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Abstract 

Deze cross-sectionele studie had als voornaamste doel de Overprotection Scale (OPS; Kins & 

Soenens, 2013), een nieuw ontwikkelde vragenlijst die peilt naar een overbeschermende 

opvoeding, te valideren. Daarvoor werd aan de hand van deze vragenlijst nagegaan of een 

overbeschermende opvoeding een nieuwe opvoedingsstijl vormt bij normaal ontwikkelende 

adolescenten. Meer specifiek onderzochten we de relatie tussen de zeven subfacetten van 

overbescherming volgens de OPS (angstig opvoeden, voortijdig problemen oplossen, babying, 

aantasten privacy, op een voetstuk plaatsen, hyperactivatie van emoties en externe attributie 

van faalervaringen) met de vier klassieke opvoedingsdimensies (autoritair, democratisch, 

permissief en verwerpend/verwaarlozend) en verder ook met de drie basisnoden van jongeren 

zoals geconceptualiseerd binnen de Zelfdeterminatietheorie (ZDT, Ryan & Deci, 2000b), 

namelijk autonomie, verbondenheid en competentie. Gegevens werden verzameld bij een 

grote groep adolescenten (N = 595) en hun moeders en vaders. Op basis van ons onderzoek 

bleek overbescherming een unieke opvoedingsstijl te zijn met namelijk weinig 

autonomieondersteuning in combinatie met veel responsiviteit, psychologische en 

gedragsmatige controle. Uit de analyses rond noodbevrediging kwam naar voor dat de meeste 

subschalen van de OPS minder noodbevrediging voorspelden bij de adolescent. Opmerkelijk 

was dat het op een voetstuk plaatsen van de adolescent net meer noodbevrediging 

voorspelde. De implicaties, sterktes en limitaties van het huidig onderzoek worden besproken 

alsook enkele suggesties voor toekomstig onderzoek. 
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Inleiding 

 Radio, TV, kranten, dag- en weekbladen overspoelen ouders bijna dagelijks met 

informatie over opvoeding. Een veelbesproken gespreksthema dat tegelijkertijd een delicaat 

onderwerp is voor vele ouders (Vansteenkiste & Soenens, 2008). Elke ouder ervaart die 

prangende vragen: Doe ik het goed? Waar vind ik het recept, liefst met bijhorend stappenplan, 

voor het voortbrengen van het perfecte kind’. Aangezien je maar één kans krijgt om je kind te 

lanceren, wil je het van bij de start goed doen. Je leest je te pletter, vraagt advies aan wie je 

voorafging en je spiekt graag bij collega’s moeders en vaders. Maar waarom? ‘Omdat alleen 

perfectie goed genoeg is, klinkt het in ons hoofd’ (De Geyter, 2013). 

 Vandaag de dag lijkt alles rond succes en geluk te draaien in onze snel evoluerende 

samenleving. Dus waarom onze kinderen fouten laten maken, als we ze misschien kunnen 

voorkomen. Ouders voelen de druk en daarmee gepaard ook de angst die bij hen groeit. Zoals 

Jeurissen (2014, 12 maart) aangeeft, ‘wil iedereen toch zelfstandige, weerbare kinderen die 

hun talenten ontwikkelen’. Waarom blijven we dan ’s morgens de kinderen hun boterhammen 

smeren, ook al zijn die ondertussen 16 jaar? Of rijden we ze overal naartoe? Als ouders 

moeten we grenzen stellen. Het is aan de kinderen om deze te overschrijden en te verleggen.  

 Wie zijn die supermama’s en papa’s waarover we zoveel horen de laatste tijd? Zij die 

niet van de zijde van hun kind kunnen wijken. Men vergelijkt ze soms met een helikopter. Het 

idee om dag en nacht rond het hoofd van hun kind te kunnen rondcirkelen. Niet met de 

intentie om te controleren maar ter bescherming (De Geyter, 2013). Hudson en Rapee (2005) 

vermoeden dat beide ouders hun overbetrokkenheid ook anders zullen uiten. 

 Deze overbeschermende ouders krijgen de wind van voren: ‘Doen ze vandaag de dag 

te hard hun best?’. Om meer helderheid te scheppen over deze vorm van opvoeden wordt in 

het eerste deel van deze masterproef het concept overbescherming besproken aan de hand 

van wetenschappelijke literatuur. De democratische, autoritaire, toegeeflijke en verwerpende 

opvoedingsstijlen klinken reeds bekend in de oren. Binnen deze masterproef willen we nagaan 

of een overbeschermende opvoeding als bijkomende opvoedingsstijl kan worden opgenomen. 

Daarnaast willen we onderzoeken of overbescherming van de adolescent een samenhang 

vertoont met de basisnoden, waaronder we autonomie, verbondenheid en competentie 

verstaan.  
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Overbescherming als een Multidimensioneel Concept 

 Het construct ouderlijke overbescherming werd voor het eerst gelanceerd door Levy 

(1931, 1966) die hierbij vier karakteristieke dimensies schetste: 1) overmatig lichamelijk of 

sociaal contact, 2) langdurige infantilisatie, 3) actieve ontmoediging van onafhankelijk gedrag 

en sociale rijpheid, 4) het ontbreken van of een dominante overmaat aan ouderlijk toezicht. 

Pinkerton (1970) beschrijft overbeschermend ouderschap als meer dan toegeeflijk opvoeden, 

namelijk als overbezorgd en eerder angstig opvoeden (geciteerd in Mullins et al., 2004). 

 Een meer recente uitwerking sluit hierbij aan. Overbeschermende ouders worden 

tegenwoordig omschreven als zeer waakzaam, hebben moeite met de ouder-kind separatie, 

oefenen een hoog niveau van controle uit en ontmoedigen onafhankelijk gedrag bij hun kind 

(Thomasgard & Metz, 1993, 1997). Door het niet toestaan van mislukkingservaringen en het 

voortdurend oplossen van zijn of haar problemen, ontneemt de overbeschermende ouder het 

kind de gelegenheid om een onafhankelijke eigenwaarde te ontwikkelen. Het anticiperend 

oplossen van problemen is eveneens een element van een overbetrokken opvoeding. 

Wanneer ouders zo veel mogelijk hun adolescent willen bijstaan en begeleiden, staat het 

mogelijk het ontwikkelen van effectieve copingvaardigheden in de weg (Segrin, Woszidlo, 

Givertz, & Montgomery, 2013). Ouderlijke overbescherming zou wijzen op een niveau van 

moederlijke of vaderlijke bescherming die een buitensporige proportie aanneemt, zonder 

rekening te houden met het ontwikkelingsniveau en de capaciteiten van het kind 

(Thomasgard, Metz, Edelbrock, & Shonkhoff, 1995). Deze hyperbetrokken en vooral 

risicomijdende ouders proberen hun kind te vrijwaren van elk obstakel dat zijn of haar pad 

kruist. Hierbij nemen ze persoonlijk de verantwoordelijkheid op voor het succes en geluk van 

hun kind. Vaak is de overbetrokken opvoeding een bijproduct van verstrikte familiale systemen 

waarin de ambities en wensen van de ouder worden verward met, en geprojecteerd op het 

kind. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de overbezorgdheid die ouders uiten geassocieerd 

is met emotieregulatieproblemen bij het kind (Segrin, Woszidlo, Givertz, Bauer, & Murphy, 

2012). Een overbeschermende opvoeding kan mogelijk ook leiden tot het aantasten van de 

privacy van de adolescent. Hawk, Keijsers, Hale III en Meeus (2009) geven aan dat ouders de 

informatie en de ruimtes die adolescenten als persoonlijk bestempelen, opeisen. Ouders 

erkennen vaak niet dat sommige van hun gedragingen opdringerig zijn omdat ze handelen 

vanuit de veronderstelling, dat het typisch is voor een ouder of geoorloofd is binnen een 

ouder-adolescentrelatie. Uit onderzoek van Janssens, Oldehinkel en Rosmalen (2009) blijkt dat 

het mogelijk is dat ouders die een overbeschermende opvoedingsstijl hanteren meer stress 
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ervaren tijdens het ouderschap. Ze voelen namelijk de behoefte om controle te houden over 

de opvoedingssituatie en kunnen zich bedroefd voelen wanneer ze hierin niet lijken te slagen. 

Iets heel anders komt voort uit de studie van Hudson en Rapee (2005) waaruit blijkt dat vooral 

vaders het moeilijk vinden om sensitief te reageren op de noden van hun angstig kind, wat te 

wijten kan zijn aan cultureel gedefinieerde rollen van mannelijkheid waarin sensitiviteit geen 

plaats heeft.  

 

Ouderlijke Overbescherming als Doelgericht Gedrag? 

  Binnen het onderzoek vinden we voornamelijk literatuur terug rond overbescherming 

in relatie met een medische aandoening bij het kind. Holmbeck et al. (2002) suggereerden dat 

ouders van kinderen met een chronische ziekte meer overbezorgd, controlerend en 

rechtlijniger gedrag vertonen dan ouders van wie geen van de kinderen aan een chronische 

ziekte lijdt. Mattson (1972) volgde hierin door aan te geven dat ouders die zich angstig en met 

schuld beladen voelen over hun chronisch zieke kind de neiging vertonen om de emotionele 

tegenspoed tegemoet te treden met overbescherming en intense verwennerij.  

 Janssens et al. (2009) geven bijvoorbeeld aan dat ouderlijke overbescherming de 

ontwikkeling van functionele symptomatische symptomen (FSS) bij jongadolescenten 

voorspelt. FSS zijn het resultaat van een multifactorieel proces: zowel cognitieve als sociale en 

biologische factoren spelen hierin een rol. Bij kinderen en adolescenten zijn de meest 

voorkomende pijn, vermoeidheid en gastro-intestinale problemen. De onderzoekers geven 

weer dat zowel moederlijke als vaderlijke overbescherming significante voorspellers zijn voor 

de ontwikkeling van FSS. Aanvullend medieert ouderlijke stress slechts gedeeltelijk tussen deze 

overbescherming en FSS. De ouder besteedt bijvoorbeeld meer aandacht aan de klachten en 

het zou adolescenten kunnen verhinderen om actieve copingstrategieën te ontwikkelen om 

met de FSS om te gaan. De onderzoekers van deze studie, Janssens et al. (2009), waren ook de 

eerste die de rol van sekseverschillen onderzochten in de relatie tussen overscherming en FSS. 

Hun analyse suggereert dat meisjes meer vatbaar zijn voor moederlijke overbescherming en 

jongens voor de vaderlijke overbescherming. Ouders kunnen meer aandacht besteden aan 

hetzelfde geslacht omdat het gemakkelijker is om zich met hen te identificeren. Dit geldt 

eveneens voor het kind naar de ouder toe, zij zien hen als rolmodel.  

 Holmbeck et al. (2002) suggereren dat ouders van kinderen met een chronische ziekte 

inderdaad een meer overbeschermende opvoeding rapporteren dan ouders van kinderen 

zonder een chronische aandoening. Het overbeschermende aspect zou te maken hebben met 
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de aanpassingsmoeilijkheden die hun kinderen vertonen. Bovendien hebben Power, Dahlquist, 

Thompson en Warren (2003) aangetoond dat de ernst van de ziekte van het kind eveneens een 

impact heeft op de opvoeding, namelijk op het overbezorgde aspect en het controlerend 

gedrag. Moeders van ernstig chronisch zieke kinderen rapporteren meer structuur en regels. 

Uit de studie van Mullins et al. (2007) blijkt dat ziekte-specifieke factoren mogelijk een rol 

spelen in een overbeschermende opvoeding, wat betekent dat de resultaten vaak niet 

generaliseerbaar zijn naar andere ziektes toe. Naast het feit dat ouderlijke overbescherming 

mogelijk een invloed heeft op hoe chronisch zieke kinderen zich aanpassen (Mullins et al., 

2004), zou ouderlijke perceptie dat hun kind kwetsbaar is eveneens een effect kunnen nalaten 

(Thomasgard & Metz, 1997). Bestaande gegevens suggereren dat ouderlijke overbescherming 

en gepercipieerde kwetsbaarheid verschillende constructen zijn maar Thomasgard et al. (1995) 

toonden aan dat de correlaties tussen de twee significant maar relatief klein zijn. Thomasgard 

en Metz (1997) geven aan dat de veiligheid van het kind bevorderen, het ouderlijk gedrag is 

binnen het concept van ouderlijke overbescherming. De perceptie van de kwetsbaarheid van 

het kind  weerspiegelt niet gedragingen maar attitudes en overtuigingen met hun gevolgen. Dit 

moet men begrijpen als zowel bewuste als onbewuste percepties van angst voor de 

gezondheid van hun kind (Thomasgard & Metz, 1997). Hoewel bepaalde medische 

aandoeningen gelinkt aan de kindertijd kunnen leiden tot een sterkere perceptie van de 

kwetsbaarheid, hoeven ze niet per se te leiden tot het ontstaan van overbeschermend gedrag 

tenzij andere risicofactoren present zijn (Mullins et al., 2004). 

 We zijn dit onderdeel gestart met aan te geven dat we binnen het onderzoek voornamelijk 

literatuur terugvinden rond overbescherming in relatie met een medische aandoening. Wat we 

meteen als een beperking kunnen aanduiden in de literatuur. Vertonen ouders van 

adolescenten met een normale ontwikkeling soms ook een overbeschermende 

opvoedingsstijl?  

 

Wat Wanneer het Gezin Bestaat uit Meerdere Kinderen?  

 Wat wanneer het gezin bestaat uit een mama en een papa en meerdere kinderen, is er 

dan een verschillende benadering naar de kinderen toe ten aanzien van een 

overbeschermende opvoeding? Hudson en Rapee (2005) onderzochten of dit specifiek was 

voor angstige kinderen of het gedeeld werd tussen broers en zussen. Uit de resultaten bleek 

dat ouders, meer specifiek de moeders, zichzelf als meer beschermend zien tegenover het 

angstige kind dan de broer of zus die niet angstig is. Bovendien zien deze ouders zichzelf als 
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meer beschermend tegenover het angstige kind maar ze zien zichzelf daarom niet als 

overbeschermende ouders. 

 Het aantal kinderen dat een gezin telt, is één van de componenten dat een belangrijke 

invloed heeft op de ontwikkeling van het kind, naast bijvoorbeeld de persoonlijkheid van 

moeder en vader en het geslacht van het kind. Grote gezinnen leren hun kinderen vroeg aan 

om samen te werken en nemen meer verantwoordelijkheid op voor leden binnen het gezin. 

Nadeel voor kinderen uit grote gezinnen is het toebedeeld krijgen van een positie, 

bijvoorbeeld de jongste in de schaduw van de oudste. Indien het gaat om kleine gezinnen, 

zullen de kinderen individueel meer ouderlijke aandacht krijgen. Dit meer aan aandacht kan 

omslaan in overmatige controle aangezien dat ouders de druk voelen om tegemoet te komen 

aan de verwachtingen van de omgeving. Het kan ook aanzien worden als een 

overbeschermende opvoeding, waardoor de kinderen in kleine gezinnen meer afhankelijk 

zullen overkomen, een gebrek aan initiatief kunnen vertonen of angstig zijn voor het nemen 

van risico’s (Family Size, nd). Ook al lijkt de link tussen gezinsgrootte en overbescherming voor 

de hand liggend, toch bestaat er geen recent wetenschappelijk onderzoek dat specifiek op 

deze vraag inging. Daarom onderzoeken wij dit wel in deze masterproef. 

 

Opvoedingsstijlen 

  De adolescentie is een turbulente transitieperiode van de kindertijd naar de 

volwassenheid. Op het cognitieve, sociale en fysieke vlak spelen zich ingrijpende 

ontwikkelingen af. De adolescent creëert zijn of haar eigen identiteit door deze verschillende 

aspecten van de ontwikkeling te integreren en tot een eenheid te vormen. Op deze leeftijd 

hebben jongeren behoefte aan geleidelijk meer onafhankelijkheid en willen ze steeds meer 

zelfstandig gedrag stellen (Slot & van Aken, 2013).  Met overbeschermende ouders lijkt dit niet 

vanzelfsprekend, of toch? Binnen dit deel worden de voornaamste opvoedingsmodellen en de 

evolutie hieromtrent binnen de literatuur uitgediept. Het eerste deel handelt over de 

configurationele benadering. Het tweede deel schetst een beeld van de dimensionele 

benadering rond opvoeding.  

  De configurationele benadering van Baumrind, Maccoby & Martin. Ouders voeden 

hun kinderen op volgens een geheel eigen manier. Darling en Steinberg (1993) verwijzen naar 

het concept opvoedingsstijl als het algemene emotioneel-affectieve klimaat waarin kinderen 

worden grootgebracht.  
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 Ze stelden in hun opvoedingsmodel (Figuur 1) dat de opvoedingsstijl en de praktijk die 

ouders aanwenden functie zijn van de waarden en doelen  die ze belangrijk achten.  

 

                                                Opvoedingsstijl                                            Bereidheid van de  
Ouders hun                                                                                                   adolescent tot socialisatie                                                                                                     
doelen en  
waarden                                 
                                                Opvoedingspraktijken                                Ontwikkelingsuitkomsten 
                                                                                                                        adolescent   
 
Figuur 1. Het contextueel model van opvoedingsstijl volgens Darling en Steinberg (1993). 

 

 Onder opvoedingsstijl verstaan Darling en Steinberg (1993) de algemene houding die 

ouders aannemen ten aanzien van hun kind, het kader waarin ze hun eigen 

opvoedingspraktijken hanteren. De opvoedingspraktijken slaan eigenlijk op het concrete en  

doelgerichte gedrag dat ouders tonen in de interactie met hun kind. Steinberg (2001) geeft aan 

dat niet enkel het gedrag maar ook de wijze, de emotioneel-affectieve context of 

opvoedingsstijl van de ouders belangrijk is. Bijvoorbeeld democratische ouders hanteren 

duidelijke afspraken en proberen hierbij een warme relatie met hun kind uit te bouwen . Ze 

zouden zo meer succes boeken wanneer zij het kind vragen iets te doen (Maccoby & Martin, 

1983). Volgens Darling en Steinberg (1993) (zie  Figuur 1) hebben de gedragingen van ouders 

een rechtstreeks effect op de ontwikkeling van de adolescent. Het opvoedingsklimaat dat 

ouders bieden heeft zowel een direct effect op de bereidheid van de adolescent binnen het 

socialisatieproces als indirect effect op hoe de adolescent zich aanpast. De stijl van opvoeden 

en de bereidheid van de adolescent modereren het verband tussen het opvoedingsgedrag van 

de ouders en hoe de adolescent hiermee omgaat.  

 Baumrind (1966, 1971, 1991) ziet deze opvoedingsstijl van de ouders als een 

combinatie van opvoedingsdimensies zoals bijvoorbeeld controle en warmte. Baumrind (1971) 

preciseert controle, de mate waarin ouders regels opleggen en hun kinderen structuur bieden, 

als een veelomvattende opvoedingsfunctie. In haar invloedrijke werk over ouderlijk gezag bij 

kinderen verdeelde Baumrind de ouders in drie patronen van ouderlijk gezag, door hun 

verschillende positie op de controle-as: democratisch, autoritair en permissief. Deze ordening 

is ze bekomen door een cluster analyse uit te voeren op 50 gedragsratings gebaseerd op 

interviews met de ouders en thuisobservaties. Democratische ouders zijn warm, begaan en 

binnen deze opvoedingsstijl probeert men het kind op een rationele manier op te voeden. De 
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ouder motiveert telkens zijn of haar beslissing en vraagt hierbij naar de mening van het kind. 

Strenge regels worden gehandhaafd en men confronteert het kind met wangedrag. Maar in 

tegenstelling tot een autoritaire opvoedingsstijl stimuleren zij echter wel individualiteit en 

zelfstandigheid bij het kind. De autoritaire ouder probeert aan de hand van strikte regels 

controle uit te oefenen om gewenst gedrag te  bekomen. Het kind moet de woorden van de 

ouder voor juist aannemen. Autoritaire ouders  hechten veel belang aan gehoorzaamheid. De 

permissieve ouder duldt de bevliegingen van het kind en treedt niet bestraffend noch 

negerend op bij ongewenst gedrag. In plaats van regels te hanteren stelt men bij deze manier 

van opvoeden weinig eisen. Net zoals bij de eerder aangehaalde democratische ouder, sporen 

ook zij aan tot individualiteit en zelfstandigheid bij hun kind (Grolnick, 2003, p. 5-6). 

 Maccoby en Martin (1983) vormden nadien de opvoedingsconfiguraties op basis van 

twee cruciale, orthogonale opvoedingsdimensies, namelijk controle en responsiviteit of 

betrokkenheid. De combinatie van die twee dimensies leidt tot vier opvoedingsstijlen (zie 

Figuur 2). Controle verwijst zoals eerder aangegeven  naar de mate waarin ouders grenzen 

stellen aan het gedrag van hun kinderen. Responsiviteit of betrokkenheid daarentegen wordt 

beschreven als de mate waarin een warme, hechte en ondersteunende band wordt 

opgebouwd (Vansteenkiste & Soenens, 2008). 

 

 

Responsiviteit Hoog 

Controle 

Hoog 

Democratisch Permissief 

Controle 

Laag 

Autoritair 
Verwerpend/ 

Verwaarlozend 

Responsiviteit Laag 

 

 

Figuur 2. Schematische voorstelling van de vier opvoedingsconfiguraties van Maccoby en 

Martin (1983). 
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  Uit Figuur 2 kan worden afgeleid dat een democratische opvoedingsstijl uitgaat van 

een hoge mate van responsiviteit in combinatie met voldoende controle. Deze ouders 

hanteren duidelijke afspraken en proberen hierbij een warme relatie met hun kind uit te 

bouwen. Hiertegenover staat de autoritaire opvoeding die bestaat uit een hoge mate van 

controle met een gebrek aan betrokkenheid. De eisen die men stelt nemen de vorm aan van 

bevelen. Wanneer kinderen hiervan afdwalen wordt er vaak gebruik gemaakt van straf, soms 

zelfs fysiek. Verder maken Maccoby en Martin (1983) een onderscheid tussen permissieve 

gezinnen en verwerpende/verwaarlozende gezinnen, waar Baumrind een drieledig schema 

aangaf. Bij een verwerpende opvoeding vertonen ouders eerder een desinteresse in het doen 

en laten van hun kinderen wat in extreme vorm tot verwaarlozing kan leiden. De vierde en 

laatste opvoedingsstijl is de permissieve. Kinderen mogen grotendeels hun gedrag zelf bepalen 

want ouders limiteren hun gedrag amper. Adolescenten bijvoorbeeld mogen zelf beslissen 

wanneer thuis te komen van een fuif. Deze ouders willen hun kinderen te vriend houden en 

conflicten vermijden die ze niet de baas kunnen (Vansteenkiste & Soenens, 2008).   

  Het onderzoek van Lamborn, Mounts, Steinberg en Dornbusch (1991) biedt 

ondersteuning voor Maccoby en Martin’s werk om twee soorten permissieve families te 

differentiëren: zij die toegeeflijk zijn en zij die nalatigheid vertonen. De studie geeft een 

verschil in aanpassing en psychosociaal functioneren weer onder adolescenten die hun ouders 

onderscheiden als democratisch, autoritair, toegeeflijk of verwaarlozend. Jongeren afkomstig 

uit een democratisch gezin zijn het beste aangepast. Ze voelen zich op gebied van prestaties 

meer competent en lopen minder kans om in de problemen te komen. Een verwaarlozende 

opvoeding tast onder andere jongeren hun zelf-perceptie aan en  leidt tot een hogere 

frequentie van betrokkenheid in wangedrag. Autoritaire en permissieve gezinnen vertonen 

zowel positieve als negatieve eigenschappen. Adolescenten met autoritaire ouders scoren 

hoog op gehoorzaamheid, doen het goed op school maar lijken een prijs te betalen wat 

zelfvertrouwen en zelfredzaamheid betreft. Jongeren van toegeeflijke ouders verlaten vaker 

vroegtijdig de school en zijn frequenter betrokken bij probleemgedrag, omdat deze ouders 

weinig of geen controle uitvoeren of eisen stellen. Daarnaast vertonen deze ouders wel veel 

warmte in de ouder-kind relatie wat maakt dat hun kinderen een sterk gevoel van 

zelfvertrouwen tonen. 

  De dimensionele benadering. Zowel uit theoretische als praktische beweegredenen 

vond er binnen de opvoedingsliteratuur een verschuiving plaats naar een meer 

dimensiegerichte benadering. Om het gedrag van de adolescent te kunnen bijsturen is kennis 
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omtrent de specifieke dimensie van de opvoedingsstijl die een aspect van de ontwikkeling 

beïnvloedt zeer belangrijk. Door ons te richten op de dimensies kunnen we eveneens dieper 

ingaan op de onderliggende processen die tot bepaalde uitkomsten leiden (Vansteenkiste & 

Soenens, 2008). Maccoby en Martin (1983) bekwamen door de combinatie van de dimensies 

controle en responsiviteit de vier opvoedingsconfiguraties (zie Figuur 1). Barber (1996) gaf 

echter aan dat de controle die autoritaire versus democratische ouders hanteren kwalitatief 

verschillend is waardoor een differentiatie tussen psychologische en gedragsmatige controle 

zich opdrong. De dimensie responsiviteit bleef verder behouden. Later werd nog een vierde 

dimensie toegevoegd, namelijk autonomieondersteuning (Silk, Morris, Kanaya & Steinberg, 

2003). 

  Responsiviteit. Deze opvoedingsdimensie is bekend uit de configurationele benadering 

en verwijst naar de mate waarin een warme, hechte en ondersteunende band wordt 

opgebouwd tussen kind en ouder (Vansteenkiste & Soenens, 2008).  Davidov en Grusec (2006) 

geven aan dat het kind zich onvoorwaardelijk gesteund en aanvaard voelt door een goede 

ouderlijke responsiviteit. In eerste instantie door de genegenheid en ten tweede doordat de 

ouder in staat is het ervaren ongemak bij het kind te verlichten. Verder hebben Barber, Stolz 

en Olsen (2005) aangetoond dat responsiviteit predictief blijkt voor het sociaal functioneren 

van kinderen en adolescenten.  

 Psychologische controle. In het geval van psychologische controle dringen ouders door 

tot in de emotionele en psychologische leefwereld van het kind. Met andere woorden, deze 

ouders zetten hun kind onder druk door toepassing van onderhuidse en manipulatieve 

technieken zoals voorwaardelijke aandacht en door in te spelen op het schuldgevoel van het 

kind (Barber, 1996; Barber & Harmon, 2002). Als men binnen de ouder-kind interactie het 

gedrag op een adequate manier reguleert, zou dit een positief effect op de ontwikkeling 

hebben. Schiet men tekort, zal dit een verschillend effect hebben op de ontplooiing van het 

kind voor psychologische controle enerzijds en gedragsmatige controle anderzijds. 

Internaliserende problemen zou positief geassocieerd worden met meer psychologisch 

controlerende strategieën. Volgens Soenens, Vansteenskiste, Luyten, Duriez en Goossens 

(2005) zou ongezond perfectionisme in de hand worden gewerkt door een psychologisch 

controlerende opvoeding, dat op zijn beurt dan gerelateerd kan zijn aan internaliserende 

kwesties. Uit een studie van Barber (1996) is gebleken dat psychologische controle ook positief 

samenhangt met meer externaliserende problematieken, maar dit kwam minder consistent 

naar voor. 



10 
 

 Gedragsmatige controle. Ouders die daarentegen voor gedragsmatige controle 

opteren, trachten het gedrag van hun kind te sturen door consistent regels te handhaven en 

een duidelijke structuur in de opvoeding te hanteren (Grusec & Goodnow, 1994). Zoals eerder 

al vermeld, dat als men binnen de ouder-kind interactie het gedrag voldoende op deze manier 

reguleert, zal dit een positief effect hebben op de ontwikkeling, bijvoorbeeld minder 

externaliserende problemen (Barber, Olsen, & Shagle, 1994).  

  Autonomieondersteuning. Rond de dimensie autonomieondersteuning is er heel wat 

debat binnen de wetenschappelijke vakliteratuur. Onderzoekers zijn het er niet over eens of 

het al dan niet een onafhankelijke dimensie is of dat het zich samen met psychologische 

controle op een continuüm bevindt. Autonomieondersteuning wordt in de literatuur op twee 

verschillende manieren geconceptualiseerd. Vanuit de Zelf-Determinatietheorie (ZDT), die we 

in een volgend onderdeel nog bespreken, wordt het gedefinieerd als het aanmoedigen van een 

autonoom en psychologisch vrijwillig functioneren (Ryan, Deci, & Grolnick, 1995). Silk et al. 

(2003) omschrijven autonomieondersteuning daarentegen als de mate waarin kinderen 

gestimuleerd worden om individueel beslissingen te nemen en onafhankelijk te functioneren.  

Soenens, Vansteenkiste, en Sierens (2009) gaven aan dat aanmoedigen van onafhankelijkheid 

eerder los staat van psychologische controle. Echter, als men de ZDT volgt met het idee van 

autonomieondersteuning als ondersteunen van vrijwillig functioneren (Ryan et al., 1995) is dit 

eerder tegengesteld aan psychologische controle. Wat maakt dat beiden als tegenpolen op 

een continuüm kunnen worden geplaatst waarop de items van het ene construct positief laden 

en de items van het andere construct negatief (Soenens et al., 2009). Volgens Silk et al. (2003) 

vertonen ze ook een verschillend effect op aanpassing bij adolescenten. Zoals eerder al werd 

aangetoond, bleek psychologische controle predictief voor internaliserende problematiek en 

autonomieondersteuning daarentegen zou voornamelijk positief geassocieerd worden met 

een positief zelfbeeld.  

Het Verband Tussen Opvoedingsstijlen en een Overbeschermende Opvoeding 

  Overbeschermend ouderschap heeft mogelijk veel dimensies gemeen met andere 

vormen van opvoeding ondermeer responsiviteit, betrokkenheid, controle en 

autonomieondersteuning. Echter uit onderzoek is gebleken dat de wijze waarop men belang 

hecht aan deze dimensies, een unieke benadering van het ouderschap reflecteert. 

Overbescherming houdt wellicht een hoge mate van betrokkenheid, weinig 

autonomieondersteuning en de aanwezigheid van veel emotionele steun in (Padilla-Walker & 

Nelson, 2012).  
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  In vergelijking met een autoritaire opvoeding omschreef Egeland, Pianta en O’Brien 

(1993) een opdringerige ouder als iemand die voor de autonomie van zijn of haar kinderen 

weinig aandacht heeft. Dergelijk gedrag is een bepalende karakteristiek voor zowel de 

overbezorgde (Thomasgard et al., 1995) als de psychologisch controlerende ouder (Barber & 

Harmon, 2002). Tegenstrijdig met psychologische controle, bevat overbescherming ook een 

angstig emotionele component wat zich uit door overmatige lichamelijke of sociale contacten, 

infantilisatie en excessieve zorg voor het welzijn.  Schaamte, manipulatie en schuldinductie zijn 

daartegenover kenmerken voor psychologisch controlerende ouders. De constructen 

overbescherming en psychologische controle delen dus enkel de opdringerigheid (Barber, 

1996; Barber & Harmon, 2002). Padilla en Walker (2012) geven aan dat het niet de bedoeling is 

om te suggereren dat een overbetrokken opvoedingsstijl noodzakelijkerwijs positief is, door te 

stellen dat psychologisch controlerend opvoeden in het bijzonder bij de afwezigheid van 

warmte en emotionele steun potentieel destructiever kan zijn dan overbeschermend 

ouderschap. Dit gezien vanuit de positieve gevoelens die het kind ervaart over bepaalde 

aspecten van de relatie met zijn of haar ouders.  

 De ouder die er een autoritaire opvoeding op nahoudt, hanteert een rigide 

opvoedingsstijl die weinig tot niet wordt aangepast aan de specifieke noden van het kind of de 

situatie. Deze opvoedingsstijl heeft gemeen met overbetrokkenheid dat ze beide tekorten 

weerspiegelen in het weten wanneer zich terug te trekken en het kind zichzelf te laten sturen 

zelfs wanneer dit in strijd is met de ouders hun eigen perspectief.  Terwijl het overbeschermen 

eerder een overdreven focus legt op de behoeften van het kind zal het ouderlijk toezicht van 

de autoritaire ouder hier net niet op inspelen. Echter de tolerante permissieve ouder fixeert 

zich eveneens op de noden van het kind zoals zij als ouder deze waarnemen maar houdt 

tegelijkertijd weinig controle in. De lage directiviteit die inherent is aan permissiviteit, is soms 

ook terug te vinden in een overbeschermende opvoeding (Segrin et al., 2012). 

Helikopterouderschap kan gezien worden als een samensmelting van overmatige samenhang 

met het kind tot het punt van verstrengeling waarbij men zich niet kan aanpassen aan de 

veranderende en afnemende behoefte aan steun van het ouder wordende kind (Segrin et al., 

2012). Samenvattend kunnen we concluderen dat overbeschermende ouders misschien wel 

veel aandacht hebben voor de behoeftes van hun kind (vanuit hun eigen perceptie), maar het 

blijft natuurlijk de vraag of overbeschermend opvoeden door ouders ook werkelijk de 

behoeftes van het kind ondersteunt. 
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De Zelf-Determinatietheorie 

 De ZDT is een theorie gericht op menselijke motivatie en persoonlijkheid die 

traditionele empirische methoden gebruikt en het belang belicht van de persoon zijn of haar 

innerlijke bronnen voor de persoonlijkheidsontwikkeling en gedragsmatige zelfregulatie (Ryan 

& Deci, 2000b). Deci en Ryan (2000) geven aan dat er een aantal reguleringsstijlen zijn die 

verschillen in de mate waarin het gedrag overeenkomt met onze eigen waarden en doelen. 

Overigens geeft de theorie ook aan hoe iemand zijn of haar gedrag geïnternaliseerd wordt en 

een deel wordt van het functioneren van de persoon. De theorie richt zich tot de inherente 

groei en aangeboren psychologische behoeften die de basis vormen voor zelfmotivatie en 

persoonlijkheid, en tot de voorwaarden die bevrediging van deze behoeftes bevorderen (Ryan 

& Deci, 2000b). 

 De behoefte ondersteunende opvoedingscontext. De psychologische basisbehoeften 

als motor voor het optimaal functioneren alsmede voor een constructieve sociale ontwikkeling 

binnen de ZDT zijn autonomie (deCharms, 1968; Deci, 1975, geciteerd in Ryan & Deci, 2000b), 

competentie (Harter, 1978; White, 1963, geciteerd in Ryan & Deci, 2000b) en verbondenheid 

(Baumeister & Leary, 1995; Reis, 1994, geciteerd in Ryan & Deci, 2000b). Autonomie 

attendeert naar het zich vrij en verantwoordelijk voelen voor het eigen gedrag waarbij men 

ervan uitgaat dat het gebaseerd is op eigen interesses en waarden. Competentie verwijst naar 

de mate waarin men het gevoel heeft over bepaalde talenten te beschikken, deze kan 

benutten en de potentie heeft gewenste doelen te verwezenlijken. Verbondenheid gaat 

gepaard met het ervaren van gevoelens van veiligheid en intimiteit en de mate waarin men 

met anderen hechte banden kan smeden (Ryan & Deci, 2000b). De ouder die positief met deze 

basisbehoeften weet om te gaan, zal de psychosociale ontwikkeling van het kind stimuleren 

(Vansteenkiste & Soenens, 2008). We bespreken de ZDT omdat we willen nagaan of bepaalde 

basisbehoeften van de adolescent worden geschonden wanneer ouders overbeschermen. 

 Voor het bekomen van een optimaal klimaat voor noodbevrediging heeft de opvoeding 

een belangrijke impact. Een autonomieondersteunende opvoeding kan tegemoet komen aan 

de nood omtrent autonomie (Ryan & Deci, 2000b). De ouder probeert in dit geval keuzes te 

bieden aan het kind of uit te leggen waarom een bepaalde regel wordt opgegeven, dit alles in 

functie van het ontwikkelingsniveau van het kind (Deci, Eghrari, Patrick, & Leone, 1994). Een 

psychologisch controlerende opvoeding, waarbij de gevoelens, gedachten en gedragingen van 

het kind worden gestuurd (Barber, 1996), zal de nood aan autonomie daarentegen niet ten 

goede komen (Deci & Ryan, 1987). Om aan het gevoel van verbondenheid tegemoet te komen 
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is een responsieve context nodig. Wanneer het kind niet bij de ouders terecht kan vanwege 

een koele relatie, zal dit tot negatieve gevolgen leiden bij het kind (Ryan & Deci, 2000a). 

Soenens en Vansteenkiste (2010) geven aan dat structuur bieden nodig is voor het bereiken 

van het gevoel van competentie bij het kind. Als kinderen weten wat er van hen wordt 

verwacht, is er geen sprake van chaos en kunnen ze veilig functioneren. Onderzoek dat 

specifiek ingaat op de link tussen specifieke aspecten van overbescherming en de bevrediging 

of frustratie van deze psychologische basisnoden is echter nog onbestaande. 

 

Het Huidige Onderzoek 

  Gezien de opkomende belangstelling voor het concept overbeschermend opvoeden, 

werd voor deze studie een nieuwe vragenlijst ontwikkeld, namelijk de Overprotection Scale, 

verkort de OPS (Kins & Soenens, 2013). Via een cross-sectioneel onderzoek met adolescenten  

willen we eerst nagaan of een overbetrokken opvoedingsstijl onderscheiden kan worden 

binnen een steekproef van normaal ontwikkelende adolescenten aan de hand van de OPS. 

Hiervoor willen we allereerst bekijken in welke mate de OPS betrouwbaar en valide is. We 

verwachten dat de zeven subschalen meten wat ze beogen te meten met betrekking tot 

overbescherming op basis van elk vijf items.  

  De externe validiteit van de OPS wordt verder bekeken door het verband na te gaan 

met een algemene bestaande vragenlijst over ouderlijke bescherming. Deze items maken deel 

uit van het Parental Bonding Instrument (PBI; Parker, Tupling, & Brown, 1979). De verwachting 

is dat elk aspect van overbescherming zoals gemeten met de OPS sterk positief zal correleren 

met de algemene meting van overbescherming. 

 Een tweede onderzoeksvraag gaat na welke verschillende subfacetten van 

overbescherming samenhangen. We nemen aan dat de zeven te onderscheiden subschalen 

positief met elkaar in verband staan. Bijvoorbeeld volgens Barber en Harmon (2002) bevat 

overbescherming een angstige component  wat zich uit door lichamelijke of sociale contacten, 

infantilisatie en excessieve zorg voor het welzijn. Dus we verwachten dat de subfacetten 

angstig opvoeden en babying een positieve samenhang zullen vertonen. Segrin et al. (2013) 

gaven eerder al aan dat de overbeschermende ouder het kind de gelegenheid ontneemt om 

een onafhankelijke eigenwaarde te ontwikkelen wanneer men mislukkingservaringen niet 

toestaat of voortdurend de problemen van hun kind oplost. Hierin herkennen we enigszins de 

subfacetten externe attributie van faalervaringen en het voortijdig oplossen van problemen 

waarvoor we  een positief verband verwachten.  
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 Verbanden met demografische variabelen kunnen bepalen of verschillende ouders al 

dan niet een overbeschermende opvoedingsstijl zullen aanwenden. We zullen onderzoeken of 

er een effect is van geslacht, leeftijd, educatie van zowel de adolescent als de ouders, 

gezinsstructuur en het aantal kinderen in het gezin op subschalen van de OPS. Vervolgens 

willen we onderzoeken of moeders en vaders een verschil vertonen binnen een 

overbeschermende opvoedingsstijl. We vermoeden dat beide ouders hun overbetrokkenheid 

anders zullen uiten (Hudson & Rapee, 2005). We zullen nagaan of de gemiddeldes op de 

verschillende dimensies van overbescherming hoger of lager zijn voor moeders versus vaders, 

ten aanzien van jongens of meisjes (Janssens et al., 2009). We vroegen ons ook af wat het zou 

betekenen voor de opvoeding wanneer een gezin meerdere kinderen telt. Kan een 

overbeschermende opvoeding de bovenhand nemen om te voldoen aan de druk vanuit de 

omgeving om tegemoet te komen aan de verwachtingen opgelegd door de maatschappij rond 

de ontwikkeling van onze kinderen (Family Size, nd). 

  Binnen een volgend onderzoeksgedeelte willen we achterhalen hoe een 

overbeschermende opvoedingsstijl samengaat met de klassieke opvoedingsdimensies. We 

vermoeden dat een overbeschermende opvoeding positief zal correleren met zowel 

psychologisch als gedragsmatig controlerende ouders vanwege de opdringerigheid en de 

touwtjes in handen willen hebben met betrekking tot de situaties waarin het kind terechtkomt 

(Thomasgard & Metz, 1993, 1997). Voor autonomieondersteuning daarentegen verwachten 

we eerder negatieve correlaties aangezien overbeschermende ouders hun kind net liefst zo 

dicht mogelijk bij hen in de buurt willen houden (Padilla-Walker & Nelson, 2012; Segrin et al., 

2013). Responsief  opvoeden laat vermoeden uiteenlopend te correleren met de verschillende 

subfacetten binnen een overbeschermende opvoedingsstijl. Davidov en Grusec (2006) geven 

aan dat ouderlijke responsiviteit genegenheid biedt aan het kind en dat het het ervaren 

ongemak bij het kind kan verlichten. We verwachten dus alvast een positieve samenhang 

tussen responsiviteit en het voortijdig oplossen van problemen binnen een overbeschermende 

opvoeding. Het ongemak zal misschien op die manier zelfs vermeden worden.  

  Als laatste zullen we de noodbevrediging binnen elk van de ouder-kind relaties 

onderzoeken. Meer specifiek onderzoeken we of de basisbehoeften van de adolescent zoals 

beschreven in de ZDT, autonomie, betrokkenheid en competentie, worden gefrustreerd 

wanneer ouders zich overbeschermend gedragen ten aanzien van hun kind. We verwachten 

hierbij dat voornamelijk de basisbehoeften van autonomie en van competentie zullen lijden 

onder een dergelijke opvoedingsstijl (Silk et al., 2003; Thomasgard & Metz, 1993, 1997).  
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Methode 

Deelnemers  

De data werden verzameld in drie scholen binnen Vlaanderen, meer specifiek in de 

steden  Aalst, Menen en Torhout. De steekproef bestond uit 595 adolescenten waarvan 244 

jongens (41%) en 351 meisjes (59%). De gemiddelde leeftijd van deze steekproef was 16 jaar 

en 3 maanden. De jongste was 14 jaar en de oudste 19 jaar. De adolescenten zaten allen in het 

vierde, vijfde of zesde middelbaar. Van alle deelnemers volgde 95% van hen algemeen 

secundair onderwijs (ASO) en de overige 5% technisch secundair onderwijs (TSO). 81.2% was 

afkomstig van een intact gezin (ouders samenwonend) en 15.6% van een gescheiden 

gezinssituatie. Het merendeel van de onderzochte gezinnen telde twee (51.1%) of drie (26.6%) 

kinderen. Naast de adolescenten namen eveneens de moeders deel aan het onderzoek. De 

gemiddelde leeftijd van de moeders was 45 jaar en 7 maanden. 60.7% van hen had hoger 

onderwijs gevolgd, waarvan 10.6% op universitair niveau. 86.9% van de moeders was 

werkend, voornamelijk als bediende (53.4%) en 3.7% was huisvrouw.  

Doordat sommige deelnemers bepaalde schalen niet of niet volledig invulden, of 

doordat sommige moeders niet deelnamen aan het onderzoek, ontbraken er enkele data in 

deze steekproef die we verder Steekproef A zullen noemen. Uit de Little’s MCAR test bleek dat 

de ontbrekende gegevens in de dataset missing at random zijn (χ ² =  4771.07; df  = 5120, ns). 

Bijgevolg hebben we de ontbrekende gegevens geschat met het Expectation Maximization 

(EM) algoritme in SPPS 22. Hierdoor bleef de steekproef volledig met N = 595 voor alle 

analyses voor Onderzoeksvragen 1 en 2. 

 Uit de algemene steekproef zoals hierboven weergegeven, heeft een beperkte groep 

adolescenten en hun moeders een vragenbundel gekregen met bijkomende vragenlijsten om 

een antwoord te kunnen bieden op Onderzoeksvraag 3, het verband tussen overbescherming 

en algemene opvoedingsstijlen. Deze groep bestond uit 108 jongens en 159 meisjes. Wat 

maakt dat ook 267 moeders binnen deze datagroep hebben deelgenomen. De gemiddelde 

leeftijd voor de adolescenten was hier 16 jaar en 2 maanden en voor de moeders was dit 45 

jaar en 9 maanden.  Binnen deze groep volgde 94.8% van de adolescenten ASO en 5.2% TSO. 

80.9% was afkomstig van een intact gezin. Het merendeel van deze datagroep telde ook twee 

(51.7%) of drie (25.5%) kinderen in  het gezin. Van de moeders had 54.3% een opleiding binnen 

het hoger onderwijs genoten, waarvan 10.9% op universitair niveau. 83% van hen was 

werkend, voornamelijk als bediende (49.8%) en 4.5% was huisvrouw. 
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  Na het uitvoeren van de Little’s MCAR test werd duidelijk dat de ontbrekende 

gegevens in deze dataset die we Steekproef B noemen, eveneens missing at random zijn (χ ² 

=  2575.005;  df  = 2886, ns). Bijgevolg hebben we ook in deze dataset de ontbrekende 

gegevens geschat met het EM algoritme in SPPS 22. 

  Vanuit de algemene steekproef werd vervolgens nog een derde datagroep 

geselecteerd, die we de Steekproef C noemen. Hier werd opnieuw een aangepaste 

vragenbundel uitgedeeld om Onderzoeksvraag 4 te kunnen onderzoeken, het verband tussen 

overbescherming en noodbevrediging. Het speciale binnen deze steekproef is dat naast de 

adolescenten niet alleen de moeders werden bevraagd maar ook de vaders van de 

adolescenten. Deze steekproef bestond uit 199 gezinnen waarvan 88 mannelijke adolescenten 

en 111 vrouwelijke adolescenten. Hun gemiddelde leeftijd was 16 jaar en 2 maanden. De 

gemiddelde leeftijd voor de moeders was 46 jaar en 2 maanden en voor de vaders was dit 47 

jaar en 1 maand. De adolescenten kwamen voor 82.9% uit een intact gezin. Het merendeel van 

de gezinnen bestond uit twee (50.3%) of drie (25.6%) kinderen. 67.8% van de moeders had 

hoger onderwijs gevolgd, waarvan 21.1% universitair. Van de vaders had 56.3% een opleiding 

binnen het hoger onderwijs genoten, waarvan 25.6% universitair. Betreffende de moeders was 

78.9% werkende (49.7% als bediende) en 10.6% was huisvrouw. Aangaande de vaders was het 

aantal werkende vaders 84% (37.2% als bediende) en 4% huisvader. 

 Binnen Steekproef C bleven ook enkele vragen onbeantwoord. Om na te gaan of de 

ontbrekende gegevens missing at random zijn, werd opnieuw een Little’s MCAR test 

uitgevoerd met volgend resultaat χ ² =  3584.98; df  = 5457, ns. Bijgevolg hebben we ook in 

deze dataset de ontbrekende gegevens geschat met het EM algoritme in SPPS 22. 

 

Metingen 

 Overbeschermend opvoeden. Om te meten of overbeschermend opvoeden een 

nieuwe opvoedingsstijl vormt, werd de Overprotection Scale ontwikkeld (OPS; Kins & Soenens, 

2013). De items werden zo geformuleerd dat de adolescent zijn ouders kon beoordelen op hun 

overbeschermend gedrag. Een aangepaste versie meet het overbeschermend opvoeden ten 

aanzien van de adolescent, gepercipieerd door de moeders en de vaders zelf. Deze nieuwe 

vragenlijst telt 35 items (vijf items voor elk van de zeven subschalen) die gescoord worden op 

een 5-punts Likertschaal van ‘helemaal niet waar’ tot ‘helemaal waar’.  Voorbeelditems van 

Angstig Opvoeden zijn: “Mijn moeder/vader ziet meteen gevaar wanneer ik iets nieuws wil 

doen” en “Ik wijs mijn zoon/dochter op de mogelijke risico’s bij alles wat hij of zij doet”. 



17 
 

Voortijdige Probleemoplossing is een tweede subschaal met als voorbeelditems: “Mijn 

moeder/vader regelt veel dingen in mijn leven zonder mijn mening te vragen” en “Ik kom 

dikwijls tussen bij dingen die mijn zoon/dochter eigenlijk zelf zou kunnen oplossen”. Babying 

werd geregistreerd door onder andere volgende items: “Mijn moeder/vader gaat op een 

kinderachtige manier met me om” en “Ik zou willen dat mijn zoon/dochter altijd onder mijn 

vleugels bleef”. Aantasting van de Privacy wordt gekenmerkt door volgende voorbeelditems: 

“Mijn moeder/vader schendt mijn privacy” en “Ik moei me in zaken die mijn zoon/dochter als 

persoonlijk ervaart”. Op een Voetstuk Plaatsen – Overdreven Loven is een vijfde subschaal 

binnen deze vragenlijst. Volgende items zijn hiervan een voorbeeld: “In de ogen van mijn 

moeder/vader kan ik niets verkeerd doen” en “Ik schep op over hoe goed en slim mijn 

zoon/dochter wel is”. Hyperactivatie van emoties wordt gescoord op basis van onder andere 

volgende items: “Mijn moeder/vader schermt me af voor zaken die me van streek zouden 

kunnen brengen” en “Ik overreageer wanneer mijn zoon/dochter zich niet goed voelt”. Extern 

Attribueren van Faalervaringen heeft tot slot als voorbeelditems : “Als ik het minder goed doe 

op school zegt mijn moeder/vader dat het mijn schuld niet is” en “Ik geef anderen de schuld 

voor dingen die niet goed gaan in het leven van mijn zoon/dochter”. De volledige OPS-

vragenlijst is te vinden in Bijlage 1 bij deze masterproef. De psychometrische informatie 

(betrouwbaarheid en validiteit) van deze nieuwe vragenlijst wordt gerapporteerd in de 

Resultaten bij Onderzoeksvraag 1. 

Om deze nieuwe meting van overbescherming extern te valideren, werden vijf 

algemene items rond ouderlijke overbescherming aan de vragenlijst toegevoegd. Deze items 

werden bekomen uit de PBI (Parker et al., 1979). Deze schaal werd reeds gebruikt en 

gevalideerd in eerder onderzoek (Parker, 1983). Volgende items zijn hiervan een voorbeeld: 

“Mijn moeder/vader is te betrokken in mijn leven” of “Ik pamper mijn zoon/dochter”. De 

betrouwbaarheid (Cronbachs alfa) van deze vijf items uit de PBI in ons onderzoek varieerde 

tussen .73 (moeder over zichzelf) en .79 (adolescent over moeder). 

  Klassieke opvoedingsdimensies. Om de algemene opvoedingsstijl van de ouders te 

meten, gepercipieerd door de adolescent en de ouders zelf, werden er vier schalen 

afgenomen, namelijk psychologische en gedragsmatige controle, responsiviteit en 

autonomieondersteuning. De 32 items werden gebundeld in een vragenlijst met een 5-punts 

Likertschaal als scoring gaande van ‘helemaal niet waar’ tot ‘helemaal waar’. Deze werd 

afgenomen bij alle adolescenten om hun perceptie te verkrijgen over de opvoedingsstijl van 

hun moeder en bijkomend binnen Steekproef C om de opvoedingsstijl van hun vader te 
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bevragen. Verder werd eveneens de perceptie nagegaan van de ouders zelf aangaande de 

opvoeding die ze hanteren. 

  Psychologische controle werd geregistreerd op basis van de Psychological Control 

Scale-Youth Self Report (PCS-YSR; Barber, 1996). Deze schaal is gebaseerd op de Child Report 

of Parent Behavior Inventory ontworpen door Schaefer (CRPBI; Schaefer, 1965) en bestaat uit 

acht items. “Mijn moeder/vader probeert de manier waarop ik dingen zie te veranderen” en 

“Ik vermijd mijn zoon/dochter aan te kijken wanneer hij of zij me heeft teleurgesteld” zijn twee 

voorbeelditems voor deze schaal. Barber (1996) bekwam over zijn verschillenden subsamples 

heen Cronbachs 𝛼 van .69 tot .86. In ons onderzoek lag de Cronbachs alfa in de vier datasets 

tussen .65 (vader over zichzelf) en .78 (adolescent over moeder).  

  Gedragsmatige controle werd gemeten aan de hand van de Parental Monitoring of 

Behavior subscale die onderdeel uitmaakt van de Parental Regulation Scale-Youth Self Report 

(PRS-YSR; Barber 2002). Deze subschaal bestaat uit acht items. Voorbeelditems vanuit de beide 

percepties zijn: “Mijn moeder/vader stelt me vragen over hoe ik me buitenshuis gedraag” en 

“Ik ga op een redelijke manier na of mijn zoon/dochter zich gedraagt zoals ik wil”. Over de vier 

datasets heen vonden we een alfa van .36 tot .66, wat redelijk laag is. Twee van de acht items 

brachtten de betrouwbaarheid omlaag, daarom werden beide uit de analyse weerhouden. 

Deze items betreffen geen expliciet controlerend gedrag van de ouders. De betrouwbaarheid 

steeg hierna tot alfawaarden van .56 (moeder over zichzelf) tot .65 (adolescent over vader), 

wat aanvaardbaar is.  

  De schaal responsiviteit is afkomstig uit de Leuven Adolescent Perceived Parenting 

Scale (LAPPS; Soenens et al., 2004). Deze is gebaseerd op de CRPBI-30 (Schaefer, 1965). Deze 

schaal telt zeven items. Enkele voorbeelditems van deze schaal zijn: “Ik voel me beter, nadat ik 

mijn zorgen met mijn moeder/vader heb besproken” en “Ik glimlach vaak naar mijn 

zoon/dochter”. In eerder onderzoek vonden Soenens et al. (2004) voor deze schaal een 

Cronbachs 𝛼 van .91. Binnen ons onderzoek vonden we alfa’s  van .80 (moeder over zichzelf) 

tot .89 (adolescent over moeder), wat een goede betrouwbaarheid aangeeft. 

  Autonomieondersteuning werd gemeten aan de hand van negen items uit de 

Perceptions of Parents Scale (POPS; Grolnick, Deci, & Ryan, 1997). Voorbeelditems zijn: “Mijn 

moeder/vader luistert naar mijn mening of standpunt wanneer ik een probleem heb” en “Ik 

laat mijn zoon/dochter kiezen wat hij of zij doet, telkens als dat mogelijk is”.  De Cronbachs 𝛼 

die wij vonden, lagen tussen .20 en .78. Nadat we de omgekeerde items die peilden naar 
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ondermijning van autonomie verwijderden, bekwamen we waarden voor alfa van .59 (vader 

over zichzelf) tot .77 (adolescent over moeder/vader).  

  Al deze opvoedingsschalen samen werden eveneens gebruikt en gevalideerd in 

onderzoek van Soenens, Park, Vansteenkiste en Mouratidis (2012).  

  Psychologische noodbevrediging van de adolescent. Aan de hand van de Basic 

Psychological Needs Scale (BPNS; Chen, 2013)  en de Need Satisfaction Scale (NSS; La Guardia, 

Ryan, Couchman, & Deci, 2000) werd de psychologische noodbevrediging vanuit de perceptie 

van de adolescent bevraagd, enerzijds algemeen (BPNS; Steekproef B), anderzijds in de relatie 

met moeder en vader (NSS; Steekproef C). Beide schalen bestaan uit de subschalen 

bevrediging van autonomie, bevrediging van verbondenheid en competentie bevrediging.  

  De BPNS, werd gehanteerd en gevalideerd in vier landen binnen de doctoraatsstudie 

van Chen (2013). De vragenlijst bestaat uit 24 items en wordt gescoord op een 5-punts 

Likertschaal gaande van ‘helemaal niet waar’ tot ‘helemaal waar’. De items zijn verdeeld over 

drie subschalen die elk acht items bevatten: Bevrediging van autonomie (bv. “Ik heb een 

gevoel van keuze en vrijheid in de dingen die ik onderneem”), bevrediging van verbondenheid 

(bv. “Ik voel dat de mensen waar ik om geef, ook geven om mij”) en bevrediging van 

competentie (bv. “Ik voel me bekwaam in wat ik doe”). Chen (2013) vond Cronbachs 𝛼 gaande 

van .77 (bevrediging van autonomie) tot .89 (bevrediging van competentie). In ons onderzoek 

vonden we een Cronbachs 𝛼 van .81, .86 en .84. voor bevrediging van respectievelijk 

autonomie, verbondenheid en competentie.  

De NSS (La Guardia et al., 2000) werd bevraagd om de noodbevrediging in relatie tot 

zowel moeder als vader te achterhalen, vanuit de perceptie van de adolescent. Binnen het 

onderzoek van La Guardia et al. (2000) werd de NSS eveneens gevalideerd. Deze vragenlijst 

bestaat uit 12 items en wordt gescoord op een 7-punts Likertschaal gaande van ‘helemaal niet 

akkoord’ tot ‘helemaal akkoord’. De vragenlijst peilt eveneens naar bevrediging van 

autonomie, van verbondenheid en van competentie. Elke subschaal telt vier items. 

Voorbeelditems voor bevrediging van autonomie “Wanneer ik bij mijn moeder/vader ben, voel 

ik me vrij om te zijn wie ik ben”, bevrediging van verbondenheid “Wanneer ik bij mijn 

moeder/vader ben, voel ik me geliefd” en bevrediging van competentie “Wanneer ik bij mijn 

moeder/vader ben, voel ik me erg capabel en succesvol” illustreren de aanpassingen naar de 

moeder/vader versie. De Cronbachs 𝛼 die wij vonden binnen ons onderzoek lagen tussen .76 

voor bevrediging van competentie in de relatie met de vader en .84 voor bevrediging van 

verbondenheid in de relatie met de moeder.  
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Procedure 

  Voor dit onderzoek werd er contact opgenomen met de scholen waar drie 

medestudenten en de auteur van deze masterproef school hebben gelopen. Drie instellingen 

hebben toegestemd en meegewerkt aan het verzamelen van de data met behulp van 

vragenlijsten. Allereerst werd er binnen de afgesproken klasgroepen uit het vierde, vijfde en 

zesde middelbaar, een brief uitgedeeld met informatie voor de adolescent en zijn/haar ouders 

omtrent het onderzoek. Hierbij werd een passive informed consent toegevoegd. Ouders 

konden op deze manier aangeven dat ze niet wensten dat hun kind zou deelnemen aan het 

onderzoek. 27 adolescenten werden daarom niet weerhouden voor dit onderzoek.  Bij de 

aanvang van het onderzoek werden vragenlijsten uitgedeeld of meegegeven aan de 

adolescenten. Indien mogelijk vulden de jongeren de vragenbundel meteen in binnen de 

lesuren en namen zij de vragenlijsten voor de ouders mee naar huis. Anders werden de 

vragenlijsten voor zowel de ouders en hun adolescent meegenomen naar huis om later terug 

in te dienen. Enkel in de school in Torhout werden eveneens de vaders aangeschreven om deel 

te nemen aan het onderzoek (Steekproef C).  
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Resultaten 

 

Beschrijvende Analyse 

  De psychometrische kwaliteit van de nieuw ontwikkelde opvoedingsschaal rond 

overbescherming (OPS, Kins & Soenens, 2013). In kader van dit onderzoek werd een nieuwe 

vragenlijst ontwikkeld die peilt naar een overbeschermende opvoedingsstijl. Om verdere 

resultaten te kunnen interpreteren, dient er eerst een betrouwbaarheids- en 

validiteitsonderzoek te gebeuren. We onderzochten de betrouwbaarheid van de vragenlijst 

door de Cronbachs alfa’s te berekenen, dit zowel per subschaal als vanuit de verschillende 

percepties (adolescent over moeder en vader, moeder over zichzelf en vader over zichzelf).  Zo 

konden we nagaan of de meetresultaten een afspiegeling zijn van de te meten variabelen.  In 

Tabel 1 zijn voor elk van de zeven subschalen en vanuit de verschillende percepties de 

alfawaarden terug te vinden.   

 

Tabel 1 
De betrouwbaarheid van de subschalen binnen de Overprotection Scale  

 # items 
behouden 

adolescent 
over moeder 

(N = 595) 

adolescent 
over vader 
(N = 199) 

moeder over 
zichzelf 

(N = 595) 

vader over 
zichzelf 

(N = 199) 

Angstig opvoeden 5 .80 .77 .72 .66 

Voortijdig 
probleemoplossen 5 .71 .65 .71 .64 

Babying 5 .78 .75 .70 .65 

Aantasting privacy 5 .77 .67 .63 .61 

Op voetstuk plaatsen 5 .74 .73 .71 .70 

Hyperactivatie 
emoties 5 .68 .71 .71 .54 

Extern attribueren  3 .76 .71 .71 .69 

 

 Per subschaal werd onderzocht of telkens de vijf items konden worden behouden om 

het daarbijhorende aspect rond overbescherming te kunnen meten. Na het uitvoeren van de 

betrouwhaarheidsanalsyses is gebleken dat dit voor zes van de zeven subschalen het geval 

was. Voor de subschaal die peilt naar het extern attribueren van faalervaringen vonden we 
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waarden voor alfa van .55 tot .67, wat redelijk laag is. Twee van de vijf items brachten de 

betrouwbaarheid omlaag, waarvoor beide uit verdere analyses werden weerhouden. De 

weggelaten items refereren  naar een faalervaring bekomen door de persoon zelf waarvoor de 

schuld niet expliciet op de ander wordt gestoken maar dat deze ander wel meer 

verantwoordelijk wordt geacht. Vervolgens steeg de betrouwbaarheid van .69 tot .76. De 

subschaal extern attribueren zal nu verder bestaan uit drie items. 

  Om de nieuw ontwikkelde vragenlijst extern te valideren, bekeken we het verband 

tussen de zeven subschalen van de OPS en algemene meting van overbescherming uit de PBI. 

Dit bekwamen we door correlatieanalyses uit te voeren vanuit zowel de perceptie van de 

adolescent als de ouders. Voor deze en alle verdere correlationele analyses zetten we het 

alpha-niveau op p < .01, gezien de grote steekproeven in ons onderzoek. In Tabel 2 is te zien 

dat alle zeven subschalen van de OPS positief samenhangen met de schaal rond ouderlijke 

overbescherming. Voornamelijk angstig opvoeden, voortijdig probleemoplossen, aantasten 

van de privacy en het hyperactief reageren op emoties vertonen een sterk verband. De 

subschalen op een voetstuk plaatsen en het extern attribueren van faalervaringen correleren 

in verhouding met de anderen subfacetten eerder matig. Enkel wanneer we deze twee 

subschalen bekijken vanuit de perceptie van de vader over zichzelf, zien we een duidelijk 

verschil. Vaders vertonen een sterk verband tussen de schaal rond ouderlijke overbescherming 

en het op een voetstuk plaatsen van hun adolescent. 
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Tabel 2 
Correlaties tussen de subschalen van de Overprotection Scale en de schaal rond ouderlijke 
overbescherming vanuit het Parental Bonding Instrument 

 Ouderlijke overbescherming 

 adolescent over 
moeder 

(N = 595) 

adolescent over 
vader 

(N = 199) 

moeder over 
zichzelf 

(N = 595) 

vader over 
zichzelf 

(N = 199) 

Angstig opvoeden .68*** .64*** .61*** .69*** 

Voortijdig 
probleemoplossen .57*** .56*** .58*** .42*** 

Babying .72*** .73*** .54*** .58*** 

Aantasten privacy .65*** .62*** .42*** .67*** 

Op voetstuk 
plaatsen .24*** .37*** .35*** .62*** 

Hyperactivatie 

Emoties 
.56*** .63*** .65*** .77*** 

Externe attributie .35*** .41*** .38***           .09 

**p < .01, ***p < .001. 
 

  Onderlinge verbanden tussen de OPS-subschalen. De correlaties tussen de zeven 

subschalen binnen de overbeschermingsschaal worden weergegeven in Tabel 3. Deze 

correlaties  werden afzonderlijk berekend voor de vier verschillende percepties (adolescent 

over moeder en vader, moeder en vader over zichzelf). Vanwege lage correlaties tussen 

overbescherming vanuit de perceptie door de adolescent en deze gepercipieerd door de 

moeder of vader (weergegeven op de diagonaal in Tabel 3), werden de correlatieanalyses voor 

de verschillende informanten afzonderlijk uitgevoerd.  

  Voor zowel de adolescenten als hun moeders bleek angstig opvoeden significant en 

positief gecorreleerd te zijn met voornamelijk voortijdig het probleem oplossen voor de 

jongere, babying, het aantasten van hun privacy en hyperactief te reageren op hun emoties. 

Daarentegen was angstig opvoeden voor beiden het minst gecorreleerd met het op een 

voetstuk plaatsen van de adolescent en het extern attribueren van zijn of haar faalervaringen. 

In relatie tot hun vaders, zagen we over de gehele lijn hogere correlaties. De adolescenten 

vertoonden ook in relatie tot de vaders een mindere samenhang met het op een voetstuk te 

worden geplaatst en de externe attributie van hun faalervaringen, maar voor de vaders gold 
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dit echter niet. Op basis van de resultaten konden we zien dat het op een voetstuk plaatsen 

van de adolescent als subschaal het laagste correleerde met de andere facetten van 

overbescherming, gevolgd door het extern attribueren van faalervaringen. Als laatste viel op te 

merken dat al de zeven subfacetten in de adolescent-moederrelatie positief en significant met 

elkaar correleerden maar dat dit binnen de adolescent-vaderrelatie enkel het geval was voor 

de subschalen aantasten van de privacy en het op een voetstuk plaatsen. De andere 

subfacetten correleerden zeer laag tot negatief en waren niet significant. 

 

Tabel 3 
Correlaties tussen de subschalen van de Overprotection Scale in de relatie tussen adolescenten 
en hun moeders (N = 595) en in de relatie tussen de adolescenten en hun vaders (N = 199) 

 Angstig 
opvoeden 

Voortijdig 
probleem-
oplossen 

Babying Aantasten 
privacy 

Op 
voetstuk 
plaatsen 

Hyper-
activatie 
emoties 

Externe 
attributie 

Angstig 
opvoeden 

.30*** 

.03 

.55*** 

.83*** 

.57*** 

.78*** 

.40*** 

.62*** 

.28*** 

.59*** 

.57*** 

.81*** 

.31*** 

.52*** 

Voortijdig 
probleem-
oplossen 

.57*** 

.60*** 

.23*** 

-.05 

.56*** 

.82*** 

.53*** 

.42*** 

.33*** 

.52*** 

.49*** 

.70*** 

.49*** 

.74*** 

Babying 
.60*** 

.63*** 

.62*** 

.63*** 

.27*** 

-.07 

.51*** 

.69*** 

.29*** 

.51*** 

.44*** 

.73*** 

.49*** 

.61*** 

Aantasten 
privacy 

.55*** 

.56*** 

.63*** 

.65*** 

.70*** 

.61*** 

.28*** 

.18** 

.29*** 

.41*** 

.40*** 

.63*** 

.44*** 

.22** 

Op 
voetstuk 
plaatsen 

.27*** 

.37*** 

.28*** 

.44*** 

.18*** 

.49*** 

.12** 

.26*** 

.25*** 

.21** 

.33*** 

.66*** 

.32*** 

.15 

Hyper- 
activatie 
Emoties 

.62*** 

.64*** 

.59*** 

.65*** 

.50*** 

.58*** 

.49*** 

.61*** 

.43*** 

.58*** 

.23*** 

-.08 

.34*** 

.48*** 

Externe 
attributie 

.28*** 

.28*** 

.48*** 

.47*** 

.42*** 

.36*** 

.31*** 

.38*** 

.35*** 

.36*** 

.43*** 

.46*** 

.20*** 

-.12 

Noot. De correlaties onder de diagonaal komen uit de adolescent-data waarbij het eerste getal 
in relatie tot de moeder staat en het tweede in relatie tot de vader. Deze boven de diagonaal 
komen allereerst uit de moeder-data (Steekproef A) en vervolgens uit de vader-data 
(Steekproef C). Op de diagonaal staan de correlaties tussen rapportage door de adolescent en 
de moeder en vader. 
**p < .01, ***p < .001. 
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  Effect van achtergrondvariabelen. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden 

werden multivariate covariantieanalyses (MANCOVAs) uitgevoerd. Deze analyse werd gekozen 

omdat er telkens meerdere afhankelijke, continue variabelen waren en de onafhankelijke 

variabelen waren zowel categorisch (geslacht, gezin, educatie adolescent/moeder/vader, 

beroep moeder/vader) als continu (aantal kinderen in het gezin, leeftijd van de 

adolescent/moeder/vader). Multivariate toetsen werden uitgevoerd met Wilks’ Lambda. Deze 

analyse werd eerst uitgevoerd in de totale steekproef (Steekproef A), waarbij gekeken werd 

naar verbanden tussen achtergrondvariabelen en de subschalen van de OPS, de algemene 

meting van overbescherming uit de PBI, en de opvoedingsdimensies, adolescent over moeder 

en moeder over zichzelf.  

 In de eerste analyse waarin we de adolescentrapportages over de moeder als 

afhankelijke variabelen opnamen, werd een multivariaat significant hoofdeffect gevonden van 

geslacht, F(12,578) = 4.37, p < .001, ɳ2 = .08. Het multivariaat effect van leeftijd en aantal 

kinderen op de opvoedingsvariabelen was eveneens significant, met F(12,578) = 3.06, p < .001, 

ɳ2 = .06 en F(12,578) = 4.14, p < .001, ɳ2 = .08. Gezinssituatie en opleidingsniveau van de 

adolescent vertoonden geen significante invloed. Uit de univariate toetsen bleek dat geslacht 

op twee van de klassieke opvoedingsdimensies een significant effect had, meer specifiek op 

psychologische controle, F(1,589) = 8.80, p < .01, ɳ2 = .02 en responsiviteit van de moeder, 

F(1,589) = 16.60, p < .001, ɳ2 = .03. Verder vertoonde geslacht een significant univariaat effect 

op de overbeschermingsvariabelen angstig opvoeden, F(1,589) = 9.43, p < .01, ɳ2 = .02, 

voortijdig probleemoplossen, F(1,589) = 14.60, p < .001, ɳ2 = .02, hyperactivatie van emoties,  

F(1,589) = 17.69, p < .001, ɳ2 = .03 en externe attributie, F(1,589) = 10.49, p < .01, ɳ2 = .02. 

Gemiddeldes toonden dat jongens meer psychologische controle ervoeren in de relatie met 

hun moeder (M = 2.73 bij jongens vs 2.56 bij meisjes) en minder responsiviteit (M = 3.51 vs 

3.75). Jongens rapporteerden ook hogere scores dan meisjes op alle vier de aspecten van 

overbescherming: angstig opvoeden (M = 2.91 vs 2.71), voortijdig probleemoplossen (M = 2.40 

vs 2.19), hyperactivatie van emoties (M = 2.73 vs 2.50) en extern attribueren van problemen 

(M = 1.89 vs 1.73). Voor de achtergrondvariabele leeftijd waren er univariate verbanden met 

de klassieke opvoedingsdimensie gedragsmatige controle, F(1,589) = 11.56, p < .001, ɳ2 = .02 

en met de overbeschermingsvariabelen babying, F(1,589) = 7.03, p < .01, ɳ2 = .01 en het 

aantasten van de privacy, F(1,589) = 10.95, p < .001, ɳ2 = .02. Uit de parameterschattingen 

bleek dat hoe ouder de adolescent des te minder minder gedragsmatige controle, b = -.08, 

babying, b = -.08 en aantasting van de privacy, b = -.10, werd ervaren in relatie tot de moeder. 
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Als laatste bleek ook het aantal kinderen een significant univariaat effect te hebben op drie 

van de klassieke opvoedingsdimensies, namelijk op autonomie, F(1,589) = 8.06, p < .01, ɳ2 = 

.01, psychologische controle, F(1,589) = 9.58, p < .01, ɳ2 = .02 en responsiviteit, F(1,589) = 

16.91, p < .001, ɳ2 = .03. Eveneens op algemene overbescherming had het aantal kinderen een 

significant univariaat effect, F(1,589) = 12.99, p < .001, ɳ2 = .02. Op basis van de 

parameterschattingen was op te merken dat wanneer het gezin meerdere kinderen telde, er 

minder autonomieondersteuning, b = -.08 en responsiviteit, b = -.13, maar wel meer 

psychologische controle, b = .09, werd ondervonden binnen de moeder-adolescentrelatie. 

Verder ervoer de adolescent minder algemene overbescherming, b = -.12, wanneer het gezin 

bestaat uit meerdere kinderen.   

In de tweede MANCOVA onderzochten we het verband tussen dezelfde 

achtergrondvariabelen en de opvoeding van moeders, zoals gerapporteerd door moeders zelf. 

Multivariate toetsen toonden dat geslacht, F(12,567) = 4.09, p < .001, ɳ2 = .08  en het aantal 

kinderen in het gezin F(12,567) = 9.30, p < .001, ɳ2 = .16 een significant hoofdeffect vertonen. 

Eveneens het multivariaat effect van zowel de educatie van de moeder, F(60,2658,82) = 2.14, p 

< .001, ɳ2 = .04 als de leeftijd van de moeder, F(12,567) = 4.91, p < .001, ɳ2 = .09   en de leeftijd 

van de adolescent, F(12,567) = 2.87, p < .001, ɳ2 = .06 waren significant. De gezinssituatie en 

het beroep van de moeder gaven geen significante invloed weer. Uit de univariate toetsen 

bleek dat geslacht enkel op de klassieke opvoedingsdimensie autonomieondersteuning een 

significant effect liet zien, F(1,578) = 9.57, p < .01, ɳ2 = .02. De gemiddeldes toonden aan dat 

moeders zelf rapporteerden hun dochters meer autonomieondersteuning te verlenen dan hun 

zonen (M = 3.81 bij jongens vs 3.91 bij meisjes). Het aantal kinderen dat het gezin telt heeft 

verder een significant effect op autonomieondersteuning, psychologische controle, 

responsiviteit en op drie van de acht overbeschermingsvariabelen, angstig opvoeden, 

hyperactivatie van emoties en algemene overbescherming. Uit de parameterschattingen blijkt 

dat moeders met meer kinderen minder autonomieondersteuning en responsiviteit aangeven 

naar de adolescent toe maar wel meer psychologische controle. Daarnaast rapporteerden 

deze moeders ook zelf minder overbescherming, zowel minder angstig opvoeden als minder 

babying en een geringere hyperactivatie van emoties (Tabel 4).  
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Tabel 4 
Univariate verbanden tussen het aantal kinderen in het gezin en 
de opvoeding van moeders, zoals gerapporteerd door de 
moeders zelf (N = 595) 

 Het aantal kinderen in het gezin 

Variabele F(1,587) ɳ2 b 

Autonomieondersteuning 36.86*** .06 -.10 

Psychologische controle 12.61*** .02  .06 

Responsiviteit 43.83*** .07 -.13 

Angstig opvoeden 16.31*** .03 -.09 

Hyperactivatie emoties 17.41*** .03 -.09 

Algemene overbescherming 32.83*** .05 -.14 

**p < .01, ***p < .001. 
 

Tabel 5 
Gemiddeldes voor significante opvoedingsvariabelen naargelang verschillende 
educatieniveaus van moeders  (N = 595) 

 Variabele 

Educatieniveau moeders 
 

Responsiviteit Op een voetstuk 
plaatsen 

Hyperactivatie 
emoties 

Geen diploma of lager 
onderwijs 3.72 2.00 2.80 

Eerste cyclus van het 
secundair onderwijs 4.28 2.99 3.27 

Tweede cyclus van het 
secundair onderwijs 3.96 2.54 2.78 

Eén of twee jaar 
specialisatie of hoger 
onderwijs zonder diploma 

4.05 2.59 2.74 

Hoger niet-universitair 
onderwijs 3.96 2.50 2.65 

Hoger universitair 
onderwijs 3.86 2.41 2.59 
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Tot slot bleek dat de educatie van moeder een significante univariate invloed had op 

responsiviteit F(5,578) = 3.25, p < .01, ɳ2 = .03 en op de overbeschermingsvariabelen op een 

voetstuk plaatsen en hyperactivatie van emoties, met F(5,578) = 4.44, p < .001, ɳ2 = .04 en 

F(5,578) = 4.47, p < .001, ɳ2 = .04.  Als we de gemiddeldes (Tabel 5) bekeken, viel het meteen 

op dat moeders die enkel de eerste cyclus van het secundair onderwijs hebben volbracht 

zowel meer responsief zijn, als hun adolescent meer op een voetstuk plaatsen en meer 

hyperactief reageren op hun emoties. 

 Zowel de leeftijd van moeder als van de adolescent bleken uit de univariatie toetsen 

ook significante invloeden te vertonen. Meer specifiek toonde de leeftijd van moeder een 

effect op gedragsmatige controle en op het plaatsen van de adolescent op een voetstuk. 

Oudere moeders gaven aan minder gedragsmatig controlerend op te voeden en hun tiener 

minder op een voetstuk te plaatsen (Tabel 6). Daarnaast bleek dat ook de leeftijd van de 

adolescent een significant effect had, op autonomieondersteuning en op drie van de acht 

overbeschermingsvariabelen, namelijk angstig opvoeden, babying en de hyperactivatie van 

emoties. De moeders rapporteerden dat naarmate de adolescent ouder is, ze meer 

autonomieondersteuning verleenden maar wel minder overbeschermend opvoeden (Tabel 6). 

 

Tabel 6 
Univariate effecten van leeftijd van de moeder en de 
adolescent op de afhankelijke variabelen, gerapporteerd 
door de moeders (N = 595) 

 Leeftijd van de moeder 

Variabele F(1,578) ɳ2 b 

Gedragsmatige controle 28.30*** .05 -.03 

Op voetstuk plaatsen 9.63** .02 -.02 

 Leeftijd van de adolescent 

Variabele F(1,578) ɳ2 b 

Autonomieondersteuning 11.90*** .02 .06 

Angstig opvoeden 10.32** .02 -.07 

Babying 8.47** .01 -.05 

Hyperactivatie emoties 9.45** .02 -.07 

**p < .01, ***p < .001. 
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 In Steekproef C onderzochten we ook de invloed van de achtergrondvariabelen op de 

opvoeding van de vader, zoals gerapporteerd door de adolescenten. Voor geen enkele van de 

achtergrondvariabelen werd een multivariaat effect teruggevonden. Bijgevolg werden de 

univariate toetsen niet verder geïnterpreteerd.  

 Eveneens in Steekproef C onderzochten we de invloed van de achtergrondvariabelen 

op de opvoeding van de vader, zoals gerapporteerd door de vaders zelf. Binnen deze laatste 

analyse op de opvoedingsvariabelen werd een multivariaat significant hoofdeffect gevonden 

voor zowel het educatieniveau van vader, F(60,805) = 2.72, p < .001, ɳ2 = .16, als het beroep 

van vader, F(72,936) = 2.63, p < .001, ɳ2 = .15 en zijn leeftijd, F(12,171) = 8.57, p < .001, ɳ2 = 

.38. Het geslacht en de leeftijd van de adolescent, de gezinssituatie en het aantal kinderen 

vertoonden geen significante invloed. Uit de univariate toetsen kwam naar voren dat het 

educatieniveau van vader op zowel één klassieke opvoedingsdimensie als op één 

overbeschermingsvariabele een significant effect had, meer specifiek op gedragsmatige 

controle, F(5,182) = 6.18, p < .001, ɳ2 = .15 en op algemene overbescherming, F(5,182) = 4.05, 

p < .01, ɳ2 = .10. De gemiddeldes, te zien in Tabel 7, toonden dat vaders die gestopt zijn met 

school na het afronden van de eerste cyclus van het secundair onderwijs, meer 

gedragscontrole hanteren in hun opvoeding terwijl vaders zonder diploma daartegenover het 

minste gedragscontrole rapporteren. Hoewel de vaders zonder diploma hun adolescent dan 

wel meer algemeen overbeschermend lijken op te voeden. Terwijl vaders die een universitaire 

opleiding hebben genoten het minst een overbeschermende opvoeding aanwenden. 
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Tabel 7 
Gemiddeldes voor opvoedingsvariabelen naargelang de educatie van 
vaders (N = 199) 

 Variabele 

Educatieniveau vaders 

 

Gedragsmatige  

controle 

Algemene  

overbescherming 

Geen diploma of lager 
onderwijs 2.43 3.13 

Eerste cyclus van het secundair 
onderwijs 3.81 2.81 

Tweede cyclus van het 
secundair onderwijs 3.71 2.99 

Eén of twee jaar specialisatie of 
hoger onderwijs zonder diploma 3.37 2.76 

Hoger niet-universitair 
onderwijs 3.42 2.19 

Hoger universitair onderwijs 3.66 1.95 

 

Er werd eveneens een significant hoofdeffect gevonden voor het beroep van de vader. 

Op basis van de univariate toetsen bleek dat het beroep van vader op drie van de klassieke 

opvoedingsdimensies een significant effect had, namelijk op psychologische en gedragsmatige 

controle, met F(6,182) = 4.95, p < .001, ɳ2 = .14 en F(6,182) = 5.06, p < .001, ɳ2 = .14, en op 

responsiviteit, F(6,182) = 6.90, p < .001, ɳ2 = .19. Bovendien vertoonde het beroep van vader 

een significant univariaat effect op de overbeschermingsvariabelen voortijdig 

probleemoplossen, F(6,182) = 4.87, p < .001, ɳ2 = .14, op externe attributie, F(6,182) = 3.90, p < 

.01, ɳ2 = .11 en op algemene overbescherming, F(6,182) = 4.81, p < .001, ɳ2 = .14. In Tabel 8 

zien we dat de gemiddeldes aangaven dat vaders met zowel de functie van bediende, als 

werkzoekende meer psychologisch controlerend opvoeden. Gedragsmatig controle en 

responsiviteit bleek meer te worden gehanteerd door vaders die een opleiding volgden of 

huisman waren. Ook zij gingen minder voortijdig het probleem oplossen voor hun adolescent 

of de faalervaringen van hun tiener extern attribueren. Daarnaast vertoonden de huismannen 

quasi geen algemeen overbeschermende opvoedingsstijl maar de vaders in opleiding 

daarentegen dan net weer wel.  
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Tabel 8 
Gemiddeldes opvoedingsvariabelen naargelang het beroep van vaders (N = 199) 

Beroep vader 

Psycholo-
gische 

controle 

Gedrags-
matige 

controle 

Responsi-
viteit 

Voortijdig 
probleem-
oplossen 

Externe 
attributie 

Algemene 
overbe-

scherming 

Arbeider 2.33 2.46 3.59 2.47 2.00 2.29 

Bediende 2.45 3.05 3.71 2.40 1.85 2.88 

Zelfstandige 2.25 3.17 3.90 2.37 1.63 2.96 

Werkzoekende 2.45 3.22 3.45 2.47 2.63 1.63 

In opleiding 1.05 4.66 5.74 0.34 0.08 4.55 

Huisman 1.56 4.21 4.64 0.76 0.96 1.47 

Andere 2.45 3.03 3.57 2.36 2.11 2.70 

 

Uit de univariate analyses is verder gebleken dat ook de leeftijd van de vader een 

significante invloed had, meer specifiek op de opvoedingsdimensie responsiviteit en op maar 

liefst vijf van de acht overbeschermingsvariabelen, namelijk voortijdig problemen oplossen, 

babying, op een voetstuk plaatsen, hyperactief reageren op emoties en het extern attribueren 

van faalervaringen (Tabel 9). Met toenemende leeftijd van de vaders vond een vermindering 

plaats op alle zes de eerder besproken variabelen. 

 

Tabel 9 
Univariate significantie van de achtergrondvariabele leeftijd van vader 
op de opvoedingsvariabelen, gerapporteerd door de vaders (N = 199) 

 Leeftijd van de vader 

Variabele F(1,182) ɳ2 b 

Responsiviteit 8.07** .04 -.02 

Voortijdig probleemoplossen 27.45*** .13 -.06 

Babying 6.83** .04 -.03 

Op voetstuk plaatsen 22.21*** .11 -.07 

Hyperactivatie emoties 7.64** .04 -.03 

Externe attributie 16.47*** .08 -.05 

**p < .01, ***p < .001. 
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Invloed van de achtergrondvariabelen op algemene noodbevrediging zoals ervaren 

door de adolescent, werd onderzocht in Steekproef B.  Multivariate toetsen lieten zien dat van 

de achtergrondvariabelen enkel geslacht een significant hoofdeffect vertoonde, F(3,259) = 

15.42, p < .001, ɳ2 = .15. Uit de univariate toetsen bleek dat geslacht op zowel bevrediging van 

verbondenheid als op bevrediging van competente een significant effect had, met F(1,261) = 

8.83, p < .01, ɳ2 = .03 en F(1,261) = 10.92, p < .01, ɳ2 = .04. De gemiddeldes gaven aan dat 

jongens minder bevrediging van verbondenheid ervoeren dan de meisjes (M = 3.88 bij jongens 

vs 4.09 bij meisjes) maar daarentegen wel meer bevrediging van competentie (M = 3.71 vs 

3.47).  

 Tot slot werd ook het effect van de achtergrondvariabelen op de specifieke 

noodbevrediging van de adolescent in de relatie met moeder en vader onderzocht in 

Steekproef C. Uit de multivariate toetsen is gebleken dat geslacht in beide ouder-adolescent 

relaties een significant hoofdeffect had, F(3,192) = 4.23, p < .01, ɳ2 = .06 (adolescent over 

moeder) en F(3,192) = 6.16, p < .001, ɳ2 = .09 (adolescent over vader). De univariate toetsen 

gaven aan dat in de relatie tot de moeders geslacht geen significante invloed had. Daarentegen 

bleek in relatie tot de vaders geslacht een significant effect te hebben op de bevrediging van 

autonomie die de adolescent ervoer F(1,194) = 12.5, p < .001, ɳ2 = .06. De meisjes 

ondervonden meer bevrediging van autonomie in de relatie met hun vader in vergelijking tot 

de jongens ( M = 4.86 bij jongens vs 5.41 bij meisjes).  

 Op basis van al deze analyses werd beslist om in de verdere analyses telkens te 

controleren voor relevante achtergrondvariabelen. 

 

Verbanden tussen Overbescherming en Algemene Opvoedingsdimensies 

 Allereerst gingen we de partiële correlaties na tussen de zeven subfacetten van 

overbescherming en de vier klassieke opvoedingsdimensies volgens de perceptie van de 

jongere in relatie tot de moeder, gecontroleerd voor geslacht, leeftijd van de adolescent en 

het aantal kinderen in het gezin (Tabel 10). Vervolgens hebben we dit hernomen volgens de 

perceptie van de moeder in relatie tot de adolescent. Ditmaal werd er gecontroleerd voor 

geslacht, leeftijd van de adolescent en de moeder, het aantal kinderen in het gezin en de 

moeder haar educatieniveau (Tabel 11). Zoals eerder voor de moeder werden ook de partiële 

correlaties nagegaan volgens de rapportage van de jongere ten aanzien van de vader, waarbij 

enkel werd gecontroleerd voor geslacht (Tabel 12). We controleerden bij de vaders in de 
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relatie tot hun adolescent voor de leeftijd van de vaders, hun educatieniveau en hun beroep 

wanneer we de partiële correlaties berekenden (Tabel 13).  

 Uit deze analyses kwam naar voor dat autonomieondersteuning met al de subfacetten 

van overbescherming negatief samenhing behalve met het op een voetstuk plaatsen van de 

adolescent en het hyperactief reageren op emoties waarvoor geen significante correlaties 

werden teruggevonden. Wel opmerkelijk dat de adolescent in de opvoeding van de vaders net 

wel een positief verband zagen met het op een voetstuk te worden geplaatst en enkel een 

negatief verband met het aantasten van de privacy. Vanuit de vier percepties was het duidelijk 

dat een psychologisch controlerende opvoeding positieve verbanden vertoonden met alle 

subfacetten van overbeschermen behalve voor het op een voetstuk plaatsen. De adolescenten 

voegden hier nog een negatief verband aan toe met het extern attribueren van faalervaringen 

in relatie tot de vader. Voor de klassieke opvoedingsdimensie gedragsmatige controle zagen 

we grotendeels dezelfde verbanden terugkomen als bij psychologische controle. De 

adolescenten gaven positieve correlaties aan tussen al de subfacetten van overbescherming en 

een gedragsmatige controle in de adolescent-ouderrelatie. Met een uitzondering voor het 

extern attribueren van de faalervaringen waarvoor geen significant verband werd gevonden. 

Vanuit de percepties van de ouders zelf, zagen we een duidelijk verschil. De moeders gaven 

enkel een negatief significant verband weer met het extern attribueren van faalervaringen. De 

vaders daarentegen rapporteerden voor gedragsmatige controle enkel positieve significante 

verbanden, met babying, aantasting van de privacy, het op een voetstuk plaatsen en het 

hyperactief reageren op emoties. Als laatste en vierde klassieke opvoedingsdimensie mogen 

we de responsieve opvoeding niet vergeten. Waarover iedereen het eens was, was dat het op 

een voetstuk plaatsen positief samenhing met een responsieve benadering. In de adolescent-

moederrelatie werd responsiviteit verder negatief in verband gebracht met babying en het 

aantasten van de privacy. In relatie tot de vader, waren zowel de adolescenten als hun vaders 

het eens over de positieve relatie tussen responsiviteit en het hyperactief reageren op 

emoties. Zowel de moeders en vaders gaven nog aan dat ze responsiviteit negatief in verband 

brachten met het extern attribueren van faalervaringen. 

 

 Om het unieke effect van de verschillende opvoedingsdimensies na te gaan op de 

verschillende subfacetten van overbescherming werden regressieanalyses uitgevoerd. Deze 

analyses werden hernomen vanuit de vier percepties, zowel van de adolescent in relatie tot 

moeder en vader (Tabellen 10 en 12) als de moeders en vaders over zichzelf (Tabellen 11 en 
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13). Een angstige opvoeding hing samen met minder autonomieondersteuning maar wel met 

meer psychologische controle en responsiviteit. De adolescenten voegden hier nog meer 

gedragsmatige controle aan toe. In relatie tot de vader gaven ze aan dat een angstige 

opvoeding voor hen enkel samenhing met meer controle in het algemeen. Omtrent het 

subfacet het voortijdig oplossen van problemen werd duidelijk dat het hand in hand ging met 

minder autonomieondersteuning en meer gedragsmatige controle. De adolescent in relatie tot 

de moeder ervoer hier ook nog meer responsiviteit en de moeder gaf aan hierbij nog meer 

gedragscontrolerend op te voeden. Babying werd voorspeld door minder 

autonomieondersteuning en zowel meer psychologische als gedragsmatige controle. De 

adolescenten ervoeren naast babying ook nog meer responsiviteit van de moeder. Hoe meer 

de adolescenten ervoeren dat hun privacy werd aangetast door één van hun ouders, werd dit 

in combinatie gebracht met minder autonomieondersteuning en meer controle, van beide 

types. De ouders zagen dit anders in de opvoeding die ze hanteerden, de moeders gaven enkel 

meer psychologische controle aan en de vaders daarbij nog meer responsiviteit. Wat ons al 

brengt bij het vijfde subfacet van overbescherming, het op een voetstuk plaatsen. De 

adolescenten zagen dit in relatie tot hun moeder samengaan met zowel meer 

autonomieondersteuning als meer gedragsmatige controle en responsiviteit. Vanuit de andere 

drie percepties (adolescent over vader, moeders en vaders over zichzelf) werd het op een 

voetstuk plaatsten enkel voorspeld door meer responsiviteit. Het hyperactief reageren op 

emoties werd door de adolescenten voorspeld door een meer psychologisch als controlerende 

opvoeding. In relatie tot de moeder werd er vanuit beide percepties nog responsiviteit aan 

toegevoegd. De vaders gaven eveneens aan meer responsief te zijn in dit geval. Het extern 

attribueren van faalervaringen daarentegen werd voorspeld door meer psychologische 

controle vanuit de rapportage van de adolescenten. De moeders voorspelden hierbij naast 

psychologische controle ook nog meer gedragsmatige controle en de vaders minder 

autonomieondersteuning. 
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Tabel 10 
Partiële correlaties en gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten tussen overbeschermingen de 
klassieke opvoedingsdimensies, gerapporteerd door de adolescenten in relatie tot de moeder 
(N = 595) 

 
ΔR2 Autonomie- 

ondersteuning 
Psychologische 

controle 
Gedragsmatige 

controle 
Respon-
siviteit 

Angstig  

opvoeden 

 

.22*** 

-.18*** 

-.20** 

.36*** 

.30*** 

.35*** 

.26*** 

-.03 

.25*** 

Voortijdig 
probleem- 

oplossen 

 

.17*** 

-.24*** 

-.18** 

.38*** 

.37*** 

.18*** 

.07 

-.10 

.22*** 

Babying 
 

.26*** 

-.40*** 

-.33*** 

.47*** 

.32*** 

.21*** 

.12** 

-.24*** 

.17** 

Aantasten  
privacy 

 
.35*** 

-.47*** 
-.26*** 

.55*** 

.34*** 
.26*** 
.19*** 

-.37*** 
-.02 

Op voetstuk 
plaatsen 

 
.13*** 

.29*** 
        .20** 

         -.09 
           .11 

.17*** 

.11** 
.31*** 
.22*** 

Hyper-
activatie 
Emoties 

 

.16*** 

-.07 

-.10 

.28*** 

.34*** 

.25*** 

.14*** 

.07 

.31*** 

Externe  

attributie 

 

.02 

-.05 

.03 

.13** 

.19*** 

-.00 

-.05 

-.03 

.05 

Noot. Het eerste getal geeft telkens de correlatie (r) weer en het tweede getal de 
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt (β). 
**p < .01, ***p < .001.  
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Tabel 11 
Partiële correlaties en gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten tussen overbeschermingen de 
klassieke opvoedingsdimensies, gerapporteerd door de moeders (N = 595) 

 
ΔR2 

Autonomie- 
ondersteuning 

Psychologische 
controle 

Gedragsmatige 
controle 

Responsiviteit 

Angstig  
opvoeden 

 
.08*** 

-.17*** 
-.15*** 

.25*** 

.26*** 
.05 

-.01 
-.00 
.19*** 

Voortijdig  

probleem- 
oplossen 

 

.14*** 
 

-.23*** 

-.13** 

.33*** 

.35*** 

-.10 

-.17*** 

-.13** 

.11 

Babying .16*** 
       -.32*** 

-.23*** 

.34*** 

.28*** 

-.06 

-.10 

-.20*** 

.05 

Aantasten  

privacy 
.15*** 

-.23*** 

-.11 

.38*** 

.35*** 

.10 

.05 

-.15*** 

.05 

Op 
voetstuk  
plaatsen 

.03** 
.06 
.02 

.01 

.10 
-.05 
-.09 

.12** 

.18*** 

Hyper-  
activatie 
Emoties 

.07*** 
-.07 

-.02 

.24*** 

.29*** 

.04 

-.02 

.01 

.15** 

Externe  
attributie 

.09*** 
-.18*** 
-.08 

.21*** 

.20*** 
-.16*** 
-.18*** 

-.17*** 
-.02 

Noot. Het eerste getal geeft telkens de correlatie (r) weer en het tweede getal de 
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt (β). 
**p < .01, ***p < .001. 
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Tabel 12 
Partiële correlaties en gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten tussen overbescherming en de 
klassieke opvoedingsdimensies, gerapporteerd door de adolescenten in relatie tot de vader (N = 
199) 

 
ΔR2 Autonomie- 

ondersteuning 
Psychologische 

controle 
Gedragsmatige 

controle 
Responsiviteit 

Angstig  

opvoeden 
.29*** 

.04 

-.08 

.30*** 

.30*** 

.45*** 

.32*** 

.21** 

.25 

Voortijdig 
probleem- 

oplossen 
.18*** 

-.16 

-.13 

.39*** 

.37*** 

.21** 

.11 

-.03 

.15 

Babying .28*** 
-.18 

-.13 

.46*** 

.40*** 

.33*** 

.25*** 

-.03 

.11 

Aantasten  
privacy 

.35*** 
-.35*** 
-.31** 

.51*** 

.36*** 
.29*** 
.27*** 

-.17 
.09 

Op voetstuk 
plaatsen .16*** 

.21** 

.03 
.08 
.18 

.29*** 

.12 
.33*** 
.32** 

Hyper-  

activatie 
Emoties 

.27*** 
-.03 

-.24 

.32*** 

.32*** 

.37*** 

.21** 

.20** 

.41*** 

Externe  

attributie 
.04 -.02 

-.01 

.18 

.23** 

.05 

-.04 

.04 

.14 

Noot. Het eerste getal geeft telkens de correlatie (r) weer en het tweede getal de 
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt (β). 
**p < .01, ***p < .001. 
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Tabel 13 
Partiële correlaties en gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten tussen overbeschermingen de 
klassieke opvoedingsdimensies, gerapporteerd door de vaders (N = 199) 

 
ΔR2 

Autonomie- 
ondersteuning 

Psychologische 
controle 

Gedragsmatige 
controle 

Responsiviteit 

Angstig  
opvoeden 

.18*** 
-.29*** 
-.23** 

.31*** 

.37*** 
.15 
.09 

.01 

.28** 

Voortijdig 
probleem- 
oplossen 

.19*** 
-.37*** 

-.23*** 

.42*** 

.38*** 

-.01 

-.04 

-.17 

.16 

Babying .23*** 
-.34*** 

-.26*** 

.36*** 

.35*** 

.21** 

.19** 

-.08 

.17 

Aantasten  
privacy 

.19*** 
-.20** 
-.17 

.23** 

.37*** 
.23** 
.14 

.11 

.36*** 

Op voetstuk 
plaatsen .12*** 

.10 

.00 
-.15 
.05 

.20** 

.09 
.35*** 
.35*** 

Hyper-  

activatie 
Emoties 

.26*** 
-.18 

-.17 

.24*** 

.46*** 

.25*** 

.12 

.21** 

.52*** 

Externe 

attributie 
.31*** 

-.52*** 

-.38*** 

.46*** 

.36*** 

-.10 

-.12 

-.25*** 

.14 

Noot. Het eerste getal geeft telkens de correlatie (r) weer en het tweede getal de 
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt (β). 
**p < .01, ***p < .001. 
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Verbanden tussen Overbescherming en Noodbevrediging van de Adolescent 

Allereerst gingen we de partiële correlaties na tussen de zeven subfacetten van 

overbescherming en algemene noodbevrediging volgens de perceptie van de jongere in relatie 

tot de moeder, gecontroleerd voor geslacht (Tabel 14). De overbeschermingsvariabelen 

voortijdig probleemoplossen, babying, aantasten van de privacy en externe atrributie 

correleren allemaal significant en negatief met de drie subschalen binnen algemene 

noodbevrediging, meer specifiek voor autonomie, verbondenheid en competentie. De 

subfacetten op een voetstuk plaatsen en hyperactivatie van emoties daarentegen 

correleerden met geen één van de drie noodbevredigingen significant. Angstig opvoeden had 

enkel een significant en negatief verband met de algemene bevrediging van competentie. 

 

Tabel 14 
Partiële correlaties en gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten tussen overbescherming en 
algemene noodbevrediging, gerapporteerd door de adolescent in relatie tot de moeder (N = 267) 

 Algemene 
bevrediging van 

autonomie 

Algemene 
bevrediging van 
verbondenheid 

Algemene 
bevrediging van 

competentie 

Angstig opvoeden 
-.13 

.11 

-.00 

.24** 

-.19** 

-.15 

Voortijdig probleemoplossen 
-.30*** 

-.16 

-.25*** 

-.19 

-.24*** 

-.12 

Babying 
-.32*** 

-.08 

-.23*** 

-.05 

-.18** 

.14 

Aantasten privacy 
-.35*** 
-.25** 

-.27*** 
-.22** 

-.22*** 
-.16 

Op voetstuk plaatsen 
.13 
.21*** 

.11 

.16** 
.13 
.24*** 

Hyper- activatie 

Emoties 

-.16 

.02 

-.09 

.01 

-.12 

.07 

Externe attributie 
-.26*** 

-.17 

-.25*** 

-.18** 

-.26*** 

-.25*** 

ΔR2 .21*** .17*** .15*** 

Noot. Het eerste getal geeft telkens de correlatie (r) weer en het tweede getal de 
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt (β). 
**p < .01, ***p < .001. 
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 Om een idee te krijgen van de unieke effecten werden er lineaire regressieanalyses 

uitgevoerd (Tabel 14). Enkel het subfacet op een voetstuk plaatsen van overbescherming bleek 

meer algemene noodbevrediging in de hand te werken. Externe attributie daarentegen leidde 

ertoe dat er minder werd voldaan aan de drie noden. Aantasting van de privacy volgde dit 

patroon maar had geen significant effect op de bevrediging van competentie. Een meer 

angstige opvoeding voorspelde meer bevrediging van verbondenheid. Opvallend  was 

dat voortijdig probleemoplossen, babying of hyperactivatie van emoties géén enkele van deze 

basisnoden voorspelde.  

 

Binnen Steekproef B  gingen we vervolgens de partiële correlaties na tussen de zeven 

subfacetten van overbescherming gepercipieerd door de moeder en algemene 

noodbevrediging van de jongere, gecontroleerd voor geslacht. Uit deze analyses bleek dat 

enkel het subfacet op een voetstuk plaatsen van de jongere een significant en positieve 

samenhang vertoonde met de algemene noodbevrediging van autonomie ervaren door de 

adolescent (r = .17, p < .01). Verder was er geen enkele correlatie significant. Uit de 

regressieanalyses kwam naar voren dat de overbeschermingsvariabelen na controle voor 

geslacht ΔR2nergens significant extra variantie in noodbevrediging verklaarden (ΔR2 < .07, ns).  
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Tabel 15 
Partiële correlaties en gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten tussen 
overbescherming en specifieke noodbevrediging in de relatie met de moeder, 
gerapporteerd door de adolescent in relatie tot de moeder (N = 199) 

 Bevrediging van  
autonomie 

Bevrediging van 
verbondenheid 

Bevrediging van  
competentie 

Angstig opvoeden 
-.23** 

.07 

-.08 

.14 

-.02 

.15 

Voortijdig 
probleemoplossen 

-.24*** 

-.02 

-.13 

-.12 

-.16 

-.01 

Babying 
-.37*** 

-.29** 

-.23** 

-.18 

-.18 

-.30** 

Aantasten privacy 
-.48*** 
-.37*** 

-.37*** 
-.39*** 

-.36*** 
-.30** 

Op voetstuk plaatsen 
.18 
.29*** 

.27*** 

.35*** 
.33*** 
.49*** 

Hyper- activatie 

Emoties 

-.12 

.09 

.03 

.29** 

.12 

.07 

Externe attributie 
-.13 

-.02 

-.08 

-.12 

-.11 

-.08 

ΔR2  .32*** .35*** .35*** 

Noot. Het eerste getal geeft telkens de correlatie (r) weer en het tweede getal de 
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt (β) 
**p < .01, ***p < .001. 

 
In Steekproef C hebben we noodbevrediging in relatie tot de moeder en de vader in 

verband gebracht met een overbeschermende opvoeding, telkens gecontroleerd voor 

geslacht. Uit de partiële correlaties vanuit de perceptie van de jongere in relatie tot de moeder 

was op te maken dat enkel het subfacet het aantasten van de privacy met de drie schalen van 

noodbevrediging, autonomie, verbondenheid en competentie, significant negatief correleerde. 

In relatie tot de vader kwam dit overeen met minder bevrediging van de nood aan 

verbondenheid. Deze minder verbondenheid in combinatie met minder autonomie werd ook 

in verband gebracht met de opvoeding van moeder die babying inhield. Zowel ten aanzien van 

de moeders en vaders gaven de adolescenten wel positieve verbanden aan tussen het op een 

voetstuk plaatsen en het tegemoet komen aan de noodbevrediging van  verbondenheid en 
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competentie. In relatie tot de vaders zagen we dat noodbevrediging van autonomie enkel 

significante en negatieve correlaties teweegbracht. Voor noodbevrediging en competentie 

vonden we hetzelfde, behalve dan voor het op een voetstuk plaatsen (Tabellen 15 en 16). Bij 

het nagaan van de unieke effecten, aan de hand van lineaire regressieanalyses, bleek dat 

wanneer de adolescent bij het ervaren van op een voetstuk te worden geplaatst door moeder 

of vader, ze zich bevredigd voelden in de drie noden. In relatie tot de vader gold dit ook voor 

zijn angstige opvoeding. Bij het aantasten van de privacy werd net geen bevrediging van hun 

noden ervaren, maar eerder frustratie. Bijkomend gold deze frustratie voor externe attributie 

in relatie tot de moeder en voor babying in relatie tot zowel moeder als vader.  

 

Tabel 16 
Partiële correlaties en gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten tussen 
overbescherming en specifieke noodbevrediging in de relatie met de vader, 
gerapporteerd door de adolescent in relatie tot de vader (N = 199) 

 Bevrediging van 
 autonomie 

Bevrediging van 
verbondenheid 

Bevrediging van 
competentie 

Angstig opvoeden 
-.14 
.26*** 

.02 

.31*** 
.04 
.27** 

Voortijdig 
probleemoplossen 

-.28*** 
-.08 

-.17 
-.27** 

-.20** 
-.22 

Babying 
-.36*** 

-.36*** 

-.16 

-.31** 

-.20** 

-.28** 

Aantasten  

privacy 

-.42*** 

-.32*** 

-.28*** 

-.30** 

-.29*** 

-.28** 

Op voetstuk plaatsen 
.02 

.24** 

.28*** 

.34*** 

.22** 

.46*** 

Hyperactivatie 
Emoties 

-.20** 
-.08 

.02 

.18 
.05 
.04 

Externe attributie 
-.10 
.07 

-.02 
.02 

-.04 
.03 

ΔR2 .26*** .29*** .29*** 

Noot. Het eerste getal geeft telkens de correlatie (r) weer en het tweede getal de 
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt (β) 

**p < .01, ***p < .001. 
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Deze partiële correlatieanalyses hebben we hernomen, maar ditmaal met de 

overbeschermingsvariabelen gepercipieerd door de moeder en de noodbevrediging 

gerapporteerd door de adolescent, eveneens gecontroleerd voor opnieuw geslacht.   Hieruit is 

gebleken dat enkel en alleen de overbeschermingsvariabele het op een voetstuk plaatsen van 

de jongere significant en positief correleerde met de bevrediging van de drie noden (r = .22, p 

< .01; r = .26, p < .001 en r = .26, p < .001.) Verder werden er geen significante verbanden 

waargenomen. De lineaire regressieanalyses bevestigden dat wanneer de moeder 

rapporteerde de adolescent op een voetstuk te plaatsen, de jongere meer noodbevrediging 

aangaf op zowel het gebied van autonomie als verbondenheid en competentie, met β = .51, p 

< .001, β = .50, p < .001 en β = .57, p < .001.  

 

Deze verbanden werden ook nagegaan waarbij de overbeschermingsvariabelen 

werden gerapporteerd door de vader zelf, gecontroleerd voor opnieuw geslacht.  Hier vonden 

we geen enkele significante correlatie. Op basis van de lineaire regressieanalyses werd 

bekomen dat de overbeschermingsvariabelen 13% verklaarden van de variantie in bevrediging 

van verbondenheid (p < .001). Voor de bevrediging van autonomie en competentie was er 

geen significante voorspelling, met ΔR2 = .06, p > .05. Het aantasten van privacy zoals 

gerapporteerd door de vader bleek minder bevrediging van verbondenheid te voorspellen (β = 

-.49, p < .001). Hyperactivatie van emoties door de vader voorspelde daarentegen meer 

bevrediging van verbondenheid bij de jongere (β = .51, p < .001). 
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Discussie 

Bespreking van de Resultaten 

De psychometrische kwaliteit van de OPS. Naar aanleiding van ons onderzoek dat 

peilt naar een overbeschermende opvoeding werd de OPS (Kins & Soenens, 2013) ontwikkeld, 

een meer specifieke vragenlijst dan reeds aanwezig in de literatuur. Ouderlijke bescherming in 

het algemeen wordt bijvoorbeeld bevraagd binnen de PBI (Parker et al., 1979). Binnen onze 

studie hebben we overbescherming onderverdeeld in de volgende zeven subfacetten: angstig 

opvoeden, voortijdig probleemoplossen, babying, aantasten van de privacy, op een voetstuk 

plaatsen, hyperactivatie van emoties en het extern attribueren van faalervaringen. Uit de 

betrouwbaarheidsanalyses is gebleken dat de vragenlijst over een goede interne validiteit 

beschikt. Enkel het subfacet extern attribueren van faalervaringen bleek een betere 

betrouwbaarheid te hebben wanneer slechts drie items van de vijf werden behouden. De 

weggelaten items refereren  naar een faalervaring waarvoor de schuld niet expliciet op de 

ander wordt gestoken. Om de externe validiteit van de OPS na te gaan, werd het verband 

bekeken met een algemene bestaande vragenlijst over ouderlijke bescherming, onderdeel van 

de PBI (Parker et al., 1979). Elk aspect zoals gemeten met de OPS bleek positief tot sterk 

positief te correleren met de algemene meting van overbescherming. Enkel de subschalen op 

een voetstuk plaatsen en het extern attribueren van faalervaringen correleren eerder matig in 

verhouding tot de andere subfacetten van overbescherming. Zij lijken eerder andere aspecten 

te zijn dan de klassieke overbescherming.  

 

De samenhang tussen de verschillende subfacetten van overbescherming. Een eerste 

opvallend resultaat betreft de lage correlaties tussen overbescherming vanuit de perceptie van 

de adolescent en deze gepercipieerd door de moeder of de vader, waardoor we besloten om 

de verdere analyses voor de verschillende informanten afzonderlijk uit te voeren. Vreemd, 

want ondanks exact dezelfde vragen, lijken de verschillende informanten het toch niet over 

hetzelfde concept te hebben.  

Het op een voetstuk plaatsen van de adolescent en het extern attribueren van hun 

faalervaringen leek eerder ook al in mindere mate te correleren met de schaal die peilt naar 

algemene overbescherming binnen de PBI (Parker et al., 1979). Dit zien we terugkeren voor de 

adolescent in relatie tot zowel de moeder als de vader naar de samenhang met andere 

subfacetten toe. Barber en Harmon (2002) geven aan dat een overbeschermende opvoeding 

aan angstcomponent inhoudt wat zich onder andere kan uiten in infantilisatie. Deze positieve 
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samenhang wordt in onze analyses bevestigd voor zowel de adolescenten als hun moeders. 

Eveneens het positieve verband tussen externe attributie en het voortijdig oplossen van de 

adolescent zijn of haar problemen, is aanwezig zoals reeds bevestigd door Segrin et al. (2013). 

Verder behaalt babying de hoogste correlaties binnen de vier verschillende percepties. Een 

overbeschermende opvoeding houdt  volgens jongeren dus duidelijk infantilisatie in.  

Opmerkelijk is ook dat de we over de gehele lijn hogere correlaties tussen de verschillende 

subschalen van de OPS hebben waargenomen gerapporteerd door de vaders zelf. Dit is niet in 

de lijn met de bevindingen van Hudson en Rapee (2005) waaruit blijkt dat vaders vanuit hun 

cultureel gedefinieerde rollen van mannelijkheid het moeilijk vinden om sensitief te reageren 

op de noden van hun in dit geval angstig kind. Doorheen de jaren werd de vrouw minder als 

enige de rol toebedeeld om voor de kinderen te zorgen. Zowel de vrouwen maken carrière als 

de mannen die vaker eens als huisman optreden. Het is algemeen aangenomen in de 

maatschappij dat beide ouders instaan voor de opvoeding van hun kind wat maakt dat de 

vaders zich hier meer hebben voor kunnen openstellen. Vandaar dat ook zij zich vandaag de 

dag meer overbeschermend opstellen in de opvoeding. We mogen misschien stellen dat de 

cultureel gedefinieerde rollen voor mannen minder prevalent zijn in onze huidige samenleving.  

 

Effect van de achtergrondvariabelen op overbescherming. Het geslacht van de 

adolescent, het meisje of jongen zijn, vertoont duidelijk zijn effecten in de adolescent-moeder 

relatie maar niet ten aanzien van de vader. Jongens ervaren door hun moeder meer angstig te 

worden opgevoed, daarnaast lossen moeders vaker voortijdig hun problemen op. Het 

hyperactief reageren op hun emoties steekt ook meer de kop op volgens de jongens en de 

faalervaringen die ze maken worden door hun moeders aan iets extern toegeschreven.  

Naast het geslacht van de adolescenten, speelt hun leeftijd een belangrijk rol. De 

jongeren geven aan dat wanneer ze ouder worden moeder zich minder gaat bemoeien met 

hun privacy en hen eveneens minder infantiliseert. Moeders herkennen zich in het feit dat ze 

minder babying vertonen bij hun ouder wordende adolescent. Met het zelf ouder worden 

geven moeders ook aan minder de nood te voelen om hun adolescent angstig op te voeden, 

daarnaast plaatsen ze hen ook minder op een voetstuk. Op oudere leeftijd brengen ze verder 

ook aan op de emoties van hun kind minder hyperactief te reageren. Bij vaders zien we 

analoge verbanden met de eigen leeftijd, oudere vaders voeden minder overbeschermend op. 

Een meer overbeschermende opvoeding van een jong kind kunnen we begrijpen vanuit de 
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mindere autonomie en onafhankelijkheid, in vergelijking met een ouder kind of een adolescent 

(Thomasgard & Metz, 1997).  

 Laag opgeleide ouders vertonen meer algemene overbescherming. Laag opgeleide 

moeders geven aan hun adolescenten meer op een  voetstuk te plaatsen en sterkere emoties 

te vertonen. Vaders die een universitaire opleiding genoten rapporteerden net het minst 

algemeen overbeschermend op te voeden. Deze opmerkelijke bevinding doet de vraag 

oprijzen wat maakt dat laag opgeleide ouders hun kind meer gaan overbeschermen. De 

verbinding tussen minder opgeleide ouders en overbeschermend gedrag kan komen door een 

gebrek aan kennis om de mogelijkheden van het kind te optimaliseren (Thomasgard & Metz, 

1997). 

 

Meerdere kinderen in het gezin. Om een antwoord te kunnen bieden op de vraag of 

het aantal kinderen in het gezin leidt tot net meer of minder overbescherming, werd ook voor 

deze variabele gecontroleerd. De adolescenten zijn er alvast duidelijk over. Wanneer het gezin 

meerdere kinderen telt, ervaren ze in relatie tot de moeder minder algemene 

overbescherming. De moeders bevestigen de hypothese volgens ook Family Size (nd) dat 

wanneer ze meer kinderen hebben, ze hen minder angstig opvoeden, ook het infantiliseren 

laten ze meer achterwege en het hyperactief reageren op hun emoties staat ook op een lager 

pitje. Zoals De Geyter (2013) het al aangaf, willen we het als ouder van bij de start goed doen 

aangezien je maar één kans krijgt om je kind te lanceren. Het zou kunnen dat wanneer het 

gezin minder kinderen telt, ouders de druk voelen om zeker te slagen in hun opzet als goede 

ouder naar de ontwikkeling van hun kind toe. Wanneer het gezin meerdere kinderen telt, gaan 

ze misschien rust vinden in het idee dat er zeker enkele van hun kinderen succes zullen 

ervaren en het goed zullen doen, bijvoorbeeld naar schoolprestaties toe.   

 

 Samenhang tussen de overbeschermende opvoedingsstijl en de klassieke 

opvoedingsdimensies. Doorheen deze masterproef is aangetoond dat overbescherming een 

unieke opvoedingsstijl blijkt te zijn die bestaat uit weinig autonomieondersteuning in 

combinatie met veel responsiviteit, veel psychologische en gedragsmatige controle. 

Thomasgard en Metz (1993, 1997) gaven al aan dat een overbeschermende opvoeding positief 

zal correleren met zowel psychologische als gedragsmatige controle bij ouders vanwege de 

opdringerigheid en de touwtjes in handen willen hebben van de situaties die hun kind 

meemaken. De adolescenten in ons onderzoek beamen veel psychologische controle te 
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ervaren voor zes van de zeven subfacetten van overbescherming. Nog het meest wanneer de 

ouder het geoorloofd vindt om zich te moeien met de privacy van de jongere. Dit komt voor 

hem of haar als zeer controlerend over. Ook de vaders zelf bevestigen dat psychologische 

controle hand in hand gaat met een overbeschermende opvoedingsstijl. De adolescenten 

ervaren deze controle echter niet wanneer ze door hun ouders op een voetstuk worden 

geplaatst. Het positieve gevoel van in de belangstelling te staan, zou mogelijk het 

controlerende aspect overschaduwen. We kunnen stellen dat psychologische controle sterk 

samengaat met veel facetten van overbescherming wat maakt dat de vaak negatieve gevolgen 

van deze controle mede hun effect nalaten.  

De adolescenten ervaren eveneens geen gedragsmatige controlerende opvoeding 

wanneer hun ouders hen in de belangstelling zetten maar voor de andere facetten van 

overbescherming dan weer duidelijk wel. De vaders zien van zichzelf de link ook in met meer 

gedragsmatige controle in hun opvoeding, maar de moeders zien hun gedragingen en regels 

die ze opstellen niet als meer gedragscontrolerend, behalve bij het extern attribueren van de 

faalervaringen van hun kind.  

Daarnaast gaven Segrin et al. (2013) te kennen dat autonomieondersteuning negatieve 

correlaties zou vertonen met overbescherming omdat ouders hun kind zo veel mogelijk willen 

bijstaan en begeleiden. In de adolescent-moederrelatie is het duidelijk dat het merendeel van 

de subfacetten van overbescherming minder ondersteuning van de autonomie inhouden, voor 

bijvoorbeeld babying, angstig opvoeden, het aantasten van de privacy,.. Met het  hyperactief 

reageren op de emoties van de adolescent als het extern attribueren van hun faalervaringen 

werd weinig tot geen samenhang gevonden. Dit kan mogelijk te wijten zijn aan het eerder al 

aangegeven punt dat het hyperactief reageren op emoties van de jongere en het extern 

attribueren van hun faalervaringen mogelijk andere aspecten lijken te zijn dan klassieke 

overbescherming. We mogen de adolescent-vader relatie echter niet uit het oog verliezen. De 

jongeren geven aan dat bij hun vaders autonomieondersteuning enkel negatief verband houdt 

met hen op een voetstuk te plaatsen, in tegenstelling tot de adolescent-moederrelatie waar 

bijna elk subfacet van overbescherming negatief wordt gelinkt met de 

autonomieondersteuning die ze ervaren.  

Daarnaast stelden we de hypothese voorop dat een responsieve opvoeding wisselend 

zou correleren en dat we een positief verband verwachten met het voortijdig oplossen van 

problemen (Davidov & Grusec, 2006). Inderdaad leverde het vanuit het idee van de 

adolescenten zowel positieve als negatieve correlaties op, en eerder laag. Wij bekwamen in 



48 
 

tegenstelling tot Davidov en Grusec (2006) een grotere en positieve samenhang met het op 

een voetstuk te worden geplaatst. Als jongeren het gevoel hebben in de belangstelling te 

staan, ervaren ze dit ook als veel responsiviteit. Opmerkelijk is dat de moeders responsiviteit 

enkel positief linken met het op een voetstuk plaatsen van hun kind. Vaders breiden dit 

volgens de adolescenten uit tot een meer angstige opvoeding en door hyperactiever te 

reageren op  hun emoties. Desondanks het minder sensitief kunnen reageren van vaders 

vanuit hun cultureel gedefinieerde rollen van mannelijkheid (Hudson & Rapee, 2005) komen ze 

dus toch zeer overbeschermend over. We moeten stellen dat het idee van Davidov en Grusec 

(2006) door ons onderzoek niet wordt bevestigd. Binnen onze analyses werd er tussen 

responsiviteit, bekeken vanuit de vier percepties, geen positieve samenhang gevonden met 

het voortijdig oplossen van de problemen van de jongeren. De adolescenten zouden 

responsiviteit misschien kunnen zien als een antwoord of reactie op een actie die ze stellen en 

dit staat voor hen misschien haaks op het feit dat ze zelf niet eerst iets kunnen ondernemen. 

Als de ouders voortijdig hun problemen oplossen, is er mogelijk geen reden voor responsiviteit 

aangezien er aan de adolescent zijn persoon wordt voorbij gegaan.  

 Samenvattend kunnen we stellen dat deze unieke opvoedingsstijl wordt 

teruggevonden voor voornamelijk een overbeschermende opvoeding waarbij de ouders hun 

adolescent infantiliseert, of de jongeren ervaren angstig te worden opgevoed of hun ouders 

zich moeien met hun privé zaken. Het controlerende aspect en het ondermijnende van de 

autonomieondersteuning zoals bekend binnen de klassieke opvoeding, geven wel een eerder 

maladaptieve overbescherming weer. Daarnaast kunnen we aangeven dat het hyperactief 

reageren op de adolescent zijn of haar emoties en het extern attribueren van hun 

faalervaringen hier zich gedeeltelijk bij aansluiten. Er werd namelijk geen link teruggevonden 

met hoe dit wel of niet de autonomie zou kunnen ondersteunen. Dit zou weer kunnen 

aansluiten bij de idee dat deze facetten een ander aspect van overbescherming aankaarten. 

Zeer opmerkelijk is dat het op een voetstuk te worden geplaatst enkel positief wordt onthaald 

door iedereen. Dit beantwoordt zich door veel responsiviteit waardoor de adolescent zich 

gehoord en gesteund voelt.  

 

 Samenhang tussen de overbeschermende opvoedingsstijl en psychologische 

noodbevrediging van de adolescent.  Met de Zelf-Determinatietheorie als referentiekader 

(Ryan & Deci, 2000b) zijn we gaan onderzoeken of psychologische noodbevrediging die bestaat 

uit autonomie, verbondenheid en competentie, in relatie staat met overbescherming. Dit 
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hebben we onderzocht in relatie tot de moeder voor noodbevrediging in het algemeen en in 

relatie tot moeder en vader om noodbevrediging na te gaan specifiek in relatie tot elke ouder 

apart. De hypothese was dat overbescherming de bevrediging van deze basisnoden zou 

ondermijnen. 

 Op basis van de correlaties kunnen we stellen dat de adolescent zich inderdaad niet 

bevredigd voelt in zijn noden bij het merendeel van de facetten rond overbescherming. 

Babying en schending van de privacy ervaren adolescenten zelfs duidelijk als noodfrustrerend. 

Deze komen noch aan de nood voor autonomie, verbondenheid of competentie tegemoet. Het 

infantiliseren houdt de adolescenten klein en het schenden van hun privacy laat niet toe dat 

de adolescent enkele zaken voor zichzelf heeft wat maakt dat ze niet autonoom kunnen 

functioneren. Het stukje verbondenheid blijft mogelijk achterwege omwille van het feit dat de 

ouder gewoon te dicht komt, de adolescent krijgt niet de kans om de grenzen van affiniteit af 

te tasten. De frustratie omtrent competentie lijdt tot het niet succesvol kunnen volbrengen 

van hun taken. Volgens de vaders zelf hangt hun manier van opvoeden niet samen met de 

noodbevrediging ervaren door hun kind. Desondanks de vaders geen correlaties vertonen met 

de noodbevrediging van hun adolescent, kunnen er wel unieke effecten optreden tussen 

overbescherming en het tegemoet komen aan de noden van hun kind. Een angstige opvoeding 

door voornamelijk de vader, beantwoordt wel aan de drie noden, voor moeder enkel aan de 

nood voor verbondenheid. Dit lijkt ons opmerkelijk omdat de angstige component toch laat 

uitschijnen om de adolescent dicht bij zich te willen houden om hen niets te laten overkomen. 

Hoe kunnen ze dan uitdagende taken tot een goed einde brengen om tegemoet te komen aan 

de nood rond competentie. Voor het aspect verbondenheid kunnen we volgen want moeder 

en vader zullen altijd dicht in de buurt zijn. Wat eveneens de drie noden bevredigd is het op 

een voetstuk te worden geplaatst door de ouders. De adolescent voelt zich belangrijk en zal 

zich hierdoor waarschijnlijk goed in zijn of haar vel voelen om uitdagende taken aan te gaan 

vanuit zichzelf. De sympathie en band die ouders hen geven door hen in de schijnwerpers te 

plaatsen zullen zich uiten in een gevoel van verbondenheid. Het extern attribueren van 

faalervaringen voldoet aan de nood voor competentie. Door de schuld of verantwoordelijkheid 

aan derden of de context toe te schuiven, zal de adolescent zich toch geslaagd voelen in zijn of 

haar opzet. Wanneer er hyperactief wordt gereageerd op de emoties van de jongere, ervaren 

zij dit als een bevrediging van verbondenheid. Dit kan zijn omdat de ouders oren hebben naar 

emoties en dat smeedt een band.  
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Op basis van ons onderzoek kunnen we samenvatten dat een overbeschermende 

opvoeding inderdaad overeenstemt met minder bevrediging van de nood aan autonomie. 

Voor de nood aan competentie zien we zowel positieve als negatieve effecten desondanks we 

verwacht hadden enkele negatieve componenten terug te vinden. Voor verbondenheid zien 

we eveneens wisselende resultaten. Maar wel specifiek is dat wanneer jongeren ervaren op 

een voetstuk te worden geplaatst, ze zich zeer gelukkig voelen naar hun noodbevrediging toe. 

Tast je daarentegen de privacy van je adolescent aan, zal je als ouder niet op een goed blaadje 

bij hen staan.   

 
Theoretische Implicaties 

 In de literatuur is reeds veel onderzoek terug te vinden rond opvoeding. Als we 

specifieker naar opvoedingsstijlen gaan kijken, komen we spontaan bij de bekende 

configurationele benadering van Baumrind (1966, 1971, 1991) en Maccoby en Martin (1983) 

terecht. De vier klassieke opvoedingsstijlen zijn ons allen bekend, de democratische, 

autoritaire, permissieve en verwaarlozende. Daarnaast biedt de literatuur ons veel informatie 

over de verschuiving naar een meer dimensionele benadering met autonomieondersteuning, 

responsiviteit, psychologische en gedragsmatige controle voorop (Maccoby & Martin, 1983; 

Barber, 1996; Silk et al., 2003). Bij het zoeken van literatuur rond overbescherming voor de 

start van deze masterproef, viel het meteen op dat overbescherming als construct nog weinig 

aandacht heeft gekregen. We kunnen ons afvragen waarom er niet verder wordt gekeken dan 

de reeds vier bekende opvoedingsconfiguraties. Op basis van ons onderzoek bleek 

overbescherming een unieke opvoedingsstijl te zijn met namelijk weinig 

autonomieondersteuning in combinatie met veel responsiviteit, psychologische en 

gedragsmatige controle. Niet alle aspecten van overbescherming lijken hieraan te voldoen. We 

zouden kunnen nagaan of overbescherming een bijkomende configuratie vormt of niet. 

Overbescherming kan misschien nog een toegevoegde waarde bieden en dus is het belangrijk 

om dit na te gaan. 

 We zijn in de analyses ook tegengekomen dat de subfacetten hyperactief reageren op 

de emoties van de adolescent en het extern attribueren van hun faalervaringen mogelijk naar 

een andere invulling van overbescherming lijken te wijzen. Het uitspitten van deze piste zal 

leiden tot nieuwe inzichten. Die vervolgens ook hun implicaties zullen nalaten binnen de 

onderzoekswereld om dan verder te verfijnen. 
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Praktische en Klinische implicaties 

 Zoals eerder aangegeven onder de theoretische implicaties is het belangrijk dat er in 

de klinische praktijk in het merendeel van de gevallen niet enkel rekening wordt gehouden 

met de vier bekende opvoedingsstijlen. Vanuit klinisch standpunt is het voornaam om ook 

buiten het referentiekader te denken aangezien er misschien meerdere opvoedingsstijlen of 

combinaties mogelijk zijn. We moeten ook de verschillende subfacetten van overbescherming 

en een multidimensionele benadering voor ogen houden. Hierdoor kunnen we meer inspelen 

op de specifieke kenmerken en noden van het kind en zijn omgeving.  

 In de literatuur is er veel informatie terug te vinden omtrent een overbeschermende 

opvoeding in relatie tot het chronisch zieke kind (Holmbeck et al., 2002). Op basis van deze 

masterproef is het duidelijk dat er ook sprake is van overbescherming naar normaal 

ontwikkelende adolescenten toe. We moeten bedachtzaam zijn dat een overbeschermende 

opvoeding eveneens effecten nalaat op normaal ontwikkelende kinderen, zoals blijkt uit de 

verbanden van overbescherming met noodbevrediging van de jongere.  

 

Sterktes en Limitaties en Suggesties voor Toekomstig Onderzoek 

Een nieuwe vragenlijst die peilt naar een overbeschermende opvoeding, de OPS (Kins 

& Soenens, 2013) werd ontwikkeld wat we zeker als een sterkte kunnen beschouwen binnen 

dit onderzoek. Het is een aanvulling binnen de onderzoekswereld aangezien het een meer 

specifieke vragenlijst is dan reeds aanwezig in de literatuur door de zeven subfacetten van 

overbescherming. Daarboven blijkt de OPS ook zowel intern als extern valide te zijn. Verder 

gebruik van de vragenlijst is zeker aangewezen. Het zou bijvoorbeeld ook nuttig zijn om de OPS 

toe te passen op jongere kinderen en jongvolwassenen. 

Een andere sterkte van deze masterproef is de degelijkheid van de empirische basis. 

De steekproeven zijn voldoende groot en specifiek naar deelnemers toe. Toekomstig 

onderzoek kan bijvoorbeeld het accent leggen op jongere kinderen. 

De multidimensionele benadering van overbescherming binnen deze masterproef is 

een sterkte. We hebben verschillende gedragingen gemeten in de opvoeding van de ouders, 

die allemaal een overschermend karakter hebben. Verdere analyses toonden aan dat we 

overbescherming niet op één dimensie kunnen meten op een valide manier. We linkten een 

overbeschermende opvoeding aan meerdere dimensies die in het dagdagelijkse leven binnen 

de ouder-kind interactie voorkomen. Om een goed idee te bekomen van wat overbescherming 
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precies inhoudt, is het belangrijk om zo veel mogelijk opvoedingsvariabelen in kaart te 

brengen. 

Binnen deze masterproef is het gebruik van meerdere informanten eveneens een 

pluspunt. Aangezien de meeste kinderen worden grootgebracht door een moeder en een 

vader is het belangrijk de perceptie van beide opvoeders ook in rekening te brengen. Dit 

aangezien ouders beiden opvoeden volgens hun eigen ideeën maar eveneens binnen een 

gezinskader met daarbij horende waarden en doelen. Dat ouders en adolescenten echter niet 

overeenstemmen in hun beoordeling van de opvoeding, in dit geval overbescherming, roept 

wel vragen op, die verder onderzoek verantwoorden. Bijvoorbeeld kwalitatief onderzoek kan 

duidelijk maken welke specifieke gedragingen ouders en jongeren bij overbescherming 

rekenen, en welke niet. 

Een andere sterkte van dit onderzoek is dat er een bevraging plaatsvond bij normaal 

ontwikkelende adolescenten. Verschillende studies hebben reeds de invloed onderzocht van 

een overbeschermende opvoeding bij kinderen met een medische aandoening (Holmbeck et 

al., 2002). Naar toekomstig onderzoek toe is het belangrijk om kinderen in verschillende 

omgevingen of contexten te onderzoeken. Op deze manier worden zowel gelijkenissen als 

verschillen meteen duidelijk.  

Ons onderzoek houdt uiteraard ook enkele limitaties in. Zo hebben we gebruik 

gemaakt van vragenbundels die ons zowel zelfrapportages als rapportages over anderen 

hebben opgeleverd. We moeten in acht nemen dat wanneer bijvoorbeeld zowel de 

overbeschermingsvariabelen als de variabelen die de klassieke opvoedingsdimensies meten, 

beide vanuit de perceptie werden gecombineerd in analyse deze een overschatting van 

sommige verbanden kunnen opleveren. In verder onderzoek kan er geopteerd worden om ook 

observaties uit te voeren, dit zou ideaal zijn maar waarschijnlijk moeilijk haalbaar.  

De studie is gebaseerd op een cross-sectioneel design waardoor we geen uitspraken 

kunnen doen over de richting van de verbanden doorheen de tijd. Zo onderzochten we ter 

validering van de OPS verbanden tussen ervaren overbescherming en noodbevrediging. Of 

sterke overscherming leidt tot minder noodbevrediging, of andersom, dat ouders met meer 

overbescherming reageren op kinderen wiens noden gefrustreerd zijn, is nog niet duidelijk.  

Een longitudinaal vervolgonderzoek zou hier bijkomende waardevolle informatie kunnen 

opleveren, ook vanuit een ontwikkelingsperspectief. De adolescent bevindt zich nu net in een 

leeftijdscategorie waar vrijheid en zelfstandigheid centraal staan wat moeilijk te combineren 

valt met een overbeschermende opvoeding. Naar het einde van de adolescentperiode toe 
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kunnen ze de overbeschermende gedragingen van hun ouders al anders gaan ervaren of 

misschien net minder gaan dulden. Eveneens toekomstig onderzoek bij jongere kinderen lijkt 

aangewezen aangezien zij de overbeschermende opvoeding misschien niet als iets negatief 

ervaren maar meer als een veilige omgeving. 

Als laatste beperking is het toch belangrijk om even aan te stippen dat we na het 

uitvoeren van onze regressieanalyses hebben opgemerkt dat nog veel variantie binnen een 

overbeschermende opvoeding niet wordt verklaard door de klassieke opvoedingsdimensies, 

noch dat de verschillende aspecten van overbescherming alle variantie in noodbevrediging 

verklaren. Het hoogste wat we bekomen zijn is 29% dus met andere woorden wat bepaald de 

overblijvende? Wat de voorspelling van overbescherming betreft, is het in het eerder 

geciteerde model van Darling en Steinberg (1993) duidelijk dat niet alleen de algemene 

opvoedingsstijl van ouders belangrijk is, maar ook hun specifieke socialisatiedoelen. Wat de 

voorspelling van noodbevrediging bij de jongere betreft, is het duidelijk dat die haar oorsprong 

niet enkel vindt in de ouder-kind relatie, maar dat ook andere contexten belangrijk zijn. Dit zijn 

suggesties voor verder onderzoek over overbescherming.  

 

Conclusies 

 We poogden met dit onderzoek de nieuw ontwikkelde vragenlijst die peilt naar een 

overbeschermende opvoeding te valideren. Met als uitkomst dat de OPS over een goede 

interne en voor zo ver we het konden meten, een goede externe validiteit beschikt. Op basis 

van deze vragenlijst zijn we tot het besluit gekomen dat weinig autonomieondersteuning in 

relatie met veel responsiviteit, veel psychologische en gedragsmatige controle, de combinatie 

bleek te zijn voor een unieke opvoedingsstijl. Deze overbeschermende opvoeding bleek 

daarentegen ook minder noodbevrediging te voorspellen bij de adolescent als verwacht. Het 

op een voetstuk plaatsen kwam de adolescent tegemoet in zijn algemene noodbevrediging 

voor autonomie, verbondenheid en competentie.  Het aantasten van hun privacy leidde net 

tot frustratie van deze noden.  

Hoe eng het in de buitenwereld ook allemaal lijkt, roep overbescherming een halt toe 
en laat los want goed nieuws, uit fouten leert men! 
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Bijlage 

De Overprotection Scale (OPS; Kins & Soenens, 2013). Versie adolescent over moeder. 

IK EN MIJN MOEDER 
(OPS, Kins & Soenens, 2013) 

 
Volgende uitspraken gaan over de relatie tussen jij en je moeder. Lees de stelling en denk na in welke 
mate deze van toepassing is op jullie relatie. Duid daarna het antwoordalternatief aan dat het meest 
overeenstemt met jouw mening. 

Deze uitspraak is …. 
1 2 3 4 5 

Helemaal niet 
waar 

Niet waar Soms wel en 
soms niet waar  

Waar  Helemaal waar 

 

1. Mijn moeder waarschuwt me voortdurend voor dingen die me 
zouden kunnen overkomen. 

1 2 3 4 5 

2. Mijn moeder probeert al mijn problemen zelf op te lossen zonder 
dat ik er iets voor hoef te doen. 

1 2 3 4 5 

3. Mijn moeder behandelt me als een klein kind. 1 2 3 4 5 

4. Mijn moeder moeit zich in zaken die ik als persoonlijk ervaar. 1 2 3 4 5 

5. Mijn moeder schept op over hoe goed en slim ik ben. 1 2 3 4 5 

6. Mijn moeder troost me op momenten dat ik hier zelf geen nood 
aan heb. 

1 2 3 4 5 

7. Als ik het minder goed doe op school zegt mijn moeder dat het 
mijn schuld niet is. 

1 2 3 4 5 

8. Mijn moeder is bang voor wat er zou kunnen gebeuren wanneer 
zij niet in mijn buurt is. 

1 2 3 4 5 

9. Mijn moeder neemt vaak werk uit mijn handen zonder dat ik de 
kans kreeg om het eerst zelf te proberen. 

1 2 3 4 5 

10. Mijn moeder zou willen dat ik onder haar vleugels bleef. 1 2 3 4 5 

11. Mijn moeder schendt mijn privacy. 1 2 3 4 5 

12. Mijn moeder vindt alles wat ik doe bijzonder. 1 2 3 4 5 

13. Mijn moeder schermt me af voor zaken die me van streek zouden 
kunnen brengen. 

1 2 3 4 5 

14. Wanneer ik door iets wat ik deed in de problemen kom, vindt mijn 
moeder dat dit de verantwoordelijkheid is van anderen. 

1 2 3 4 5 

15. Mijn moeder ziet meteen gevaar wanneer ik iets nieuws wil doen. 1 2 3 4 5 

16. Mijn moeder komt dikwijls tussen bij dingen die ik eigenlijk zelf 
zou kunnen oplossen. 

1 2 3 4 5 

17. Mijn moeder zegt vaak dat ik nog te jong ben om dingen te doen 
die leeftijdgenoten wel mogen. 

1 2 3 4 5 

18. Mijn moeder geeft haar mening over zaken die haar zaken niet 
zijn, zoals mijn kledij, hobby’s, vrienden of muziek. 

1 2 3 4 5 



 
 

19. Mijn moeder zegt vaak dat ik een uitblinker ben in alles wat ik 
doe. 

1 2 3 4 5 

20. Mijn moeder overreageert wanneer ik me niet goed voel.  1 2 3 4 5 

21. Mijn moeder vindt zelden dat ik de schuld ben van iets dat 
verkeerd loopt in mijn leven. 

1 2 3 4 5 

22. Mijn moeder wijst me op de mogelijke risico’s bij alles wat ik doe. 1 2 3 4 5 

23. Mijn moeder komt tussen bij conflicten en ruzies die ik heb met 
anderen (bv. broers/zussen, leeftijdgenoten, leerkrachten). 

1 2 3 4 5 

24. Mijn moeder gaat op een kinderachtige manier met me om. 1 2 3 4 5 

25. Mijn moeder geeft me onvoldoende ruimte om een eigen plek te 
hebben in huis. 

1 2 3 4 5 

26. Mijn moeder prijst me in alles wat ik doe. 1 2 3 4 5 

27. Wanneer er me iets overkomt lijkt mijn moeder dit soms erger te 
vinden dan ikzelf. 

1 2 3 4 5 

28. Mijn moeder geeft anderen de schuld voor dingen die in mijn 
leven niet goed gaan. 

1 2 3 4 5 

29. Mijn moeder geeft te kennen dat ik zonder haar waarschijnlijk in 
de problemen zou komen. 

1 2 3 4 5 

30. Mijn moeder regelt veel dingen in mijn leven zonder mijn mening 
te vragen. 

1 2 3 4 5 

31. Mijn moeder laat blijken dat zij niet wil dat ik volwassen word. 1 2 3 4 5 

32. Mijn moeder volgt al mijn doen en laten, ook wanneer ik wat tijd 
voor mezelf nodig heb. 

1 2 3 4 5 

33. Mijn moeder laat merken dat ik niets verkeerd kan doen in haar 
ogen. 

1 2 3 4 5 

34. Mijn moeder maakt soms een drama van iets waar ik zelf niet van 
wakker zou liggen 

1 2 3 4 5 

35. Mijn moeder schuift de verantwoordelijkheid vaak door naar 
anderen wanneer ik er niet veel van terecht breng. 

1 2 3 4 5 

 
Angstig opvoeden:    1, 8, 15, 22, 29 
Voortijdige probleemoplossing:  2, 9, 16, 23, 30 
Babying:     3, 10, 17, 24, 31 
Aantasting van de privacy:   4, 11, 18, 25, 32 
Op een voetstuk plaatsen:   5, 12, 19, 26, 33 
Hyperactivatie van emoties:   6, 13, 20, 27, 34 
Extern attribueren van faalervaringen:  7, 14, 21, 28, 35 
 
Analoge versies bestaan voor adolescent over vader, en voor moeder en vader over zichzelf. 


