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Voorwoord 
 
Deze Bachelorthese is gemaakt door vier pedagogiek studenten van de Vrije 

Universiteit te Amsterdam. Er is, onder begeleiding van Sabina Kef, onderzoek 

verricht naar het opvoedingsgedrag van ouders van adolescenten met een visuele 

beperking. Aan de hand van eerder gedaan onderzoek, onder andere van Kef (1999), 

Kef en Deković (2000) en Udema (1996), is besloten tot een nieuw en vergelijkend 

onderzoek. In dit onderzoek zal worden gekeken naar het opvoedingsgedrag van 

ouders van adolescenten met een visuele beperking. De aandacht gaat uit naar een 

aantal opvoedingsvariabelen, namelijk: autonomie, overprotectie, toezicht houden, 

consistentie en responsiviteit. Daarnaast is er gekeken naar verschillen en/of 

overeenkomsten tussen diverse subgroepen. Deze subgroepen zijn: vaders en 

moeders, adolescenten die blind zijn, versus adolescenten die slechtziend zijn en 

gezinnen met één kind met een visuele beperking en meerdere kinderen met een 

visuele beperking. Dit onderzoek bevat kwalitatieve en kwalitatieve gegevens, 

verkregen door literatuurstudie, vragenlijstonderzoek en face to face interviews. 

 

Onze dank gaat uit naar de ouders die aan dit onderzoek hebben meegewerkt. 

Daarnaast willen we Sabina Kef bedanken voor haar begeleiding tijdens de 

bachelorthese. 

 

 

Melanie Hoogenboom  
Lizet Kranen  
Minke van Schalkwijk 
Suzanne de Vries  
 
Juli 2005 
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1 Inleiding 
Mensen die kinderen krijgen, verwachten doorgaans een gezond kind, zonder 

lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Het kan een grote shock zijn voor ouders 

als blijkt dat hun kind wel een beperking heeft of ontwikkelt. Dit is ook het geval als 

het kind een visuele beperking heeft of ontwikkelt. Ouders die zich in deze situatie 

bevinden, kunnen moeite hebben hun opvoedingsgedrag zodanig aan te passen, dat 

het aansluit op de behoeften van het kind. Dit kan een optimale ontwikkeling in de 

weg staan. Om deze reden is het zinvol inzicht te krijgen in het opvoedingsgedrag van 

ouders van kinderen met een visuele beperking. In dit onderzoek wordt aandacht 

besteed aan ouders en hun adolescente kinderen die een visuele beperking hebben, 

aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: 

 

Hoe is het opvoedingsgedrag van ouders van een adolescent met een visuele 

beperking in 2004, vergeleken met een eerder gedaan onderzoek onder ouders van 

een adolescent die blind of slechtziend is uit 1996 (Udema)?  

 

Hierbij wordt gekeken naar een aantal variabelen dat invloed kan hebben op de 

ontwikkeling van een adolescent met een visuele beperking. Deze variabelen zijn: 

autonomie, responsiviteit, overprotectie, toezicht houden en consistentie.  

Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt tussen slechtziendheid en blindheid. Een 

scherpe grens tussen slechtziendheid en blindheid bestaat in de praktijk niet. Over het 

algemeen spreekt men over blindheid wanneer de gezichtsscherpte voor veraf minder 

dan 10% is en/of wanneer het gezichtsveld beperkt is tot 10° of minder. Van 

slechtziendheid spreken we wanneer iemand, ook na correctie door bril of 

contactlenzen, voor veraf een gezichtsscherpte heeft die minder of gelijk is aan 30% 

en/of wanneer iemand een storende uitval van het gezichtsveld heeft. Een 

gezichtsscherpte van 30% betekent dat een slechtziende op een afstand van 30 meter 

of minder moet gaan staan om dezelfde details te kunnen onderscheiden die iemand 

met een normale gezichtsscherpte op 100 meter afstand kan waarnemen (Gringhuis, 

Moonen, Van Woudenberg, 1996).  

 



Wanneer er gesproken wordt over opvoedingsgedrag is het van belang helderheid te 

scheppen over wat opvoeding betekent. In het Van Dale woordenboek voor de 

Nederlandse taal staat bij opvoeden: grootbrengen en vormen van een mens of dier. 

Aan de hand van regels  

probeert de opvoeder het ontwikkelingsproces van het kind te bevorderen. Vanuit het 

perspectief van de ouders kan opvoedingsgedrag getypeerd worden door te kijken 

naar twee centrale dimensies: ondersteuning en controle. Ondersteuning wordt 

gekenmerkt door het gedrag van de ouder, waardoor het kind zich op zijn/haar gemak 

voelt. Een voorbeeld hiervan is het maken van grapjes of luisteren naar het kind. 

Controle is een onderdeel van het opvoedingsgedrag, dat er op gericht is het gedrag 

van het kind te veranderen of te sturen (Udema, 1996). 

Kok (1991) geeft aan dat het begrip opvoeden een dubbele betekenis heeft. Enerzijds 

wordt met opvoeden het proces als geheel aangeduid, en aan de andere kant wordt er 

het handelen van de opvoeder, als een onderdeel van dat proces mee bedoeld. Hij 

definieert opvoeden als: ‘Het in relatie staan van opvoeder(s) en opvoedeling(en), 

waarin de opvoeder zich als persoon, als wijze van mens-zijn presenteert, een klimaat 

creëert dat persoonlijkheidsgroei bevordert en leefsituaties zo hanteert dat deze 

optimale kansen biedt tot zelfontplooiing.’ Volgens Kok is het doel van opvoeden het 

optimaliseren van het proces, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

Ouders voeden hun kind op, met het oog op een bij het kind passend zelfstandig 

bestaan. De opvoeding van adolescenten vraagt om andere vaardigheden van ouders 

dan de opvoeding van jongere kinderen. Wanneer een kind met een visuele beperking 

zich in de adolescentiefase begeeft, zullen zowel het kind als de ouders nieuwe 

gedragspatronen moeten ontwikkelen om te kunnen beantwoorden aan de nieuwe 

eisen die aan hen worden gesteld. Een visuele beperking kan afhankelijkheid met zich 

mee brengen, en deze staat recht tegenover de eis tot onafhankelijkheid die de 

samenleving stelt aan volwassenen (Weenen, 2005).   
 

1.1 Voorgaande projecten 

In de afgelopen decennia is er op diverse gebieden onderzoek gedaan naar 

adolescenten met een visuele beperking. De meest relevante onderzoeken zullen in de 

volgende paragrafen worden beschreven. 

 



1.1.1 Onderzoek Kef (1999) & Kef en Deković (2004) 

Kef heeft onderzoek gedaan naar het persoonlijke netwerk en de psychosociale 

kenmerken van adolescenten met een visuele beperking (Kef, 1999). De adolescenten 

die meewerkten aan het onderzoek, werden onder andere onderverdeeld naar ernst van 

de beperking, in de groepen: blind, ernstig visueel beperkt en matig visueel beperkt. 

Tevens is er gekeken naar verschillen in sociale ondersteuning tussen vaders en 

moeders. 

Er is onderzocht of er verschillen waren in kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van 

de persoonlijke netwerken van adolescenten met een visuele beperking en 

adolescenten zonder visuele beperking. Hieruit is gebleken dat voornamelijk de 

kwalitatieve aspecten van het persoonlijke netwerk van belang waren voor 

adolescenten met een visuele beperking. Er kwam naar voren dat zij redelijk veel 

steun van hun persoonlijk netwerk kregen, voornamelijk van hun ouders en 

leeftijdsgenoten. De meerderheid van de adolescenten bleek tevreden over de steun 

die zij ontvingen. Sociale steun van leeftijdsgenoten, werd als belangrijker ervaren 

dan ouderlijke steun. Kef gaf de leeftijd van de respondenten (14 t/m 24 jaar) hiervoor 

als een mogelijke verklaring. Ook kon uit dit onderzoek een duidelijk 
verschil worden aangetoond tussen vaders en moeders van adolescenten 

met een visuele beperking. Moeders hadden een grotere ondersteunende 

rol dan vaders.  
De sociale steun die verkregen werd van ouders en broers en zussen nam toe met de 

ernst van de beperking; adolescenten die blind waren ontvingen meer sociale steun 

dan adolescenten met een matigere beperking. Er bleken dus significante verschillen 

te zijn in de sociale steun die deze subgroepen kregen.  

In samenwerking met Deković verrichtte Kef in 2004 onderzoek naar de rol van 

ouderlijke steun en steun van leeftijdsgenoten. Voor dit onderzoek werd dezelfde 

dataset gehandhaafd als in het voormalige onderzoek van Kef (1999).  

Kef en Deković (2004) keken naar de mate waarin ouderlijke steun en steun van 

leeftijdsgenoten van invloed was op het welbevinden van jongeren met een visuele 

beperking en jongeren met een goede gezichtsscherpte. Het onderzoek indiceert dat er 

een lineaire relatie is tussen steun van leeftijdsgenoten en het welbevinden van 

jongeren met een visuele beperking. De rol van ouderlijke steun heeft minder invloed 

op jongeren met een visuele beperking dan op jongeren met een goede 

gezichtsscherpte.  



Volgens Kef en Deković reflecteren de belangen van steun van leeftijdsgenoten voor 

jongeren met een visuele beperking de drang naar onafhankelijkheid van hun ouders, 

en de behoefte zo normaal mogelijk gevonden te worden door hun leeftijdsgenoten. 
Tevens werd in dit onderzoek, in tegenstelling tot het onderzoek van 

Kef (1999), een duidelijke correlatie gevonden tussen moeders en 

vaders op het gebied van steun.  
 

1.1.2 Onderzoek Udema (1996) 

In 1996 heeft Udema onder begeleiding van Kef onderzoek gedaan naar het 

opvoedingsgedrag van ouders van adolescenten met een visuele beperking en wat de 

invloed is van dit opvoedingsgedrag op zelfwaardering, acceptatie van de beperking 

en het persoonlijk netwerk van de adolescenten. Ze keek onder andere naar hoe het 

opvoedingsgedrag van deze ouders te omschrijven viel en of er met betrekking tot de 

genoemde variabelen een verschil te constateren was tussen verschillende subgroepen. 

Er is gebruik gemaakt van vragenlijsten. Deze bestonden uit items over 

opvoedingsgedrag van ouders. De items zijn geselecteerd aan de hand van de 

volgende criteria: de instrumenten moesten opvoedingsgedrag meten, in het bijzonder 

het uiten van affectie, gevoelens en het toekennen van autonomie. Udema heeft 

ouders van adolescenten met een visuele beperking van 14 tot 18 jaar gevraagd de 

vragenlijst in te vullen. De onderzoeksgroep bestond uit 23 jongens en 18 meisjes. 

Hiervan waren er 11 slechtziend, 23 matig slechtziend, en 1 blind. Alle adolescenten 

waren thuiswonend (waarvan twee alleen in het weekend), bij hun biologische ouders. 

In totaal hebben 80 ouders (40 vaders en 40 moeders) de vragenlijsten geretourneerd. 

Aan de hand van deze data, heeft Udema resultaten weergegeven en conclusies 

getrokken.  

Een deel van dit onderzoek kan vergeleken worden met het onderzoek van Udema. De 

resultaten van Udema zullen worden weergegeven bij de te onderzoeken variabelen 

uit dit onderzoek in de paragrafen 1.3 tot en met 1.8. 

 

1.2 Probleemstelling 

Met dit onderzoek wordt een vergelijk gemaakt  tussen het opvoedingsgedrag van 

ouders van een adolescent met een visuele beperking in 2004, en het 

opvoedingsgedrag van ouders  van een adolescent met een visuele beperking in 1996 

(Udema)   



 



De variabelen waar in dit onderzoek naar gekeken wordt, zijn: autonomie, 

responsiviteit, overprotectie, toezicht houden en consistentie. Daarnaast wordt een 

onderscheid gemaakt tussen slechtziendheid en blindheid. Om een vergelijk te kunnen 

maken tussen 1996 en 2004 worden de resultaten en conclusies van het onderzoek van 

Udema (1996) gebruikt.  

 

1.3 Autonomie  

Adolescentie heeft betrekking op een fase in de ontwikkeling waarin essentiële 

veranderingen plaatsvinden op biologisch, cognitief en sociaal-emotioneel niveau. In 

deze fase vol veranderingen is het voor adolescenten van belang dat zij een eigen 

identiteit ontwikkelen, onafhankelijk worden en een eigen plaats krijgen in de 

maatschappij. Doordat adolescenten door hun beperking tot op een bepaalde hoogte 

afhankelijk blijven van hun ouders, kan het voor hen moeilijker zijn om autonomie te 

verkrijgen dan voor adolescenten die deze beperking niet hebben. Verschillen in 

opvoedingsgedrag van ouders zal effect hebben op de ontwikkeling van de autonomie 

van de adolescent. (Gringhuis, Moonen, Van Woudenberg, 1996). 

In 1996 scoorden de ouders hoog op autonomie. Zij kennen opvallend veel autonomie 

toe aan hun kinderen met een visuele beperking en ze straffen weinig. Ook bleek dat 

een hoge mate van toekennen van autonomie door vader samenhing met een hoge 

zelfwaardering van de dochter.  

 

1.4 Responsiviteit 

Responsief gedrag kan getypeerd worden als het adequaat en affectief reageren op 

signalen, behoeften en wensen van het kind. Dit betekent dat de ouder in staat is op 

het juiste moment een reactie te geven op de wensen of het gedrag van het kind. 

Van mensen die een visuele beperking hebben is bekend dat ze soms hun gezicht 

afwenden om beter te kunnen luisteren, minder expressie tonen, en een passieve 

indruk kunnen geven.  

Een verkeerde interpretatie van gedrag kan van invloed zijn op de reactie die de 

omgeving op hen geeft (Udema 1996). Om dit te voorkomen is het belangrijk om 

tijdens de opvoeding te kijken hoe ouders gedrag interpreteren en hoe ze hun reactie 

afstemmen op deze interpretatie. Sluit de reactie aan bij de daadwerkelijke wensen en 

behoeften van het kind? Of wordt er door een verkeerde interpretatie een andere 

reactie gegeven dan het kind had verwacht?  



Wat onder andere van belang is bij responsiviteit, is steun van ouders en vrienden.  



Resultaten van het onderzoek van Helsen, Vollebergh, Meeus (2000) lieten zien dat 

‘peer support’ (ondersteuning van leeftijdsgenoten) voor adolescenten met een visuele 

beperking belangrijker is dan ‘parental support’ (ondersteuning van ouders). Ondanks 

het feit dat adolescenten met een visuele beperking het belangrijker vinden dat ze 

gesteund worden door leeftijdgenoten, blijkt uit onderzoek van Kef en Deković 

(2004) dat zij in feite meer steun van hun ouders krijgen dan van hun leeftijdsgenoten. 

Het responsieve gedrag van ouders kan dus van invloed zijn op de ontwikkeling van 

de adolescent. 

In 1996 scoorden de ouders hoog op responsiviteit, ze zijn betrokken en tonen veel 

affectie naar hun kinderen. Ze staan open voor de gevoelens van hun kinderen en 

kunnen hier goed mee omgaan. Ze kunnen hun gevoelens goed uiten ten opzichte van 

hun kinderen. Ze zijn responsief. 

 

1.5 Overprotectie 

Wanneer een kind een visuele beperking heeft of ontwikkelt, kunnen ouders de 

neiging hebben hun kind te veel te beschermen. Men spreekt hier van overprotectie bij 

de ouders. Het gevolg hiervan kan zijn dat er een aangeleerde hulpeloosheid ontstaat, 

wat betekent dat het kind beperkt wordt in zijn mogelijkheden en hierdoor afhankelijk 

blijft van anderen. Doordat de ouders hun kind te veel in bescherming nemen, krijgt 

het kind geen ruimte zichzelf te ontwikkelen op het gebied van zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid. Met name de adolescentiefase is voor het kind een cruciale periode 

om zich te ontplooien en steeds onafhankelijker te kunnen worden van de ouders.  

Voor de ouders is het belangrijk om te zoeken naar een balans tussen de extra zorg die 

een kind met een visuele beperking soms nodig heeft, en het creëren van situaties 

waardoor het kind zich kan ontplooien. Om te kunnen voorkomen dat ouders hun kind 

te veel in bescherming nemen, is het tevens van belang dat ze al ver voor de 

adolescentiefase bewust kijken naar de zelfstandigheid die ze hun kind kunnen geven 

(Gringhuis, Moonen, Van Woudenberg, 1996). 

In het onderzoek van Udema (1996) bleek een hoge score op affectie-expressie van de 

moeder, samen te gaan met een lage score op zelfwaardering. De vraag die hieruit 

voortkwam was hoe deze correlatie te interpreteren viel. Een mogelijkheid is, dat er 

sprake was van overbescherming door de moeder. Een andere mogelijkheid is dat de 

jongere zijn/haar moeder meer uitnodigt tot het tonen van affectie, doordat hij/zij niet 

lekker in zijn/haar vel zit. Het kan ook zijn dat een lage zelfwaardering van de 



adolescent met een visuele beperking meer affectie-expressie bij zijn/haar moeder 

uitlokt.  

1.6 Toezicht houden 

Ouders houden toezicht op hun kinderen door zich onder meer in te leven in de 

belevingswereld van hun kind. Het is voor ouders van kinderen met een visuele 

beperking van belang dat ze weten in welke activiteiten beperkingen optreden, zodat 

ze hun kinderen daarin kunnen ondersteunen.  

Een andere vorm van toezicht houden kan betrekking hebben op de activiteiten die 

buitenshuis plaatsvinden. Vooral adolescenten zullen door vergroting van hun 

netwerk en interesses meer activiteiten buiten hun ouderlijk huis ondernemen. Een 

belangrijk aspect van de opvoeding is hoe ouders hiermee omgaan. Houden ouders 

toezicht en weten zij precies wat er in het leven van hun kind speelt? Laten ze hun 

kind zonder enig toezicht gaan? Of vinden zij een tussenweg? Ook ouders van 

adolescenten met een visuele beperking zullen hiermee om moeten kunnen gaan en 

hun eventuele overprotectie in de opvoeding moeten verminderen, zodat hun kind de 

gelegenheid krijgt zichzelf buitenshuis te kunnen ontplooien (Gringhuis, Moonen, 

Van Woudenberg, 1996). 

  

1.7 Consistentie 

Onder consistentie wordt striktheid, het duidelijk stellen van regels en rechtvaardig 

zijn in het bestraffen van overtredingen verstaan. Het biedt kinderen structuur en 

duidelijkheid. Sommige ouders vinden het moeilijk om consistent op te treden tegen 

hun kinderen. Dit kan invloed hebben op het kind. Ouders van kinderen met een 

visuele beperking hebben hier ook mee te maken. Het kan zijn dat er moeilijkheden 

ontstaan door het nastreven van bepaalde regels in huis voor het kind met een visuele 

beperking, doordat het kind het bijvoorbeeld niet kan of niet wil. Het is aan de ouders 

om hier een passende oplossing voor te zoeken en er een consequentie in te creëren, 

zodat het voor het kind duidelijkheid biedt (Gringhuis, Moonen, Van Woudenberg, 

1996). 

  

1.8 Verschillende subgroepen binnen gezinnen 

Gezinnen kunnen een zeer diverse samenstelling hebben. Het aantal gezinsleden, de 

burgerlijke staat van de ouders of het geslacht van de diverse gezinsleden kunnen 



bijvoorbeeld verschillen. Wanneer er gekeken wordt naar het opvoedingsgedrag van 

ouders, is het belangrijk een beeld te krijgen van de samenstelling van het gezin.  

In dit onderzoek wordt gekeken naar het opvoedingsgedrag van ouders van een 

adolescent met een visuele beperking. Daarbij wordt gekeken naar de verschillen in 

opvoedingsgedrag binnen diverse gezinssamenstellingen.  

Ook wordt er gekeken naar de verschillen in opvoedingsgedrag tussen vaders en 

moeders. Een ander onderscheid dat gemaakt wordt is het onderscheid tussen 

opvoedingsgedrag van ouders van adolescenten die blind zijn en opvoedingsgedrag 

van ouders van adolescenten die slechtziend zijn. Hierbij zal een vergelijk worden 

gemaakt tussen de onderzoeksresultaten van nu en van 1996 (Udema, 1996). 

De centrale onderzoeksvraag van pagina 3 kan worden opgesplitst in een aantal te 

onderzoeken subvragen. Deze zijn: 

 

• Vaders vergeleken met moeders.  

Zijn er verschillen en/of overeenkomsten in het opvoedingsgedrag tussen vaders 

en moeders wat betreft responsiviteit  en overprotectie? Heeft dit betrekking op de 

autonomie van het kind? Hoe gaat een vader of moeder om met de visuele 

beperking van zijn of haar kind? 

In het onderzoek van Udema (1996) werd een significant verschil gevonden 

tussen moederlijk en vaderlijk opvoedingsgedrag met betrekking tot de schaal 

omgaan met gevoelens. Moeders zouden dit beter kunnen dan vaders. 

Daarentegen zijn er ook duidelijke overeenkomsten in de scores te vinden tussen 

opvoedingsgedrag van vaders en moeders. Beide ouders blijken affectief, 

betrokken en responsief te zijn ten opzichte van hun kind.   

• Ouders van adolescenten die blind zijn versus ouders van adolescenten die 

slechtziend zijn.  

Voor deze subvraag zal er gekeken worden naar de verschillen en/of 

overeenkomsten in opvoedingsgedrag tussen ouders die een adolescent hebben die 

blind is en ouders die een adolescent hebben die slechtziend is.  

Uit het onderzoek van Udema (1996) bleek dat er geen significante verschillen 

waren tussen het opvoedingsgedrag van ouders van adolescenten die matig 

slechtziend zijn en ouders van adolescenten die ernstig slechtziend zijn. Omdat er 

maar één adolescent die blind is aan het onderzoek deelnam, is er geen 



vergelijking gemaakt in het opvoedingsgedrag van ouders van adolescenten die 

blind zijn en ouders van slechtziende adolescenten. 

• Gezinnen met meerdere gezinsleden met een visuele beperking versus 

gezinnen met  één gezinslid met een visuele beperking.  

 

 

Wanneer meerdere gezinsleden een visuele beperking hebben, is te verwachten 

dat  

ouders in deze gezinnen beter kunnen omgaan met de beperking dan ouders die 

één kind met een visuele beperking hebben. Ouders van gezinnen waar meerdere 

gezinsleden een visuele beperking hebben, weten wellicht beter waar ze hulp 

kunnen zoeken en hoe ze om moeten gaan met de visuele beperking.  

 



2 Methode 
In het voorgaande hoofdstuk is het theoretisch kader in kaart gebracht om aan te 

geven 

welke variabelen van belang zijn om inzicht te kunnen verkrijgen in 

opvoedingsgedrag van ouders van een kind met een visuele beperking. Ook zijn de 

meest relevante projecten die op dit gebied verricht zijn beschreven. In dit hoofdstuk 

zal een verdere uitleg worden gegeven over de procedure van het onderzoek en de 

instrumenten die hiervoor zijn gebruikt.  

 

2.1 Procedure 

Dit onderzoek bestond uit twee fases. In de eerste fase is er een vragenlijst 
opgesteld door Kef (2005) voor ouders van adolescenten met een visuele 

beperking. Het doel van deze vragenlijst was informatie verkrijgen over het 
opvoedingsgedrag van deze ouders (N=161). Als aanvulling op de vragenlijst, 

werden in een tweede fase van dit onderzoek, in het kader van deze 
bachelorthese, diepte interviews bij acht ouderparen (N=16) afgenomen. Het doel 
van deze interviews was inzicht krijgen in de specifieke belevingen en ervaringen 

van ouders die een adolescent met een visuele beperking opvoeden. 
In het onderzoek van Kef (2005) werden adolescenten geïnterviewd over hun visuele 

beperking. Om inzicht te krijgen in dit gebied, zijn interviews afgenomen bij deze 

doelgroep. Na afloop van de interviews werd aan de respondenten toestemming 

gevraagd om hun ouders voor vervolgonderzoek te benaderen, gericht op ondermeer 

het opvoedingsgedrag van de ouders. Indien goedkeuring werd gegeven, werden de 

ouders benaderd. De ouders die positief reageerden werd een pakket toegestuurd met 

de vragenlijst. Dit pakket bevatte een papieren versie van de vragenlijst en een 

diskette met een CASAQ (computer self-administered questionnaire), zodat de 

respondenten konden kiezen welke versie zij het prettigst vonden om in te vullen. Een 

van de voordelen van het gebruik van een computergestuurde methode is dat er geen 

vragen overgeslagen kunnen worden en dat er maar één antwoordmogelijkheid kan 

worden aangekruist. Daarnaast gaat het dataverwerkingsproces sneller, omdat de 

onderzoeker de gegevens niet meer in de computer hoeft in te voeren. Uiteindelijk 

gebruikte 15% van de respondenten de CASAQ en 85% van de respondenten 

gebruikte de papieren vragenlijst.  

Aan de hand van de data, verkregen via de ingevulde vragenlijsten en de gegeven 

toestemming van ouders om mee te werken aan verder onderzoek, zijn acht 

ouderparen benaderd voor een diepte interview. Van deze ouderparen, hebben twee 



ouderparen een adolescent die blind is, een ouderpaar heeft een adolescent met een 

ernstig slechtziende beperking en vijf ouderparen hebben een adolescent met een 

matig slechtziende beperking. Daarnaast zijn de ouderparen geselecteerd op het 

geslacht van hun adolescent (vier jongens, vier meisjes), op hun score op de 

vragenlijst van Kef (2005) waaruit bleek of ze de opvoeding relatief positief of 

negatief hebben ervaren (vier positief, vier negatief) en op hun woonplaats. Dit laatste 

was van belang voor de spreiding van de participanten over het land. Het betrof een 

semi-gestructureerd interview, waarbij vragen werden gesteld aan de hand van een 

vragenlijst. Het doel was het specifieke verhaal van de ouders over de opvoeding van 

een adolescent met een visuele beperking boven tafel te krijgen. Tevens werd er 

gevraagd naar de onderlinge relatie(s) tussen de desbetreffende adolescent met 

eventuele broer(s) en/of zus(sen) Tot slot werd er geïnformeerd naar overeenkomsten 

en/of verschillen tussen de opvoeding van vaders en moeders onderling.  

Het interview bevatte vragen over responsiviteit, overprotectie, autonomie, toezicht 

houden en consistentie. Dit interview was een aanvulling op het vragenlijstonderzoek 

van Kef (2005), en bood de mogelijkheid recht te doen aan het unieke van ieder gezin. 

Het vragenlijstonderzoek bevatte stellingen waarbij de ouders konden aankruisen of 

ze het eens of oneens waren met de stelling. Een verschil met het diepte interview was 

dat het interview bestond uit open vragen, met als doel de ouders meer ruimte te 

geven hun eigen verhaal te doen met betrekking tot het opvoeden van een visueel 

beperkt kind. Op deze wijze kon inzicht worden verkregen in wat ouders beschouwen 

als mogelijkheden en als beperkingen in het opvoeden van hun kind. Vragen als: ‘Hoe 

heeft u het opvoeden van een kind met een visuele beperking tot nu toe ervaren?’ en 

‘Wat helpt u bij mogelijke opvoedingsproblemen in het opvoeden van uw kind?’ zijn 

in het interview gesteld. 

Iedere auteur van dit onderzoek heeft twee interviews (van ongeveer een uur) 
afgenomen bij de ouders thuis. Beide ouders waren bij de interviews aanwezig. 
Alles werd, met toestemming van de ouders, opgenomen op cassetteband, zodat 
de antwoorden later konden worden verwerkt. De interviewers wisten vooraf 

niet of het een positief (+) of negatief (-) ouderpaar betrof.  
 
2.2 Onderzoeksgroep 
 
Van 106 adolescenten met een visuele beperking hebben 161 ouders (vaders en/of 

moeders) de vragenlijst geretourneerd. De groep ouders bestond voor 41% uit vaders 

en voor 59% uit moeders.  



81% van de adolescenten woonden samen met beide biologische ouders. Van de 

andere adolescenten komt 11% uit een eenoudergezin, 4% uit een adoptiegezin en 4% 

uit een gezin waar een biologische ouder aanwezig was met een nieuwe partner. 

Van de adolescenten in kwestie is 44% het oudste of enige kind in het gezin, 22% het 

middelste en 34% het jongste kind. 13% van de adolescenten heeft één of enige 

broer(s) en/of zus(sen) met een visuele beperking. Verder heeft 9% van de 

adolescenten een of twee opvoeders die visueel beperkt waren.  

 

2.3 Instrumenten 

In het onderzoek werd in de eerste fase gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde 

schriftelijke vragenlijst uit het project van Kef (2005). Deze vragenlijst is zorgvuldig 

opgesteld, met heldere vragen, om bedreigingen voor interne validiteit tegen te 

kunnen tegengaan. Er zijn enkele open vragen opgenomen, maar de vragenlijst 

bestond met name uit beweringen, waarbij de ouders konden aankruisen in hoeverre 

zij het met de bewering eens waren (zie bijlage I). De oorspronkelijke vragenlijst 

bevatte vele concepten, waarvan er voor deze bachelorthese vijf nader zijn belicht. 

Deze zijn: autonomie, responsiviteit, overprotectie, toezicht houden en consistentie. 

Voor een overzicht van de bijbehorende items zie bijlage I. 

 
Tabel 2.1: Gebruikte vragenlijsten per variabele 

Variabele Gebruikte vragenlijst(en) 

Autonomie NOV (Nijmeegse Opvoedingsvragenlijst), APARI (Amsterdamse 

versie van de Parental Attitude Research Instrument) 

Responsiviteit NOV  

Overprotectie APARI 

Toezicht 

houden 

VTH (Vragenlijst Toezicht Houden) 

Consistentie PDI (Parental Dimensions Inventory) 

 

Om de variabele ‘autonomie’  te onderzoeken werd gebruik gemaakt van de subschaal 

autonomie uit de NOV, Nijmeegse Opvoedingsvragenlijst, van Gerris, Vermulst, Van 

Boxten, Janssens, Van Zutphen en Felling, (1993) en Gerrits, Deković, Groenendaal 

en Noom, (1996). Deze subschaal van de NOV bestaat uit zeven items. Daarnaast 

werd de subschaal autonomie (tien items) uit de APARI, Amsterdamse versie van de 



Parental Attitude Research Instrument (Heynendael, Tax & Persoon, 1979), in de 

vragenlijst opgenomen om autonomie te meten. 

De variabele ‘responsiviteit’ werd in de vragenlijst opgenomen door de subschaal 

responsiviteit (acht items) uit de NOV (Nijmeegse Opvoedingsvragenlijst) te 

gebruiken.  

De vragenlijst bevatte de subschaal overprotectie (vier items) De uit de APARI 

(Amsterdamse versie van de Parental Attitude Research Instrument), met het doel 

overprotectie te meten. 

De VTH, Vragenlijst Toezicht Houden (Deković, 1996 en Brown, Mounts Lamborn 

en Steinberg, 1993), was eveneens toegevoegd, om de variabele toezicht houden te 

onderzoeken. De gehele VTH, bestaande uit zes items was in de vragenlijst 

opgenomen. Deze is gebruikt om kennis te verkrijgen over de mate van betrokkenheid 

van ouders ten opzichte van hun kind. 

De variabele consistentie werd in de vragenlijst opgenomen door de subschaal 

consistentie (acht items) uit de PDI , Parenting Dimensions Inventory. 

 

2.4 Inhoud interview 

De vragen voor de interviews (zie bijlage II voor een compleet overzicht) zijn deels 

gebaseerd op de bovengenoemde gestandaardiseerde vragenlijst uit het onderzoek van 

Kef (2005). Het interview is ingedeeld aan de hand van de vijf te onderzoeken 

variabelen: responsiviteit, autonomie/overprotectie, toezicht houden en consistentie. 

Voor het onderdeel responsiviteit werd gekeken naar hoe ouders hun kind kunnen 

steunen in zijn/haar gevoelens. Bij het onderdeel autonomie/overprotectie werden 

vragen gesteld in hoeverre de ouders hun kind kunnen stimuleren in het ontwikkelen 

van een onafhankelijk leven. Voor het onderdeel toezicht houden werd de vraag 

gesteld of, waarom en hoe ouders hun kind stimuleren in het ondernemen van 

activiteiten. Bij het onderdeel consistentie werden vragen gesteld die betrekking 

hadden op de regels die het gezin handhaaft. Bij elk van deze variabelen werden 

tevens vragen gesteld over de rol van de visuele beperking van het kind, de 

overeenkomsten en/of verschillen in de opvoeding tussen vader en moeder, de 

vergelijking tussen het opvoeden vroeger en het opvoeden nu, en de verschillen en/of 

overeenkomsten in het opvoeden van een kind met een visuele beperking en de 

(eventuele) andere kinderen in het gezin. 



De resultaten van de interviews werden kwalitatief geanalyseerd en beschreven. Aan 

de hand van de analyse werd een score toegekend (positief of negatief) aan de 

verschillende variabelen en subgroepen. De scores werden gegeven van zeer positief 

(+ +), naar positief (+), naar matig (+ -), naar negatief (-), naar zeer negatief (- -). 

 



2.5 Betrouwbaarheid en validiteit 

Dit onderzoek is een vergelijking met het correlationele onderzoek van Udema uit 

1996. Het feit dat dit onderzoek vergeleken wordt met eerder onderzoek, is 

bevorderlijk voor de betrouwbaarheid van de resultaten.  
 

Tabel 2.2: Cronbachs alpha gegevens 
Variabele Cronbachs alpha 
Autonomie-nov 0.70 
Autonomie-apari 0.64 
Responsiviteit 0.86 
Overprotectie 0.55 
Toezicht houden 0.83 
Consistentie 0.63 
 
De Cronbachs alpha’s geven aan dat de schalen met een hoge betrouwbaarheid het 

meest zorgvuldige resultaat weergeven. De variabele responsiviteit geeft aan een hoge 

betrouwbaarheid heeft. De overige variabelen lijken ook betrouwbaar te zijn. De 

variabele  overprotectie geeft echter een lagere betrouwbaarheid aan. Het zou kunnen 

zijn dat de resultaten wat betreft overprotectie minder betrouwbaar zijn dan de overige 

variabelen. 

De kwalitatieve beschrijving van de interviewgegevens, werd vergeleken met de 

kwantitatieve data van de gestandaardiseerde vragenlijsten. Deze interviews gaven 

zodoende een verdieping in het unieke van ieder gezin en leverde mede een bijdrage 

aan de vergroting van de betrouwbaarheid en interne validiteit. 

 



3 Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. In paragraaf 

3.1 zullen beschrijvende onderzoeksresultaten worden weergegeven. In paragraaf 3.2 

komen de verschillende subgroepen, met betrekking tot de variabelen autonomie, 

responsiviteit, overprotectie, toezicht houden en consistentie aan bod. In paragraaf 3.3 

worden de resultaten van de interviews gepresenteerd en tot slot zal in 3.4 een 

vergelijk worden gemaakt met de resultaten van het onderzoek van Udema uit 1996. 

 

3.1 Beschrijvende onderzoeksresultaten 

In deze paragraaf wordt een beschrijvende analyse gegeven over het 

opvoedingsgedrag van vaders en moeders met betrekking tot de variabelen 

responsiviteit, autonomie, overprotectie, consistentie en toezicht houden. De 

onderzoeksgroep bestond uit 161 participanten, waaronder 58% moeders en 42% 

vaders. Tabel 3.1 geeft een overzicht van alle beschrijvende resultaten. 

 
Tabel 3.1: Beschrijvende onderzoeksresultaten (N=161) 

Variabele Gemiddelde Sd Range 

Autonomie-NOV 5.02 0.57 1.00 – 6.00 

Autonomie-APARI 3.28 0.40 1.00 – 4.00 

Responsiviteit 4.94 0.63 1.00 – 6.00 

Overprotectie 1.72 0.47 1.00 – 4.00 

Toezicht houden 3.27 0.43 1.00 – 4.00 

Consistentie 4.47 0.71 1.00 – 6.00 

 

Ten behoeve van de variabelen, moesten de ouders antwoord geven op voornamelijk 

open vragen. De ouders moesten aangeven of ze het met uitspraken: helemaal oneens, 

tamelijk oneens, beetje oneens, beetje eens, tamelijk eens of helemaal eens waren. 

Voor de variabelen autonomie-NOV, responsiviteit en consistentie geldt bij een hoge 

score dat de ouders veel autonomie toekennen, responsief zijn, en consistent kunnen 

optreden ten opzichte van hun kind. Een lage score betekent dat de ouders weinig 

autonomie toekennen, minder responsief zijn, en minder consistent zijn.  

 



Bij de variabelen autonomie-apari, overprotectie en toezicht houden, geldt bij een 

hoge score dat de ouders veel autonomie toekennen, veel beschermen, en betrokken 

zijn bij wat er in het leven van hun kind afspeelt. Bij een lage score geldt dat de 

ouders weinig autonomie toekennen, weinig beschermen, en minder betrokkenheid 

tonen. 

Voor de schaal autonomie-NOV en autonomie-APARI, moesten de opvoeders 

aangeven hoe ze denken over de mate van zelfstandigheid van hun kind. Voorbeelden 

hiervan: afhankelijkheid van de adolescent, de ruimte die gegeven wordt om 

zelfstandigheid te ontwikkelen. Op de schaal autonomie-NOV scoorden de ouders 

gemiddeld 5.02 en op de schaal autonomie-APARI scoorden de ouders gemiddeld 

3.28. Dit duidt erop dat ouders op dit gebied nauwelijks moeilijkheden ervaren, en 

hun kind veel autonomie proberen te geven. 

Bij de schaal responsiviteit, moesten de ouders aangeven of ze het al dan niet eens 

waren met uitspraken over responsiviteit. Voorbeelden van vragen die aan bod zijn 

gekomen: als het niet zo goed gaat met mijn kind, dan lukt het om mijn kind te 

troosten, als mijn kind verdrietig is, of ergens mee zit, dan heb ik dat in de gaten, ik 

weet heel goed wat mijn kind wil en voelt. Op deze schaal scoren de ouders 

gemiddeld 4.94, wat erop duidt dat de meeste ouders geen moeilijkheden ervaren wat 

betreft responsiviteit. Ze reageren op een sensitieve manier. 

Ten aanzien van de schaal overprotectie, bleek dat de ouders 1.72 scoorden. Deze 

score duidt erop dat de ouders op dit gebied geen moeilijkheden ervaren. Dit betekent 

dat de ouders hun kind dat een visuele beperking heeft, niet te veel beschermen en 

hun kind zodoende ruimte geven om zelfstandigheid en zelfredzaamheid te 

ontwikkelen.  

Bij de schaal toezicht houden zien we een gemiddelde score van 3.27. Ook bij deze 

variabele lijkt het erop dat de ouders nauwelijks moeilijkheden ervaren. Dit duidt erop 

dat de ouders veel weten over het leven van hun kind, dat ze betrokken zijn. 

Ten aanzien van de schaal consistentie, bleek dat de ouders gemiddeld 4.47 scoorden. 

Bij deze schaal kregen de ouders vragen over het hanteren en handhaven van regels. 

Een score van 4.47 duidt erop dat de ouders geen moeilijkheden ervaren wat betreft 

consistentie. 

 

3.2 Verschillen tussen subgroepen 



Allereerst zal in paragraaf 3.2.1 ingegaan worden op de verschillen in 

opvoedingsgedrag tussen vaders en moeders. Vervolgens worden in paragraaf 3.2.2 

de verschillen weergegeven tussen de opvoeding van een adolescent die blind is en 

een adolescent die slechtziend is.  

In paragraaf 3.2.3 wordt ingegaan op de verschillen tussen gezinnen met één of 

meerdere kinderen die een visuele beperking hebben. Ook worden de verschillen 

tussen gezinnen waarbij de vader of moeder al dan niet een visuele beperking heeft 

besproken. 

3.2.1 Vaders vergeleken met moeders 

In dit onderzoek is nagegaan of er verschillen in opvoedingsgedrag tussen vaders en 

moeders zijn. Hierbij is gelet op de variabelen autonomie, responsiviteit, 

overprotectie, toezicht houden en consistentie. De onderzoeksgroep bestond uit 161 

participanten, waaronder 58% moeders en 42% vaders. In tabel 3.2 zijn de verschillen 

tussen vaders en moeders weergegeven.  

 
Tabel 3.2: Verschillen tussen vaders en moeders met betrekking tot de vijf variabelen. 

Variabele Vaders Moeders Verschil t p 

Autonomie-NOV 4.92 5.09 -0.17 -1.93 0.06 

Autonomie-APARI 3.34 3.24  0.11 1.65 0,11 

Responsiviteit 4.76 5.07 -0.31 -3.12 0.00 

Overprotectie 1.83 1.64 0.19 2.53 0,01 

Toezicht houden 3.15 3.35 -0.19 -2.72 0.01 

Consistentie 4.39 4.52 -0.13 -1.17 0.15 

 

Tabel 3.2 geeft weer dat er drie significante opvoedingsverschillen zijn tussen vaders 

en moeders. Zij verschillen op de variabelen responsiviteit (t(147,82) = -3.12, 

p=0.00), overprotectie (t(133,29) = 2.53, p=0.01) en toezicht houden (t(143) = -2.72, 

p=0.01).  

Het bleek dat moeders responsiever zijn en meer toezicht houden dan vaders en 

vaders bleken op de variabele overprotectie hoger te scoren dan moeders. Het lijkt 

erop dat moeders zich beter kunnen inleven en beter kunnen omgaan met de 

gevoelens en emoties van hun kind met een visuele beperking. Bij vaders lijkt er meer 

overprotectie te zijn dan bij moeders, wat inhoudt dat zij meer beschermend naar hun 

kind met een visuele beperking zijn dan moeders. Dit neemt niet weg, dat het erop 



duidt dat moeders meer toezicht houden op het leven van hun kind. Bij de variabele 

autonomie-NOV is er sprake van een trend (0.05<p<0.1) dit betekent dat er net geen 

sprake is van een significant verschil (t(155)=-1.93, p = 0.06)  Dit duidt erop dat de 

score van moeders op autonomie-NOV net niet significant verschilt van de score van 

vaders op autonomie-NOV. Bij de variabele autonomie-APARI en consistentie, zijn 

geen significante verschillen gevonden.  

 

 

 

 

3.2.2 Ouders van adolescenten die blind zijn versus ouders van adolescenten die 

slechtziend zijn 

In dit onderzoek is, met behulp van een t-test nagegaan of er verschillen zijn tussen de 

opvoeding van een adolescent die slechtziend is en de opvoeding van een adolescent 

die blind is. De onderzoeksgroep bestond uit 161 ouders, waaronder een groot aantal 

ouderparen. Van deze 161 ouders zijn er 28 ouders van een blind kind en 123 ouders 

van een slechtziend kind.  In tabel 3.3 staan de gegevens over de verschillen tussen 

opvoedingsgedrag van ouders met een adolescent die blind is of met een adolescent 

die slechtziend is. 

 
Tabel 3.3: Verschillen tussen opvoedingsgedrag van ouders van adolescenten die blind zijn en ouders 

van adolescenten die slechtziend zijn. 

Variabele Ouders van een 

blind kind 

(N=28) 

Ouders van een 

slechtziend 

kind 

(N=123) 

Verschil  t p 

Autonomie-NOV 5.10 5.00 0.10 0.803 0.42 

Autonomie-APARI 3.31 3.26 0.04 0.563 0.58 

Responsiviteit 4.90 4.95    -0.05 -0.354 0.72 

Overprotectie 1.71 1.70 0.01 0.150 0.88 

Toezicht houden 3.30 3.25 0.05 0.485 0.63 

Consistentie 4.29 4.52 -0.23 -1.56 0.12 

 



In tabel 3.3 is te zien dat er geen significante verschillen zijn tussen het 

opvoedingsgedrag van ouders van een adolescent die blind is en het 

opvoedingsgedrag van ouders van een adolescent die slechtziend is. Aangezien er ook 

geen trends te zien zijn, lijkt het erop dat het voor de opvoeding nauwelijks verschil 

maakt voor de opvoeding of de adolescent blind of slechtziend is.  

 

Udema (1996) heeft een vergelijk gemaakt tussen opvoedingsgedrag van ouders bij 

adolescenten die een ernstige visuele beperking hebben en adolescenten die een 

matige visuele beperking hebben. De categorie adolescenten die blind zijn, kon niet in 

haar vergelijk worden opgenomen, omdat maar één deelnemer van haar onderzoek 

binnen deze categorie viel. Hierdoor konden geen gegeneraliseerde uitspraken worden 

gedaan over deze categorie adolescenten.  

Om te onderzoeken of er verschillen zijn in het opvoedingsgedrag van ouders van 

adolescenten die blind, matig slechtziend of ernstig slechtziend zijn, is er in het 

huidige onderzoek een one-way-anova en tevens een post-hoc-vergelijking uitgevoerd 

met drie groepen. De resultaten van deze vergelijking zijn weergegeven in tabel 3.4.  

In deze tabel is te zien dat er geen significante verschillen en geen trends zijn tussen 

de opvoeding van een adolescent die blind, ernstig slechtziend of matig slechtziend is. 

Ook bij deze vergelijking wijst het erop dat het voor de opvoeding nauwelijks verschil 

maakt of de adolescent blind, ernstig slechtziend of matig slechtziend is. 

 
Tabel 3.4: Verschillen tussen opvoedingsgedrag van ouders van adolescenten die blind, ernstig 

slechtziend of matig slechtziend zijn. 

Variabelen 

 

Ouders 

van 

een 

blind 

kind 

 

(B) 

n= 

Ouders van een 

ernstig  

slechtziend kind 

(E) 

 

 

 

n= 

Ouders 

van een 

matig  

slechtziend 

kind (M) 

 

 

n= 

F p  

 

(B-E) 

p  

 

(B-M) 

p  

 

(E-M) 

Autonomie- 

NOV 

5.10 5.04 4.99 

 

0.44 0.92 0.64 0.88 



 

Autonomie- 

APARI 

 

3.31 3.31 3.24 0.54 1.00 0.72 0.26 

Responsiviteit 

 

4.90 5.01 4.92 0.32 0.76 0.99 0.75 

Overprotectie 

 

1.71 1.72 1.69 0.04 1.00 0.98 0.97 

Toezicht 

houden 

 

3.30 3.26 3.25 0.14 0.95 0.86 0.98 

 

 

3.2.3 Gezinnen met meerdere kinderen die een visuele beperking hebben versus 

gezinnen met één kind dat een visuele beperking heeft 

In dit onderzoek is ook nagegaan of er verschillen in opvoeding waar te nemen zijn 

tussen ouders waarbij één kind visueel beperkt is en gezinnen waarin meerdere 

gezinsleden visueel beperkt zijn. In deze paragraaf worden deze verschillen 

weergegeven. 

In deze analyse zijn de onderzoeksresultaten van de opvoeders met één kind, niet 

gebruikt. Van de ouders die overbleven heeft 13% meerdere kinderen, die eveneens 

een visuele beperking hebben, de overige 87% hebben meerdere kinderen, die echter 

geen beperking hebben. De resultaten van staan weergegeven in tabel 3.5. 

 
Tabel 3.5 Verschillen in opvoedingsgedrag in gezinnen waar één kind een visuele beperking heeft en 

gezinnen waar meerdere kinderen een visuele beperking hebben. 

Variabele Één 

kind 

VB¹ 

N=127 

Meerdere 

kinderen 

VB 

N = 21 

Verschil t p 

Autonomie-NOV 5.06 4.81 0.25 1.81 0.07 

Autonomie-APARI 3.30 3.15 0.15 1.57 0.12 

Responsiviteit 4.97 4.75 0.22 1.47 0.14 



Overprotectie 1.72 1.58 0.14 1.27 0.21 

Toezicht houden 3.26 3.28 -0.01 -0.14 0.89 

Consistentie 4.47 4.63 -0.16 -0.95 0.35 
¹VB staat voor visueel beperkt  

 

Tabel 3.5 geeft weer dat er geen significante verschillen in opvoedingsgedrag zijn bij 

de gezinnen waarin meerdere kinderen een visuele beperking hebben en in de 

gezinnen waar een kind een visuele beperking heeft. Te zien is dat er bij de variabele 

autonomie-NOV sprake is van een trend (t(146) = 1.81, p=0.07). Dit houdt in dat de 

ouders van gezinnen met één kind met een visuele beperking net niet significant hoger 

scoren op de variabele autonomie dan ouders met meerdere kinderen met een visuele 

beperking. 

Het lijkt erop dat het aantal kinderen dat een visuele beperking heeft in een gezin, niet 

van invloed is op het opvoedingsgedrag van ouders. 

 

3.2.4 Ouders die geen visuele beperking hebben versus ouders die een visuele 

beperking hebben 

Er is een t-toets uitgevoerd om te onderzoeken of er een verschil is in het 

opvoedingsgedrag van ouders die, net als hun kind, een visuele beperking hebben en 

ouders die geen visuele beperking hebben. De resultaten van deze toets zijn 

weergegeven in tabel 3.6. 

In tabel 3.6 is te zien dat er geen significante verschillen zijn gevonden op de 

variabelen autonomie, overprotectie en consistentie. Er is wel een significant verschil 

gevonden op de variabele toezicht houden (t(152) = 2.51, p=0.01), waarbij de ouders 

die zelf een visuele beperking significant hebben lager scoren dan de ouders die geen 

visuele beperking hebben. Dit duit erop dat ouders die zelf een visuele beperking 

hebben, minder toezicht houden dan de ouders die deze beperking niet hebben. Bij de 

variabele responsiviteit is sprake van een trend (t(155) = 1.78, p=0.08). Dit houdt in 

dat er net geen sprake is van een significant hogere score op responsiviteit bij ouders 

die zelf geen visuele beperking hebben. 

 
Tabel 3.6 Verschillen in opvoedingsgedrag van ouders die een visuele beperking hebben en ouders die 

geen visuele beperking hebben. 

Variabele Ouders Ouders wel Verschil t P 



geen 

beperking

(N=142) 

beperking 

 

(N=14) 

Autonomie-NOV 5.02 4.96 0.07 0.40 0.69 

Autonomie-APARI 3.27 3.35    -0.07 0.53 -0.63 

Responsiviteit 4.96 4.64 0.32 1.78 0.08 

Overprotectie 1.73 1.59 0.37 1.02 0.30 

Toezicht houden 3.30 3.00 0.30 2.51 0.01 

Consistentie 4.45 4.60    -0.15    -0.73 0.47 

 

3.3 Resultaten interviews  

In deze paragraaf worden de resultaten van de interviews, gehouden met acht 

ouderparen weergegeven. Twee van de acht ouderparen hebben een kind dat blind is, 

één ouderpaar heeft een ernstig slechtziend kind, en vijf ouderparen hebben een matig 

slechtziend kind. Daarnaast zijn de ouderparen geselecteerd op het geslacht van hun 

adolescent (vier jongens, vier meisjes), op hun score op de vragenlijst van Kef (2005) 

waaruit bleek of ze de opvoeding als relatief positief of relatief negatief hebben 

ervaren (vier positief, vier negatief).  

Deze beoordeling is gebaseerd op het groepsgemiddelde en de standaarddeviatie. Er is 

geen clinische cut off score gehanteerd. Tot slot zijn de ouders geselecteerd op hun 

woonplaats. Het doel was het specifieke verhaal van de ouders over de opvoeding van 

een adolescent met een visuele beperking boven tafel te krijgen. Het interview bevatte 

vragen over responsiviteit, overprotectie, autonomie, toezicht houden en consistentie 

(zie bijlage II). In paragraaf 3.3.1 zal worden weergegeven hoe de ouders de 

opvoeding van hun adolescent met betrekking tot de vijf variabelen, hebben ervaren. 

In paragraaf 3.3.2 zal ingegaan worden op de overeenkomsten en verschillen tussen 

de subgroepen. 

 

3.3.1 Ervaringen van ouders over de opvoeding van een adolescent met een 

visuele beperking 

Aan de interviewgegevens zijn scores toegekend. Deze scores varieerden van zeer 

positief (++) tot zeer negatief (--). De scores van de ouderparen zijn weergegeven in 

tabel 3.7  



 
Tabel 3.7: Scores van de acht ouderparen op de variabelen 

Variabele 1 2 3 4 5 6 7 8 

Autonomie ++ ++ +- ++ +- ++ +- + 

Overprotectie ++ ++ +- ++ +- ++ +- + 

Responsiviteit ++ + +- ++ +/- ++ +- + 

Toezicht houden ++ ++ + ++ + ++ + + 

Consistentie ++ + ++ ++ ++ ++ + + 
++ zeer positief, + positief, +- matig, - negatief, -- zeer negatief 

 

Autonomie en overprotectie 

De ouders gaven aan dat ze hun kinderen stimuleren in het opbouwen van een 

zelfstandig leven. Zij vertelden bijvoorbeeld, dat ze het belangrijk vinden dat het goed 

gaat met de studie en het ondernemen van activiteiten en dat ze het belangrijk vinden, 

dat hun kind een zelfstandig leven kan leiden. Drie ouderparen ervaren moeilijkheden 

in het opbouwen van een zelfstandig leven van hun kind. Ze vinden de mobiliteit van 

hun kind een probleem, dat nu vooral in de adolescentiefase naar voren komt. De 

adolescenten willen in dit opzicht graag onafhankelijk zijn, maar kunnen dat niet. Het 

niet kunnen halen van een rijbewijs, gaf bij een aantal adolescenten en ouders een 

verdrietig gevoel. 

 

Drie ouderparen gaven aan dat het uitvoeren van huishoudelijke taken niet altijd even 

soepel verloopt. ‘Stof zien ze bijvoorbeeld niet liggen en het leren koken is lastig, 

omdat ze niet kunnen imiteren’. Eén ander ouderpaar gaf aan dat ze samen met hun 

kind een heel bewuste keuze hebben gemaakt om de focus minder op de studie te 

leggen, maar meer op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van het kind. Hierbij 

denken ze aan het leren zelfstandig naar de winkel te gaan, met geld om te gaan, maar 

ook ‘kleine dingen’ als koffie zetten. Beide ouders zien dit als een heel traject waarbij 

ze steeds zoeken naar wat hun kind wel en niet kan. Moeder denkt dat ze veel van het 

kind overneemt, puur omdat het sneller gaat. 

Ook het opbouwen en onderhouden van sociale contacten brengt bij drie van de acht 

ouderparen zorgen met zich mee. Ze gaven aan dat hun kind in een sociaal isolement 

zit en dat de computer het belangrijkste is voor de adolescent. Ze zitten naast hun 

studie uren achter de computer. Aan de ene kant vinden de ouders dit fijn, omdat ze 



via de computer contact hebben met andere leeftijds- en/of lotgenoten. Aan de andere 

kant, zouden de ouders het prettig vinden als hun kind de deur uit zou gaan om 

activiteiten te ondernemen en sociale contacten op te bouwen. 

De andere vijf ouderparen zijn tevreden over de sociale contacten van hun kind. Ze 

vertelden dat ze hun kinderen eigenlijk helemaal niet hoeven aan te moedigen en te 

stimuleren in het opbouwen van een zelfstandig leven en van sociale contacten. Dat 

gaat vanzelf. Eén van de ouderparen gaf aan dat hun kind zelfs bijna teveel dingen 

onderneemt. Het enige punt wat ze noemen is dat ze hun kind moeten brengen en 

halen, maar dit ervaren ze niet als een probleem. 

 

Responsiviteit 

Uit de interviews is gebleken dat de ouders het belangrijk vinden om hun kind te 

begrijpen en te ondersteunen. Daarnaast vinden zij het belangrijk om hun gevoelens te 

uiten ten opzichte van het kind. In tabel 3.7 is te zien dat door vijf van de acht 

ouderparen positief gescoord wordt op responsiviteit. Deze ouders vertelden dat ze 

zich in kunnen leven in de gevoelens van hun kind en dat ze erover kunnen praten. Bij 

drie ouderparen is gebleken dat zij moeilijkheden ondervinden bij responsief gedrag 

ten opzichte van hun kind. Eén ouderpaar gaf bijvoorbeeld aan dat de vader zich beter 

in kan leven in en beter om kan gaan met de gevoelens en emoties van hun kind. 

Zowel adolescent, als vader accepteren de visuele beperking, ze kijken vooruit en 

richten zich op de mogelijkheden van het kind.  

De moeder vindt het moeilijk om de visuele beperking te accepteren, ze kijkt terug 

naar wat het kind niet meer kan (de visuele beperking is rond het 17de levensjaar 

ontstaan).  

Moeder zei:‘Ik weet dat ik de visuele beperking moet accepteren, maar mijn gevoel 

laat mij in de steek.’ 

Bij een ander ouderpaar werd ook aangegeven dat de vader positiever is en dat hij 

zich meer focuste op de mogelijkheden, dan op de moeilijkheden. De moeder is 

volgens eigen zeggen emotioneler. Zij kon de beperking van haar kind ook moeilijk 

accepteren.  

Bij een derde ouderpaar gaf de vader aan dat zijn kind zich gereserveerd opstelt ten 

opzichte van beide ouders en anderen, omdat het niet kan zien hoe andere mensen 

reageren op emotionele uitingen. Kijkend naar de interviewgegevens blijken een 



drietal ouderparen moeilijkheden te ondervinden bij het tonen van responsief gedrag 

in de opvoeding.  

Wat opvallend was bij de vragen over responsiviteit, was de mening van de ouders 

over de hulpverlening. De helft van de gezinnen was niet tevreden over de 

hulpverlening. Redenen hiervoor waren dat de aangedragen oplossingen niet op maat 

waren, niet genoeg naar het gezin als geheel gekeken werd of dat het gezin telkens 

zelf hulp moest inschakelen. Drie van de zestien ouders gaven aan dat zij overspannen 

geweest zijn, doordat ze niet de hulp kregen die ze nodig hadden. De andere helft van 

de gezinnen is wel tevreden over de hulpverlening. Gedurende de schoolperiode 

werden zij intensief begeleid en de hulpverlening bood goede hulpmiddelen aan de 

adolescenten. 

 

Toezicht houden 

Ouders vinden het niet alleen belangrijk, maar vooral ook leuk om te weten en te 

horen wat er in hun kind omgaat en wat hun kind doet. Twee van de acht ouderparen 

gaven aan dat ze het erg belangrijk vinden te weten of hun kind goed in het vel zit. 

Eigenlijk gaven alle ouders aan dat er activiteiten zijn waarin hun kind door de visuele 

beperking wordt beperkt, waardoor er ondersteuning van ouders nodig is. De 

volgende voorbeelden werden onder andere gegeven: straat oversteken, kleding 

kopen, en financiële zaken regelen. 

Vijf van de acht ouderparen gaven aan dat dit soms lastig, maar niet problematisch is 

en dat hun kind eigenlijk veel zelfstandig onderneemt; zeven van de acht adolescenten 

zit bijvoorbeeld op een sport, muziekles of een toneelvereniging. Dit geeft de ouders 

gemengde gevoelens. Aan de ene kant vinden ze het fijn dat hun kind zelfstandig 

dingen onderneemt, aan de andere kant is het toch altijd weer spannend of hun kind 

weer veilig thuiskomt. 

De ouders lijken allen tevreden met de eigen aanpak op het gebied van toezicht 

houden.  

 

 

 

Consistentie 

De meeste ouders vonden de vragen rondom consistentie niet echt passend bij de 

leeftijdscategorie (14 tot en met 24 jaar) waarin hun zoon of dochter zich nu bevindt. 



Er is in de ogen van de meeste ouders geen sprake meer van opvoeding, maar meer 

van begeleiding. Ze gaan meer uit van de zelfstandigheid van hun kind, dat in staat is 

om zelf beslissingen en keuzes te maken. Mochten de adolescenten daar hulp bij 

nodig hebben, dan staan de ouders voor ze klaar. Op dit gebied lijken de ouders geen 

problemen te ervaren.  

 

Rol/invloed van de visuele beperking 

Bij elke onderdeel van het interview is gekeken naar de rol van de visuele beperking. 

Over het algemeen geven de ouders aan dat er in het dagelijks leven wel rekening 

moet worden gehouden met de visuele beperking, maar zij geven tevens aan dat het 

karakter van hun kind daarbij centraal staat. Ze geven aan dat het niet zo zeer de 

visuele beperking is waar zij in de opvoeding mee te maken krijgen, maar dat 

wanneer er problemen ontstaan tussen ouders en kind, het meer te maken heeft met de 

persoonlijke eigenschappen van hun kind. Dagelijkse activiteiten waar een aantal van 

de adolescenten hulp bij nodig heeft, zijn voor alle ouders vanzelfsprekend, en ze zien 

het als een levensstijl die hun, door de jaren heen, eigen is geworden. 

 

3.3.2 Verschillen tussen de subgroepen 

 

Vaders vergeleken met moeders 

Bij het afnemen van de interviews is tevens geïnformeerd naar de verschillen tussen 

de ouders onderling. De resultaten staan vermeld in tabel 3.8. 

Uit de interviews is gebleken dat bij twee ouderparen onderling verschillend zijn in de 

opvoeding. De ouders gaven aan, dat zij deze verschillen niet als problematisch 

ervaren. De eventuele onenigheden die er tussen de ouders onderling zijn, gaan ook 

over hun andere kinderen die geen visuele beperking hebben. De ouders ondervinden 

nauwelijks problemen in de opvoeding onderling. 

 



Tabel 3.8: Scores van de acht vaders en moeders op de variabelen 

Variabele V1 M1 V2 M2 V3 M3 V4 M4 V5 M5 V6 M6 V7 M7 V8 M8 

Autonomie ++ ++ ++ ++ +- +- ++ ++ +- +- ++ ++ + +- + + 

Overprotectie ++ ++ ++ ++ +- +- ++ ++ + + ++ ++ + +- + + 

Responsiviteit ++ ++ + + +- +- ++ ++ +- + ++ ++ + - + + 

Toezicht houden ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ +- + ++ ++ + + + + 

Consistentie ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ + + + + 
V=vader / M=moeder 
++ zeer positief, + positief, +- matig, - negatief, -- zeer negatief 
 
 

Om een duidelijk beeld te geven van de overeenkomsten en verschillen tussen de 

scores van vaders en moeders op de vijf variabelen, zijn de totaalscores van de vaders 

en de totaalscores van de moeders in tabel 3.9 weergegeven. Te zien is dat de ouders, 

op één vader na, op de variabelen toezicht houden en consistentie, relatief positief 

scoren. Dit duidt erop dat zowel de vaders als de moeders op deze gebieden geen 

moeilijkheden ondervinden. 

Aan de hand van de interviews bleek dat zes van de acht vaders relatief positief 

scoren op de variabelen autonomie en responsiviteit. Tijdens de gesprekken kwam 

naar voren dat de moeders iets minder positief scoren op deze variabelen. Het lijkt 

erop dat de moeders iets meer moeilijkheden ondervinden op het gebied van 

autonomie en responsiviteit. Op de variabele overprotectie scoren zowel de vaders als 

de moeders relatief positief. Dit duidt erop dat de ouders nauwelijks moeilijkheden 

ondervinden op dit gebied. 

 
Tabel 3.9: Totaalscores van de acht vaders en moeders op de variabelen. 

Vaders 

n=8 

Moeders 

N=8 

 

Variabele 

positief matig negatief positief matig negatief 

Autonomie 6 2 0 5 3 0 

Overprotectie 7 1 0 6 2 0 

Responsiviteit 6 2 0 6 1 1 

Toezicht houden 7 1 0 8 0 0 

Consistentie 8 0 0 8 0 0 



Totaal 34 6 0 33 6 1 

 

 

In tabel 3.9 is te zien dat drie ouderparen op een aantal variabelen relatief matig of 

relatief negatief scoren.  

Van de drie ouders die een aantal negatieve scores heeft, heeft één ouderpaar een 

adolescent met een ernstig visuele beperking, één ouderpaar een adolescent die blind 

is en één ouderpaar een adolescent die matig slechtziend is. Van de andere vijf 

ouderparen, hebben vier ouderparen een kind hebben met een matig visuele beperking 

en één ouderpaar heeft een kind dat blind is. Bij een vergelijk tussen bijvoorbeeld de 

ouderparen die een kind hebben dat blind is, valt op dat het ene ouderpaar de 

opvoeding als relatief positief heeft ervaren en het andere ouderpaar heeft de 

opvoeding als relatief matig ervaren. Zowel vaders als moeders geven aan hetzelfde te 

denken over de invloed van de visuele beperking binnen het gezin. 

 

Opvoeding van een kind met een visuele beperking, versus de opvoeding van 

andere kinderen binnen het gezin. 

Aan de hand van de interviews die wij hebben afgenomen, kwam een aantal aspecten 

naar voren op het gebied van de opvoeding van een kind met een visuele beperking, 

versus de opvoeding van anderen kinderen binnen het gezin. De ouderparen geven 

aan dat de verschillen tussen de kinderen onderling, met name te maken hebben met 

karakterverschillen en niet zozeer met de visuele beperking van één van de kinderen. 

Over het algemeen zijn er nauwelijks problemen tussen broers en zussen onderling. 

Eén ouderpaar gaf aan dat er moeilijkheden zijn tussen hun kinderen, dit was het 

gevolg van jaloezie. De kinderen lijken het moeilijk te vinden dat het kind met de 

visuele beperking extra zorg en aandacht nodig heeft. Aan de andere kant is het kind 

met de visuele beperking jaloers op wat het kinds broers/ zusjes wel kunnen en zij niet 

meer. Hierbij moet worden aangegeven dat het kind naast de visuele beperking, 

andere medische klachten heeft, waardoor het extra beperkt wordt in zijn of haar doen 

en laten. Deze medische klachten brengen voor de ouders ook extra zorgen met zich 

mee. Een ander ouderpaar vertelde dat hun kind zonder visuele beperking vond dat 

het kind met een visuele beperking werd verwend. Volgens de ouders viel dit erg mee 

en was het verschil te wijten aan de karakterverschillen tussen de kinderen. Dit gaf 

geen verdere problemen in het gezin.  



 

 

 

 

 

Verschillen vroeger en nu 

Zes ouderparen hebben het als een schok ervaren dat hun kind een visuele beperking 

heeft. Twee ouderparen gaven als reactie op de visuele beperking van hun kind; ‘Ach 

dit kan er ook nog wel bij’. De kinderen van deze ouders hebben naast een visuele 

beperking ook nog andere medische klachten. 

Bij twee van de acht ouderparen heerste grote onzekerheid over de vraag of ze de 

opvoeding wel goed deden. Bij één van deze gezinnen is die onzekerheid afgenomen, 

bij het andere gezin is de onzekerheid er nog steeds.  

Over het algemeen heerste er begrip vanuit de omgeving. Twee gezinnen ervaren hier 

nog altijd wel problemen mee. Eén ouderpaar gaf aan dat er vaak overdreven 

gereageerd wordt op de beperking of dat de omgeving de beperking bagatelliseert. 

Een ander ouderpaar gaf aan dat ze zowel in de hulpverlening, als in de mensen uit 

hun directe omgeving teleurgesteld zijn. De vader zei: ‘In moeilijke situaties leer je je 

échte vrienden wel kennen.’ Beide ouders vinden de belangstelling van vrienden en 

collega’s zeer beperkt.  

 

Overeenkomst vragenlijst en interview 

De ouderparen zijn onder andere geselecteerd aan de hand van de scores op de 

vragenlijst van Kef (2005) waaruit bleek of ze de opvoeding als relatief positief of 

relatief negatief hebben ervaren (vier positief, vier negatief). Uit de interviews is naar 

voren gekomen dat drie ouderparen op een aantal variabelen relatief negatief scoort. 

Deze ouderparen hadden ook een relatief negatieve score op de vragenlijst van Kef. 

Eén ouderpaar kwam relatief negatief uit de vragenlijst en bleek relatief positief te 

scoren bij de interviews. De vier ouderparen die relatief positief scoorden op de 

vragenlijst van Kef, scoorden ook relatief positief bij de interviews. 

 
3.4 Vergelijking met onderzoek Udema (1996) 

 In deze paragraaf zullen enkele uitkomsten worden vergeleken met de resultaten van 

het onderzoek van Udema uit 1996. Udema deed eveneens onderzoek naar het 



opvoedingsgedrag van ouders van adolescenten met een visuele beperking. Udema 

heeft in haar onderzoek gebruikt gemaakt van een aantal instrumenten, die in dit 

onderzoek ook gebruikt zijn. Hierdoor is het mogelijk om de onderzoeksresultaten 

met elkaar te vergelijken. 

 

 

 

 

3.4.1 Algemene vergelijking 

Voor het onderzoek van Udema hebben ouders van 40 adolescenten met een visuele 

beperking, de vragenlijst geretourneerd. Hiertoe behoorden elf ernstig slechtziende, 

28 matig slechtziende en een blinde adolescent(en).  

Bij de vergelijking van dit onderzoek, met het onderzoek van Udema, wordt vooral 

gekeken naar de variabelen autonomie, responsiviteit en de verschillen tussen het 

opvoedingsgedrag van vaders en moeders en het opvoedingsgedrag van ouders van 

adolescenten die matig of ernstig slechtziend zijn. 

 
Tabel 3.10: Gebruikte vragenlijsten per variabele door Udema (1996) en dit onderzoek (2005) 

 Gebruikte vragenlijst 

 Udema Dit onderzoek 

Autonomie NOV (Nijmeegse 

Opvoedingsvragenlijst) 

NOV 

APARI (Amsterdamse 

versie van de Parental 

Attitude Research 

Instrument)  

Responsiviteit 

 

NOV NOV 

 

Wanneer de resultaten van Udema vergeleken worden met dit onderzoek, dan zien we 

zowel verschillen als overeenkomsten. Uit het onderzoek van Udema (1996) is naar 

voren gekomen dat ouders hoog scoorden op de variabelen responsiviteit en 

autonomie. Udema heeft één significant verschil gevonden tussen het 

opvoedingsgedrag van vaders en moeders. Dit betrof het uiten van gevoelens. Het 

bleek dat moeders meer ruimte laten voor het uiten van gevoelens dan vaders.  



Bij het onderzoek naar de verschillen tussen de opvoeding van matig en ernstig 

slechtziende adolescenten, kwam naar voren dat er geen grote verschillen te 

constateren zijn. Er werden geen significante verschillen gevonden. 

 

3.4.2 Overeenkomsten en verschillen van de variabelen 

Zowel in Udema (1996) als in dit onderzoek zijn de variabelen autonomie en 

responsiviteit  gebruikt. Om verschillen te kunnen vinden met betrekking tot deze 

variabelen is een vergelijk gemaakt tussen de twee onderzoeken. In tabel 3.11 zijn de 

verschillen van de totale groep tussen het onderzoek van Udema (1996) en dit 

onderzoek weergegeven. 
Tabel 3.11: Verschillen met Udema totale groep 

Variabele Df T p 
Autonomie 234 1.12 0.25> p >0.10 
Responsiviteit 234 -0.35 > 0.25 
 
 
De bovenstaande tabel geeft aan dat er geen significante verschillen zijn op het gebied 

van autonomie en responsiviteit. Dit duidt aan dat ouders in beide onderzoeken 

weinig verschillen in hun opvoedingsgedrag op deze gebieden. Om meer specifieke 

verschillen in ouderlijk opvoedingsgedrag te kunnen onderzoeken, zijn in tabel 3.13 

en in tabel 3.14 berekeningen gemaakt tussen vaders en moeders.  

  
Tabel 3.12: Verschillen met Udema vaders en vaders uit dit onderzoek 
Variabele Df t p 
Autonomie 106 2.20 0.025> p >0.010 
Responsiviteit 105 0.24 > 0.25 
 
Tabel 3.12 geeft aan dat er een significant verschil is in de autonomie score van 

vaders. In het onderzoek van Udema (1996) scoren vaders hoger op autonomie dan in 

dit onderzoek. Het lijkt erop dat vaders van een adolescent met een visuele beperking 

in het onderzoek van Udema meer autonomie toekennen aan hun kind dan in dit 

onderzoek. In de volgende tabel worden verschillen weergegeven tussen moeders in 

beide onderzoeken. 

 
Tabel 3.13: Verschillen met Udema moeders en moeders uit dit onderzoek 
Variabele Df t p 
Autonomie 128 -.26 > 0.25 
Responsiviteit 129 -0.34 > 0.25 
 



In tabel 3.13 lijkt het erop dat er op het gebied van autonomie en responsiviteit geen 

verschillen zijn.  

In het onderzoek van Udema scoren beide ouders hoog op deze subschalen. Dit 

betekent dat ouders responsief zijn en veel autonomie toekennen aan hun kinderen 

met een visuele beperking. In ons onderzoek is gebleken dat ouders ook hoog scoren 

op beide subschalen. In ons onderzoek (2005) ervaren ouders dus nog steeds weinig 

problemen wat betreft responsiviteit en autonomie.  

 
3.4.3 Ernst van de beperking 

Volgens Udema (1996) blijkt de mate van de visuele beperking niet samen te hangen 

met het ouderlijk opvoedingsgedrag. In dit onderzoek is gebleken dat de manier van 

opvoeden ook nauwelijks verschilt wanneer een kind blind is, of een ernstige visuele 

beperking heeft.  

4 Conclusie en Discussie 
In het vorige hoofdstuk staan de resultaten van zowel de vragenlijst als de interviews 

weergegeven. In dit hoofdstuk zullen de resultaten nader bespoken worden, om de 

onderzoeksvraag te beantwoorden: Hoe is het opvoedingsgedrag van ouders van een 

adolescent met een visuele beperking in 2004, vergeleken met een eerder gedaan 

onderzoek onder ouders van een adolescent die blind of slechtziend is uit 1996 

(Udema)? Dit zal gedaan worden door het opvoedingsgedrag van ouders te 

beschrijven. In paragraaf 4.1 worden de conclusies over het opvoedingsgedrag van 

ouders weergegeven en worden deze vergeleken met het opvoedingsgedrag van de 

ouders in het onderzoek van Udema. Vervolgens worden in paragraaf 4.2 de 

conclusies weergegeven over de subgroepen in dit onderzoek. In paragraaf 4.3 

worden de sterke kanten en de zwakke kanten van dit onderzoek besproken. 

Vervolgens worden in paragraaf 4.4 de implicaties van dit onderzoek voor de 

wetenschap en de maatschappij beschouwd. 

 

4.1 Totale groep (N=161) 

Het onderzoek, zowel de vragenlijst over opvoedingsgedrag van Kef (2005) als de 

interviews die afgenomen zijn, geeft een zeer positief beeld van het opvoedingsgedrag 

van ouders van adolescenten die een visuele beperking heeft. Het onderzoek wees uit 

dat de ouders over het algemeen op geen van de te onderzoeken variabelen 



(autonomie, responsiviteit, overprotectie, toezicht houden, consistentie) moeilijkheden 

ervoeren. 

In het vervolg van deze paragraaf zullen de conclusies worden getrokken over de 

onderzoeksdata met oog op de variabelen, van zowel de eerste fase (kwantitatieve 

vragenlijsten) en de tweede fase (kwalitatieve interviews) van dit onderzoek. 

Voordat conclusies getrokken worden over de data van het kwalitatieve onderzoek, 

waarvan de informatie door middel van interviews verzameld is, moet vermeld 

worden, dat het moeilijk is om conclusies te trekken en generalisaties te maken op 

basis van de interviews, gezien het geringe aantal ouders dat geïnterviewd is (N=16). 

 

4.1.1 Totale groep 2005 

Autonomie en overprotectie 

De resultaten van het vragenlijstonderzoek van de variabele autonomie geven aan dat 

ouders voldoende autonomie aan hun kind met een visuele beperking toekennen. Zij 

lijken hierbij geen problemen in het opvoedingsproces te ervaren. Het toekennen van 

autonomie aan hun kind is van belang, omdat dit de adolescent de mogelijkheid geeft 

een eigen identiteit te ontwikkelen en een eigen plaats in de maatschappij te 

verwerven.  

Deze variabele staat in verband met de variabele overprotectie. Wanneer er sprake is 

van overprotectie in het opvoedingsgedrag van ouders, krijgt de adolescent niet de 

ruimte om zich in situaties te bevinden, waarin hij/zij de kans krijgt zich te ontplooien 

(Gringhuis, Moonen, van Woudenberg, 1996). Als er in een gezin sprake is van 

overprotectie, is dit dus van invloed op de ontwikkeling van de identiteit van een 

adolescent; dit heeft een negatief effect op de ontwikkeling van autonomie. Wanneer 

gekeken wordt naar de resultaten van de variabele overprotectie uit het 

vragenlijstonderzoek, lijkt het erop dat er geen sprake is van overprotectie in het 

opvoedingsgedrag van ouders van adolescenten die een visuele beperking hebben. Dit 

zou betekenen dat de ouders de adolescenten de ruimte geven om zichzelf te 

ontplooien en zodoende te werken aan hun zelfstandigheid, oftewel autonomie. 

Bij de vragen over de variabelen autonomie en overprotectie van de interviews, geven 

de ouders in de interviews aan dat zij hun kind(eren) stimuleren in het opbouwen van 

een zelfstandig leven. Kortom, de ouders stimuleren de autonomie van hun kind. Deze 

resultaten komen overeen met de met de resultaten van het vragenlijstonderzoek. Het 

voornaamste dat de adolescenten in de weg stond om dit zelfstandige leven op te 



bouwen, was de immobiliteit die door de visuele beperking veroorzaakt werd. Dit 

probleem werd door meerdere ouders aangegeven. Er werden bij deze ouders ook 

moeilijkheden ondervonden in het ondernemen van huishoudelijke taken. De 

meerderheid van de ouders ondervond echter geen problemen in de ontwikkeling van 

zelfstandigheid van hun kind. Deze ouders waren van mening dat hun kind in staat 

zou zijn om zelfstandig te gaan wonen. Indicatief is, dat een van de adolescenten in 

kwestie reeds op kamers woont. 

 

Responsief gedrag 

Ook blijkt uit het vragenlijstonderzoek dat ouders adequaat responsief gedrag 

vertonen tegenover hun kind. Responsief gedrag kan beschreven worden als het 

adequaat en affectief reageren op signalen, behoeften en wensen van een ander. 

Responsief gedrag van de ouders kan van invloed zijn op de ontwikkeling van de 

adolescent (Kef, Deković, 2004). Zodoende kan er vanuit gegaan worden, dat het 

adequate responsieve gedrag van de ouders een positieve invloed heeft op de 

ontwikkeling van hun adolescent. Op dit gebied waren mogelijke moeilijkheden in de 

opvoeding voorzien, omdat mensen met een visuele beperking regelmatig inadequaat 

non-verbaal gedrag kunnen vertonen: soms wenden ze hun gezicht af om beter te 

kunnen luisteren, tonen ze minder expressie en ze kunnen een passieve indruk geven. 

Een verkeerde interpretatie van gedrag, kan van invloed zijn op de reactie die de 

omgeving op hen geeft (Udema, 1996). Deze voorziene moeilijkheden bleken 

onterecht; ook uit de interviews bleek dat er weinig moeilijkheden werden ervaren 

met responsief gedrag van de ouders ten opzichte van hun adolescent die een visuele 

beperking heeft. 

Op het gebied van responsiviteit geven de ouders in de interviews aan dat zij het 

belangrijk vinden om hun kind te begrijpen, te ondersteunen en hun gevoelens te uiten 

tegenover hun kind. Dit zijn belangrijke factoren in responsief gedrag. Bij een 

minderheid van de geïnterviewde ouderparen, werd aangegeven dat zij problemen 

ervoeren met betrekking tot responsief gedrag. Hierbij had een ouder het over het type 

probleem dat voorzien was, namelijk dat het kind zich gereserveerd opstelde 

tegenover anderen, omdat hij/zij niet kon zien hoe anderen reageren op emotionele 

uitingen. In een ander gezin had de moeite met responsiviteit van de moeder te 

maken, met een moeizame acceptatie van de beperking van haar kind. Hierbij moet 



opgemerkt worden, dat de adolescent op latere leeftijd (17 jaar) een beperking heeft 

ontwikkeld. 

 

Toezicht houden 

Op het gebied van toezicht houden, is het belangrijk voor ouders om een balans te 

vinden tussen overprotectie en teveel vrijheid. Als ouders teveel toezicht houden op 

hun adolescent, krijgt de adolescent niet genoeg gelegenheid zichzelf buiten het gezin 

te ontplooien (Gringhuis, Moonen, van Woudenberg, 1996). Aan de andere kant lijkt 

het ongepast om de adolescent zonder enig toezicht te houden zijn/haar leven te laten 

leiden. De resultaten uit het vragenlijstonderzoek duiden aan dat ouders een goede 

balans aanhouden tussen toezicht houden op het leven van hun kind en hun kind de 

vrijheid geven om zichzelf te ontplooien. 

Wat naar voren kwam uit de interviews, was dat de ouders het niet alleen belangrijk 

vonden om toezicht te houden en te weten wat er in het leven van hun kind speelt, 

maar dat zij het ook erg leuk vonden om dit te weten. De ouders gaven aan dat hun 

adolescenten, door de visuele beperking, ondersteuning nodig hadden bij bepaalde 

activiteiten. Bij activiteiten waar de adolescenten geen steun bij nodig hadden, hadden 

de ouders gemengde gevoelens: enerzijds vonden zij het fijn dat hun kind zelf 

activiteiten ondernam, anderzijds waren er zorgen over de veiligheid van hun kind. 

Het feit dat de ouders hun kind, ondanks de zorgen, toch zelf buitenhuis activiteiten 

laat ondernemen duidt erop dat zij een goede balans hebben gevonden op het gebied 

van toezicht houden. 

 

 

Consistentie 

De onderzoeksresultaten duiden aan dat ouders consistent in de opvoeding zijn. 

Uitgaand van de opvattingen van Gringhuis, Moonen en van Woudenberg (1996), 

houdt dit in dat de ouders passende oplossingen vinden voor onwenselijk of moeilijk 

gedrag van hun adolescent en hier een consequentie in creëren, zodat hun adolescent 

duidelijkheid heeft over welk gedrag wel gewenst is en welk gedrag niet gewenst is. 

De ouders in het vragenlijstonderzoek gaven aan consistent te zijn in de opvoeding en 

dus duidelijke regels te stellen voor hun adolescent. Hierdoor wordt er structuur 

gecreëerd in het gezin. 



Ook tijdens de interviews gaven de ouders aan geen problemen op het gebied van 

consistentie te ervaren. De ouders gaven allen aan, met uitzondering van de ouders 

van een iets jongere adolescent, dat de vragen over consistentie niet meer van 

toepassing waren op de opvoeding in het gezin, door de leeftijd van hun kind(eren) 

(14 tot 24 jaar). De ouders waren van mening dat consistentie voornamelijk belangrijk 

is in de kindertijd. Wanneer de adolescentiefase aanbreekt neemt het belang van 

consistentie af, omdat de adolescent dan al goed op weg is richting volwassenheid. 

 

4.1.2 Totale groep 2005 vergeleken met Udema (1996) 

Nu het beeld van het opvoedingsgedrag van de ouders in dit onderzoek geschetst is, is 

het mogelijk het opvoedingsgedrag van deze ouders te vergelijken met het 

opvoedingsgedrag van de ouders die participeerden in het onderzoek van Udema 

(1996). In dit onderzoek zijn niet exact dezelfde variabelen gehanteerd, als de 

variabelen die Udema in haar onderzoek heeft gehanteerd. De variabelen autonomie, 

responsiviteit stemmen wel overeen. Deze variabelen zullen zodoende vergeleken 

worden. Er zal getracht worden de variabele ‘straf’ van Udema te vergelijken met de 

variabele consistentie.  

De statistieken wijzen uit dat er geen significante verschillen zijn tussen het 

opvoedingsgedrag van ouders in dit onderzoek en ouders in het onderzoek van 

Udema, met betrekking tot de variabelen autonomie en responsiviteit.  

De score op autonomie was hoog in 1996, dit was ook het geval in dit onderzoek. De 

ouders kenden dus veel autonomie toe aan hun kind dat een visuele beperking heeft. 

Udema vond bovendien een samenhang tussen het hoge mate toekennen van 

autonomie van vaders aan hun dochters, en de mate van zelfwaardering van de 

dochter. Deze samenhang is in dit onderzoek niet onderzocht. Ook de score op 

responsiviteit was hoog in 1996. In dit onderzoek was de score op responsiviteit ook 

hoog. Zowel in 1996 als nu, vertonen ouders responsief gedrag ten opzichte van hun 

kind.  

Er konden geen statistische berekeningen gedaan worden om te toetsen of het verschil 

in de opvoedingsvariabelen straf en consistentie significant is. De reden hiervoor is, 

dat in de twee onderzoeken verschillende instrumenten gebruikt zijn om de variabelen 

straf en consistentie te meten. Doordat de twee variabelen niet exact hetzelfde meten, 

is het moeilijk deze variabelen te vergelijken. In de resultatensectie staat aangegeven, 

dat de scores op deze variabelen erg verschillen. In 1996 werd laag gescoord op de 



variabele straf, in dit onderzoek werd hoog gescoord op de variabele consistentie. De 

ouders in het onderzoek van Udema straften weinig. Of zij inconsequent waren in hun 

regels en de straffen die zij gaven, komt in het onderzoek van Udema niet naar voren. 

De score op consistentie in het vragenlijstonderzoek is hoog, wat erop duidt dat de 

ouders consequent regels handhaven in het gezin. Uit de interviews met de 

ouderparen kwam naar voren dat ouders weinig straf geven aan hun adolescenten. De 

ouders wijden dit aan de consequente regels die zij in de kindertijd gebruikt hadden. 

Hierdoor hadden de kinderen duidelijkheid over de regels en hoefden de ouders 

weinig te straffen. Dit zou overeen kunnen komen met de lage score op straf uit het 

onderzoek van Udema. 

 

4.2 Subgroepen 

In dit onderzoek is de totale onderzoeksgroep onderverdeeld in verschillende 

subgroepen. De onderverdeling is als volgt: vaders en moeders, ouders van 

adolescenten die blind zijn en ouders van adolescenten die slechtziend zijn, gezinnen 

met meerdere gezinsleden met een visuele beperking en gezinnen met één gezinslid 

met een visuele beperking. In deze paragraaf zullen de overeenkomsten en verschillen 

in opvoedingsgedrag binnen deze subgroepen aan bod komen. Waar mogelijk zullen 

de subgroepen vergeleken worden met de subgroepen uit het onderzoek van Udema. 

 

4.2.1 Vaders versus moeders 

In het vragenlijstonderzoek werden overeenkomsten en verschillen gevonden in het 

opvoedingsgedrag van vaders en het opvoedingsgedrag van moeders. Op het gebied 

van autonomie, zowel bij de schaal autonomie NOV en de schaal autonomie APARI, 

en op het gebied van consistentie bleek het opvoedingsgedrag van vaders en moeders 

niet te verschillen, al was er wel sprake van een trend bij de schaal autonomie NOV. 

Volgens deze trend zouden moeders mogelijk meer autonomie toekennen aan hun 

kind dan vaders. Aangezien het verschil tussen vaders en moeders op de schaal 

autonomie APARI niet significant is, kan er vanuit gegaan worden dat de ouders 

dezelfde mate van autonomie toekennen aan hun kind.  

Op de variabelen responsiviteit, overprotectie en toezicht houden werden wel 

significante verschillen gevonden in het opvoedingsgedrag van vaders en moeders. De 

resultaten duiden erop dat vaders minder responsief te zijn ten opzichte van hun 

kinderen en minder toezicht houden dan hun echtgenotes. In schijnbare tegenspraak 



tot dit resultaat lijkt het dat vaders, ondanks dat zij minder toezicht houden dan 

moeders, wel meer overprotectie vertonen in hun opvoedingsgedrag dan moeders. Een 

mogelijke conclusie die hieruit getrokken zou kunnen worden is, dat moeders op het 

gebied van toezicht houden meer interesse tonen de belevenissen van hun kind en 

hierdoor op dat gebied een hechtere band hebben met hun kind. Dit lijkt ook naar 

voren te komen uit de hogere score van moeders op responsiviteit. Bij vaders is 

wellicht meer sprake van overprotectie doordat zij op een minder responsieve manier 

toezicht proberen te houden, door hun kind teveel te beschermen, althans, meer te 

beschermen dan de moeders. 

De ouderparen die geïnterviewd zijn, vertelden dat zij onderling geen problemen 

ervaren in de opvoeding. Twee ouderparen gaven aan dat zij verschillen ervaren in de 

opvoeding van hun kind(eren), zij vermeldden hierbij eveneens dat deze verschillen 

geen problemen geven. Het hebben van kind dat een visuele beperking heeft, lijkt 

geen extra druk uit te oefenen op de relatie tussen de twee opvoeders. 

 

4.2.2 Ouders van adolescenten die blind zijn versus ouders van adolescenten die 

slechtziend zijn 

In het onderzoek van Udema kon geen vergelijk gemaakt worden tussen het 

opvoedingsgedrag van ouders van adolescenten die blind zijn en ouders van 

adolescenten die slechtziend zijn, omdat de onderzoeksgroep een te beperkt aantal 

adolescenten die blind zijn bevatte (N=1). In dit onderzoek was dit wel mogelijk. Het 

vragenlijst onderzoek wees uit dat er geen verschillen in opvoedingsgedrag zijn in 

deze twee groepen. Het lijkt erop dat de ernst van de beperking die de adolescent 

heeft, niet van invloed is op het opvoedingsgedrag van de ouders. 

Om een vergelijk te kunnen maken met het onderzoek van Udema is ook gekeken 

naar de overeenkomsten en verschillen tussen opvoedingsgedrag bij ouders van 

adolescenten die blind zijn, ouders van adolescenten die ernstig slechtziend zijn en 

ouders van adolescenten die matig slechtziend zijn. In overeenstemming met de 

conclusies van Udema, konden bij deze groepen geen verschillen in 

opvoedingsgedrag geconstateerd worden. Ook binnen de categorie slechtziendheid, 

lijkt de ernst van de beperking geen invloed op het opvoedingsgedrag van de ouders te 

hebben. 

De ouderparen die geïnterviewd zijn, zijn onder andere geselecteerd op de ernst van 

de beperking die hun kind heeft. Ook bij dit kwalitatieve onderzoek kon geen verband 



worden gelegd tussen de ernst van de beperking en de problemen die ervaren werden 

in de opvoeding van het kind. 

 

4.2.3 Gezinnen met meerdere gezinsleden met een visuele beperking versus 

gezinnen met één gezinslid met een visuele beperking 

Doordat ouders van een gezin waarin meerdere leden een visuele beperking hebben 

wellicht beter met de beperking om kunnen gaan, werd verwacht dat deze ouders 

minder problemen in de opvoeding ervaren dan ouders van gezinnen waar één kind 

een visuele beperking heeft. Deze aanname was er ook omdat deze ouders mogelijk 

beter bekend zijn in het hulpverleningscircuit, en daardoor meer ondersteuning 

krijgen. 

Binnen deze subgroep is naar twee verschillende gezinssituaties gekeken. In de eerste 

gezinssituatie werd het opvoedingsgedrag van ouders waarvan één kind een visuele 

beperking heeft, vergeleken met ouders waarvan meerdere kinderen een visuele 

beperking hebben. Het bleek dat er geen verschillen in opvoedingsgedrag 

geconstateerd konden worden tussen deze twee groepen. Er was wel sprake van een 

trend op de schaal autonomie NOV, waarbij naar voren kwam dat de ouders, die een 

kind hebben dat een visuele beperking heeft, wellicht meer autonomie toekennen aan 

hun kind. Op de schaal autonomie APARI was echter geen sprake van een significant 

verschil of een trend die op deze conclusie wees. 

In de tweede gezinssituatie werd gekeken naar het opvoedingsgedrag van ouders die 

zelf een visuele beperking hebben en het opvoedingsgedrag van ouders die geen 

visuele beperking hebben. De resultaten duiden aan dat ouders die een visuele 

beperking hebben, minder toezicht houden dan de ouders die geen visuele beperking 

hebben. Dit verschil kan mogelijk verklaard worden door het feit dat deze ouders 

meer inzicht hebben in wat hun kind kan. Zodoende is er meer vertrouwen in het kind 

en heeft de ouder er minder behoefte aan om strikt toezicht te houden. Er is sprake 

van een trend op de variabele responsiviteit, waarbij ouders die een visuele beperking 

hebben, meer responsief gedrag vertonen dan ouders die geen visuele beperking 

hebben. Dit zou mogelijk verklaard kunnen worden, door de aanname dat ouders die 

een visuele beperking hebben, zich beter kunnen inleven in de gevoelens van hun 

kind, doordat zij hetzelfde meemaken of meegemaakt hebben. 

 

 



 

4.3 Sterktes en zwakten  

Het kwantitatieve vragenlijst onderzoek van Kef (2005) leverde een uitgebreid 

databestand op. Deze vragenlijst bleek een betrouwbaar instrument, met oog op de 

goede tot uitstekende cronbach’s alfa’s die aan de variabelen verbonden waren. Bij de 

variabele toezicht houden was de cronbach’s alfa redelijk, maar niet goed. Daardoor 

moet met enige voorzichtigheid omgegaan worden met de conclusies die over deze 

variabele getrokken zijn. 

De antwoordvorm op de vragenlijst was in een meerkeuze vorm. Ouders konden 

invullen of zij het ‘helemaal oneens, oneens, beetje oneens, beetje eens, eens of 

helemaal eens’ waren met de stellingen. Wanneer de ouders twijfelden doordat zij het 

bijvoorbeeld in een bepaalde situatie eens zouden zijn, maar in een andere situatie 

oneens, konden zij in deze vragenlijst hun verhaal niet kwijt. Om toch aandacht te 

geven aan het specifieke verhaal en de specifieke ervaringen van ouders, werden 

interviews met acht ouderparen gehouden. Dit leverde een kwalitatief databestand op, 

wat een bruikbare aanvulling was op het kwantitatieve databestand van het 

vragenlijstonderzoek. Hieruit bleek bijvoorbeeld, dat de ouders de vragen over de 

variabele consistentie niet altijd van toepassing vonden, door de leeftijd van hun 

kind(eren). Consistent zijn en straffen gebeurde meer in de kindertijd, in de 

adolescentiefase is dit volgens de ouders niet meer nodig.  

Er kunnen overigens nog wel enkele kanttekeningen geplaatst worden bij resultaten 

van de interviews. Wanneer er meerdere participanten mee hadden gedaan aan de 

interviews, zouden er wellicht meer uitspraken gedaan kunnen worden over de data 

die op deze wijze verkregen was. Daarbij komt nog, dat bij twee van de adolescenten 

nog additionele medische problematiek was. Hierdoor is het moeilijk om het 

opvoedingsgedrag van de ouders met elkaar te vergelijken, want de mogelijke 

problemen die in de opvoeding ervaren werden, kunnen in deze gezinnen ook aan de 

andere medische problematiek te wijten zijn. Een andere reden, wat het moeilijk 

maakte om de resultaten van de interviews te matchen aan de resultaten van het 

vragenlijstonderzoek, is dat de helft van de ouders die geïnterviewd werd geselecteerd 

werd op een relatief negatieve score op het vragenlijstonderzoek, terwijl de 

meerderheid van de respondenten op dit onderzoek positief scoorden. Hierdoor kwam 

uit de interviews, een te negatief beeld naar voren van het opvoedingsgedrag van 

ouders. 



 

4.4 Maatschappelijke en wetenschappelijke implicaties  

Over het algemeen kwam naar voren dat de opvoeding van een kind dat een visuele 

beperking heeft, de ouders goed af gaat. Het merendeel van de gezinnen had hier wel 

enige ondersteuning of hulpverlening bij nodig. Van de ouderparen die geïnterviewd 

waren, bleek de helft tevreden te zijn over de hulpverlening, de andere helft was niet 

of minder tevreden. Een klacht over de hulpverlening was bijvoorbeeld dat de hulp 

niet op maat gesneden was, en daardoor onbruikbaar was. Dit was ook het geval 

wanneer de hulpverlening niet voldoende naar het gezin als geheel keek en de hulp 

alleen toespitste op de adolescent zelf. Een klacht was ook dat het gezin telkens zelf 

de hulp in moest schakelen. Hierdoor kwam de hulp vaak te laat of was er bij nader 

inzien te weinig hulp geweest. Wellicht kan in vervolg onderzoek onderzocht worden 

welke hulpverleningsinstanties een positieve beoordeling krijgen en welke een 

negatieve beoordeling krijgen. Wanneer gekeken wordt naar waarom de instanties 

deze beoordeling krijgen, kunnen de verschillen in aanpak beschreven worden. Op 

deze manier kunnen de instanties misschien van elkaar leren of strategieën van elkaar 

overnemen. 

Bij een gezin werd genoemd dat er weinig begrip voor de situatie van de adolescent 

was vanuit het reguliere middelbare onderwijs. Een mogelijke oplossing hiervoor kan 

de ontwikkeling van een voorlichting over visuele beperkingen zijn voor leerkrachten, 

zodat adolescenten die het reguliere onderwijs bezoeken, niet ieder jaar tegen 

hetzelfde onbegrip aanlopen. 

Uit dit onderzoek blijkt dat ouders van adolescenten die een visuele beperking hebben 

over het algemeen adequaat opvoedingsgedrag vertonen en weinig problemen ervaren 

in de opvoeding. Wellicht kan dit onderzoek over tien jaar herhaald worden, om te 

zien of de situatie veranderd is. Dit kan vooral verdienstelijk zijn ter evaluatie van de 

hulpverlening en de eventuele aanpassingen die hierin gemaakt zijn of gemaakt 

moeten worden. 

Een andere mogelijkheid voor aanvullend onderzoek op dit gebied, is onderzoek naar 

de belevingen van de adolescenten en hun broers en zussen, van het 

opvoedingsgedrag van hun ouders. Deze kan verschillen van de beleving van het 

eigen opvoedingsgedrag van de ouders. Het is bij dit onderzoek van belang, dat de 

belevingen van de adolescenten vergeleken worden met de belevingen van 

leeftijdsgenoten die geen beperking hebben, omdat adolescenten het 



opvoedingsgedrag van hun ouders op bepaalde punten wellicht erg vaak negatief 

ervaren.  

 



 Literatuurlijst    
 

Gerris, J.R.M., Vermulst, A.A., Van Boxtel, D.A.A.M., Janssens, J.M.A.M., Van 

Zutphen, R.A.H., Felling, A.J.A. (1993) Parenting in Dutch families: A representative 

description of Dutch famiy life in terms of validated concepts 

representingcharacteristics of parents, children, the family as a system and parental 

sociocultural value orientations. Nijmegen: University of Nijmegen, Institute of 

Family Studies. 
 

Gerrits, L.A.W., Deković, M., Groenendaal, J.H.A., Noom, M.J. (1996). 

Opvoedingsgedrag. In J. Rispens, J.M.A. Hermans, W.H.J. Meeus (Red.), Opvoeden 

in Nederland. Assen: Van Gorcum. 

  

Gringhuis, D., Moonen J., Van Woudenberg, P. (1996) Kinderen die slechtzien, 

ontwikkeling, opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Houten/Diegem: Bohn Stafleu 

Van Loghum. 

 

Helsen, M., Vollebergh, W., Meeus, W., (2000) Social support from parents and 

friends and emotional problems in adolescents. Journal of Youth and Adolescents, 29, 

319-335.  

 

Heyendael, P., Tax, B., Persoon, J. (1979) Social/psychological variables: definition 

and measurement techniques. A mixed longitudinal interdisciplinary study of growth 

and development, New York: Academic Press. 

 

Kef, S. (1999) Outlook on Relations: Personal Networks and Psychosocial 

Characteristics of Visually Impaired Adolescents. Academisch proefschrift, Thela 

Thesis, Amsterdam. 

 

Kef, S., Deković, M. (2004) The role of parental and peer support in adolescents well-

being: a comparison of adolescents with and without a visual impairment. Journal of 

Adolescence, 27, 453-466 

 



Kok, J.W.F. (1991) Specifiek opvoeden. Orthopedagogische theorie en praktijk. 

Amersfoort: Academische Uitgeverij. 

 

Lowenfield, B. (1981) Berthold Lowenfeld on Blindness and Blind People, selected 

papers. New York: American Foundation for the blind. 

 

Udema, M. (1996) Opvoedingsgedrag van ouders van visueel gehandicapte jongeren. 

Amsterdam: Afstudeerproject Universiteit van Amsterdam 

 

Van Weenen, E. (2005) De adolescentie herzien. Hoe jong volwassenen met een 

visuele beperking de adolescentiefase beleefd hebben. Amsterdam: Doctoraal scriptie 

Universiteit van Amsterdam. 

 

De Wit, J., Van der Veer, G., Slot, N.W. (1999) Psychologie van de adolescentie. 

Baarn: Intro. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Bijlage I 
 

Vragenlijstonderzoek Kef (2005)



Deel 4  Opvoedingsgedrag 
 
In deze vragenlijst leest u een aantal uitspraken over opvoeding. Wilt u bij elke uitspraak aangeven 
in welke mate deze van toepassing is op u en uw blinde of slechtziende kind (doel-kind). 
 
  Helemaal 

mee 
oneens 

Tamelijk 
mee 

oneens 

Beetje 
mee 

oneens 

Beetje 
mee eens

Tamelijk 
mee eens 

Helemaal 
mee 
eens 

1 Als het niet zo goed met mijn 
kind gaat, dan lukt het mij om 
mijn kind te troosten 

O 
 

O 
 

O O O O 

        
2 Ik moedig mijn kind 

regelmatig aan dingen te 
onderzoeken  

O 
 

O 
 

O O O O 

        
3 Soms duurt het zo lang 

voordat ik de kans krijg te 
reageren op een overtreding 
van mijn kind dat ik het 
gewoon laat zitten 

O 
 

O 
 

O O O O 

        
4 Als mijn kind verdrietig is of 

ergens mee zit, dan heb ik 
dat in de gaten  

O 
 

O 
 

O O O O 

        
5 Ik laat mijn kind veel nieuwe 

dingen uitproberen, ook al is 
de afloop van deze dingen 
heel onzeker 

O 
 

O 
 

O O O O 

        
6 Soms heb ik gewoon niet de 

energie om mijn kind zich te 
laten gedragen zoals het 
hoort  

O 
 

O 
 

O O O O 

        
7 Ik weet precies wanneer mijn 

kind het ergens moeilijk mee 
heeft 

O 
 

O 
 

O O O O 

        
8 Ik moedig mijn kind vaak aan 

zelf na te denken over het 
leven 

O 
 

O 
 

O O O O 

        
9 Mijn kind weet mij vaak over 

te halen haar/hem lichter te 
straffen dan ik van plan was 

O 
 

O 
 

O O O O 

        
10 Ik help mijn kind goed als 

zij/hij het moeilijk heeft. O 
 

O 
 

O O O O 

        
11 Ik leer mijn kind dat zij/hij zelf 

verantwoordelijk is voor wat 
er met haar/hem gebeurt 

O 
 

O 
 

O O O O 



  Helemaal 
mee 

oneens 

Tamelijk 
mee 

oneens 

Beetje 
mee 

oneens 

Beetje 
mee eens

Tamelijk 
mee eens 

Helemaal 
mee 
eens 

12 Mijn kind overtuigt mij om van 
gedachten te veranderen 
nadat ik haar/zijn verzoek  
afgewezen heb  

O 
 

O 
 

O O O O 

        
13 Als mijn kind ergens over 

piekert of verdrietig is, dan 
begrijp ik wat er aan de hand 
is 

O 
 

O 
 

O O O O 

        
14 Ik laat mijn kind zelf veel 

beslissingen nemen. O 
 

O 
 

O O O O 

        
15 Ik heb weinig of geen moeite 

met het volhouden van regels 
voor mijn kind, zelfs als er 
familie (ook grootouders) bij is 

O 
 

O 
 

O O O O 

        
16 Ik weet heel goed wat mijn 

kind wil of voelt O 
 

O 
 

O O O O 

        
17 Ik laat mijn kind haar/zijn 

problemen vaak zelf oplossen O 
 

O 
 

O O O O 

        
18 Zodra ik besloten heb hoe ik 

om moet gaan met slecht 
gedrag van mijn kind, dan 
houd ik mij daar ook aan  

O 
 

O 
 

O O O O 

        
19 Ik kan goed met mijn kind 

over alles praten O 
 

O 
 

O O O O 

        
20 Ik moedig mijn kind aan om 

onafhankelijk van mij te zijn O 
 

O 
 

O O O O 

        
21 Ik dreig alleen met een straf, 

als ik zeker weet dat ik die 
ook ga uitvoeren 

O 
 

O 
 

O O O O 

        
22 Als ik met mijn kind over 

haar/zijn problemen praat, 
dan help ik mijn kind echt 

O 
 

O 
 

O O O O 

        
23 Ik zet altijd door met het disci-

plineren van mijn kind, 
ongeacht hoe lang het duurt 

O 
 

O 
 

O O O O 

 



Bovenstaande 23 items zijn: 
 
Responsiviteit (NOV): 
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 
 
autonomie (NOV): 
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 
 
consistentie (PDI): 
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23 
 
De RECODE opdrachten die bij sommige items nodig waren heb ik al gedaan. 
 
 
 
 
 
In hoeverre bent u het eens met de volgende serie uitspraken ? U kunt nu kiezen 
uit 4 antwoordmogelijkheden. 

 
  volkomen 

mee eens 
enigszins
mee eens 

niet 
helemaal  
mee eens 

absoluut 
niet mee eens 

1 Ouders moeten initiatieven van hun 
kinderen stimuleren O O O O 

      
2 Ik moet proberen om alle kleine 

teleurstellingen, waarmee een kind in 
zijn leven te maken krijgt, voorkomen 

O O O O 

3 Hoe eerder een kind zelfstandig 
wordt en zich losmaakt van zijn 
ouders, hoe beter het is 

O O O O 

      
4 Ik heb er recht op om alles te 

weten wat er in mijn kind omgaat O O O O 
      
5 Kinderen moeten zo vlug mogelijk 

leren om alles zelf op te knappen O O O O 
      
6 Je moet voorkomen dat kinderen het 

moeilijk krijgen, want dan verliezen ze 
de moed 

O O O O 

      
7 Kinderen mogen een eigen 

mening hebben O O O O 
      
8 Een kind mag geen geheimen hebben 

voor vader of moeder O O O O 
      
9 Ik moet mijn kinderen leren 

hun eigen beslissingen te nemen. O O O O 
      
10 Het is slecht voor kinderen als  

ze lang afhankelijk van je blijven O O O O 
 
 
Dit zijn de apari items.  
Autonomie is: 1, 3, 5, 7, 9 
Overprotectie: 2, 4, 6, 8, 10 
 
 



 
Bij de volgende uitspraken kunt u aangeven hoeveel u van die dingen weet in 
het leven van uw blinde of slechtziende kind: niets, weinig, veel of alles. 
Hoeveel weet u van: 
 

 
  

niets weinig veel 
 

alles 
 

1 Wie de vrienden van uw kind zijn O O O O 
      
2 Waar uw kind zijn/haar geld aan 

uitgeeft O O O O 
      
3 Waar uw kind is na schooltijd O O O O 
      
4 Waar uw kind naar toe gaat als zij/hij 

uitgaat O O O O 
      
5 Wat uw kind doet in haar/zijn vrije tijd O O O O 
      
6 Wat voor cijfers uw kind op school 

krijgt O O O O 
 



 
 
 
 
 
 

Bijlage II 
 

Interviewlijst B-these 





Handleiding 
 
Deze vragenlijst is samengesteld om ouders van adolescenten met een visuele 
beperking vragen te stellen over hun opvoedingsgedrag. Het is een semi-
gestructureerde vragenlijst, die de mogelijkheid biedt informatie te verkrijgen over het 
specifieke verhaal van deze ouders.  
Wat zijn de ervaringen en belevingen van de ouders kijkend naar de opvoeding van 
hun kind met een visuele beperking? Lopen ouders tegen problemen aan en zo ja 
welke? Ervaren de ouders verschillen tussen de opvoeding van hun kind met een 
visuele beperking en hun kinderen zonder visuele beperking? Hoe gaan ouders samen 
met de specifieke opvoedingssituatie om? Deze vragenlijst is een aanvulling op het 
vragenlijstonderzoek van Sabina Kef (2005), en biedt de mogelijkheid recht te doen 
aan het unieke van ieder gezin. 
 
De afname zal ongeveer een uur duren. Naast de vragenlijst is ruimte overgelaten om 
korte aantekeningen te maken. In de vragenlijst zijn vragen opgenomen die eventueel 
gesteld kunnen worden. Deze vragen hebben betrekking op de opvoeding van de 
andere kinderen binnen het gezin. Het kan natuurlijk voorkomen dat het gezin één 
kind heeft en dan kunnen deze vragen niet worden gesteld. 
 
Bij het afnemen van de vragenlijst is het van belang goede gesprekstechnieken te 
hanteren. Een goede luisterhouding is onder andere zeer belangrijk. Om een goede 
luisterhouding te bevorderen, is het handig gebruik te maken van audioapparatuur, 
waarmee het gesprek opgenomen kan en achteraf nogmaals beluisterd kan worden. 
Vraag de ouders om toestemming voor deze opname. 
 
Bij de aanvang van het gesprek is het van belang ouders uitleg te geven over het 
verloop en het doel van het interview. Hieronder staat een korte inleiding die ter 
introductie gebruikt kan worden. 
 
 
Introductie 
Voordat ik met het stellen van de vragen begin, wil ik kort uitleggen (herhalen) wat 
het doel van dit interview is en hoe het verloop van het interview eruit gaat zien. 
Met dit interview wil ik meer te weten komen over de ervaringen en belevingen die u 
heeft opgedaan tijdens de opvoeding van ...... (naam kind). U heeft reeds een 
vragenlijst ingevuld en de onderwerpen die in dit interview aan de orde komen zijn 
voor een deel hetzelfde als in deze vragenlijst. Ik wil nu graag meer zicht krijgen op 
specifieke ervaringen en belevingen die u tegen bent gekomen bij het opvoeden van 
.....(naam kind). 
Er zullen ook vragen naar voren komen waarbij aandacht besteedt wordt aan de 
opvoeding van uw andere kind(eren) en aan de verschillen en/of overeenkomsten die 
tussen u als ouders naar voren komen. Voor de duidelijkheid: Deze vragenlijst zal 
strikt vertrouwelijk worden behandeld en u zult gegarandeerd anoniem blijven. Het 
gesprek zal ongeveer een uur duren. Heeft u hierover nog vragen? 
 1. Responsiviteit 

1a. U heeft een kind met een visuele beperking. Het kan 
schokkend zijn voor u als ouder wanneer blijkt dat een 
kind een visuele beperking heeft of ontwikkelt. Hoe was 
dit voor u, in uw situatie? 

 



• Hoe heeft u dit ervaren? 
• Hoe bent u hier mee omgegaan? 
• Wat voor invloed had dit op uw 

gevoelens toen? 
• Ziet u verschil in hoe u hier nu 

mee omgaat? 
• Waren er verschillen in de reactie 

van u en uw partner, toen u er 
achter kwam dat uw kind een 
visuele beperking heeft? 

 
1b. Kunt u uw kind steunen in zijn/haar gevoelens en 
emoties in het algemeen? 

• Hoe doet u dat? 
• Ervaart u problemen in het 

ondersteunen van uw kind? 
• Welke rol speelt een visuele 

beperking hierbij? 
 

 

1c. Uit uw kind zijn/haar gevoelens m.b.t. zijn/haar 
visuele beperking? 

• Hoe ging u daar mee om? 
• Hoe gaat u daar nu mee om? 
 

 

Eventueel: 
1d. Merkt u verschillen in het omgaan met emoties en 
gevoelens tussen uw kinderen onderling? 

• Denkt u dat dit aan het wel of 
niet hebben van een visuele 
beperking ligt of zijn er 
andere oorzaken die daaraan 
ten grondslag liggen? 

• Kunnen de kinderen 
onderling over gevoelens en 
emoties praten? 

 

 

 



2. Autonomie/overprotectie 
2a. In hoeverre begeleidt u uw kind op dit moment in het 
krijgen en onderhouden van sociale contacten 
(bijvoorbeeld vrienden of klasgenoten)? 

• Hoe heeft u dat vroeger 
gedaan? 

• Waar bestaat deze begeleiding 
nu uit? 

 

 

2b. Bent u tevreden over de sociale contacten die uw kind 
heeft? 

• Weet u wat uw kind hier zelf 
van vindt? 

 

 

2c. Uw kind bevindt zich nu in een leeftijdsfase waarin 
zelfstandigheid en onafhankelijkheid verkrijgen een 
belangrijk doel is. Jongeren leren, met behulp van 
ouders, vrienden, familie, een zelfstandig leven op te 
bouwen. Moedigt u uw kind aan om een zelfstandig en 
onafhankelijk leven op te bouwen? 

• Zo niet, waarom niet? 
• Zo wel, op welke manier 

doet u dit? 
• Hoe ervaart u dit? 
 

 

2d. Stimuleert u uw kind om nieuwe dingen te gaan doen 
of om nieuwe dingen uit te proberen? 

• Waarom vindt u het 
belangrijk om dit te doen 
of wat is de reden dat u dit 
niet doet?  

• Welke rol speelt het 
hebben van een kind met 
een visuele beperking 
hierbij? 

 

 

Eventueel: 
2e. Merkt u verschillen bij het ontwikkelen van 
zelfstandigheid tussen uw kind met een visuele beperking en 
uw kind zonder visuele beperking? 

• Welke verschillen merkt 
u? 

• Ervaren de kinderen deze 
verschillen ook en zo ja, 
hoe gaan ze daar mee om? 

 

 

3. Toezicht houden 
3a. Op welke gebieden vindt u het belangrijk te 
weten wat er in uw kind omgaat en wat er speelt in 

 



zijn/haar leven? 
 

3b. In welke activiteiten wordt uw kind door de 
visuele beperking beperkt, zodat u uw kind daarin 
moet ondersteunen?  

 

 

3c. Welke activiteiten onderneemt uw kind alleen, 
buiten het gezin? Hoe ervaart u dat? 
 

 

Eventueel: 
3d. Merkt u in dit opzicht verschillen tussen het kind 
dat een visuele beperking heeft en een kind dat geen 
visuele beperking heeft? 
 

 

 
 
 



4. Consistentie 
4a. Zijn er in het gezin duidelijke regels waaraan de 
kinderen zich moeten houden? 

• In welke situaties vindt 
u het moeilijk om te 
zorgen dat de regels 
nageleefd worden? 

 

 

4b. Wat doet u als de regels niet nageleefd worden? 
• Bent u hier tevreden 

over of zou u dit graag 
anders willen doen? 

      

 

enomen gedrag vasthouden? D.w.z. consequent zijn in de manier waarop u met 
uw kind omgaat.  

• Hoe doet u dit? 
 

 

Eventueel:  
4e. In hoeverre merkt u dat er verschillen zijn m.b.t. de 
opvoeding tussen uw kind met een visuele beperking en uw 
kind zonder een visuele beperking? 
 

 

 
 
 



5. Vader/moeder 
5a. Terugkijkend naar waar we over gesproken hebben, 
zijn er dan verschillen in de opvoeding tussen u als 
partners onderling?  

Eventueel: 
• Zo ja, hoe gaat u om met 

deze verschillen? 
• Geeft dit problemen? 

 

 

5b. Hoe heeft het opvoeden van een kind met een visuele 
beperking tot nu toe ervaren? 
 

 

5c. Wat vond u tot nu toe lastig? 
 
 
  
 

 

5d. Wat helpt u bij mogelijke opvoedingsproblemen in 
het opvoeden uw kind? 
 
 
 
 

 

5e. Waar zou u meer behoefte aan hebben in het 
opvoeden van uw kind? 
 
 
 
 

 

 
 
 



6. Vragen 
 Heeft u nog vragen/opmerkingen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


