevredenheid, globale zelfwaarde en 

gedragscompetentie. Een vierde en laatste factor is Fysiek welbevinden en deze is 

opgebouwd uit fysieke activiteit, gezond eten, het dragen van een fietshelm en de 

algemene vitaliteit. Doorheen de principale componentenanalyse zijn een aantal 

variabelen onvoldoende sterk gebleken om toegewezen te worden aan een factor. Het 

meerijden met iemand die gedronken heeft en het niet dragen van een gordel in de auto 

blijken onvoldoende te laden op de factor Externaliserende problemen. De variabele 

empathie van de omstanders correleert onvoldoende met internaliserende problemen of 

psychisch welbevinden om verder mee te nemen in volgende analyses.  

 Effecten van de achtergrondvariabelen. Om verdere hypothesen in dit 

onderzoek te testen, werd eerst de invloed van de achtergrondvariabelen op zowel de 

ontwikkelingskrachten, de psychologische noodbevrediging als het welbevinden van 

jongeren nagegaan door middel van een set MANCOVAs. We baseren ons hierbij 

steeds op de resultaten van Wilks' Lambda.  

 De invloed van achtergrondvariabelen op de ontwikkelingskrachten van 

jongeren. De achtergrondvariabelen in dit onderzoek zijn geslacht, leeftijd, soort gezin, 

rang in de kinderrij, aantal kinderen in het gezin, etniciteit van zichzelf, de vader en de 

moeder, alsook het aantal vrienden. Ten eerste bekeken we de invloed van deze 

achtergrondvariabelen op alle soorten ontwikkelingskrachten. Uit de MANCOVA bleek 

dat er multivariate effecten zijn van de variabelen geslacht [F(8,368) = 6.06, p < .01, η² 

= .12], leeftijd [F(8,368) = 6.51), p < .01, η² = .12], aantal kinderen in het gezin 

[F(8,368) = 2.79, p < .01, η² = .06] en eigen etniciteit [F(8,368) = 4.03, p < .01, η² = 

.09]. Op univariaat niveau heeft geslacht een significante invloed op de 

ontwikkelingskrachten positieve waarden [F(1,375) = 5.31, p < .01, η² = .02] en sociale 
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vaardigheden [F(1,375) = 9.22, p < .01, η² = .02]. Geslacht heeft een randsignificante 

invloed op positieve identiteit [F(1,375) = 5.91, p < .05, η² = .02] en engagement tot 

leren [F(1,375) = 5.31, p < .05, η² = .01]. Meisjes scoren doorgaans hoger op deze 

ontwikkelingskrachten dan jongens. De uitzondering hierbij is positieve identiteit. 

Hierbij scoren jongens hoger dan meisjes. Leeftijd heeft een significante invloed op de 

ontwikkelingskrachten grenzen [F(1,375) = 22.14, p < .01, η² = .06], constructief 

tijdsgebruik [F(1,375) = 22.39, p < .01, η² = .06] en engagement tot leren [F(1,375) = 

9.76, p < .01, η² = .02]. Hoe ouder een jongere is, hoe lager deze scoort op grenzen, 

constructief tijdsgebruik en engagement tot leren. Het aantal kinderen in het gezin heeft 

enkel een significante invloed op steun [F(1,375) = 9.46, p < .01, η² = .03]. Hoe groter 

het gezin van de jongere, hoe minder steun deze ervaart. Eigen etniciteit heeft een 

significante invloed op positieve waarden [F(1,375) = 11.05, p < .01, η² = .03] en 

sociale vaardigheden [F(1,375) = 9.23, p < .01, η² = .02]. Autochtone jongeren hebben 

hogere scores op deze ontwikkelingskrachten dan allochtone jongeren.  

 De invloed van achtergrondvariabelen op de psychologische noodbevrediging 

van jongeren. Enkel geslacht heeft een significante multivariate invloed op de 

psychologische noodbevrediging van jongeren [F(3,373) = 15.39, p < .01, η² = .11]. Op 

univariaat niveau heeft geslacht een significante invloed op zowel bevrediging van 

autonomie [F(1,375) = 11.31, p < .01, η² = .03] als verbondenheid [F(1,375) = 15.27, p 

< .01, η² = .04] van jongeren. Bij beide psychologische noden scoren meisjes hoger dan 

jongens.  

 De invloed van achtergrondvariabelen op het welzijn van jongeren. Op 

multivariaat niveau kunnen we stellen dat de achtergrondvariabelen geslacht [F(4,372) 

= 10.06, p < .01, η² = .10], leeftijd [F(4,372) = 14.30, p < .01, η² = .13], het al dan niet 

intact zijn van het gezin van de jongere [F(4,372) = 3.90, p < .01, η² = .04], het aantal 

kinderen in het gezin van de jongere [F(4,372) = 4.79, p < .01, η² = .05] en het aantal 

vrienden van de jongere [F(4,372) = 4.05, p < .01, η² = .04] een significante invloed 

hebben op het welzijn van de jongere. Geslacht heeft een significante invloed op 

externaliserende problemen [F(1,375) = 11.15, p < .01, η² = .03], psychologisch 

welbevinden [F(1,375) = 9.5, p < .01, η² = .03] en fysiek welbevinden [F(1,375) = 

18.61, p < .01, η² = .05]. Op al deze aspecten van welbevinden scoren jongens hoger 

dan meisjes. Op univariaat niveau zien we een significante invloed van leeftijd op 
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internaliserende [F(1,375) = 10.9, p < .01, η² = .03] en externaliserende problemen 

[F(1,375) = 32.18, p < .01, η² = .08]. Leeftijd heeft een randsignificante invloed op het 

psychologisch [F(1,375) = 4.41, p < .05, η² = .01] en fysiek welbevinden [F(1,375) = 

6.15, p < .05, η² = .02] van de jongere. Hoe ouder jongeren zijn, hoe hoger ze scoren op 

externaliserende problemen en hoe lager ze scoren op internaliserende problemen, 

psychologisch en fysiek welbevinden. Het al dan niet intact zijn van het gezin van de 

jongere heeft een significante invloed op het psychologisch welbevinden van deze 

jongere [F(1,375) = 9.54, p < .01, η² = .03]. Jongeren uit een niet intact gezin hebben 

een lager psychologisch welbevinden dan jongeren die uit een intact gezin komen. Het 

aantal kinderen in het gezin heeft een significante invloed op het fysieke welbevinden 

van de jongere [F(1,375) = 12.22, p < .01, η² = .03]. Hoe meer kinderen in het gezin, 

hoe hoger het fysieke welbevinden van de jongeren. Op univariaat niveau heeft het 

aantal vrienden van een jongere een randsignificante invloed op externaliserende 

problemen [F(4,372) = 4.64, p < .05, η² = .01] en psychologisch welbevinden [F(1,375) 

= 5.07, p < .05, η² = .01]. Hoe meer vrienden jongeren hebben, hoe meer 

externaliserende problemen deze ervaren en hoe lager hun psychologisch welbevinden.  

 Besluit. Doorheen deze preliminaire analyses is de sterke invloed van de 

achtergrondvariabelen leeftijd en geslacht duidelijk aanwezig. In verdere analyses 

worden deze achtergrondvariabelen dan ook telkens als controlevariabelen behandeld. 

Het Verband tussen Ontwikkelingskrachten en Welzijn 

 Partiële correlaties. Voor we multivariate analyses uitvoerden, gingen we eerst 

de partiële correlaties na tussen de ontwikkelingskrachten en het welzijnsniveau van 

jongeren, gecontroleerd voor leeftijd en geslacht. Eerst worden de externe 

ontwikkelingskrachten beschouwd. In Tabel 2 zien we dat steun positief samenhangt 

met psychologisch welbevinden en negatief samenhangt met internaliserende en 

externaliserende problemen. Hoe meer empowerment jongeren ervaren, hoe minder 

internaliserende problemen ze hebben en hoe hoger hun psychologisch welbevinden. De 

schaal grenzen en verwachtingen heeft een positief verband met het psychologisch 

welbevinden van jongeren en een negatief verband met de aanwezigheid van 

internaliserende en externaliserende problemen. Een constructief tijdsgebruik bij de 

jongere staat in relatie tot een hoger psychologisch en fysiek welbevinden. Vervolgens 

bekijken we de invloed van de interne ontwikkelingskrachten. Engagement tot leren 
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heeft een significante invloed op elk van de vier bronnen van welzijn bij jongeren. Hoe 

hoger het engagement tot leren, hoe minder internaliserende en externaliserende 

problemen en hoe hoger het psychologisch en fysiek welbevinden. De schaal voor 

positieve waarden heeft een positief verband met psychologisch en fysiek welbevinden 

en een negatief verband met externaliserende problemen. Hoe meer sociale 

vaardigheden een jongere bezit, hoe minder internaliserende en externaliserende 

problemen en hoe hoger het psychologisch en fysiek welbevinden. Een positieve 

identiteit staat in relatie tot minder internaliserende problemen en meer psychologisch 

en fysiek welbevinden. 

Tabel 2 

Partiële correlaties (r) en gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (β) tussen ontwikkelingskrachten 
en welzijn bij jongeren, gecontroleerd voor leeftijd en geslacht 

 Internaliserende 
problemen 

Externaliserende 
problemen 

Psychologisch 
welbevinden 

Fysiek 
welbevinden 

Steun r -.21*** -.21*** .44*** .05 

β -.17* -.05 .21** -.12 

Empowerment r -.20*** -.11 .49*** -.04 

β -.13* .10 .34*** -.02 

Grenzen en 
verwachtingen 

r -.16** -.32*** .35*** .10 

β -.02 -.33*** .02 .08 

Constructief 
tijdsgebruik 

r .05 -.10 .17*** .32*** 

β .16** -.00 .00 .35*** 

Engagement tot 
leren 

r -.11* -.23*** .41*** .17*** 

β -.00 -.19** .21*** .07 

Positieve 
waarden 

r -.09 -.18*** .29*** .24*** 

β .03 .00 -.13* .26*** 

Sociale 
vaardigheden 

r -.11* -.27*** .42*** .10* 

β -.02 -.28*** .25*** -.12 

Positieve 
identiteit 

r -.23*** -.01 .47*** .14** 

β -.24*** .22*** .30*** .04 

*p < .05. **p < .01. ***p < .001. 

 

 Multivariate analyses. In SPSS werd vervolgens een multivariate 

regressieanalyse uitgevoerd met als afhankelijke variabelen internaliserende problemen, 

externaliserende problemen, psychologisch welbevinden en fysiek welbevinden van de 

jongeren. De onafhankelijke variabelen in dit onderzoek waren de verschillende 
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ontwikkelingskrachten. Tijdens deze analyses werd gecontroleerd voor de invloed van 

leeftijd en geslacht van de jongeren. De gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (β) 

van deze analyses staan onder de correlaties in Tabel 2. Uit de multivariate toetsen 

bleken alle externe ontwikkelingskrachten een significante invloed te hebben op de 

afhankelijke variabelen: steun [F(4,377) = 5.43, p < .001, η² = .06], empowerment 

[F(4,377) = 11.39, p < .001, η² = .11], grenzen en verwachtingen [F(4,377) = 7.28, p < 

.001, η² = .07] en constructief tijdsgebruik [F(4,377) = 13.89, p < .001, η² = .13]. 

 Wanneer we deze resultaten voor de externe ontwikkelingskrachten op 

univariaat niveau beschouwen, zien we dat de relaties tussen steun en internaliserende 

problemen [F(1,380) = 5.54, p < .05, η² = .01] enerzijds en psychologisch welbevinden 

[F(1,380) = 10.73, p < .01, η² = .03] anderzijds blijven bestaan. Hoe meer steun 

jongeren ervaren, hoe minder internaliserende problemen en hoe meer psychologisch 

welbevinden. Het verband tussen steun en externaliserende problemen is niet langer 

significant. Bij empowerment zien we hetzelfde patroon verschijnen. De relatie met 

internaliserende problemen [F(1,380) = 3.98, p < .05, η² = .01] en psychologisch 

welbevinden [F(1,380) = 37.76, p < .001, η² = .09] blijft behouden, terwijl de relatie 

met externaliserende problemen wegvalt. Hoe meer empowerment jongeren ervaren, 

hoe minder internaliserende problemen aanwezig zijn en hoe hoger hun psychologisch 

welbevinden. Bij de univariate toetsen zien we dat het verband tussen grenzen en 

verwachtingen en welzijn enkel blijft bestaan voor externaliserende problemen 

[F(1,380) = 25.96, p < .001]. Hoe sterker de grenzen en verwachtingen zijn voor een 

jongere, hoe minder externaliserende problemen deze ervaart. De verbanden met 

internaliserende problemen en psychologisch welbevinden vallen weg. Constructief 

tijdsgebruik voorspelt univariaat internaliserende problemen [F(1,380) = 8.34, p < .01, 

η² = .02] en fysiek welbevinden [F(1,380) = 44.65, p < .001, η² = .11]. Hoe 

constructiever een jongere zijn tijd indeelt, hoe hoger zijn fysiek welbevinden maar ook 

hoe meer internaliserende problemen. Het verband tussen constructief tijdsgebruik en 

psychologisch welbevinden is niet meer aanwezig.  

 Vervolgens gaan we de invloed na van de interne ontwikkelingskrachten op het 

welzijn van jongeren. We zien dat alle interne ontwikkelingskrachten op multivariaat 

niveau een significante verband hebben met welzijn: engagement tot leren [F(4,377) = 

8.22, p < .001, η² = .08], positieve waarden [F(4,377) = 4.23, p < .01, η² = .04], sociale 
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vaardigheden [F(4,377) = 10.30, p < .001, η² = .10] en positieve identiteit [F(4,377) = 

16.30, p < .001, η² = .15]. Op univariaat niveau blijft de relatie tussen het engagement 

tot leren en de aanwezigheid van externaliserende problemen [F(1,380) = 10.82, p < 

.01, η² = .03] en psychologisch welbevinden [F(1,380) = 14.85, p < .001, η² = .04] 

behouden. Hoe sterker het engagement tot leren bij de jongere, hoe minder 

externaliserend probleemgedrag deze zal vertonen en hoe hoger het psychologisch 

welbevinden van deze jongere (zie Tabel 2). De relatie tussen engagement tot leren en 

internaliserende problemen en fysiek welbevinden bleek niet langer significant te zijn. 

Hoe sterker de positieve waarden bij een jongere, hoe lager zijn psychologisch 

welbevinden [F(1,380) = 4.86, p < .05, η² = .01] en hoe hoger zijn fysiek welbevinden 

[F(1,380) = 13.87, p < .001, η² = .04]. Het verband met externaliserende problemen 

werd niet behouden. Wanneer een jongere sterke sociale vaardigheden vertoont, zal dit 

positief samenhangen met zijn psychologisch welbevinden [F(1,380) = 17.38, p < .001, 

η² = .04] en negatief samenhangen met de aanwezigheid van externaliserende 

problemen [F(1,380) = 18.27, p < .001, η² = .05]. De laatste interne ontwikkelingskracht 

is positieve identiteit. Hoe positiever de identiteit van de jongere, hoe minder 

internaliserende [F(1,380) = 14.56, p < .001, η² = .04] en externaliserende [F(1,380) = 

15.49, p < .001, η² = .04] problemen en hoe meer psychologisch welbevinden [F(1,380) 

= 32.84, p < .001, η² = .08].  

Het Verband tussen Psychologische Noodbevrediging en Welzijn 

 Partiële correlaties. We controleerden opnieuw voor de invloed van leeftijd en 

geslacht wanneer we de partiële correlaties berekenden tussen de psychologische 

noodbevrediging en het niveau van welzijn bij een jongere. Deze correlaties (zie Tabel 

3) toonden aan dat de bevrediging van de drie noden, autonomie, verbondenheid en 

competentie, significant in verband staan met minder internaliserende problemen en 

meer psychologisch welbevinden bij een jongere. Daarbij aansluitend toonde de 

bevrediging van verbondenheid eveneens een significante relatie met de minder 

externaliserende problemen bij jongeren. De bevrediging van competentie stond ook in 

significante relatie met een beter fysiek welbevinden van jongeren. Deze bevindingen 

zijn terug te vinden in Tabel 3. 
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 Multivariate analyses. Bij het uitvoeren van de multivariate regressieanalyse 

werden de vier indicatoren van welzijn internaliserende problemen, externaliserende 

problemen, psychologisch en fysiek welbevinden als afhankelijke variabelen 

beschouwd. De onafhankelijke variabelen in deze analyse zijn de mate van bevrediging 

bij de drie psychologische noden autonomie, verbondenheid en competentie. Tijdens 

deze analyse werd gecontroleerd voor de invloed van leeftijd en geslacht van de 

jongeren en baseerden we ons op Wilks' Lambda als toets voor de resultaten.  

 Uit de multivariate analyse bleek dat de bevrediging van alle psychologische 

noden een significante relatie had met de vier factoren van welzijn: autonomie 

[F(4,378) = 9.36, p < .001, η² = .09], verbondenheid [F(4,378) = 8.76, p < .001, η² = 

.09] en competentie [F(4,378) = 21.20, p < .001, η² = .18]. Op univariaat niveau vonden 

we een significant verband tussen de bevrediging van autonomie en de aanwezigheid 

van internaliserende problemen [F(1,381) = 7.09, p < .01, η² = .02] en het 

psychologisch welbevinden [F(1,381) = 19.41, p < .001, η² = .05] bij jongeren. Hoe 

meer bevrediging van de nood tot autonomie, hoe minder internaliserende problemen en 

hoe hoger het psychologisch welbevinden bij de jongere (zie Tabel 3). We stelden een 

univariate significante relatie vast tussen de bevrediging van de behoefte tot 

verbondenheid bij de jongere en de aanwezigheid van internaliserende [F(1,381) = 

26.32, p < .001, η² = .07] en externaliserende problemen [F(1,381) = 7.03, p < .01, η² = 

.02]. Jongeren zullen minder internaliserende en externaliserende problemen ervaren 

wanneer zij bevredigd zijn in hun behoefte tot verbondenheid. Er is een significant 

univariaat verband gevonden tussen de bevrediging van de nood tot competentie en de 

Tabel 3. 

Partiële correlaties (r) en gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (β) tussen noodbevrediging en 
welzijn bij jongeren, gecontroleerd voor leeftijd en geslacht 

 Internaliserende 
problemen 

Externaliserende 
problemen 

Psychologisch 
welbevinden 

Fysiek 
welbevinden 

Bevrediging van 
autonomie 

r -.41*** -.09 .38*** .00 

β -.14** -.10 .25*** -.05 

Bevrediging van 
verbondenheid 

r -.47*** -.12* .24*** -.01 

β -.28*** -.16** -.05 -.07 

Bevrediging van 
competentie 

r -.45*** .05 .41*** .10* 

β -.23*** .18** .30*** .16** 

*p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
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vier indicatoren van welzijn bij jongeren: internaliserende problemen [F(1,381) = 18.81, 

p < .001, η² = .05], externaliserende problemen [F(1,381) = 9.03, p < .01, η² = .02], 

psychologisch [F(1,381) = 30.07, p < .001, η² = .07] en fysiek welbevinden [F(1,381) = 

6.80, p < .01, η² = .02]. Hoe sterker jongeren bevredigd zijn in hun nood tot 

competentie, hoe minder internaliserende problemen en hoe meer externaliserende 

problemen, maar ook hoe hoger hun psychologisch en fysiek welbevinden.  

Het Verband tussen Ontwikkelingskrachten en Psychologische Noodbevrediging 

 Partiële correlaties. Ook bij het berekenen van de partiële correlaties tussen de 

verschillende ontwikkelingskrachten en de bevrediging van de psychologische noden 

werd gecontroleerd voor de invloed van leeftijd en geslacht. Wanneer we de externe 

ontwikkelingskrachten beschouwden, viel op dat zowel steun, empowerment en grenzen 

en verwachtingen een significante positieve relatie vertoonden met de bevrediging van 

de drie psychologische noden autonomie, verbondenheid en competentie. Constructief 

tijdsgebruik correleerde niet significant met de bevrediging van deze drie noden. Bij alle 

interne ontwikkelingskrachten vonden we significante en sterke positieve relaties met de 

bevrediging van de drie psychologische noden. De exacte correlaties zijn terug te 

vinden in Tabel 4. 

 Multivariate analyses. De afhankelijke variabelen in de multivariate analyse 

waren de bevrediging van de drie psychologische noden autonomie, verbondenheid en 

competentie. De onafhankelijke variabelen in deze analyse waren de acht 

ontwikkelingskrachten. Er werd gecontroleerd voor de invloed van leeftijd en geslacht. 

Voor de resultaten baseren we ons op Wilks' Lambda. 

 Uit deze multivariate analyse bleek dat slechts twee van de vier externe 

ontwikkelingskrachten een significante relatie hebben met de bevrediging van de drie 

psychologische noden: empowerment [F(3,378) = 29.62, p < .001, η² = .19] en 

constructief tijdsgebruik [F(3,378) = 4.71, p < .01, η² = .04]. Steun en grenzen en 

verwachtingen bleken niet langer een significante multivariate relatie te hebben met de 

bevrediging van de drie psychologische noden. Op univariaat niveau vonden we een 

significant verband tussen empowerment en de bevrediging van de drie psychologische 

noden: autonomie [F(1,380) = 48.07, p < .001, η² = .11], verbondenheid [F(1,380) = 

35.89, p < .001, η² = .07] en competentie [F(1,380) = 70.84, p < .001, η² = .16]. Hoe 
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hoger de mate van empowerment bij jongeren, hoe meer zij bevredigd zijn in hun 

behoefte tot autonomie, verbondenheid en competentie (zie Tabel 4). Er was een 

significante relatie tussen constructief tijdsgebruik en de bevrediging van de behoefte 

tot autonomie [F(1,380) = 4.29, p < .05, η² = .01] en verbondenheid [F(1,380) = 13.20, 

p < .001, η² = .03]. Hoe constructiever jongeren hun tijd gebruikten, hoe lager hun 

bevrediging van de behoefte tot autonomie en verbondenheid.  

Tabel 4. 

Partiële correlaties (r) en gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (β) tussen de 

ontwikkelingskrachten en de noodbevrediging bij jongeren, gecontroleerd voor 
leeftijd en geslacht 

 Bevrediging van 
autonomie 

Bevrediging van 
verbondenheid 

Bevrediging 

van 
competentie 

Steun r .26*** .25*** .25*** 

β .00 .03 -.06 

Empowerment r .43*** .39*** .47*** 

β .41*** .36*** .49*** 

Grenzen en 
verwachtingen 

r .27*** .26*** .25*** 

β .08 .10 .04 

Constructief 
tijdsgebruik 

r .02 -.05 .07 

β -.11* -.19*** -.05 

Engagement tot 
leren 

r .27*** .16*** .29*** 

β .11 -.04 .03 

Positieve 
waarden 

r .24*** .27*** .32*** 

β .02 .19** .09 

Sociale 
vaardigheden 

r .25*** .21*** .29*** 

β .05 .02 -.01 

Positieve 
identiteit 

r .35*** .25*** .49*** 

β .26*** .16** .44*** 

*p < .05. **p < .01. ***p < .001. 

 

 Bij de interne ontwikkelingskrachten stelden we een significant multivariaat 

verband vast tussen de bevrediging van de psychologische noden en positieve waarden 

[F(3,378) = 3.14, p < .05, η² = .02] en positieve identiteit [F(3,378) = 22.42, p < .001, η² 

= .15]. Er was niet langer een significant multivariaat verband tussen de bevrediging 

van de drie psychologische noden met engagement tot leren en sociale vaardigheden. 

Bij positieve waarden vonden we enkel een significant univariaat verband bij de 

bevrediging van de behoefte tot verbondenheid [F(1,380) = 7.67, p < .01, η² = .02]. Hoe 
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sterker de positieve waarden bij jongeren, hoe meer zij bevredigd zijn in hun behoefte 

tot verbondenheid. Positieve identiteit vertoonde significante univariate relaties met de 

bevrediging van de drie psychologische noden: autonomie [F(1,380) = 19.55, p < .001, 

η² = .05], verbondenheid [F(1,380) = 7.18, p < .01, η² = .02] en competentie [F(1,380) = 

63.59, p < .001, η² = .14]. Hoe positiever de identiteit van jongeren, hoe meer zij 

bevredigd zijn in hun behoefte tot autonomie, verbondenheid en competentie. Deze 

resultaten zijn terug te vinden in Tabel 4. 

Noodbevrediging als Mediator tussen Ontwikkelingskrachten en Welzijn  

 Om de mediërende invloed van psychologische noodbevrediging op de relatie 

tussen ontwikkelingskrachten en welzijn te bepalen, deden we beroep op de richtlijnen 

voor mediatie zoals beschreven door Holmbeck (1997) en Baron en Kenny (1986). We 

selecteerden enkel die mediaties die voldeden aan een aantal voorwaarden. Zo moest er 

een significant verband zijn tussen de ontwikkelingskracht en de indicator van welzijn 

(zie Tabel 2), maar ook tussen de ontwikkelingskracht en de mediator (zie Tabel 4). 

Verder was een significant verband tussen de mediator en de indicator van welzijn 

vereist (zie Tabel 3). Een aantal mediaties betreffende de ontwikkelingskrachten 

empowerment, constructief tijdsgebruik en positieve identiteit bleken aan deze eisen te 

voldoen en werden meegenomen in de verdere analyses. De procedure van Baron en 

Kenny (1986) werd hierbij gevolgd en bestaat uit vier stappen. Doorheen alle stappen 

werd gecontroleerd voor de invloed van leeftijd en geslacht van de jongeren. In een 

eerste stap werd de invloed van de ontwikkelingskrachten op de indicatoren van welzijn 

onderzocht. Hierbij werd telkens gecontroleerd voor de andere ontwikkelingskrachten, 

om zo unieke verbanden te bekomen. Dit is weergegeven door Pad c in Figuur 4. In een 

tweede stap onderzochten we het effect van de ontwikkelingskrachten op de mediator, 

zijnde de psychologische noodbevrediging (Zie Pad a in Figuur 4). Ook hier werd 

gecontroleerd voor de andere ontwikkelingskrachten. In een derde stap werd het effect 

van deze mediator op de indicatoren van welzijn onderzocht (Zie Pad b in Figuur 4). 

 Tijdens deze stap controleerden we voor de invloed van de andere 

ontwikkelingskrachten en voor de invloed van de bevrediging van de overige 

psychologische noden. In een vierde stap gingen we opnieuw het effect na van de 

ontwikkelingskrachten op welzijn maar nu met controle voor de invloed van de 
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mediator (Zie Pad c' in Figuur 4). De significantie van het indirecte effect berekenden 

we aan de hand van de Sobel-test (1982).  

 

 Mediatoren tussen empowerment en het welzijn van jongeren. Een overzicht 

van deze mediatie-analyses is weergegeven in Tabel 5. 

 Internaliserende problemen. Als eerste vonden we een significante relatie 

tussen empowerment en minder internaliserende problemen (zie Stap 1 in Tabel 5). De 

relatie tussen empowerment en meer bevrediging van autonomie (Stap 2) was eveneens 

significant. In de derde stap onderzochten we het verband tussen de bevrediging van 

autonomie en de aanwezigheid van internaliserende problemen. Hierbij controleerden 

we voor de invloed van de bevrediging van verbondenheid en competentie, alsook voor 

de invloed van empowerment. Dit verband bleek eveneens significant te zijn (zie Stap 

3). Wanneer we nadien het verband tussen empowerment en internaliserende problemen 

onderzochten met controle voor de bevrediging van autonomie (zie Stap 4) bleek dit 

verband niet langer significant te zijn. De Sobel-test (1982) bleek significant en we 

kunnen dus besluiten tot een volledige mediatie. Dezelfde stappen werden ondernomen 

om de mediërende invloed van bevrediging van verbondenheid en competentie te 

onderzoeken. Bij beide vonden we een significant resultaat na het uitvoeren van de 

Sobel-test. We kunnen besluiten tot volledige mediatie door bevrediging van 

autonomie, verbondenheid en competentie in de relatie tussen empowerment en 

internaliserende problemen bij jongeren. Wanneer we de absolute waarden van de 

Sobel-test vergeleken, bleek de bevrediging van competentie de sterkste mediator te 

zijn. 

 

Psychologische 

noodbevrediging 

 

Ontwikkelingskrachten 

 

Welzijn 

 

a b 

(c) c' 

Figuur 4. Model van mediatie. 
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 Psychologisch welbevinden. In het onderzoek naar de mediërende invloed van 

psychologische noodbevrediging op de relatie tussen empowerment en psychologisch 

welbevinden bleek de bevrediging van twee psychologische noden, autonomie en 

competentie te voldoen aan bovenstaande vereisten. De relatie tussen empowerment en 

psychologisch welbevinden bleek significant te zijn (zie Stap 1 in Tabel 5). Er was een 

significante relatie aanwezig tussen empowerment en autonomie enerzijds en 

empowerment en competentie anderzijds (zie Stap 2). We vonden een significant 

verband tussen autonomie en psychologisch welbevinden, alsook tussen competentie en 

psychologisch welbevinden wanneer we controleerden voor empowerment en de 

invloed van de bevrediging van de overige psychologische noden (zie Stap 3). Wanneer 

we de relatie tussen empowerment en psychologisch welbevinden onderzochten met 

controle voor de invloed van enerzijds autonomie en anderzijds competentie, bleek dit 

nog steeds significant te zijn (zie Stap 4). De Sobel-test gaf bij zowel autonomie als 

competentie eveneens een significant resultaat. Dit alles wijst in de richting van 

gedeeltelijke mediatie door autonomie en competentie in de relatie tussen empowerment 

en psychologisch welbevinden bij jongeren. De bevrediging van competentie bleek de 

sterkste invloed te hebben in vergelijking met de bevrediging van autonomie. 

 Mediatoren tussen constructief tijdsgebruik en het welzijn van jongeren. 

Een overzicht van deze mediatie-analyses is te vinden in Tabel 6. Er bleek een 

significante relatie aanwezig tussen constructief tijdsgebruik en de aanwezigheid van 

Tabel 5 

Mediatoren in het verband tussen empowerment en het welzijn van jongeren 

Mediator Afhankelijke variabele Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Sobel-t 

Bevrediging van 
autonomie 

Internaliserende 
problemen 

-.13* .41*** -.16* .03 -2.76* 

 Psychologisch 
welbevinden 

.34*** .41*** .17** .25*** 2.93** 

Bevrediging van 
verbondenheid 

Internaliserende 
problemen 

-.13* .36*** -.29*** .03 -4.02*** 

Bevrediging van 
competentie 

Internaliserende 
problemen 

-.13* .49*** -.26*** .09 -4.12*** 

 Psychologisch 
welbevinden 

.34*** .49*** .20*** .22*** 3.42*** 

Noot. Stap 1 = pad van de onafhankelijke naar de afhankelijke variabele; Stap 2 = pad van de 

onafhankelijke variabele naar de mediator; Stap 3 = pad van de mediator naar de afhankelijke variabele, 
na controle voor onafhankelijke variabele; Stap 4 = pad 1 na controle voor de mediator. 

*p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
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internaliserende problemen bij jongeren (zie Stap 1). We vonden eveneens een 

significant verband tussen constructief tijdsgebruik en de bevrediging van autonomie 

enerzijds en de bevrediging van verbondenheid anderzijds (zie Stap 2). Zowel 

autonomie als verbondenheid bleken significant in verband te staan met internaliserende 

problemen wanneer we controleerden voor de invloed van constructief tijdsgebruik en 

de bevrediging van de overige psychologische noden (zie Stap 3). De relatie tussen 

constructief tijdsgebruik en internaliserende problemen bleek nog steeds significant te 

zijn na controle voor de invloed van de bevrediging van autonomie (zie Stap 4). De 

Sobel-test gaf ons een niet significant resultaat. Dit toont aan dat er geen mediërende 

invloed uitgaat van de bevrediging van autonomie in de relatie tussen constructief 

tijdsgebruik en internaliserende problemen bij jongeren. 

Tabel 6 

Mediatoren in het verband tussen constructief tijdsgebruik en het welzijn van jongeren 

Mediator Afhankelijke variabele Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Sobel-t 

Bevrediging van 
autonomie 

Internaliserende 
problemen 

.16** -.11* -.15** .12* 1.65 

Bevrediging van 
verbondenheid 

Internaliserende 
problemen 

.16** -.19*** -.27*** .08 2.92** 

Noot. Stap 1 = pad van de onafhankelijke naar de afhankelijke variabele; Stap 2 = pad van de 

onafhankelijke variabele naar de mediator; Stap 3 = pad van de mediator naar de afhankelijke variabele, 
na controle voor onafhankelijke variabele; Stap 4 = pad 1 na controle voor de mediator. 

*p < .05. **p < .01. ***p < .001. 

 

 Verder bleek er een niet significant verband te zijn tussen constructief 

tijdsgebruik en internaliserende problemen na controle voor de invloed van de 

bevrediging van verbondenheid (zie Stap 4). De Sobel-test gaf hier wel een significant 

resultaat. Hieruit concluderen we een volledige mediatie door de bevrediging van 

verbondenheid in de relatie tussen constructief tijdsgebruik en internaliserende 

problemen bij jongeren. 

 Mediatoren tussen positieve identiteit en het welzijn van jongeren. Een 

overzicht van deze mediatie-analyses is weergegeven in Tabel 7. 

 Internaliserende problemen. In de relatie tussen positieve identiteit en 

internaliserende problemen bij jongeren bleek de bevrediging van de drie 

psychologische noden aan de voorwaarden te voldoen. Er was een significant verband 

tussen positieve identiteit en internaliserende problemen (zie Stap 1). We vonden steeds 
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een significante relatie tussen positieve identiteit en de bevrediging van de drie 

psychologische noden autonomie, verbondenheid en competentie (zie Stap 2). We 

onderzochten het effect van elke mediator op internaliserende problemen door te 

controleren voor positieve identiteit en de bevrediging van de overige psychologische 

noden. Bij de bevrediging van zowel autonomie, verbondenheid als competentie bleek 

dit verband significant te zijn (zie Stap 3). Nadien onderzochten we opnieuw de relatie 

tussen positieve identiteit en internaliserende problemen maar met controle voor de 

invloed van elke mediator (zie Stap 4). Wanneer we controleerden voor autonomie en 

verbondenheid bleek er nog steeds een significant verband te zijn tussen positieve 

identiteit en internaliserende problemen. De Sobel-test gaf eveneens een significant 

resultaat. Dit liet ons besluiten tot een gedeeltelijke mediatie door de bevrediging van 

autonomie en verbondenheid in de relatie tussen positieve identiteit en internaliserende 

problemen. Wanneer we controleerden voor de invloed van de bevrediging van 

competentie bleek de relatie tussen positieve identiteit en internaliserende problemen 

niet langer significant. De Sobel-test gaf ons een significant resultaat. We zien hier een 

volledige mediatie door de bevrediging van competentie in de relatie tussen positieve 

identiteit en internaliserende problemen bij jongeren. De bevrediging van competentie 

kent de sterkste invloed als mediator. 

Tabel 7 

Mediatoren in het verband tussen positieve identiteit en het welzijn van jongeren 

Mediator Afhankelijke variabele Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Sobel-t 

Bevrediging van 
autonomie 

Internaliserende 
problemen 

-.24*** .26*** -.14** -.14* -2.26* 

 Psychologisch 
welbevinden 

.30*** .26*** .20*** .24*** 2.83** 

Bevrediging van 
verbondenheid 

Internaliserende 
problemen 

-.24*** .16** -.28*** -.16** -2.37* 

 Externaliserende 
problemen 

.22*** .16** -.16** .24*** -1.89 

Bevrediging van 
competentie 

Internaliserende 
problemen 

-.24*** .44*** -.24*** -.04 -3.60*** 

 Externaliserende 
problemen 

.22*** .44*** .19** .18** 2.78** 

 Psychologisch 
welbevinden 

.30*** .44*** .16** .20*** 2.71** 

Noot. Stap 1 = pad van de onafhankelijke naar de afhankelijke variabele; Stap 2 = pad van de 

onafhankelijke variabele naar de mediator; Stap 3 = pad van de mediator naar de afhankelijke variabele, 
na controle voor onafhankelijke variabele; Stap 4 = pad 1 na controle voor de mediator. 

*p < .05. **p < .01. ***p < .001. 



 

 

48 

 

 Externaliserende problemen. Zowel de bevrediging van verbondenheid als 

competentie voldeden aan de vereisten om hun mediërende invloed verder te 

onderzoeken. Er bleek een significante relatie te zijn tussen positieve identiteit en 

externaliserende problemen (zie Stap 1). We vonden een significante relatie tussen 

positieve identiteit en de bevrediging van verbondenheid enerzijds en de bevrediging 

van competentie anderzijds (zie Stap 2). We onderzochten het verband tussen de 

bevrediging van verbondenheid en externaliserende problemen door te controleren voor 

positieve identiteit en de bevrediging van de overige psychologische noden. Hetzelfde 

deden we voor de bevrediging van competentie. Zowel bij de bevrediging van 

verbondenheid als competentie vonden we een significant verband (zie Stap 3). Nadien 

gingen we opnieuw de relatie na tussen positieve identiteit en externaliserende 

problemen met controle voor de mediator (zie Stap 4). We vonden een significant 

verband wanneer we controleerden voor de invloed van de bevrediging van 

verbondenheid. De Sobel-test gaf ons een niet significant resultaat. Hieruit kunnen we 

besluiten dat er geen mediërende invloed uitgaat van de bevrediging van verbondenheid 

in de relatie tussen positieve identiteit en externaliserende problemen. We vonden 

eveneens een significant verband wanneer we controleerden voor de invloed van de 

bevrediging van competentie. De Sobel-test gaf in dit geval wel een significant 

resultaat. We kunnen besluiten tot een gedeeltelijke mediatie door de bevrediging van 

competentie in de relatie tussen positieve identiteit en externaliserende problemen.  

 Psychologisch welbevinden. In de relatie tussen positieve identiteit en 

psychologisch welbevinden bleken twee mediatoren, zijnde de bevrediging van 

autonomie en competentie relevant om verder te analyseren. We vonden een 

significante relatie tussen positieve identiteit en psychologisch welbevinden (zie Stap 

1). Er was een significant verband tussen positieve identiteit en de bevrediging van 

autonomie enerzijds en de bevrediging van competentie anderzijds (zie Stap 2). We 

gingen de relatie na tussen elke mediator en psychologisch welbevinden door te 

controleren voor de invloed van positieve identiteit en de bevrediging van de overige 

psychologische noden (zie Stap 3). Zowel bij de bevrediging van autonomie als 

competentie leverde dit een significant resultaat op. We onderzochten opnieuw het 

verband tussen positieve identiteit en psychologisch welbevinden met controle voor de 

invloed van elke mediator (zie Stap 4). Bij zowel de bevrediging van autonomie als 
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competentie leverde dit nog steeds een significant verband op. De Sobel-test bleek bij 

beide significant te zijn. Dit doet ons besluiten tot een gedeeltelijke mediatie door de 

bevrediging van autonomie en competentie in de relatie tussen positieve identiteit en 

psychologisch welbevinden bij jongeren. De bevrediging van autonomie bleek de 

sterkste mediator te zijn. 
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Bespreking en Conclusie 

Bespreking en Samenvatting van de Resultaten 

 In deze masterproef zijn we vanuit het wetenschappelijk kader van de PYD 

(Lerner, 2005; Scales et al., 2011) en de ZDT (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000) 

op zoek gegaan naar de relatie tussen ontwikkelingskrachten, psychologische 

noodbevrediging en welzijn bij Vlaamse jongeren. We stelden de hypothese dat de 

bevrediging van de psychologische basisnoden autonomie, competentie en 

verbondenheid bij jongeren een mediërende rol zou spelen in de relatie tussen de 

aanwezige ontwikkelingskrachten en hun niveau van welzijn.  

 De invloed van leeftijd en geslacht op de ontwikkelingskrachten en 

noodbevrediging van jongeren. Op basis van de preliminaire analyses hebben we 

ervoor gekozen om geslacht en leeftijd als controlevariabelen te beschouwen doorheen 

de verdere analyses omwille van hun invloed. De meisjes in ons onderzoek bezitten 

doorgaans meer ontwikkelingskrachten dan jongens. Dit bevestigt de bevindingen van 

Search Institute (2006), dat rapporteerde dat meisjes gemiddeld 19.9 en jongens 17.2 

ontwikkelingskrachten bezitten. Leffert et al. (1998) en Murphey et al. (2004) vonden 

dezelfde trend in hun onderzoeken. Verschillende oorzaken kunnen aan de basis van dit 

geslachtsverschil liggen. Als eerste de biologische verschillen in de ontwikkeling van 

jongens en meisjes. Zo zijn jongens actiever dan meisjes en tonen zij een tragere 

ontwikkeling van de fijne motoriek en leesvaardigheid. Pollack (1998) pleit voor meer 

aandacht in het onderwijs voor de verschillen in leertempo en leerstijl tussen jongens en 

meisjes. Jongens presteren bijvoorbeeld beter wanneer ze mogen rondlopen in de klas 

maar dit wordt door de school vaak aanzien als storend gedrag. Dit kan een effect 

hebben op hun engagement tot leren waardoor we een geslachtsverschil in 

ontwikkelingskrachten zien verschijnen. Ten tweede de stereotiepe boodschappen die 

jongens krijgen vanuit de maatschappij over wat mannelijk is. Pollack (1998) stelt dat 

jongens onder druk worden gezet om een "code" te volgen die voorschrijft dat 

mannelijke stoerdoenerij de echte persoon dient te verbergen. Zo verklaren we agressie 

stereotiep als 'typisch mannelijk' terwijl dit gedrag bij meisjes wordt bestraft. Minder 

grenzen en verwachtingen vanuit de omgeving bij jongens kunnen eveneens aan de 

basis van het geslachtsverschil liggen. We zijn er bovendien als maatschappij in 
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geslaagd om bepaalde domeinen meer aantrekkelijk te maken voor vrouwen, zoals de 

sport- en zakenwereld. We zien echter dat mannen niet op dezelfde manier mogen 

deelnemen aan activiteiten die verbondenheid, zorg en creatieve expressie omvatten 

omwille van de achterliggende reden dat deze 'niet mannelijk genoeg' zijn. Minder 

constructief tijdgebruik bij jongens of het minder sterk nastreven van positieve waarden 

kunnen hier aanwijzingen voor zijn binnen de ontwikkelingskrachten. Ten derde de 

manier waarop we succes meten: bij jongens aan de hand van politieke en economische 

maatstaven, bij meisjes aan de hand van relationele en emotionele maatstaven 

(Roehlkepartain, 2001). De meisjes zijn ook sterker bevredigd dan jongens in hun nood 

tot autonomie en verbondenheid. Een dergelijk geslachtsverschil vinden we niet terug in 

de literatuur (Leversen, Danielsen, Birkeland & Samdal, 2012; Reis et al., 2000; 

Véronneau et al., 2005).  

 Oudere jongeren in ons onderzoek ervaren duidelijk minder grenzen vanuit hun 

omgeving (gezin, school, gemeenschap, volwassen rolmodellen), besteden minder tijd 

in georganiseerde vrije tijd, en vertonen ook een minder sterk engagement en motivatie 

om te leren en te studeren. Zowel Search Institute (2011) als Leffert et al. (1998) komen 

tot dezelfde vaststelling: jongeren beschikken bij het ouder worden minder over deze 

ontwikkelingskrachten. Dit is te verklaren vanuit de idee dat de adolescentie een periode 

is waarin de jongere meer autonomie (gedragsmatige, emotionele en cognitieve 

onafhankelijkheid) verwerft (Smetana & Asquith, 1994, Smetana, Campione-Barr & 

Metzger, 2006). Uit ons onderzoek blijkt de leeftijd van de jongeren geen indicator te 

zijn van de mate waarin hun noden bevredigd zijn. De ZDT stelt dat de bevrediging van 

de basisnoden niet beperkt is tot een bepaalde leeftijdscategorie maar doorheen de hele 

levensloop belangrijk is (Ryan & Deci, 2000; Vansteenkiste & Soenens, 2007). 

 Ontwikkelingskrachten als bron van welzijn. Vanuit het kader van de PYD 

(Lerner et al., 2005, 2011; Murphey et al., 2004; Benson & Scales, 2009; Search 

Institute, 2006; Theokas et al., 2005) hebben we bij aanvang de verwachting gesteld dat 

bij de Vlaamse jongeren in onze steekproef er een positief verband zou zijn tussen hun 

ontwikkelingskrachten en hun welzijn. Globaal zien we op basis van de correlaties, 

gecontroleerd voor de invloed van de leeftijd en het geslacht van de jongeren, een 

bevestiging van deze hypothese: de ontwikkelingskrachten die jongeren bezitten, 

houden negatief verband met de mate waarin zij internaliserende en/of externaliserende 
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problemen ervaren en correleren ook positief met hun niveau van psychologisch en/of 

fysiek welbevinden. Deze algemene relatie is sterk terug te vinden in de bestaande 

literatuur onder het motto "Hoe meer ontwikkelingskrachten, hoe beter" (Benson et al., 

2006; Murphey et al., 2004; Theokas et al., 2005).  

In deze masterproef hebben we echter ook de unieke verbanden tussen 

specifieke ontwikkelingskrachten en specifieke maten van welzijn onderzocht. De 

meerderheid van de relaties houdt stand wanneer we de regressie-analyses bekijken. 

Jongeren die steun ervaren in hun omgeving (ouders, buren, school), zich veilig en 

betrokken voelen en zich tevens goed voelen over zichzelf en de toekomst, vertonen 

minder internaliserende problemen. Vooral die positieve identiteit blijkt de sterkste 

invloed te hebben. In de literatuur wordt positieve identiteit samen met de steun en 

grenzen die jongeren ervaren en de sociale vaardigheden die ze bezitten, genomineerd 

als die ontwikkelingskrachten die een invloed hebben op het algemeen niveau van 

gezondheid van jongeren (Mannes, 2004).  

 Externaliserende problemen blijken minder voor te komen bij jongeren die 

vanuit hun omgeving duidelijke grenzen krijgen. Grenzen worden door Benson, 

Roehlkepartain en Sesma (2004) aangeduid als de categorie met de sterkste invloed op 

risicogedrag zoals roken, alcoholmisbruik en druggebruik. Ze drukken hierbij sterk op 

het belang van grenzen doorheen de verschillende contexten van de jongeren: gezin, 

vrienden, school en de buurt. Graag naar school gaan, over sociale vaardigheden 

beschikken en zich goed voelen over zichzelf en de toekomst blijkt eveneens samen te 

gaan met minder externaliserende problemen bij jongeren (Murphey et al., 2004).  

 We zien sterke unieke relaties tussen de ontwikkelingskrachten van jongeren en 

hun psychologisch welbevinden. Vooral veiligheid en betrokkenheid (empowerment) en 

zich goed voelen over zichzelf en de toekomst blijken een belangrijke rol te spelen. Ook 

jongeren die een steunende omgeving ervaren en over sociale vaardigheden beschikken 

en een positieve houding tegenover school bezitten, voelen zich psychologisch beter. 

Dit is een bevestiging voor de adaptieve rol van positieve identiteit (Mannes, 2004) 

 Hoe jongeren zich fysiek voelen, blijkt sterk samen te hangen met de manier 

waarop ze hun tijd organiseren (lid zijn van een club, tijd doorbrengen met de ouders) 

en het nastreven van positieve waarden zoals verantwoordelijkheid, eerlijkheid en 
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behulpzaamheid (Vierling, Standage en Treasure, 2007). Het fysiek welbevinden zoals 

bevraagd in dit onderzoek is een vernieuwende manier om welzijn te beschouwen. 

 We vinden ook onverwachte relaties. Zo blijken jongeren in ons onderzoek meer 

internaliserende problemen te ervaren wanneer ze veel georganiseerde vrije tijd hebben. 

Dit betekent dat de jongeren vaak in een religieuze groep, sportclub, jeugdbeweging of 

kunstgroep actief zijn maar ook veel tijd doorbrengen met hun ouders. Meerdere 

verklaringen zijn mogelijk voor deze onverwachte bevinding. Zo kan dit gekaderd 

worden binnen de puberteit als ontwikkelingsperiode waarin de adolescent streeft naar 

autonomie, zoals eerder al beschreven. Anderzijds kunnen culturele verschillen soelaas 

bieden. Een religieuze groep wordt door Benson (2002, p. 128) omschreven als "een 

plaats waar personen uit meerdere generaties, die verbonden zijn met elkaar door een 

gedeeld perspectief en gedeelde waarden, samenkomen". Lid zijn van een religieuze 

groep is een waardevolle indicator van constructief tijdsgebruik bij jongeren in Amerika 

maar de twijfel bestaat of dit in dezelfde mate opgaat voor jongeren in Vlaanderen. Zo 

bleek in ons onderzoek de schaal voor constructief tijdsgebruik de laagste 

betrouwbaarheid te hebben (< .50). Dit pleit voor een nieuwe invulling van deze schaal, 

die ook meer afgestemd is op de Europese of Belgische context. Een andere opvallende 

samenhang betreft het psychologisch welbevinden van de jongeren. Jongeren blijken 

zich psychologisch minder goed te voelen wanneer ze waarden nastreven zoals 

eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Dit bleek echter alleen uit de regressie-analyse. De 

correlatie tussen de positieve waarden van jongeren en hun psychologisch welbevinden 

toonde een sterk significant positief verband. Dit laatste wijst op de mogelijk hoge 

samenhang tussen de verschillende ontwikkelingskrachten, die in de regressieanalyse 

geleid heeft tot een zekere mate van multicollineariteit. 

 We hebben in deze masterproef een bevestiging gevonden voor het verband 

tussen de ontwikkelingskrachten van jongeren en hun niveau van welzijn. Op de 

onverwachte resultaten betreffende constructief tijdsgebruik en internaliserende 

problemen en positieve waarden en psychologisch welbevinden na, liggen de resultaten 

in de lijn van het Search Institute (2011): hoe meer ontwikkelingskrachten jongeren 

bezitten, hoe meer welzijn zij vertonen.  

 Psychologische noodbevrediging als bron van welzijn. Vanuit het kader van 

de ZDT (Deci & Ryan, 2000; Deci & Vansteenkiste, 2004; Ryan, 1995; Ryan & Deci, 
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2000) zijn we de hypothese nagegaan of psychologische noodbevrediging samenhangt 

met welzijn bij jongeren. We vinden op basis van de correlaties een globaal verband 

tussen de psychologische noodbevrediging van jongeren en de verschillende maatstaven 

van welzijn. De mate waarin jongeren internaliserende problemen ervaren en het niveau 

van hun psychologisch welbevinden staat in verband met hun bevrediging van zowel 

autonomie, verbondenheid als competentie. Jongeren voelen zich fysiek goed wanneer 

ze geloven in hun eigen kunnen. Ze gaan minder risicogedrag vertonen zoals roken, 

alcohol en drugs gebruiken wanneer ze diepgaande banden hebben met hun omgeving. 

Algemeen kunnen we vaststellen dat jongeren die geloven in hun eigen kunnen er beter 

voor staan. Ze ervaren minder angst, stress en depressie en vertonen minder 

risicogedrag. Ze voelen zich zowel psychologisch als fysiek goed in hun vel.  

 Om de unieke relaties tussen noodbevrediging en welzijn van jongeren te 

onderzoeken, doen we beroep op de regressie-analyses. Jongeren blijken minder 

depressie, angst en stress te vertonen wanneer ze autonoom keuzes kunnen maken 

(Noom, Dekovic & Meeus, 1999), het gevoel hebben dat mensen in hun nabije 

omgeving om hen geven (Toth & Cicchetti, 1996) en geloven in hun eigen kunnen 

(Cole, Martin & Powers, 1997; Sheldon et al., 1996; Véronneau et al., 2005). Jongeren 

die voelen dat mensen in hun omgeving om hen geven, gaan minder risicogedrag stellen 

zoals het gebruiken van alcohol, sigaretten en drugs maar ook geweld. Ze voelen zich 

psychologisch beter in hun vel wanneer ze voldoende vrije keuzes kunnen maken (Ryan 

& Deci, 2000; Sheldon et al., 1996; Véronneau et al., 2005) en geloven in hun 

vaardigheden (Véronneau et al., 2005). Wanneer ze vertrouwen hebben in hun eigen 

capaciteiten blijken ze zich fysiek goed te voelen.  

 We stellen vast dat competentie de belangrijkste unieke bron van 

noodbevrediging is in relatie tot welzijn bij jongeren. Véronneau et al. (2005) komt tot 

dezelfde bevinding en benoemt competentie tot de belangrijkste bron van 

psychologische noodbevrediging gedurende de vroege adolescentie. Ook Cole et al. 

(1997) hebben een model opgesteld over depressie bij kinderen waarin competentie de 

belangrijkste factor is. Toch is de invloed van competentie niet eenduidig positief, zo 

blijkt uit het verband met externaliserend probleemgedrag. Jongeren die sterk 

vertrouwen op hun capaciteiten, vertonen iets meer risicogedrag zoals roken, drugs- en 

alcoholgebruik, geweld en seksueel risicogedrag. In de literatuur (Baumeister, Smart & 
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Boden, 1996) wordt hiernaar verwezen als "de donkere kant van hoog zelfvertrouwen": 

Jongeren die zichzelf hoog aanschrijven, zijn kwetsbaarder om agressief gedrag te 

stellen wanneer geconfronteerd met een bedreiging. We maken de bijkomende 

bedenking dat het verband tussen de bevrediging van competentie en het externaliserend 

probleemgedrag lineair onderzocht is, maar ook andere vormen kan aannemen. Zo zou 

het kunnen dat enkel de jongeren met de hoogste scores op bevrediging van competentie 

significant meer risicogedrag stellen. In dit geval zou een curvilineair verband 

verklaring kunnen bieden. Dit kan een invalshoek zijn voor toekomstig onderzoek.  

 Samenvattend is er sprake van een bevestiging van de hypothese dat de 

bevrediging van de drie psychologische noden autonomie, verbondenheid en 

competentie samenhangt met de verschillende vormen van welzijn bij jongeren. De 

uitzondering op deze regel is de versterking van externaliserende problemen door de 

bevrediging van competentie.  

 Ontwikkelingskrachten en psychologische noodbevrediging. Deze 

masterproef heeft een uniek karakter. Het voegt twee theoretische kaders, PYD (Lerner, 

2005; Scales et al., 2011) en ZDT (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000) samen die 

nooit eerder met elkaar in verband gebracht zijn, ondanks de duidelijke gelijkenissen in 

hun theoretische basis zoals de nadruk op positieve ontwikkeling en de invloed van de 

omgeving. We stelden op basis van deze gelijkenissen de verwachting dat de 

ontwikkelingskrachten van jongeren in relatie zouden staan met de bevrediging van hun 

behoefte tot autonomie, verbondenheid en competentie. Meer specifiek: de externe 

ontwikkelingskrachten zouden vooral samenhang vertonen met de bevrediging van 

verbondenheid en de interne ontwikkelingskrachten vooral met de bevrediging van 

autonomie. 

 Op basis van de correlaties wordt deze hypothese duidelijk bevestigd. Alle 

ontwikkelingskrachten correleren significant positief met de bevrediging van de drie 

noden. De uitzondering is constructief tijdsgebruik dat geen relaties vertoont met eender 

welke bron van noodbevrediging. We krijgen ook een eerste indicatie van specifieke 

verbanden, maar wel anders dan verondersteld. De interne ontwikkelingskrachten tonen 

vooral sterke relaties met de bevrediging van competentie. De externe 

ontwikkelingskrachten vertonen een sterke samenhang met autonomie. 
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 Op basis van de regressie-analyses krijgen we inzicht in de unieke verbanden. 

Empowerment ontpopt zich tot de sterkste externe predictor van noodbevrediging: 

Jongeren die zich veilig, gewaardeerd en betrokken voelen, zullen vaker vrijheid in hun 

keuzes ervaren, zich verbonden voelen met hun omgeving en geloven in hun eigen 

kunnen. Constructief tijdsgebruik toont onverwachte verbanden met noodbevrediging: 

Jongeren die deelnemen in georganiseerde vrije tijd zoals een religieuze groep of 

(sport)club en tijd doorbrengen met hun ouders, hebben een minder sterk gevoel van 

keuzevrijheid en verbondenheid met hun omgeving. Wanneer jongeren veel door 

volwassenen georganiseerde vrije tijd hebben, kan dit wijzen op een averechts effect op 

hun vrijwillige functioneren. Jongeren hebben niet meer het gevoel zelf te beslissen 

over de indeling van hun vrije tijd, en ervaren meer 'moeten' en minder 'willen'. Lid zijn 

in veel groepen kan op termijn leiden tot meer oppervlakkige contacten, wat nefast kan 

zijn voor hun behoefte tot verbondenheid. 

 Positieve identiteit blijkt de sterkste interne ontwikkelingskracht. Wanneer 

jongeren een positief beeld hebben over zichzelf heeft dit sterke, unieke effecten voor 

hun noodbevrediging: Ze ervaren meer keuzevrijheid, voelen zich meer verbonden met 

hun nabije omgeving en vertrouwen op hun eigen vaardigheden. Verder zien we dat 

jongeren die positieve waarden nastreven zoals eerlijkheid en behulpzaamheid zich 

meer verbonden voelen met hun omgeving.  

 Onze verwachtingen omtrent relaties tussen specifieke ontwikkelingskrachten en 

specifieke aspecten van psychologische noodbevrediging blijken dus niet ingelost. De 

eerste verwachte samenhang betrof de externe ontwikkelingskrachten (steun uit de 

omgeving) en de bevrediging van verbondenheid. We vinden dat empowerment de 

voornaamste externe ontwikkelingskracht is die in verband staat tot de bevrediging van 

de drie noden. Empowerment peilt naar de veiligheid die jongeren ervaren, zowel thuis 

als op school en de waardering en betrokkenheid die ze voelen van anderen. Hierin 

schuilen de concepten autonomie, verbondenheid en competentie. Items uit de schaal 

voor empowerment bevragen of jongeren betrokken worden bij beslissingen in het gezin 

en verantwoordelijkheden toebedeeld krijgen. Jongeren die hiermee akkoord zijn, zullen 

hoogstwaarschijnlijk bevredigd zijn in hun gevoel van autonoom functioneren. Andere 

items peilen naar de betrokkenheid bij gezinstaken maar ook in de bredere 

maatschappij. De idee van verbondenheid als het opbouwen en onderhouden van 
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diepgaande contacten is hierin terug te vinden. Er zijn ook items die peilen naar de 

verantwoordelijkheden van jongeren en de waardering die zij hiervoor krijgen. Deze 

tonen een kern van competentie, de behoefte om uitdagende taken tot een goed einde te 

brengen. Onze bevinding dat empowerment verband houdt met bevrediging van alledrie 

de noden is bijgevolg niet zo vreemd: empowerment als sleutelelement in relatie tot 

noodbevrediging. 

 Een tweede verwachte specifieke samenhang was deze tussen de interne 

ontwikkelingskrachten en de bevrediging van autonomie. We vonden echter dat de 

positieve identiteit die jongeren ervaren, samenhangt met de bevrediging van autonomie 

maar ook met verbondenheid en competentie. Enkele items in de schaal voor positieve 

identiteit bevragen jongeren omtrent hun vaardigheden om met frustraties om te gaan. 

Het verband met competentie zoals beschreven door Ryan en Deci (2000) is niet ver te 

zoeken: jongeren hebben de behoefte om uitdagingen succesvol af te ronden. Anderzijds 

is er een item dat peilt naar het doel en de richting die jongeren ervaren in hun leven. 

Jongeren die hiermee instemmen, zijn hoogst waarschijnlijk jongeren die een gevoel 

van autonoom functioneren ervaren in hun leven. Positieve identiteit peilt niet naar de 

banden die jongeren hebben met hun omgeving. Dit wordt opgevangen door positieve 

waarden: jongeren die behulpzaamheid, eerlijkheid en respect voor anderen hoog in het 

vaandel dragen, zijn jongeren die zich verbonden voelen met hun omgeving.  

 We kunnen besluiten dat empowerment en positieve identiteit, samen met 

positieve waarden in verband staan tot de bevrediging van de drie noden autonomie, 

verbondenheid en competentie bij jongeren.  

 Psychologische noodbevrediging als mediator tussen ontwikkelingskrachten 

en welzijn. Doorheen deze masterproef is aangetoond dat zowel de 

ontwikkelingskrachten als de noodbevrediging van jongeren in relatie staan tot de mate 

van welzijn die zij ervaren. We hebben tevens verbanden gevonden tussen de 

ontwikkelingskrachten van jongeren en hun noodbevrediging, het vernieuwde element 

in dit onderzoek. In een volgende stap onderzoeken we de mogelijke mediërende kracht 

van noodbevrediging in de relatie tussen ontwikkelingskrachten en welzijn bij jongeren.  

 De bevrediging van competentie blijkt de sterkste mediator te zijn tussen de 

ontwikkelingskrachten en welzijn. Jongeren die zich veilig, gewaardeerd en betrokken 

voelen, ervaren minder angst, stress en depressie omdat zij voldoende bevredigd zijn in 
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hun behoefte om uitdagende taken tot een succesvol einde te brengen. Deze jongeren 

voelen zich deels hierdoor ook psychologisch beter in hun vel. We merken hierbij op 

dat de mate van empowerment die jongeren ervaren ook een directe bepalende invloed 

heeft op hun psychologisch welbevinden. In de relatie tussen positieve identiteit en 

welzijn vinden we eveneens een bepalende invloed van de bevrediging van competentie. 

Jongeren die zich positief voelen over zichzelf en hun toekomst hebben minder angst, 

stress en depressie omdat ze erop vertrouwen dat ze uitdagingen succesvol aankunnen. 

Deze positieve jongeren stellen ook minder risicogedrag zoals roken en drugs, alcohol 

en/of gewelddadig gedrag gebruiken. Dit kunnen we deels verklaren vanuit hun 

positieve houding tegenover zichzelf en hun toekomst, maar deels ook vanuit het feit 

dat ze erop vertrouwen dat ze uitdagingen succesvol aan kunnen gaan. Jongeren met 

zulke positieve houding hebben een algemeen hoger psychologisch welbevinden, wat 

deels is omwille van hun positiviteit en deels omwille van hun vertrouwen in eigen 

kunnen.  

 Ook de bevrediging van autonomie blijkt een belangrijke mediator te zijn, 

alhoewel in mindere mate dan de bevrediging van competentie. Jongeren die zich veilig 

en gewaardeerd voelen en het gevoel hebben voldoende vrije keuzes te kunnen maken, 

voelen zich ook psychologisch beter, deels omwille van de empowerment die ze 

aanvoelen in hun omgeving en deels omwille van de vrijheid om hun eigen keuzes te 

maken. Jongeren die zich positief voelen over zichzelf en hun toekomst ervaren minder 

angst, stress en depressie en een algemeen gevoel van psychologisch welzijn. Dit is 

deels te verklaren vanuit hun positieve houding en deels vanuit de vrijheid die ze 

ervaren om autonoom door het leven te gaan.  

 De bevrediging van verbondenheid is de minst betekenisvolle mediator van de 

drie. Jongeren die zich veilig, betrokken en gewaardeerd voelen, ervaren minder stress 

en depressie omdat ze voldoende diepgaande contacten te hebben in hun omgeving die 

hen kameraadschap en intimiteit geven. Jongeren die een positieve houding hebben over 

zichzelf en hun toekomst ervaren eveneens minder stress en depressie. Dit deels omdat 

zij voldaan zijn aan hun behoefte tot verbondenheid met hun omgeving, deels omwille 

van hun positieve attitude.  

 We kunnen besluiten dat de bevrediging van competentie in de onderzochte 

mediaties het sterkst naar voor komt, kort gevolgd door de bevrediging van autonomie. 
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We kunnen dus een deel van de relatie tussen de ontwikkelingskrachten en indicatoren 

van welzijn het best verklaren vanuit het geloof dat jongeren hebben in hun eigen 

vaardigheden. Nochtans wordt de bevrediging van autonomie binnen ZDT (Deci & 

Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000) vaak naar voor geschoven als uniek onder de drie 

basisnoden: de bevrediging van verbondenheid en competentie zou enkel leiden tot 

welzijn wanneer er sprake is van autonomie (Ryan, 1993). Daarom wordt de focus in 

interventies op basis van psychologische noodbevrediging vaak gelegd op autonomie 

(Ryan, Deci, Grolnick & La Guardia, 2006), zowel in het onderwijs (Black & Deci, 

2000; Deci, Hodges, Pierson & Tomassone, 1992; Grolnick & Deci, 1987) als in de 

algemene gezondheidszorg (Williams, 2002), meer specifiek behandelingen voor 

diabetes (Williams, Freedman & Deci, 1998), roken (Williams, Niemiec, Patrick, Ryan 

& Deci, 2009) of eetstoornissen (Vandereycken & Vansteenkiste, 2009). ). Vanuit de 

resultaten van ons onderzoek bij jonge adolescenten verdient de bevrediging van 

competentie minstens een even belangrijke, zoniet een nog belangrijkere plaats, dan 

autonomie. 

Theoretische Implicaties 

 In deze masterproef hebben we twee wetenschappelijke kaders naast elkaar 

gelegd en gewezen op hun theoretische gelijkenissen en verschillen. Onze gedurfde 

hypothese betrof de mediërende invloed door psychologische noodbevrediging uit het 

kader van de ZDT (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000) in de relatie tussen de 

ontwikkelingskrachten uit de PYD (Lerner, 2005; Scales et al., 2011) en het welzijn bij 

jongeren. Deze relatie is tot op heden weinig onderzocht in de literatuur en om deze 

reden is dit onderzoek vernieuwend. De resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat deze 

twee wetenschappelijke kaders ook op empirische basis vergeleken kunnen worden. 

Meer specifiek, wensen we een aanzet te geven tot het verder verfijnen van deze twee 

theoretische kaders. 

 Het kader van de PYD (Lerner, 2005; Scales et al., 2011) heeft een sterke 

Amerikaanse achtergrond. Uit de mediatie-analyses zien we dat de 

ontwikkelingskrachten voornamelijk competentie en autonomie op de voorgrond 

plaatsen, terwijl verbondenheid iets minder aan bod komt. Een sterkere focus op 

verbondenheid met anderen binnen de theorie van de ontwikkelingskrachten verdient 

aanbeveling. Bovendien had de schaal voor constructief tijdsgebruik, die wijst op sterke 
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verbondenheid met de omgeving, een erg lage betrouwbaarheid en heeft ze doorheen 

deze masterproef opvallende resultaten opgeleverd. Ook hierin vinden we de 

Amerikaanse invalshoek: lid zijn van een religieuze groep als een indicator van een 

positieve ontwikkeling bij jongeren. De overige items in deze schaal peilen vooral naar 

de mate waarin jongeren deelnemen aan georganiseerde activiteiten in clubverband. Wij 

stellen een andere, meer passende benaming voor deze schaal voor, zoals "door 

volwassenen georganiseerde vrije tijd". We pleiten voor een meer Europese of 

Belgische invulling van deze schaal in de toekomst. 

 Het kader van de ZDT, concreet de mini-theorie over de bevrediging van 

psychologische basisnoden, kon de invloed van de ontwikkelingskrachten op het 

welzijn van jongeren niet volledig verklaren. Vooral de sterke positieve invloed van 

empowerment en een positieve identiteit op het psychologisch welbevinden van 

jongeren werd slechts beperkt verklaard door de basisnoden. Enerzijds kan dit 

impliceren dat er een vierde nood zou bestaan zoals gemotiveerd door Anderson, Chen 

en Carter (2000) maar ook door Psyzczynski, Greenberg en Solomon (2000). Andere 

theorieën buiten het kader van de ZDT erkennen eveneens de invloed van een positief 

zelfwaardegevoel. Maslow's theorie (1987) over de hiërarchie van noden maakt een 

onderscheid tussen de nood aan respect van anderen en de nood aan respect voor jezelf. 

De eerste vorm wordt beschreven als meer fragiel omwille van de afhankelijkheid van 

de evaluatie door anderen. Laat dit nu juist het breekpunt zijn voor Ryan en Brown 

(2003). Zij stellen dat aandacht voor je zelfwaardegevoel sowieso instabiliteit en 

kwetsbaarheid met zich meebrengt. Bovendien vinden ze dat positief zelfwaardegevoel 

niet aan de criteria van een basisnood voldoet. Zo zorgt het niet automatisch voor meer 

groei, integriteit en welzijn. Ze beschouwen het eerder als een gevolg van 

noodbevrediging terwijl onze resultaten dit tegenspreken. We pleiten voor meer 

aandacht voor empowerment en een positieve identiteit in de noodtheorie binnen de 

ZDT. Een startpunt hierin kan de theoretische perceptie van de invloed van positief 

zelfwaardegevoel op welzijn zijn.  
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Praktische en Klinische Implicaties 

 Men spreekt vaak over "de jeugd van tegenwoordig", daarbij verwijzend naar 

allerlei mogelijke negatieve kenmerken van jongeren in onze huidige samenleving. Met 

deze masterproef hopen we de negatieve bijklank van deze term te counteren. Jongeren 

zijn bronnen van de maatschappij die we dienen te verzorgen opdat ze goed 

ontwikkelen (Lerner et al., 2005). Met deze masterproef lichten we een tipje van de 

sluier over hoe een maatschappij beleidsmatig jongeren positief kan ondersteunen. In 

preventie- en/of behandelcampagnes zien we dat de focus vaak ligt op het versterken 

van autonomie. Wij zijn doorheen deze masterproef te weten gekomen dat de 

bevrediging van competentie een sleutelrol speelt in de vroege adolescentie. Wanneer 

jongeren vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, zal dat positieve effecten hebben op 

hun algemeen welzijn. Deze invalshoek mag nog meer aan bod komen wanneer we als 

maatschappij een positieve houding willen aannemen tegenover jongeren en hun 

ontwikkeling, en jongeren willen helpen in het ontwikkelen van welzijn en positief 

functioneren. 

Sterktes en Beperkingen en Suggesties voor Verder Onderzoek 

 Een eerste sterkte van dit onderzoek is de vernieuwende manier waarop we twee 

wetenschappelijke kaders over positieve ontwikkeling voor het eerst met elkaar in 

verband hebben gebracht. De mediërende rol van psychologische noodbevrediging werd 

eerder onderzocht maar nog niet in relatie tot ontwikkelingskrachten.  

 Een andere sterkte van deze masterproef is de goede empirische onderbouw. De 

steekproef is voldoende groot en er is bewust gekozen voor een laag opgeleide 

doelgroep, waarin een grotere variatie bestaat in termen van ontwikkelingskrachten en 

welzijn. Verder onderzoek kan de focus leggen op nog andere specifieke groepen. Zo 

hebben we gevonden dat jongeren die heel sterk geloven in hun eigen kunnen meer 

probleemgedrag vertonen, zoals roken, druggebruik, geweld en seksueel risicogedrag. 

Deze groep jongeren nauwer bestuderen in de toekomst kan waardevolle informatie 

bieden voor de klinische zorgsector. Men kan daarbij, zoals Bowers et al. (2011) 

voorstelt, opteren voor een persoonsgerichte aanpak in plaats van een variabele-

georiënteerde aanpak zoals in deze masterproef. Verder hebben we in alle analyses 

gecontroleerd voor de invloed van leeftijd en geslacht. In verder onderzoek kan de 
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invloed van deze demografische factoren als moderatoren onderzocht worden in de 

relatie tussen ontwikkelingskrachten en welzijn bij jongeren.  

 De moderne en brede visie op het concept welzijn is eveneens een sterkte. 

Doorheen dit onderzoek werd de nadruk gelegd op vier factoren die een zo volledig 

mogelijk beeld geven over de mate van welzijn bij de jongeren in onze steekproef, 

zijnde internaliserende problemen, externaliserende problemen, psychologisch en fysiek 

welbevinden.  

 Naast de sterktes van het onderzoek zijn er tevens een aantal beperkingen. Zo 

hebben we in dit onderzoek gebruik gemaakt van zelfrapportage door jongeren voor alle 

variabelen. Bij deze methode dien je steeds rekening te houden met sociale 

wenselijkheid en mogelijke overschatting van sommige verbanden. In toekomstig 

onderzoek kan verder gegaan worden dan zelfrapportage en kan eveneens de context 

van de jongeren bevraagd worden. Doorheen deze studie werd ook gebruik gemaakt van 

een cross-sectioneel design waardoor we geen uitspraken kunnen doen over de richting 

van de verbanden of veranderingen doorheen de tijd. In verder onderzoek zou een 

longitudinaal design waardevolle informatie kunnen bieden. Zo beschouwt de ZDT 

interne ontwikkelingskrachten als een positieve identiteit en positieve waarden 

nastreven eerder als gevolg van een noodbevredigende omgeving. Dergelijke hypothese 

kan onderzocht worden door middel van longitudinaal onderzoek. Anderzijds zou het 

kunnen dat jongeren bijvoorbeeld doorheen de tijd een hoger engagement tot leren 

vertonen omdat zij meer autonome studiekeuzes kunnen maken in het middelbaar 

onderwijs en meer specifiek bij de overstap naar het hoger onderwijs. We hebben 

aangetoond dat jongeren die sterk geloven in hun eigen kunnen meer risicogedrag 

vertonen. In dit onderzoek hebben we dit verband lineair opgevat. In verder onderzoek 

kan de hypothese onderzocht worden of dit mogelijks een curvilineair verband is.  

Conclusie  

 Deze vernieuwende masterproef onderzocht de relatie tussen de 

ontwikkelingskrachten uit het wetenschappelijk kader van de PYD (Lerner, 2005; 

Scales et al., 2011) en de psychologische noodbevrediging uit het kader van de ZDT 

(Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000). We vonden dat jongeren die veel 

ontwikkelingskrachten bezitten minder internaliserende en externaliserende problemen 

vertonen en zich ook psychologisch en fysiek beter in hun vel voelen. 
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Ontwikkelingskrachten van jongeren dragen ook bij tot de psychologische 

noodbevrediging. Uiteindelijk vonden we een aantal gemedieerde effecten, waarbij het 

verband tussen de ontwikkelingskrachten en welzijn verklaard werd door 

psychologische noodbevrediging. Competentie blijkt de belangrijkste bron van welzijn 

te zijn, maar ook de belangrijkste mediator in de relatie tussen ontwikkelingskrachten en 

welzijn. Graag wil ik deze masterproef dan ook als volgt besluiten: Geloof in de kracht 

en mogelijkheden van jongeren en ze zullen geloven in zichzelf. De rest zal volgen. 
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Op zoek naar de ontwikkelingskrachten van Vlaamse jongeren 
 

Beste jongere, 
 
Langs deze weg wil ik je uitnodigen om deel te nemen aan een onderzoek van de Universiteit Gent, 
over de positieve ontwikkeling van jongeren. Al te vaak worden jongeren in de media in een negatief 
daglicht gesteld. Met dit onderzoek willen we daar tegenin gaan, door precies te focussen op de 
sterktes en kwaliteiten van jongeren. 
 
Deze vragenbundel omvat eerst een aantal algemene vragen. Dan volgen een aantal onderdelen met 
stellingen over jezelf, je leven op school en je leven in het algemeen.  
 
Belangrijk is dat je alle vragen beantwoordt in de volgorde zoals weergegeven.  
 
De vragen moeten niet altijd op dezelfde manier beantwoord worden. Lees goed de instructies bij elk 
onderdeel en bovenaan elke bladzijde. 
 
Vele vragen of stellingen hebben de volgende vorm: 
 

Bv.: Ik eet graag tomaten. 
 
Jij duidt dan met een cijfer tussen 1 en 5 aan in welke mate die stelling waar is voor jou of niet 
(OMCIRKELEN). De cijfers betekenen: 
  
     1 = helemaal niet akkoord 

2 = niet akkoord 
3 = soms akkoord 
4 = akkoord 
5 = helemaal akkoord 

   
Eet je bijvoorbeeld heel graag tomaten, omcirkel dan 5. Lust je helemaal geen tomaten omcirkel dan 1. 
In de andere gevallen kies je iets tussen 1 en 5. Mocht je per ongeluk een fout antwoord gegeven 
hebben, zet er dan een duidelijk kruis door en omcirkel een ander antwoord. 
 
Vul de vragen eerlijk in. Je antwoorden zijn enkel bruikbaar als ze jou goed beschrijven. De gegevens 
die we van jou krijgen worden bewaard en bewerkt op nummer. Over de onderzoeksgegevens wordt 
enkel anoniem gerapporteerd. We geven zeker jouw antwoorden niet door aan anderen, bv. je ouders 
of leerkrachten. 
 
 
Alvast heel erg bedankt voor je medewerking! 
 
 
 
Sophie De Beir 
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ACHTERGRONDGEGEVENS 
 

Vul de volgende gegevens aan:  
 
Datum vandaag:   ……………………………… (dd / mm / jjjj) 
Geboortedatum:  ……………………………… (dd / mm / jjjj) (Opgelet jjjj is niet 2012!) 
Geslacht:    jongen   /   meisje      (schrap wat niet past) 

 
Omcirkel het cijfer bij het antwoord dat voor jou geldt of het beste bij jou past (of vul aan): 
 
1. Gezinsstructuur:   1 Mijn ouders wonen samen.    
     2 Mijn ouders zijn gescheiden. 
     3 Eén van mijn ouders is overleden. 
     4 Andere, namelijk………………………… 
 
2. Mijn vader is voor mij:   1 Mijn biologische vader 
     2 Mijn stiefvader 
     3  Mijn pleegvader 
     4  Andere, namelijk…………………………. 
 
3. Mijn moeder is voor mij:   1  Mijn biologische moeder 
     2 Mijn stiefmoeder 
     3  Mijn pleegmoeder 
     4 Andere, namelijk…………………………… 
 
4. Ons ouderlijk gezin telt:  1  Eén kind 
     2  Twee kinderen 
     3 Drie kinderen 
     4 Vier kinderen 
     5 Meer dan vier kinderen 
 
5. Ik ben de:     1 Jongste 
     2 Oudste 
     3  Middelste 
     4 Andere, namelijk……………………………... 
 
6. Waar ben je geboren?  1 België 
     2 Nederland 
     3  Turkije 
     4  Marokko 
     5 Andere, namelijk ...................................... 
 
7. Waar is je vader geboren?   1 België 
     2 Nederland 
     3  Turkije 
     4  Marokko 
     5 Andere, namelijk ...................................... 
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8. Waar is je moeder geboren?   1 België 
     2 Nederland 
     3  Turkije 
     4  Marokko 
     5 Andere, namelijk ...................................... 
 
9. Hoeveel echte vriend(inn)en  1 Geen 
      heb je?    2 Eén 

3 Twee 
4 Drie 
5 Vier  
6 Meer dan 4 
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JE ONTWIKKELINGSKRACHTEN 
(DAP: Search Institute, 2004) 

 
Lees aandachtig de volgende uitspraken over jezelf. Duid bij elke stelling aan in welke mate deze van 
toepassing is op jezelf. Omcirkel daarvoor telkens één antwoord, gaande van helemaal niet van toepassing tot 
helemaal wel van toepassing.  
 

Ik vind deze stelling ….. op mezelf 
1 2 3 4 5 

helemaal niet  
van toepassing 

eerder niet  
van toepassing 

soms wel,  
soms niet  

van toepassing  

eerder wel 
van toepassing 

helemaal wel  
van toepassing 

  

1. Ik kom op voor de dingen waar ik in geloof. 1 2 3 4 5 

2. Ik heb mijn leven en toekomst onder controle. 1 2 3 4 5 

3. Ik voel me goed over mezelf. 1 2 3 4 5 

4. Ik vermijd dingen die gevaarlijk of ongezond zijn. 1 2 3 4 5 

5. Ik geniet van voorlezen of van voorgelezen te worden. 1 2 3 4 5 

6. Ik sluit vriendschap met andere personen. 1 2 3 4 5 

7. Ik vind school belangrijk. 1 2 3 4 5 

8. Ik maak mijn huiswerk. 1 2 3 4 5 

9. Ik blijf weg van tabak, alcohol en andere drugs. 1 2 3 4 5 

10. Ik hou van leren. 1 2 3 4 5 

11. Ik toon mijn gevoelens op een gepaste manier. 1 2 3 4 5 

12. Ik voel me goed over mijn toekomst. 1 2 3 4 5 

13. Ik vraag mijn ouders om raad. 1 2 3 4 5 

14. Ik ga op een positieve manier om met frustratie. 1 2 3 4 5 

15. Ik overwin uitdagingen op een positieve manier. 1 2 3 4 5 

16. Ik vind het belangrijk om andere mensen te helpen. 1 2 3 4 5 

17. Ik voel me thuis veilig en geborgen.  1 2 3 4 5 

18. Ik plan op voorhand en maak goede keuzes. 1 2 3 4 5 

19. Ik verzet me tegen slechte invloeden. 1 2 3 4 5 

20.  Ik los conflicten op zonder dat iemand gekwetst wordt.  1 2 3 4 5 

21. Ik voel me door anderen gewaardeerd en geapprecieerd. 1 2 3 4 5 

22. Ik neem verantwoordelijkheid voor wat ik doe. 1 2 3 4 5 

23. Ik vertel de waarheid, zelfs als dat niet gemakkelijk is. 1 2 3 4 5 

24. Ik aanvaard mensen die anders zijn dan ikzelf. 1 2 3 4 5 

25. Ik voel me veilig op school. 1 2 3 4 5 

26. Ik hou me actief bezig met het leren van nieuwe dingen. 1 2 3 4 5 
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Ik vind deze stelling ….. op mezelf 
1 2 3 4 5 

helemaal niet  
van toepassing 

eerder niet  
van toepassing 

soms wel,  
soms niet  

van toepassing  

eerder wel 
van toepassing 

helemaal wel  
van toepassing 

  

27. Ik heb het gevoel dat ik een doel heb in mijn leven. 1 2 3 4 5 

28. Ik word aangemoedigd om dingen te proberen die goed voor me 
kunnen zijn. 

1 2 3 4 5 

29. Ik ben betrokken bij de taken en beslissingen in mijn gezin. 1 2 3 4 5 

30. Ik draag mijn steentje bij om van mijn buurt een betere plek te maken. 1 2 3 4 5 

31. Ik ben betrokken bij een religieuze groep of activiteit. 1 2 3 4 5 

32. Ik ontwikkel goede gezondheidsgewoontes. 1 2 3 4 5 

33. Ik word aangemoedigd om anderen te helpen. 1 2 3 4 5 

34. Ik doe aan sport of ben lid van een club of andere groep. 1 2 3 4 5 

35. Ik probeer sociale problemen mee op te lossen. 1 2 3 4 5 

36. Er worden me nuttige taken en verantwoordelijkheden toevertrouwd. 1 2 3 4 5 

37. Ik ontwikkel respect voor andere mensen. 1 2 3 4 5 

38. Ik ben erop gebrand om het goed te doen op school en bij andere 
activiteiten. 

1 2 3 4 5 

39. Ik heb aandacht voor de gevoelens en noden van anderen. 1 2 3 4 5 

40. Ik ben betrokken bij creatieve dingen, zoals muziek, theater of kunst. 1 2 3 4 5 

41. Ik help anderen in mijn buurt. 1 2 3 4 5 

42. Ik breng kwaliteitsvolle tijd door met mijn ouders thuis. 1 2 3 4 5 

43. Ik heb vrienden die me het goede voorbeeld geven. 1 2 3 4 5 

44. Ik ga naar een school die de leerlingen duidelijke regels geeft. 1 2 3 4 5 

45. Ik heb volwassenen die een goed rolmodel voor me zijn. 1 2 3 4 5 

46. Ik woon in een veilige buurt. 1 2 3 4 5 

47. Mijn ouders helpen me om succesvol te zijn. 1 2 3 4 5 

48. Ik heb goede buren die om me geven. 1 2 3 4 5 

49. Ik ga naar een school die geeft om kinderen en hen aanmoedigt. 1 2 3 4 5 

50. Ik heb leerkrachten die me aansporen om mezelf te ontplooien en te 
slagen. 

1 2 3 4 5 

51. Ik ervaar steun van andere volwassenen dan mijn ouders. 1 2 3 4 5 

52. In mijn gezin zijn er duidelijke regels voorhanden. 1 2 3 4 5 

53. Mijn ouders sporen me aan om het goed te doen op school. 1 2 3 4 5 

54. Mijn gezin geeft me liefde en steun. 1 2 3 4 5 
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Ik vind deze stelling ….. op mezelf 
1 2 3 4 5 

helemaal niet  
van toepassing 

eerder niet  
van toepassing 

soms wel,  
soms niet  

van toepassing  

eerder wel 
van toepassing 

helemaal wel  
van toepassing 

  

55. Ik heb buren die helpen een oogje in het zeil te houden over mij. 1 2 3 4 5 

56. Mijn ouders kunnen goed met mij praten over allerlei dingen. 1 2 3 4 5 

57. Ik ga naar een school waar eerlijk wordt toegezien op het naleven van 
de regels. 

1 2 3 4 5 

58. Mijn gezin weet waar ik ben en wat ik aan het doen ben. 1 2 3 4 5 
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HOE IK MIJ VOEL 
(BPNS: Chen, Van Petegem, et al., in press) 

 
Lees elk van de uitspraken die nu volgen zorgvuldig. Dan beslis je of de uitspraak voor jou juist is of niet. Duid 
daarvoor telkens één antwoord aan gaande van helemaal niet van toepassing tot helemaal wel van toepassing.  
 
Deze uitspraak is …. 

1 2 3 4 5 
helemaal niet 

van toepassing 
eerder niet  

van toepassing 
soms wel,  
soms niet  

van toepassing  

eerder wel  
van toepassing 

helemaal wel 
van toepassing 

 
1. Ik heb een gevoel van keuze en vrijheid in de dingen die ik onderneem. 1 2 3 4 5 

2. Ik voel me uitgesloten uit de groep waar ik bij wil horen. 1 2 3 4 5 

3. Ik heb er vertrouwen in dat ik dingen goed kan doen. 1 2 3 4 5 

4. De meeste dingen die ik doe voelen aan alsof ‘het moet’. 1 2 3 4 5 

5. Ik voel dat de mensen waar ik om geef, ook geven om mij. 1 2 3 4 5 

6. Ik heb ernstige twijfels over de vraag of ik de dingen wel goed kan 
doen. 

1 2 3 4 5 

7. Ik voel dat mijn beslissingen zijn wat ik echt wil. 1 2 3 4 5 

8. Ik voel dat mensen die belangrijk voor me zijn koud en afstandelijk zijn 
tegen mij. 

1 2 3 4 5 

9. Ik voel me bekwaam in wat ik doe. 1 2 3 4 5 

10. Ik voel me gedwongen om veel dingen te doen waar ik zelf niet voor 
zou kiezen. 

1 2 3 4 5 

11. Ik voel me verbonden met mensen die om mij geven en waar ik ook 
om geef. 

1 2 3 4 5 

12. Ik voel me teleurgesteld in veel van mijn prestaties. 1 2 3 4 5 

13. Ik voel dat mijn keuzes weergeven wie ik werkelijk ben. 1 2 3 4 5 

14. Ik heb de indruk dat mensen waarmee ik tijd doorbreng een hekel aan 
me hebben. 

1 2 3 4 5 

15. Ik voel me in staat om mijn doelen te bereiken. 1 2 3 4 5 

16. Ik voel me verplicht om te veel dingen te doen. 1 2 3 4 5 

17. Ik voel me nauw verbonden met andere mensen die belangrijk voor me 
zijn. 

1 2 3 4 5 

18. Ik voel me onzeker over mijn vaardigheden. 1 2 3 4 5 

19. Ik voel dat wat ik tot nu toe gedaan heb me oprecht interesseert. 1 2 3 4 5 

20. Ik voel dat de relaties die ik heb slechts oppervlakkig zijn. 1 2 3 4 5 

21. Ik voel dat ik moeilijke taken met succes kan voltooien. 1 2 3 4 5 

22. Mijn dagelijkse activiteiten voelen als een aaneenschakeling van 
verplichtingen. 

1 2 3 4 5 

23. Ik heb een warm gevoel bij mensen waarmee ik tijd doorbreng. 1 2 3 4 5 

24. Ik voel me als een mislukking omwille van de fouten die ik maak. 1 2 3 4 5 
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HOE IK MEZELF ZIE  
(SPPA: Harter, 1988 en SWLS: Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985) 

 
Lees aandachtig de onderstaande stellingen. Beslis in welke mate die uitspraak voor jou waar is. Duid daarna 
één mogelijk antwoord aan, gaande van helemaal niet waar tot helemaal waar.  
 
Deze uitspraak is …. 

1 2 3 4 5 
helemaal niet 

waar 
niet waar  af en toe waar waar helemaal waar 

 
1. Ik hou me meestal aan de regels.  1 2 3 4 5 

2. Ik ben tevreden over de manier waarop ik leef. 1 2 3 4 5 

3. Ik doe vaak dingen die me in de problemen brengen. 1 2 3 4 5 

4. Ik vind dat ik me over het algemeen goed gedraag. 1 2 3 4 5 

5. Ik ben best tevreden met mezelf. 1 2 3 4 5 

6. Ik doe dingen waarvan ik weet dat ik die niet zou moeten doen. 1 2 3 4 5 

7. Ik gedraag me meestal zoals van mij verwacht wordt. 1 2 3 4 5 

8. Ik zou vaak liever iemand anders zijn. 1 2 3 4 5 

9. Ik ben best tevreden met hoe ik ben. 1 2 3 4 5 

10. Ik ben vaak teleurgesteld in mezelf. 1 2 3 4 5 

11. Mijn leven is op de meeste vlakken bijna ideaal. 1 2 3 4 5 

12. Mijn levensomstandigheden zijn uitstekend. 1 2 3 4 5 

13. Ik ben tevreden met mijn leven. 1 2 3 4 5 

14. Tot nu toe heb ik de belangrijkste dingen die ik wou in mijn leven, 
verkregen. 

1 2 3 4 5 

15. Als ik mijn leven opnieuw kon doen, zou ik bijna niets veranderen. 1 2 3 4 5 
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HOE IK ME NU VOEL 
(SVS: Ryan & Frederick, 1997) 

 
De onderstaande stellingen hebben betrekking op hoe jij je de laatste tijd voelt. Geef aan in welke mate deze 
uitspraak correct is voor jezelf. Omcirkel het cijfer dat voor jou het meest van toepassing is. 
 
Deze uitspraak is … 

1 2 3 4 5 
helemaal niet 

waar niet waar af en toe waar wel waar helemaal waar 

 
1. De laatste tijd voel ik me wakker en alert. 1 2 3 4 5 

2. De laatste tijd voel ik me levendig. 1 2 3 4 5 

3. Ik voel me de laatste weken zeer energiek. 1 2 3 4 5 

4. Ik voel me zo levendig dat ik zelfs zou kunnen barsten van energie. 1 2 3 4 5 

5. De laatste weken heb ik veel energie en creativiteit. 1 2 3 4 5 

6. Ik voel me de laatste weken futloos. 1 2 3 4 5 

7. Ik kijk uit naar iedere nieuwe dag in mijn leven. 1 2 3 4 5 

 
 

MIJN DENKEN EN DOEN GEDURENDE DE LAATSTE WEEK 
(CES-D 12; Radloff, 1977) 

 
Omcirkel achter elke uitspraak het cijfer dat het beste weergeeft HOE VAAK jij je zo gevoeld hebt, 
GEDURENDE DE LAATSTE WEEK. Omcirkel het passende antwoord. De betekenis van de cijfers is: 
 

0 1 2 3 
zelden of nooit 

(minder dan 1 dag) 
soms, af en toe 
(1 of 2 dagen) 

vaak 
(3 of 4 dagen) 

meestal of altijd 
(5 tot 7 dagen) 

 
GEDURENDE DE LAATSTE WEEK … 

1. voelde ik me net zo goed als de anderen. 0 1 2 3 

2. kon ik er moeilijk mijn gedachten bijhouden, als ik met iets bezig was. 0 1 2 3 

3. voelde ik mij gedeprimeerd (depressief). 0 1 2 3 

4. kostte alles wat ik deed moeite. 0 1 2 3 

5. had ik vertrouwen in de toekomst. 0 1 2 3 

6. heb ik slecht geslapen. 0 1 2 3 

7. was ik goedgezind. 0 1 2 3 

8. waren de mensen onvriendelijk. 0 1 2 3 

9. genoot ik van het leven. 0 1 2 3 

10. had ik huilbuien. 0 1 2 3 

11. had ik het gevoel dat men een hekel aan mij had. 0 1 2 3 

12. geraakte ik niet op gang. 0 1 2 3 
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HOE IK ME GEVOELD HEB 
(DASS; Lovibond & Lovibond, 1995, Beurs et al., 2001) 

 
Geef voor ieder van de onderstaande uitspraken aan in hoeverre de uitspraak IN DE AFGELOPEN WEEK voor 
jou van toepassing was door een nummer te omcirkelen. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Besteed niet 
te veel tijd aan iedere uitspraak, het gaat om je eerste indruk. 
 
Deze uitspraak is ... 

0 1 2 3 
helemaal niet of nooit 

van toepassing 
een beetje of soms 

van toepassing 
behoorlijk of vaak van 

toepassing 
zeer zeker of meestal 

van toepassing 
 
GEDURENDE DE LAATSTE WEEK … 
 

1. ... merkte ik dat ik overstuur raakte door onbelangrijke zaken.  0 1 2 3 

2. ... merkte ik dat mijn mond droog aanvoelde.  0 1 2 3 

3. ... was ik niet in staat om ook maar enig positief gevoel te ervaren.  0 1 2 3 

4. ... had ik moeite met ademhalen (bv. overmatig snel ademen, buiten 
adem zijn zonder me in te spannen).  

0 1 2 3 

5. ... had ik maar weinig energie om de dag te beginnen. 0 1 2 3 

6. ... had ik de neiging om overdreven te reageren op situaties.  0 1 2 3 

7. ... voelde ik me beverig (bv. onvast ter been).  0 1 2 3 

8. ... vond ik het moeilijk me te ontspannen.  0 1 2 3 

9. ... waren er situaties die me zo angstig maakten dat ik erg opgelucht 
was wanneer het ophield.  

0 1 2 3 

10. ... had ik het gevoel dat ik niets had om naar uit te kijken.  0 1 2 3 

11. ... merkte ik dat ik gemakkelijk overstuur raakte.  0 1 2 3 

12. ... was ik erg opgefokt.  0 1 2 3 

13. ... voelde ik me verdrietig en depressief.  0 1 2 3 

14. ... merkte ik dat ik erg ongeduldig werd van oponthoud (bv. bij wachten 
op een lift, stoplichten, file).  

0 1 2 3 

15. ... had ik het gevoel flauw te gaan vallen.  0 1 2 3 

16. ... had ik mijn interesse in zo'n beetje alles verloren.  0 1 2 3 

17. ... had ik het gevoel dat ik als persoon niet veel voorstel.  0 1 2 3 

18. ... merkte ik dat ik nogal licht geraakt was.  0 1 2 3 

19. ... zweette ik merkbaar (bv. zweethanden) terwijl het niet warm was en 
ik me niet inspande.  

0 1 2 3 

20. ... was ik angstig zonder enige reden.  0 1 2 3 

21. ... had ik het gevoel dat mijn leven niet de moeite waard is.  0 1 2 3 
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PESTEN OP SCHOOL 
(QBS; Olweus, 1996-2006) 

 
De vragen hieronder gaan over pesten en gepest worden op school. Met gepest worden bedoelen we: 

- iemand zegt gemene of kwetsende dingen tegen je, of maakt je belachelijk 
- iemand negeert je volledig en sluit je doelbewust uit de groep 
- iemand slaat, stampt, duwt, of sluit je op in een kamer of klas 
- iemand vertelt leugens en verspreidt valse geruchten over je, of stuurt je gemene briefjes en probeert 

ook anderen zover te krijgen dat ze jou afwijzen 
- of andere kwetsende zaken. 

Als we spreken over pesten en gepest worden bedoelen we dat deze dingen vaak gebeuren, en dat het voor 
het slachtoffer moeilijk is om zich te verdedigen. Als het plagen op een vriendelijke en speelse manier gebeurt, 
noemen we dit geen pesten. Ook niet als twee leerlingen die even sterk zijn een keer met elkaar ruzie maken. 
 

Ben jij gepest geworden op of rond de school IN DE LAATSTE DRIE MAANDEN? Beantwoord de vragen 
hieronder door het voor jouw passende antwoord te omcirkelen, gaande van nooit tot meerdere keren per week. 
Je kan eerlijk zijn, we geven niets van je antwoorden door aan anderen, ook niet aan je ouders of leerkrachten.  
 

0 1 2 3 4 

nooit slechts 1 of 2 
keer 

2 of 3 keer  
per maand 

ongeveer  
elke week 

meerdere keren 
per week 

 
1. Hoe vaak ben jij gepest in de afgelopen drie maanden? 0 1 2 3 4 
2. Andere leerlingen riepen schelwoorden naar me, of maakten mij 

belachelijk, of plaagden mij op een kwetsende manier. 
0 1 2 3 4 

3. Andere leerlingen sloten mij doelbewust uit, of negeerden mij 
volledig. 

0 1 2 3 4 

4. Ik werd geslagen, gestampt, geduwd of binnen opgesloten. 0 1 2 3 4 
5. Andere leerlingen vertelden leugens en verspreidden valse 

geruchten over mij, en probeerden anderen daarin mee te krijgen. 
0 1 2 3 4 

6.  Er werd geld of andere waardevolle dingen van mij gestolen of 
beschadigd. 

0 1 2 3 4 

7. Ik werd bedreigd en gedwongen om dingen te doen die ik niet 
wilde. 

0 1 2 3 4 

8. Ik werd gepest met scheldwoorden over mijn kleur of ras. 0 1 2 3 4 
9. Ik werd gepest met seksuele commentaar of seksuele gebaren. 0 1 2 3 4 

10. Ik werd gepest met kwetsende boodschappen of afbeeldingen via 
m’n GSM of smartphone, of over het internet. 

0 1 2 3 4 

11. Ik werd gepest op nog een andere manier, namelijk ......................... 

............................................................................................................ 

0 1 2 3 4 

 
Als je hierboven ergens 1 of meer hebt geantwoord, nog een paar bijkomende vragen over gepest worden. Heb 
je hierboven overal 0 geantwoord, ga dan naar de vragen over zelf pesten op de volgende pagina. 
 

12. In welke klas(sen) zitten de leerling(en) die jou pesten? 
 A in mijn eigen klas 
 B in een andere klas 
 C zowel in mijn eigen als in een andere klas 

13. Hoeveel andere leerlingen pesten jou meestal? 
 A 1 andere leerling 
 B een groepje van 2 à 3 leerlingen 
 C een groep van 4 à 9 leerlingen 
 D een groep van meer dan 9 leerlingen 
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14. Hoelang wordt je al gepest? 
 A 1 à 2 weken 
 B 1 maand 
 C 6 maanden 
 D  een volledig jaar 
 E meer dan een jaar 

15. Heb je iemand anders verteld dat je gepest wordt op school, bv. je leerkracht, een andere volwassene 
op school, je ouders, je broers of zussen, je vrienden? 
 A nee, ik heb het aan niemand verteld. 
 B ja, ik heb het aan iemand verteld, namelijk aan ......................................................................... 

16. Hebben je ouders of een andere volwassene thuis de school gecontacteerd om zo het pesten dat jij in 
de laatste maanden meemaakte te stoppen? 
 A nee, niemand heeft de school gecontacteerd 
 B ja, 1 keer 
 C ja, meerdere keren 

 
 

De volgende vragen gaan over zelf pesten. Omcirkel één antwoord. Je kan eerlijk zijn, we geven niets van je 
antwoorden door aan anderen, ook niet aan je ouders of leerkrachten. Dit onderzoek is volledig anoniem. 
 

0 1 2 3 4 

nooit slechts 1 of 2 
keer 

2 of 3 keer  
per maand 

ongeveer  
elke week 

meerdere keren 
per week 

 
1. Hoe vaak heb jij iemand gepest in de afgelopen drie maanden? 0 1 2 3 4 

2. Ik heb schelwoorden geroepen naar andere(n), andere(n) 
belachelijk gemaakt, of geplaagd op een kwetsende manier. 

0 1 2 3 4 

3. Ik heb andere leerling(en) doelbewust uitgesloten, of volledig 
genegeerd. 

0 1 2 3 4 

4. Ik heb andere leerling(en) geslagen, gestampt, geduwd of binnen 
opgesloten. 

0 1 2 3 4 

5. Ik heb leugens verteld en valse geruchten verspreid over andere 
leerling(en), en probeerde anderen daarin mee te krijgen. 

0 1 2 3 4 

6.  Ik heb geld of andere waardevolle dingen van andere leerling(en)  
gestolen of beschadigd. 

0 1 2 3 4 

7. Ik heb andere leerling(en) bedreigd en gedwongen om dingen te 
doen die ze niet wilden. 

0 1 2 3 4 

8. Ik heb andere leerling(en) gepest met scheldwoorden over hun 
kleur of ras. 

0 1 2 3 4 

9. Ik heb andere leerling(en) gepest met seksuele commentaar of 
seksuele gebaren. 

0 1 2 3 4 

10. Ik heb andere leerling(en) gepest met kwetsende boodschappen of 
afbeeldingen via hun GSM of smartphone, of over het internet. 

0 1 2 3 4 

11. Ik heb andere leerling(en) gepest op nog een andere manier, 

namelijk .............................................................................................. 

............................................................................................................ 

0 1 2 3 4 
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De laatste vragen gaan over hoe jij reageert als iemand pest of gepest wordt. Omcirkel één antwoord. 
 

1. Als jij ziet dat een andere leerling op je school gepest wordt, wat voel of denk jij dan meestal? 
 A Ik heb nog nooit gezien dat een andere leerling gepest wordt. 
 B Dat is waarschijnlijk wat hij/zij verdient. 
 C Ik voel of denk niet veel. 
 D Ik heb een beetje medelijden met hem of haar. 
 E Ik heb medelijden en wil hem of haar helpen. 

2. Als jij merkt of weet dat een andere leerling wordt gepest, hoe reageer je dan meestal? 
 A Ik heb nog nooit gemerkt dat een andere leerling gepest wordt. 
 B Ik doe mee met het pesten. 
 C Ik doe niets, want ik denk dat pesten moet kunnen. 
 D Ik kijk gewoon wat er gebeurt. 
 E Ik doe niets, maar ik denk wel dat ik de gepeste leerling zou moeten helpen. 
 F Ik probeer de gepeste leerling te helpen of een of andere manier. 

 
 
 
 
 

MIJN EIGEN LEVEN 
(YRBS: Centers for Disease Control and Prevention, 2011) 

 
Lees de onderstaande uitspraken en denk aan je eigen leven. Omcirkel dan de letter bij het antwoord dat 
overeenstemt met jouw leven. Je kan eerlijk zijn, we geven niets van je antwoorden door aan anderen, ook niet 
aan je ouders of leerkrachten. Dit onderzoek is anoniem. 
 
De volgende 3 vragen gaan over veiligheid. 

1. Wanneer je gedurende de voorbije 12 maanden met de fiets reed, hoe vaak droeg je een helm? 

A. Ik heb gedurende de voorbije 12 maanden niet met de fiets gereden. 
B. Nooit 
C. Zelden 
D. Soms 
E. Meestal 
F. Altijd 

 
2. Hoe vaak draag je een autogordel wanneer je meerijdt in een auto? 

A. Nooit 
B. zelden 
C. Soms 
D. Meestal 
E. Altijd 

 
3. Gedurende de laatste 30 dagen, hoe veel keer heb je in een auto of ander voertuig meegereden 

terwijl de bestuurder alcohol gedronken heeft? 

A. 0 keer 
B. 1 keer 
C. 2 of 3 keer 
D. 4 of 5 keer 
E. 6 keren 
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De volgende 6 vragen gaan over gewelddadig gedrag. 

4. Gedurende de laatste 30 schooldagen, op hoeveel dagen ging je niet naar school omdat je jezelf 
onveilig zou voelen op school of op de weg naar of van school? 

A. 0 dagen 
B. 1 dag 
C. 2 of 3 dagen 
D. 4 of 5 dagen 
E. 6 of meer dagen 

 
5. Gedurende de laatste 12 maanden, hoe veel keer heeft iemand je bedreigd of gekwetst op school, 

met een wapen zoals een pistool, mes of knuppel? 

A. 0 keer 
B. 1 keer 
C. 2 of 3 keer 
D. 4 of 5 keer  
E. 6 of 7 keer  
F. 8 of 9 keer  
G. 10 of 11 keer 
H. 12 of meerdere keren 

 
6. Gedurende de laatste 12 maanden, hoeveel keer was je betrokken bij een gevecht? 

A. 0 keer 
B. 1 keer  
C. 2 of 3 keer  
D. 4 of 5 keer 
E. 6 of 7 keer 
F. 8 of 9 keer  
G. 10 of 11 keer  
H. 12 of meerdere keren 

 
7. Gedurende de laatste 12 maanden, heeft je vriend of vriendin je ooit met opzet geslagen of fysiek pijn 

gedaan? 

A. Ja 
B. Nee 

 
8. Ben je ooit fysiek gedwongen om seks te hebben terwijl je niet wou? 

A. Ja 
B. Nee 

 
De volgende 4 vragen gaan over het gebruik van sigaretten. 

9. Heb je ooit proberen sigaretten roken, zelfs een of twee trekjes? 

A. Ja  
B. Nee   Ga naar vraag 13 op de volgende bladzijde! 

 
10. Gedurende de laatste 30 dagen, op hoeveel dagen heb je sigaretten of andere rookwaren gerookt? 

A. 0 dagen 
B. 1 of 2 dagen 
C. 3 tot 5 dagen 
D. 6 tot 9 dagen 
E. 10 tot 19 dagen 
F. 20 tot 29 dagen 
G. alle 30 dagen 
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11. Gedurende de laatste 30 dagen, hoeveel sigaretten heb je gerookt per dag, op de dagen waarop je 
rookte? 

A. Ik heb geen sigaretten gerookt gedurende de laatste 30 dagen. 
B. Minder dan 1 sigaret per dag 
C. 1 sigaret per dag 
D. 2 tot 5 sigaretten per dag 
E. 6 tot 10 sigaretten per dag 
F. 11 tot 20 sigaretten per dag 
G. meer dan 20 sigaretten per dag 

 
12. Gedurende de laatste 12 maanden, heb je ooit geprobeerd om te stoppen met sigaretten roken? 

A. Ja 
B. Nee 

 
De volgende 8 vragen gaan over het drinken van alcohol. Hiermee bedoelen we bier, wijn en likeuren 
zoals rum, gin, vodka, of whisky. Het nemen van een paar slokken wijn voor religieuze redenen wordt 
hier niet bij gerekend. 

13. Hoe oud was je wanneer je voor het eerst alcohol, meer dan enkele slokjes, dronk? 

A. Ik heb nog nooit meer dan een paar slokjes alcohol gedronken.  Ga naar vraag 21! 
B. 8 jaar of jonger 
C. 9 of 10 jaar oud 
D. 11 of 12 jaar oud 
E. 13 of 14 jaar oud  
F. 15 of 16 jaar oud 
G. 17 jaar oud of ouder 

 
14. Gedurende de laatste 30 dagen, op hoeveel dagen heb je minstens 1 alcoholisch drankje gedronken? 

A. 0 dagen 
B. 1 of 2 dagen 
C. 3 tot 5 dagen 
D. 6 tot 9 dagen 
E. 10 tot 19 dagen 
F. 20 tot 29 dagen 
G. alle 30 dagen 

 
15. Gedurende de laatste 30 dagen, op hoeveel dagen heb je 5 of meer alcoholische drankjes op een rij 

gedronken, dit is binnen een paar uren? 

A. 0 dagen 
B. 1 dag 
C. 2 dagen 
D. 3 tot 5 dagen 
E. 6 tot 9 dagen 
F. 10 tot 19 dagen 
G. 20 of meer dagen 

 
16. Ik drink meer dan de meeste van mijn leeftijdsgenoten. 

A. Helemaal niet waar 
B. Eerder niet waar 
C. Soms wel en soms niet waar 
D. Eerder wel waar 
E. Helemaal waar 
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17. Soms drink ik heel vlug om het effect te versnellen. 

A. Helemaal niet waar 
B. Eerder niet waar 
C. Soms wel en soms niet waar 
D. Eerder wel waar 
E. Helemaal waar 

 
18. Ik heb al getracht eens minder te drinken, maar dit is niet gelukt. 

A. Helemaal niet waar 
B. Eerder niet waar 
C. Soms wel en soms niet waar 
D. Eerder wel waar 
E. Helemaal waar 

 
19. Ik heb moeite om te stoppen met drinken, vooraleer ik volledig dronken ben. 

A. Helemaal niet waar 
B. Eerder niet waar 
C. Soms wel en soms niet waar 
D. Eerder wel waar 
E. Helemaal waar 

 
20. Soms slaag ik er niet in te doen wat van me verwacht wordt, doordat ik gedronken heb. 

A. Helemaal niet waar 
B. Eerder niet waar 
C. Soms wel en soms niet waar 
D. Eerder wel waar 
E. Helemaal waar 

 
De volgende 2 vragen bevragen het gebruik van marihuana. Marihuana wordt ook wiet, hasj of cannabis 
genoemd. 

21. Hoe oud was je toen je voor het eerst marihuana probeerde? 

A. Ik heb nog nooit marihuana geprobeerd.  Ga naar vraag 23! 
B. 8 jaar of jonger 
C. 9 of 10 jaar oud 
D. 11 of 12 jaar oud 
E. 13 of 14 jaar oud  
F. 15 of 16 jaar oud  
G. 17 jaar oud of ouder 

 
22. Gedurende de laatste 30 dagen, hoeveel keer heb je marihuana gebruikt? 

A. 0 keer 
B. 1 of 2 keer 
C. 3 tot 9 keer 
D. 10 tot 19 keer 
E. 20 tot 39 keer 
F. 40 keer of meer 
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De volgende 2 vragen betreffen andere soorten drugs. 

23. Gedurende de laatste 30 dagen, hoeveel keer heb je een harddrug gebruikt, zoals cocaïne, XTC, ...? 

A. 0 keer 
B. 1 of 2 keer 
C. 3 tot 9 keer  
D. 10 tot 19 keer  
E. 20 tot 39 keer 
F. 40 keer of meer 

 
24. Gedurende je hele leven, hoeveel keer heb je een medicijn als drug genomen? Bv. Rilatine, Xanax, 

Codeïne, ... 

A. 0 keer 
B. 1 of 2 keer 
C. 3 tot 9 keer 
D. 10 tot 19 keer 
E. 30 tot 39 keer  
F. 40 keer of meer 

 
De volgende 4 vragen betreffen seksueel gedrag. 

 
25. Gedurende de laatste 3 maanden, met hoeveel mensen heb je seks gehad? Hiermee bedoelen we 

alles van tongkussen tot geslachtsgemeenschap. 

A. Ik heb nog nooit seks gehad.  Ga naar vraag 29! 
B. Ik heb seks gehad, maar niet gedurende de laatste 3 maanden. 
C. 1 persoon 
D. 2 personen 
E. 3 personen 
F. 4 personen 
G. 5 personen 
H. 6 of meer personen 

 

26. Hoe oud was je toen je voor de eerste keer geslachtsgemeenschap hebt gehad? 

A. Ik heb nog nooit geslachtsgemeenschap gehad.    
B. 11 jaar of jonger 
C. 12 jaar oud 
D. 13 jaar oud 
E. 14 jaar oud 
F. 15 jaar oud 
G. 16 jaar oud 
H. 17 jaar oud 

 
27. Heb je alcohol gedronken of drugs gebruikt voor je geslachtsgemeenschap had de laatste keer? 

A. Ja  
B. Nee 

 
28. De laatste keer dat je geslachtsgemeenschap had, heb jij of je partner toen een condoom gebruikt? 

A. Ja 
B. Nee 
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De volgende 2 vragen gaan over wat je de voorbije 7 dagen gegeten of gedronken hebt. Denk aan alle 
maaltijden en snacks die je had van het moment dat je opstond tot wanneer je ging slapen. Ook wat je 
thuis at, op school, op restaurant of ergens anders reken je hierbij. 

29. Gedurende de voorbije 7 dagen, hoeveel keer heb je groenten gegeten? (Aardappelen niet 
inbegrepen) 

A. Ik heb geen groenten gegeten gedurende de voorbije 7 dagen. 
B. 1 tot 3 keer gedurende de voorbije 7 dagen 
C. 4 tot 6 keer gedurende de voorbije 7 dagen 
D. 1 keer per dag 
E. 2 keer per dag 
F. 3 keer per dag  
G. 4 keer per dag of meer 

 
30. Gedurende de voorbije 7 dagen, hoeveel keer heb je fruit gegeten?  

A. Ik heb geen fruit gegeten gedurende de voorbije 7 dagen. 
B. 1 tot 3 keer gedurende de voorbije 7 dagen 
C. 4 tot 6 keer gedurende de voorbije 7 dagen 
D. 1 keer per dag 
E. 2 keer per dag 
F. 3 keer per dag  
G. 4 keer per dag of meer 

 
De volgende vraag gaat over fysieke activiteit. 

31. Gedurende de voorbije 7 dagen, op hoeveel dagen was je minstens 60 minuten per dag fysiek actief? 
(Tel alle tijd op waarin je fysieke activiteit deed die je hartslag deed stijgen en je hard deed ademen.) 

A. 0 dagen 
B. 1 dag 
C. 2 dagen 
D. 3 dagen 
E. 4 dagen 
F. 5 dagen 
G. 6 dagen 
H. 7 dagen 
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Heb je nog vragen of opmerkingen bij deze vragenlijst, dan kan je ze hieronder formuleren. 
 

................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................... 
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