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Abstract 

 

Friendship relations have a predominantly positive contribution to the development of adolescents 

with visual impairments. To find out wich group of adolescents was experiencing most difficulties 

with initiating and maintaining friendship relationships we looked at the educational background of 

school, at parenting and at already existing friendship relationships of adolescents with visual 

impairment. We collected data of former projects from Kef (2006) and Kalksma (2005) by way of 

questionnaires and interviews with sixty adolescents with visual impairments and their parents. The 

results showed that adolescents who attended regular eduction experienced more stress in their 

interpersonal behavior and were less happy with their group of friends compared to adolescents who 

attended special education (SE).More specifically, adolescents who attended SE before attending 

regular education were experiencing fewer problems. Parents who stimulated autonomy and who had a 

responsive attitude contributed positively had adolecents who were more satisfied with their friendship 

relations. However, we also found that too much supervision of parents had a negative effect on 

friendship relations of adolescents with a visual impairment; these children felt stressed in 

interpersonal behavior. The type of educational background is a more important factor than parenting 

in explaining differences regarding friendship relations. Further research with equal subgroups and 

different informants is needed to explain these differences in detail. 
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Theoretische inleiding 

In de adolescentieperiode ontstaan vriendschappen niet spontaan; de adolescent zal deze aan moeten 

gaan, ontwikkelen en onderhouden (Lifshitz, Hen & Weisse, 2007). De onderlinge interacties tussen 

de verschillende systemen van de adolescent, zoals gezin, school, vriendengroep of samenleving, 

kunnen zowel een positieve als een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling en het sociaal 

functioneren van de adolescent (Hermanns, Van Nijnatten, Verheij & Reuling, 2005). Om het sociaal 

functioneren van de adolescent te voorspellen is het volgens het ecologisch model, ontwikkeld door 

Bronfenbrenner (1977, zie figuur 1), van belang om de samenhang en de wederzijdse beïnvloeding 

tussen factoren van de adolescent en omgeving in acht te nemen (Van der Ploeg, 2003). De omgeving 

is volgens dit model van grote invloed op de ontwikkeling van de adolescent. Een problematische 

ontwikkeling kan volgens dit model verklaard worden door de interactie tussen meerdere 

probleemfactoren van zowel de adolescent als de omgeving. De adolescent, in onderstaand model als 

kind aangegeven, is de kern van het model met daaromheen achtereenvolgens het microsysteem, 

mesosysteem, exosysteem en het macrosysteem. Alle systemen zijn van elkaar afhankelijk; de sterkte 

van de afhankelijkheid kan echter verschillen (Hermanns et al., 2005). In dit onderzoek wordt de 

samenhang tussen vriendschapsrelaties en een aantal onderdelen van het microsysteem, mesosysteem, 

exosysteem, macrosysteem, namelijk de opvoeding en onderwijsachtergrond, van adolescenten met 

een visuele beperking bestudeerd. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Ecologisch model van Bronfenbrenner (1977).  
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Vriendschapsrelaties  

Een visuele beperking kan voor moeilijkheden zorgen in het aangaan en onderhouden van 

vriendschapsrelaties. Tegelijkertijd hebben adolescenten met een visuele beperking vrienden hard 

nodig om met hun beperking om te leren gaan. De ontwikkeling van vriendschapsrelaties kan voor 

adolescenten met een visuele beperking moeilijker verlopen. Het kan ten eerste lastig zijn om contact 

te leggen met leeftijdsgenoten doordat het oppikken van het non-verbale gedrag moeilijk gaat of 

ontbreekt. Dit maakt tevens het interpreteren van situaties lastig (Rosenblum, 1997). Non-verbaal 

gedrag is met name in de adolescentieperiode van belang omdat adolescenten niet op willen vallen en 

zich door middel van imitatie van houdingen en gedrag, proberen te voegen naar de gewoonten van de 

groep of van hun vrienden (Kerig & Wenar, 2005). De visuele beperking kan tevens consequenties 

hebben voor de mobiliteit van de adolescent, als gevolg waarvan zij minder mogelijkheden kunnen 

creëren voor situaties waarin vriendschappen worden opgebouwd of worden onderhouden (Kef, 2006). 

De kans op sociale isolatie is hierdoor groter. Bovendien zijn er activiteiten waaraan de adolescenten 

met een visuele beperking niet mee kunnen doen (Sacks & Wolffe, 2006). In de adolescentieperiode 

kan de visuele beperking bovendien voor onzekerheid zorgen over wie de adolescent is in een 

maatschappij met vooral goedziende mensen (Rosenblum, 1997), wat van invloed kan zijn op het 

sociaal functioneren en daarmee op de vriendschapsrelaties van de adolescent. De beleving anders te 

zijn blijkt met name in de adolescentieperiode voor veel adolescenten met een visuele beperking 

moeilijk te zijn (Van Weenen, 2005). Daarnaast kunnen (voor)oordelen door anderen over de visuele 

beperking (on)bewust meespelen in de omgang met de adolescent (Gringhuis, Moonen & Van 

Woudenberg, 1996). 

Verschillen tussen adolescenten met en zonder beperking kunnen tevens voor moeilijkheden 

zorgen in het aangaan en onderhouden van vriendschapsrelaties. Gelijkheid tussen mensen leidt tot een 

bepaalde aantrekkingkracht. De aantrekking bepaalt vervolgens of iemand een potentiële vriend kan 

worden. Een verklaring dat gelijkheid mensen aantrekt, is dat de omgang tussen mensen met 

overeenkomsten gemakkelijker is en daarnaast de kans op een ontmoeting groter. Te veel gelijkheid 

tussen mensen kan echter tot een bedreiging van het zelfbeeld leiden en de mate van de gewenste 

gelijkheid verschilt tussen personen (Zeggelink, 1995). Gelijkheid speelt niet alleen bij de selectie van 

vrienden een rol, maar ook bij de socialisatie. Vrienden met dezelfde eigenschappen zoeken elkaar op 

en gaan daarbij meer op elkaar lijken wanneer ze lange tijd met elkaar omgaan. Gelijkheid wat betreft 

leeftijd, sekse, etniciteit, wederkerige verbondenheid en de voorkeur voor activiteiten hebben een sterk 

effect op de aantrekking tot een bepaald persoon (Ritchey & Fishbein, 2001). Uit onderzoek van 

Kuivenhoven (2007) blijkt dat de gelijkheid in vriendschappen ook opgaat voor adolescenten met een 

visuele beperking. Over het algemeen zijn deze vriendschappen gelijk wat betreft geslacht, 

nationaliteit, leeftijd, opleiding en hobby’s.  

Vriendschappen hebben een grote en overwegend positieve invloed op de ontwikkeling van 

zowel goedziende adolescenten als adolescenten met een visuele beperking. Vrienden kunnen het 

zelfbeeld van de adolescent versterken, de adolescent helpen een beeld van zichzelf te ontwikkelen en 

zichzelf als een waardevol en competent individu te zien (Huurre, Komulainen & Aro, 1999). De steun 

van en aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten zijn positieve voorspellers voor het welbevinden en het 

zelfvertrouwen van de blinde of slechtziende adolescent (Huurre et al., 1999; Kef, 1999; Kef & 

Deković, 2004). Bovendien kan steun van vrienden de negatieve effecten van stressvolle 

gebeurtenissen doen verminderen (Van der Ploeg, 2003). Kef (1999) toont in haar onderzoek aan dat 

adolescenten met een visuele beperking meer steun nodig hebben dan goedziende adolescenten. De 

belangrijkste steunbronnen zijn ouders en vrienden en zij kunnen de adolescent die blind of 
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slechtziend is steunen en leren om te gaan met een visuele beperking (Kef, 1999; Kef & Decović, 

2004).  

Leren omgaan en accepteren van de visuele beperking kan ervoor zorgen dat de blinde of 

slechtziende adolescent minder angst ervaart zijn vriend(in) te verliezen (Lifshitz et al., 2007). Jongens 

blijken hun visuele beperking beter te accepteren dan meisjes. Mogelijke verklaringen zijn effectieve 

copingsmechanismen of het onderdrukken dan wel ontkennen van hun problemen (Huurre & Aro, 

2000). Jongens met een visuele beperking scoren overigens hoger op enkele psychosociale variabelen, 

zoals zelfwaardering, algemeen welbevinden en emotionele stabilteit (Postma, 2007) en hebben 

daarnaast meer vrienden dan meisjes met een visuele beperking (Huurre & Aro, 1998, 2000). Mogelijk 

ligt het verschil in aantal vrienden aan de verschillen in vriendschappen tussen jongens en meisjes. 

Meisjes verwachten meer van een vriendschap dan jongens. Ze uiten over het algemeen meer hun 

gevoelens en hechten meer waarde aan sensitiviteit, intimiteit, vertrouwen en loyaliteit dan jongens. 

Jongens hechten meer waarde aan materialistische zaken en het ondernemen van activiteiten waar ze 

beiden in geïnteresseerd zijn (Camerena, Sarigiana & Petersen, 1990). Uit onderzoek van Postma 

(2007) blijken geen verschillen te zijn gevonden in de mate waarin jongens en meisjes met een visuele 

beperking zich eenzaam voelen.  

 

In verschillende studies zijn vriendschappen van adolescenten met en zonder visuele beperking met 

elkaar vergeleken (Kalksma, 2005; Kef, 2006; Kuivenhoven, 2007; Rosenblum, 1998; Wolffe & 

Sacks, 1997). Hieruit komt naar voren dat adolescenten met een visuele beperking meer tijd alleen 

doorbrengen en meer in de vriendschap moeten investeren dan adolescenten zonder visuele beperking 

(Wolffe & Sacks, 1997). Bovendien blijkt dat goedziende adolescenten meer vrienden hebben dan 

blinde of slechtziende adolescenten. (Huurre & Aro, 1998, 2000). Verder is gebleken dat adolescenten 

met een visuele beperking een kleiner sociaal netwerk hebben dan adolescenten zonder visuele 

beperking. Ziende adolescenten hebben een sociaal netwerk van gemiddeld twintig personen, blinde of 

slechtziende adolescenten hebben daarentegen een sociaal netwerk van gemiddeld vijftien personen. 

Dit netwerk bestaat voornamelijk uit vrienden, gezinsleden en familieleden (Kef, Hox & Habekothé, 

2000).  

Ondanks de verschillen tussen adolescenten met en zonder visuele beperking blijkt een groot 

deel van de blinde of slechtziende adolescenten tevreden te zijn over hun vriendschapsrelaties of 

sociale netwerk. Dit heeft een positief effect op het welzijn van de adolescent (Kalksma, 2005; Kef, et 

al., 2000). De meeste onderzochte adolescenten met een visuele beperking geven aan voldoende 

vrienden te hebben, wat een positieve invloed op hen heeft. De adolescenten die meer initiatief tonen 

blijken meer tevreden te zijn over hun vriendschapsrelaties (Kalksma, 2005). De adolescenten blijken 

zich sociaal aanvaard te voelen wanneer zij voldoende aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten (Van 

Weenen, 2005). Naast de eigen beoordeling van de adolescent die blind of slechtziend is, is de 

beoordeling van zijn of haar beste vriend(in) op de vriendschap onderzocht. Kuivenhoven (2007) 

toonde wederom positieve resultaten; de onderzochte beste vrienden en vriendinnen beoordeelden de 

vriendschap als kwalitatief goed.  

Toch zijn de resultaten van vriendschapsrelaties voor de verschillende subgroepen gemengd. 

Er zijn groepen die redelijk veel spanning ervaren rondom vriendschappen, die vooral oudere vrienden 

hebben of die graag meer vrienden zouden willen hebben (Kef, 1997). De groep waar sprake is van 

minder gunstige situaties rondom vriendschappen zijn vooral slechtziende adolescenten en blinde of 

slechtziende adolescenten met minder sociale vaardigheden, minder gemeenschappelijke hobby’s of 

interesses, of adolescenten met een andere etniciteit (Kalksma, 2005). In dit onderzoek wordt gekeken 

of verschillen in opvoeding en onderwijsgeschiedenis tevens samenhangen met de knelpunten rondom 

vriendschapsrelaties van adolescenten met een visuele beperking.  
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Onderwijs  

 

Uit onderzoek van Rosenblum (1997) naar vriendschapsrelaties van veertig blinde of slechtziende 

adolescenten bleek 70% hun vriendschap op school te hebben ontwikkeld (Rosenblum, 1997), 

waardoor het van belang is de samenhang tussen de onderwijsachtergrond en vriendschapsrelaties van 

adolescenten met een visuele beperking te onderzoeken.  

In de jaren ’80 en ’90 heeft er een verandering in het macrosysteem van veel blinde en 

slechtziende adolescenten plaatsgevonden. De verandering van het macrosysteem betreft de invoering 

van de ‘Interim Wet Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs’ (Vos, 2008) in 1985 en de 

maatregel ‘Weer Samen naar School’ in 1990, die de plaatsing van leerlingen van speciaal onderwijs 

naar regulier onderwijs bevorderen om de stigmatiserende werking van speciaal onderwijs tegen te 

gaan (Scheepstra, 1998). Een motief voor regulier onderwijs is meer mogelijkheden voor sociale 

contacten en vriendschappen met adolescenten zonder beperking, het vergroten van de sociale 

vaardigheden en de integratie van de adolescent in het alledaagse leven te bevorderen (Scheepstra, 

1998; Pijl, 2007).  

Integratie in het regulier onderwijs van adolescenten met een visuele beperking leidt tot meer 

contact met ziende leeftijdsgenoten (Kef, 1997). Meer contact met ziende adolescenten leidt echter 

niet automatisch tot betere vriendschapsrelaties of een even groot sociaal netwerk als dat van hun 

ziende leeftijdsgenoten. Een vergelijking tussen adolescenten met en zonder visuele beperking weest 

ui dat adolescenten met een visuele beperking meer problemen ervoeren met vriendschappen, minder 

vrienden hebben, minder date-ervaringen hadden en, met name jongens, minder tijd doorbrachten met 

hun vrienden. Deze problemen werden meer door blinde adolescenten dan door slechtziende 

adolescenten ervaren (Huurre & Aro, 2000). Wolffe en Sacks (1997) tonen aan dat adolescenten met 

een visuele beperking die bevriend zijn met ziende adolescenten meer hun best moeten doen om de 

vriendschap te onderhouden dan degenen die bevriend zijn met adolescenten die net als zij een visuele 

beperking hebben. 

Veel adolescenten met een visuele beperking in het reguliere onderwijs ervaren dat er meer 

sprake is van tolerantie dan acceptatie; klasgenoten verdragen de verschillen, maar er is weinig sprake 

van actieve en spontane interacties (Sacks & Wolffe, 2006). Dit kan te verklaren zijn vanuit het idee 

dat leerlingen zonder een beperking er de voorkeur aan geven op te trekken met andere leerlingen 

zonder een beperking. Hetzelfde geldt overigens voor de leerlingen met een beperking (Guralnick, 

Connor, Hammond, Gottman & Kinnisch, 1995).  

Gelijkheid speelt een rol in vriendschapsrelaties (Zeggelink, 1995), waardoor enerzijds 

verwacht kan worden dat blinde of slechtziende adolescenten die regulier onderwijs volgen meer 

problemen ervaren rondom vriendschappen dan blinde of slechtziende adolescenten die speciaal 

onderwijs volgen. Adolescenten met een visuele beperking die regulier onderwijs volgen, verschillen 

van hun ziende klasgenoten doordat zij meer begeleiding nodig hebben, minder mobiel zijn, 

hulpmiddelen nodig hebben in de klas, andere lichamelijke eigenschappen hebben of zich anders 

gedragen (Sacks & Wolffe, 2006). Onderzoek wijst echter uit dat niet zozeer de leeftijd, afkomst of 

onderwijsachtergrond de gelijkheid bepaalt die van belang is in vriendschapsrelaties, maar de 

overtuigingen, mogelijkheden, waarden en houdingen die hieruit voortvloeien (Zeggelink, 1995).  

De gelijkheid van vriendschappen gaat dus om persoonlijke eigenschappen van mensen en niet 

zozeer om de onderwijsachtergrond of de aanwezigheid van een visuele beperking. Echter, leerlingen 

zonder beperking trekken liever op met andere leerlingen zonder beperking en leerlingen met een 

beperking trekken liever op met leerlingen met een beperking. Volgens Van der Meulen, Bos en 

Vlaskamp (2005) is dit vanuit achterliggende redenen te verklaren, zoals de sociale vaardigheden van 

de leerlingen met een beperking, de aard van de beperking of de houding van de klas.  
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Onderzoek naar vriendschapsrelaties in het speciaal onderwijs toont aan dat adolescenten met een 

visuele beperking een hoger percentage blinde of slechtziende vrienden hebben dan adolescenten die 

regulier onderwijs hebben gevolgd. Daarnaast krijgen zij meer emotionele steun, minder steun van 

broertjes of zusjes en passen meer emotionele strategieën toe dan adolescenten met een visuele 

beperking en een reguliere onderwijsachtergrond. Verder hebben ze een netwerk met een hoger 

percentage blinde of slechtziende mensen (Kef, 1997). Het gevolg van het optrekken met voornamelijk 

andere blinde en slechtziende mensen kan zijn dat de sociale waarden en normen erg verschillen van 

hun ziende leeftijdsgenoten. Daarentegen zullen adolescenten met een visuele beperking die 

voornamelijk met ziende adolescenten optrekken, zich eerder met hen identificeren. Een nadeel 

hiervan is echter dat zij de beperking negatiever zullen beoordelen dan wanneer zij meer optrekken 

met adolescenten die net als zij een visuele beperking hebben. Voor adolescenten met een visuele 

beperking is het daarom belangrijk op te trekken met zowel adolescenten met een visuele beperking 

als met ziende adolescenten (Sacks & Wolffe, 2006).  

 

Andere onderzoeken naar verschillen tussen een reguliere en een speciale onderwijsachtergrond en het 

effect op de vriendschapsrelaties van blinde en slechtziende adolescenten leverden geen eenduidige 

conclusie op. De verschillen in onderzoeken kunnen methodologisch van aard zijn, andere 

operationaliseringen betreffende sociale integratie en vriendschapsrelaties, het gebruik van 

verschillende onderzoeksmethoden of een andere steekproefverdeling. Tevens zijn de onderzoeken in 

verschillende landen uitgevoerd. 

Kef (2006) is een van de onderzoekers die adolescenten met een visuele beperking in het 

speciaal en het regulier onderwijs vergeleken hebben. Zij concludeerde dat de adolescenten met een 

reguliere onderwijsachtergrond hoger scoorden op de subschaal competentie voor vriendschappen dan 

adolescenten die ooit speciaal onderwijs hadden gevolgd. Verder bleek dat de adolescenten die altijd 

het reguliere onderwijs hadden gevolgd een hogere zelfwaardering hadden, zich minder eenzaam 

voelden, hoger scoorden op sociale vaardigheden en een groter netwerk hadden dan adolescenten die 

ooit speciaal onderwijs hadden gevolgd. Een mogelijke verklaring is dat de ontwikkeling en 

eigenschappen van adolescenten met een visuele beperking in het regulier onderwijs meer positief 

waren voordat de keuze voor type onderwijs gemaakt werd, aldus Kef.  

Daarentegen hadden adolescenten met een visuele beperking die ooit speciaal onderwijs 

hadden gevolgd volgens Halten (2004) meer kans op succesvolle vriendschappen dan adolescenten 

met een visuele beperking die regulier onderwijs volgden. Halten geeft als verklaring hiervoor dat het 

plaatsen van adolescenten met een visuele beperking op een reguliere school voor een grote barrière 

kan zorgen in de sociale interactie. Adolescenten met een visuele beperking leren op een andere 

manier, kijken anders tegen de wereld aan en de interactie met klasgenoten verloopt op een andere 

manier dan bij goedziende adolescenten. Uit zijn onderzoek bleek dat adolescenten met een visuele 

beperking die enige tijd speciaal onderwijs hadden gevolgd meer sociale vaardigheden leerden, en 

zelfvertrouwen en een gevoel van onafhankelijkheid ontwikkelden, wat zij goed in het regulier 

onderwijs met vooral ziende leerlingen toe kunnen passen.  

Ander onderzoek (Lifshitz et al., 2007) bij 41 ziende en 40 blinde of slechtziende adolescenten 

met een reguliere of een speciale onderwijsachtergrond in Israël liet geen verschillen zien in de 

kwaliteit van de vriendschapsrelaties en de beoordeling van het zelfbeeld tussen adolescenten met een 

visuele beperking die regulier of speciaal onderwijs volgden. Leraren in het regulier onderwijs 

beoordeelden het gedrag van de adolescenten met een visuele beperking hoger dan leraren in het 

speciaal onderwijs. Een verklaring voor de hogere score die wordt gegeven, is dat de interactie en het 

opgenomen worden in een groep met ziende adolescenten het gedrag van en het beeld over de 

adolescent beïnvloeden.  
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Naast de genoemde methodologische verschillen in bovenstaande onderzoeken zijn er vele 

andere factoren die de verschillen in vriendschapsrelaties van blinde en slechtziende adolescenten 

kunnen verklaren. Zoals de persoonlijke eigenschappen van de adolescent, waaronder de 

mogelijkheden om vriendschappen aan te gaan. Tevens is het mogelijk dat verschillen in opvoeding 

samenhangen met de verschillen in de onderwijsachtergrond en vriendschapsrelaties. 

 

Opvoeding  

 

In een aantal onderzoeken bleken verschillen te zijn gevonden tussen ouders van adolescenten die 

regulier of speciaal onderwijs volgden. Ouders met de voorkeur voor regulier onderwijs vinden sociale 

integratie van de adolescent met een beperking belangrijk voor de sociale ontwikkeling van de 

adolescent (Duhaney & Salend, 2000). De mogelijkheid om vrienden te maken met adolescenten 

zonder een visuele beperking en de gelijkheid in academische mogelijkheden worden als een 

belangrijke reden gezien door ouders. Daarentegen kiezen ouders van adolescenten met een visuele 

beperking voor speciaal onderwijs vanwege de bekwaamheden en de bekendheid van de leerkrachten 

met betrekking tot de visuele beperking (Ajuwon & Oyinlade, 2008). Naast het idee van ouders dat 

speciaal onderwijs hun kind met een beperking in academisch opzicht meer kan bieden, blijken deze 

ouders zelf meer steun en hulp nodig te hebben. Ze blijken meer informatie over de speciale behoeften 

van de adolescent en handvatten nodig te hebben om de adolescent te kunnen helpen (Granlund & 

Roll-Pettersson, 2001). Daarnaast vinden ze relationele steun van en een goede samenwerking met de 

school belangrijker dan ouders van wie de adolescent regulier onderwijs volgt. Roll-Pettersson (2003) 

meent dat veel ouders met de voorkeur voor regulier onderwijs zich vaardig genoeg voelen om hun 

kind te helpen, waar ouders met een voorkeur voor speciaal onderwijs meer hulp van anderen vragen 

om hun kind te kunnen helpen.  

 Bovenstaande verschillen in de houding van ouders kunnen zorgen voor verschillen in 

opvoedgedrag. Het opvoedgedrag van de ouders is van belang voor de adolescent; positief 

opvoedgedrag bleek verband te houden met een goede psychosociale ontwikkeling van de adolescent 

met een visuele beperking. Dit bleek uit een vijftien gevonden correlaties tussen opvoedvariabelen en 

adolescentvariabelen, zoals responsiviteit, competentie en hechting bij de opvoeder en zelfwaardering 

bij de adolescent  (Postma, 2007). Verschillende onderzoeken tonen de relatie aan tussen de kwaliteit 

van de ouder-kindrelatie en het welzijn van de adolescent of de kwaliteit van relaties met 

leeftijdsgenoten (Carson & Parke, 1996; Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts & Dournbusch, 1994). 

Volgens het ecologisch model (Bronfenbrenner, 1977) is er sprake van interactie tussen het 

opvoedgedrag van ouders en de sociale systemen van de adolescent. ‘Niche picking’ zorgt ervoor dat 

de adolescent door de invloed van de opvoeding een bepaalde omgeving uitkiest of in een bepaalde 

richting wordt gestuurd. Tegelijkertijd beïnvloeden de karaktereigenschappen van de adolescent de 

opvoeding door ouders (O’ Connor, 2002). 

Volgens de sociale identiteitstheorie zijn ervaringen in het gezin de basis voor de sociale 

ontwikkeling en bevorderen de schoolervaringen en de omgang met leeftijdsgenoten de ontwikkeling 

van de sociale identiteit van de adolescent (Drukheim’s, 1973). De basis voor de sociale ontwikkeling 

wordt in de eerste levensjaren gevormd en is van invloed op sociale relaties van de adolescent. De 

gehechtheidstheorie beschrijft hoe een kind door mentale representaties, gevormd door ervaringen met 

ouders of andere gehechtheidsfiguren, een intern werkmodel opbouwt. Het interne werkmodel bepaalt 

de verwachtingen over het gedrag en de relaties met belangrijke anderen en stuurt hierdoor het gedrag 

van de adolescent in nieuwe sociale relaties. Belangrijk voor de opbouw van positieve mentale 

representaties is een sensitieve en responsieve houding van de ouders (Wijnroks et al., 2006). De 

komst van een kind met een visuele beperking kan bij ouders gevoelens van angst, boosheid en 
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teleurstelling oproepen, waardoor zij minder beschikbaar of responsief kunnen zijn. De visuele 

beperking kan er tevens voor zorgen dat het kind moeite heeft zijn bedoelingen duidelijk te maken. 

Daarbij kunnen de ouders moeite hebben om te begrijpen wat het kind bedoelt en om hier adequaat op 

te reageren (Gringhuis et al., 1996). Daarnaast kunnen ouders zich buitengesloten voelen en 

onzekerheid ervaren bij het opvoeden van hun blinde of slechtziende kind (Sacks & Wolffe, 2006) 

doordat zij minder goed informatie over het opvoeden met buren, familie en vrienden uit kunnen 

wisselen (Gringhuis et al., 1996).  

De verzwaarde opvoedingssituatie kan voor bepaalde risico’s zorgen voor het 

opvoedingsgedrag van ouders. Dit hoeft echter niet tot problemen te leiden; vele beschermende en 

risicofactoren bepalen of er een balans kan ontstaan tussen draaglast en draagkracht van ouders (Kef, 

2006). Meerdere factoren bepalen het opvoedgedrag van ouders, zoals de omgevingskenmerken en 

karaktereigenschappen van de ouders of van de adolescent, waarbij sprake is van wederkerigheid 

tussen het opvoedgedrag van ouders en de ontwikkeling van de adolescent (Gringhuis et al.,1996).  

 

Het opvoedgedrag van ouders kan in twee basisdimensies worden onderscheiden: autonomie versus 

controle alsmede genegenheid versus vijandigheid. Hieruit zijn vier patronen af te leiden die sterk van 

elkaar kunnen verschillen en gebonden zijn aan de ontwikkelingsfase van de adolescent; ouders zullen 

mee moeten groeien met de behoeften van de adolescent in zijn ontwikkeling. De variant autonomie 

versus genegenheid heeft de meest positieve uitwerking op de ontwikkeling van adolescenten (Van der 

Ploeg, 2003). 

De meeste ouders zullen voldoende genegenheid aan hun kind tonen, hoewel de mate hiervan 

kan verschillen (Van der Ploeg, 2003). In de kindertijd is de steun van ouders erg belangrijk voor het 

leren van sociale vaardigheden en om het kind in aanraking te laten komen met sociale situaties. 

Tijdens de adolescentieperiode komt de adolescent meer in aanraking met leeftijdsgenoten en verlangt 

ernaar los te komen van de ouders (Helsen, Vollebergh & Meeus, 2000). De sociale steun van 

vrienden blijkt van grotere invloed te zijn op het welzijn van de blinde of slechtziende adolescent dan 

de steun van ouders (Kef & Decović, 2004). Steun van ouders blijft echter belangrijk in de 

adolescentieperiode en is voor adolescenten met een visuele beperking van groot belang (Sacks & 

Wolffe, 2006). Adolescenten die veel steun van hun ouders krijgen, blijken een sterker positief effect 

te ervaren van de verkregen steun door leeftijdsgenoten. Daarnaast kan de steun van vrienden de steun 

van ouders niet compenseren (Helsen et al., 2000).  

Adolescenten met een visuele beperking krijgen langer en meer steun van hun ouders in 

vergelijking met goedziende adolescenten. De blinde of slechtziende adolescenten krijgen hierdoor 

meer van volwassenen te horen hoe zij zich in sociale situaties kunnen gedragen. Een nadeel kan zijn 

dat de sociale waarden van volwassenen en van de leeftijdsgenoten van elkaar kunnen verschillen. 

Interacties en ervaringen met leeftijdsgenoten zijn daarnaast van belang voor de ontwikkeling van 

autonomie en een gevoel van onafhankelijkheid van de adolescent (Sacks & Wolffe, 2006). De meeste 

door Van Weenen (2005) en Chien-Huey Chang en Schaller (2000) onderzochtte adolescenten met een 

visuele beperking bleken de steun van ouders echter als positief te ervaren. Een klein deel ervoer 

problemen doordat ouders moeite hadden de beperking te accepteren of weinig sensitief waren bij de 

geboden hulp, wat de psychosociale ontwikkeling van de adolescent negatief beïnvloedde (Chien-

Huey Chang & Schaller, 2000).  

Naast de basisdimensie genegenheid versus controle kan het opvoedgedrag van ouders worden 

onderscheiden in de polen autonomie versus controle, waarop zich de meeste differentiatie bevindt. 

Ouders van adolescenten met een visuele beperking kunnen meer moeite ervaren om de adolescent los 

te laten en zelfstandig activiteiten te laten ondernemen doordat zij onzeker zijn over de 

mobiliteitsmogelijkheden van de blinde of slechtziende adolescent (Sacks & Wolffe, 2006). Dit kan 
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ertoe leiden dat ouders de adolescent overbeschermen. Overbescherming door ouders kan een 

negatieve invloed hebben op de sociale en emotionele ontwikkeling van adolescenten. Ouders van 

adolescenten met een visuele beperking zijn eerder geneigd de adolescent over te beschermen door 

hun veel hulp te bieden of tolerant te zijn voor onacceptabel gedrag van de adolescent. De blinde of 

slechtziende adolescent kan hierdoor het idee krijgen dat anderen niet veel van hen verwachten, ze 

weinig zelf kunnen doen en niet de moeite waard zijn. Daarnaast kunnen ze het idee krijgen anders te 

zijn, wat voor onzekerheid kan zorgen (Sacks & Wolffe, 2006).  

 

Onderzoek van Kef (2006) toonde echter aan dat de ouders van blinde of slechtziende adolescenten 

van 14 tot 21 jaar responsief zijn, veel autonomie aan de adolescent willen geven, voldoende 

consistent zijn en de adolescent niet overbeschermen. Zij scoorden op enkele van deze aspecten zelfs 

hoger dan ouders van kinderen zonder visuele beperking. Geslacht of ernst van de beperking leken 

geen effect te hebben. Daarnaast bleken de ouders van slechtziende of blinde kinderen niet meer 

opvoedingsstress te ervaren dan andere ouders. Dit werd bevestigd in onderzoek van Looijestein 

(2004). Behalve aan de ouders is aan de adolescenten zelf gevraagd hoe zij het opvoedgedrag van hun 

ouders ervaren. Geconcludeerd werd dat zij hun ouders responsief vinden, redelijk strikt en goed 

toezicht vinden houden en door hen voldoende worden gestimuleerd in autonomie (Kef, 2006). 

Onderzoek van Udema (1996) toonde wederom aan dat opvoeders van adolescenten met een visuele 

beperking hoog scoren op responsiviteit, wat bevorderlijk is voor de ontwikkeling van de adolescent. 

Bovendien toonde Postma (2007) een verband aan tussen de psychosociale ontwikkeling van de 

adolescent met een visuele beperking en opvoedinggedrag van de ouders. Hoe hoger de ouder scoorde 

op responsiviteit, competentie en hechting, des te hoger de adolescent scoorde op zelfwaardering. 

Verder bleek er een positief verband te zijn tussen responsiviteit bij de ouder en acceptatie van de 

beperking door de adolescent, alsook tussen  responsiviteit bij de ouder en algemeen welbevinden van 

de adolescent. 

 

De verschillende uitkomsten over de opvoeding gevonden door Sacks en Wolffe (2006), Kef (2006) 

en Postma (2007) kunnen te verklaren zijn door de verschillende onderzoeksgroepen. Sacks en Wolffe 

(2006) beschreven het perspectief van ouders met een adolescent op een school voor blinde en 

slechtzienden. Daarbij kregen de meeste ouders professionele begeleiding. De adolescenten uit de 

onderzoeksgroepen van Kef (2006) en Postma (2007) hadden daarentegen zowel speciaal als regulier 

onderwijs gevolgd en er was sprake van een klinische en community-steekproef. Het is niet eerder 

onderzocht wat de relatie is tussen factoren uit de omgeving zoals de opvoeding en 

onderwijsachtergrond en verschillende indicatoren voor vriendschappen van jongeren met een visuele 

beperking. Volgens het ecologische model hangen de verschillen van vele factoren af en zijn de 

systemen waar de adolescent zich in bevindt van elkaar afhankelijk. Het is hierbij van belang dat er 

een goede verhouding bestaat tussen draagkracht en draaglast in de verschillende systemen van de 

adolescent. Onderstaand model (geïnspireerd op Bakker, Bakker, Van Dijke & Terpstra, 1997) 

integreert enkele beschermende en risicofactoren die een rol blijken te spelen in vriendschapsrelaties 

van adolescenten met een visuele beperking. 
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Balansmodel 

 

     

    Risicofactoren (-)                               Beschermende factoren (+) 

                  I Microsysteem  

    

          1. Adolescentfactoren 

 

  2. Gezinsfactoren 

 

   

    

 3. Peerfactoren 

  

 II Mesosysteem 

  

 4. Sociale factoren 

 

      III Macrofactoren 

  

  

 

                                                                                                                                                                      

 

Figuur 2. Balansmodel (geïnspireerd op Bakker, Bakker, Van Dijke & Terpstra, 1997). 

 

- Laag zelfbeeld 

- Weinig sociale vaardigheden 

- Spanning/onzekerheid ervaren 

 

 

- Visuele beperking accepteren  

- Initiatief tonen 

- Voldoende sociale  

   vaardigheden 

 

 

- Overbescherming 

- Ouders weinig  

  beschikbaar/responsief 

 

- Autonomie stimuleren 

- Responsieve en sensitieve  

  ouders  

- Positieve ervaringen in de kindertijd 

- Steun van ouders 

 

- Weinig gemeenschappelijk  

   interesses/ hobby’s 

-  Andere sociale normen en  

   waarden 

- Vooroordelen van anderen 

-  Ongelijke waarden en normen 

- Steun en aansluiting  

- Gelijkheid 

- Ervaringen met leeftijdsgenoten 

 

 

 

- Weining samenwerking   

   ouders en leerkracht 

- Weinig bekwaamheid  

   leraar t.o.v.de beperking 

-  Beperkte mobiliteitsmogelijkheden 

 

 

-Sociale steun 

-Actieve interacties 

- Positieve houding van klasgenoten 

-Mogelijkheden voor opbouwen van  

  sociale contacten 

-Weinig extra begeleiding  

  in het onderwijs 

 

-  Mogelijkheid volgen van 

   regulier onderwijs 

-  Open/ tolerante samenleving 
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Onderzoeksvragen  

Op basis van bovenstaande theoretische inleiding is het van belang gebleken de samenhang tussen 

vriendschapsrelaties en onderwijsgeschiedenis te onderzoeken en daarin ook de samenhang tussen 

opvoeding en de onderwijsgeschiedenis met vriendschapsrelaties te bekijken. Getracht wordt 

antwoorden te vinden op de volgende onderzoeksvragen: 

 

1. Hoe verschillen adolescenten met een visuele beperking die regulier onderwijs en speciaal 

onderwijs hebben gevolgd van elkaar in vriendschapsrelaties?  

2. Hoe verschillen adolescenten met een visuele beperking die regulier onderwijs en speciaal 

onderwijs hebben gevolgd van elkaar in hun opvoeding?  

3. Wat is het verband tussen de onderwijsachtergrond, de opvoeding en de vriendschapsrelaties van 

blinde en slechtziende adolescenten? Welke groep ervaart de meeste knelpunten rondom 

vriendschappen? 
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Methode 
 
Onderzoeksachtergrond 

 

Resultaten uit onderzoek van Habekothé en Peters (1993) hebben tot huidig onderzoek geleid. Uit dit 

onderzoek bleek dat mensen met een visuele beperking in de leeftijd van 19 tot 33 jaar een aantal 

knelpunten in hun leven ondervinden, waaronder problemen met sociale contacten. Om dieper op deze 

knelpunten in te gaan, had Kef van 1994 tot 1999 onderzoek gedaan naar de psychosociale 

ontwikkeling, sociale contacten en sociale steun van adolescenten met en zonder een visuele 

beperking, waarna de resultaten vergeleken werden.  

In 2003 was een vervolgonderzoek gestart door Kef met dezelfde respondenten, ondertussen 

jongvolwassen geworden. Zo konden het verloop van de psychosociale ontwikkeling, de beperking, 

sociale relaties en de beïnvloedingsrelaties hiertussen worden onderzocht. Naast de respondenten uit 

eerder onderzoek was een nieuwe onderzoeksgroep benaderd. De nieuwe groep bestond uit 154 

adolescenten in de leeftijd van 14 tot en met 21 jaar, en tevens 161 ouders. Wederom waren de 

psychosociale ontwikkeling, sociale contacten en sociale steun van de adolescenten onderzocht. Aan 

de ouders was naar opvoedingsgedrag, bronnen van stress en de beleving van het sociaal functioneren 

van de adolescent gevraagd om zicht te krijgen op de stimulering van ouders in de ontwikkeling van 

de adolescent en hun manier van opvoeden (Kef, 2006). Aansluitend hierop had Kalksma (2005) 

onderzoek gedaan naar de vriendschapsrelaties van adolescenten met een visuele beperking. De 

onderzoeksgroep bestond uit 79 adolescenten met een visuele beperking, in de leeftijd van 14 tot en 

met 21 jaar, en was afkomstig uit de adolescentengroep met 154 adolescenten van Kef (2006).  

Het huidige M-these-project betrof een nadere analyse van de onderzoeken van Kef (2006) en 

Kalksma (2005) waarbij de gegevens van zestig adolescenten en hun ouders gebruikt werden.  

 

Respondenten 

 

De onderzoeksgroep bestond uit zestig adolescenten met een visuele beperking en hun ouders (zie 

tabel 1). De ouders, waarvan 58% moeders en 42% vaders, waren gemiddeld 46,85 jaar. De groep 

adolescenten met een visuele beperking bestond uit 60% jongens en 40% meisjes in de leeftijd van 15 

tot en met 21 jaar. De gemiddelde leeftijd was 17,5 jaar. Van de onderzoeksgroep had 11% altijd 

speciaal onderwijs, 56% altijd regulier onderwijs en 33% beide vormen genoten.  

 

Tabel 1. Gegevens respondenten (N=60).  

 

Gegevens opvoeders Percentage 

Gemiddelde leeftijd 

Minimale-maximale leeftijd 

46,85 jaar (SD 5.02) 

38-63 jaar 

 

Geslacht 

Man                                                

Vrouw 

 

 

42%       

58%                                          
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  Gegevens adolescenten                                         Percentage 

                                                                           

Gemiddelde leeftijd                                               17,5 jaar (SD 1.77)                      

Minimale-maximale leeftijd                                  15-21 jaar 

 

Geslacht 

Jongens                                                                  60% 

Meisjes                                                                   40% 

 

Ernst 

Blind                                                                      20% 

Slechtziend                                                            80% 

 

Onderwijs 

Altijd regulier onderwijs                                       56%     

 

Ooit speciaal onderwijs             Altijd SO             44%          11%                      

                                                   Deels SO                               33%  

 
 

Beschrijving onderwijsachtergrond 

 

De onderwijsachtergrond werd onderverdeeld in een tweedeling en een driedeling (zie tabel 2). De 

tweedeling hield in het nooit hebben genoten van speciaal onderwijs (altijd regulier onderwijs) en ooit 

speciaal onderwijs (zowel reguliere als speciale onderwijsachtergrond). De driedeling bestond, net als 

de tweedeling, uit de groep die nooit speciaal onderwijs had gevolgd. Daarnaast werd de groep die ooit 

speciaal onderwijs had gevolgd gespecificeerd in een groep die altijd speciaal onderwijs had gevolgd 

en een groep die deels speciaal onderwijs had gevolgd. Wegens 3 missings van de 

onderwijsachtergrond werden verschillen tussen de onderwijsachtergrond en vriendschapsrelaties en 

tussen de onderwijsachtergrond en opvoedgedrag met N=57 getoets. 

Van de tweedeling hadden 25 respondenten ooit speciaal onderwijs (SO) gevolgd, waarvan 19 

mannen en 6 vrouwen. Hiervan waren 8 adolescenten blind en 17 slechtziend. Daarnaast hadden 32 

respondenten nooit speciaal onderwijs gevolgd, waarvan 14 mannen en 18 vrouwen. Hiervan waren 3 

adolescenten blind en 29 slechtziend. De groep die altijd SO had gevolgd bestond uit 6 adolescenten 

waarvan 6 mannen en 0 vrouwen en 1 blinde en 5 slechtzienden. De groep adolescenten die deels SO 

heeft gevolgd bestond uit 19 adolescenten waarvan 13 mannen en 6 vrouwen en 7 blinden en 12 

slechtzienden.  
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Tabel 2. Verdeling sekse en ernst van de beperking voor onderwijsachtergrond (N=57). 

 

                        Onderwijsachtergrond 

Tweedeling                  Ooit SO                                     Nooit SO                     Totaal   

                                                                                                       

 

Driedeling 

 

Altijd SO    Deels SO                        Nooit SO 

 

Aantal 6                   19                                  32 57              

Sekse 

Man                       6                   13                                   14 

Vrouw                   0                    6                                    18 

 

33 

24 

    

                                                                                 

 

Ernst 

Blind                     1                     7                                   3 

Slechtziend           5                    12                                  29 

 

 

11 

46 

 

 

 

 

 
                               

 

 

Instrumenten 

 

Voor dit onderzoek werden elf instrumenten geselecteerd waarvan een deel op de vriendschapsrelaties 

van de adolescenten betrekking had en een deel op het opvoedgedrag van de opvoeders (zie tabel 3). 

Interpersoonlijke gedrag van de adolescent werd gemeten met de SIG: de adolescentieversie 

van de Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag (Arrindell, De Groot & Walburg, 1984, bewerkt door 

Bijstra, Van der Kooi, Bosma, Jackson & Van der Molen, 1993). De SIG-schaal bestaat uit 32 items 

en meet de mate waarin de adolescent spanning ervaart om een bepaalde situatie aan te gaan 

(spanningsschaal) en de frequentie waarmee de adolescent in deze situatie betrokken is 

(frequentieschaal). Het gaat hierbij om situaties waarbij de adolescent zichzelf kenbaar maakt (zoals 

eigen mening geven) eigen onzekerheid en ontoereikendheid uit (zoals hulp vragen) of positieve 

gevoelens uit (zoals complimenten geven). De adolescent kon aangeven of hij dit nooit, zelden, soms, 

meestal of altijd doet. De frequentie-en spanningsschalen waren betrouwbaar (Cronbach’s alpha 

respectievelijk 0.69 en 0.76).  

Daarnaast werden moeilijkheden in aangaan, onderhouden of afbreken van 

vriendschapsrelaties gemeten die samenhingen met de visuele beperking, opgesteld door Kalksma 

(2005). Dit deel bestaat uit negen vragen. De moeilijkheden gaan over situaties in vriendschappen die 

worden veroorzaakt door de visuele beperking. Zoals het niet mee kunnen doen met bepaalde 

activiteiten, vooroordelen over de visuele beperking van anderen of moeilijkheden in de vriendschap 

door zaken die te maken met de visuele beperking. De adolescent kon aangeven of dit nooit, soms, 

regelmatig, vaak of erg vaak voorkomt. De schaal was betrouwbaar (Cronbach’s alpha 0.73). 

Eén vraag betrof het initiatief nemen in onderhouden van vriendschapsrelaties en is door 

Kalksma (2005) samengesteld. Aan de adolescent werd gevraagd wie er meer initiatief toonde in het 

onderhouden van contact: de adolescent met de visuele beperking, de ander of beiden evenveel.  

 Initiatief nemen in het leggen van contact werd op een zelfde manier gemeten. Aan de 

adolescent werd gevraagd of hijzelf, de ander of beiden evenveel initiatief nemen in het leggen van 

contact.  
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Verder werd met een vragenlijst gemeten in welke mate de adolescent zich sociaal aanvaard 

voelde door klasgenoten. Deze vragenlijst is afkomstig uit de Schoolvragenlijst/Sociaal Aanvaard 

Voelen (SVL/SAV) (Smits & Vorst, 1982). De adolescent kreeg acht stellingen voorgelegd over de 

ervaring met klasgenoten, zoals: ‘Ik kan goed met mijn klasgenoten opschieten’. Hierbij zijn drie 

antwoordmogelijkheden, namelijk: ‘dat is niet zo’, ‘dat is zo’ en ‘ik weet dat niet’. De schaal was 

betrouwbaar (Cronbach’s alpha 0.66).  

Het laatste onderdeel ging over de grootte van het totale netwerk, het aantal vrienden en de 

mate van welzijn met betrekking tot de vriendenkring (gebaseerd op Kalksma, 2005; Kef, 1999).  Aan 

de adolescent werd gevraagd hoeveel vrienden hij of zij heeft, wie er tot het sociale netwerk behoren 

en hoe de adolescent zich voelt als hij of zij denkt aan de vriendenkring. De adolescent kon op een 

schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe slecht of hoe goed hij of zij zich hierover voelde, waarbij 1 

heel slecht en 10 heel goed betekent.  

 

Ouders vulden op individuele basis subschalen van de NOV, de Nijmeegse Opvoedingsvragenlijst 

(Gerris, Boxtel, Vermulst, Janssens, Van Zutphen & Felling, 1993) in. Wanneer beide ouders de 

vragenlijst ingevuld hadden, werd hier een gemiddelde score van berekend. De Nijmeegse 

Opvoedingsvragenlijst meet het opvoedgedrag van ouders zoals dat door de ouders gezien wordt. De 

oorspronkelijke vragenlijst bestaat uit vijftig items. In dit onderzoek werden 21 items gebruikt: acht 

items meetten responsiviteit, zes items meetten toezicht houden en zeven items meetten consistentie.  

Ouders konden op een schaal van 1 tot 6 (helemaal mee oneens tot helemaal mee eens) aangeven in 

hoeverre de opvoedingsgedragingen op hen van toepassing waren. De schalen responsiviteit, toezicht 

houden en consistentie waren betrouwbaar (Cronbach’s alpha respectievelijk 0.83, 0.84, 0.69).  

Tevens werd gebruik gemaakt van de APARI, de Amsterdamse versie van de Parental 

Research Instrument (De Leeuw, 1986), om overprotectie (4 items) en autonomie (6 items) te meten. 

De schalen waren betrouwbaar (Cronbach’s alpha respectievelijk 0.62 en 0.73). Ouders konden 

aangeven in hoeverre ze het eens waren met de stellingen, zoals: ‘Het is slecht voor kinderen als ze 

lang afhankelijk van je blijven’. Antwoordalternatieven waren ‘volkomen mee eens’,‘enigszins mee 

eens’, ‘niet helemaal mee eens’ of ‘absoluut niet mee eens’. Hierbij werd wederom een gemiddelde 

score berekend voor de ouders die beiden de vragenlijst ingevuld hadden. 
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Tabel 3. Overzicht van instrumenten. 

 

 

 

 

Variabelen vriendschapsrelaties 

 

 

 

 

Naam  

instrument 

 

 

 

 

Items 

 

 

 

 

Range 

             Betrouwbaarheid 

 

Cronbach’s  

alpha eerder  

onderzoek 

 

Cronbach’s 

alpha Buts 

 

 

1. Interpersoonlijke gedrag 

- - Totale frequentieschaal 

- Totale spanningsschaal 

    

 

Schaal voor 

Interpersoonlijk gedrag 

(SIG)  

 

32 1-5  

0.64 

0.79 

 

0.67 

   0.76 

 

2. Moeilijkheden 

vriendschapsrelaties 

Gebaseerd op Kalksma 

(2005)  

10 1-5 0.73  0.69 

 

3. Onderhouden vriendschapsrelaties 

 

 

 

Gebaseerd op Kalksma 

(2005) 

 

1 

                  

1-3 

 

- 

                              

- 

4. Initiatief nemen in contactleggen 

 

 

Gebaseerd op Kalksma 

(2005) 

1 1-3           -  -                           

5. Sociaal aanvaard voelen 

 

 

 

Schoolvragenlijst/ 

Sociaal Aanvaard 

Voelen (SVL/SAV) 

8 1-3                0.90 0.66 

6. Aantal vrienden, netwerkgrootte 

en mate welzijn vriendenkring 

Gebaseerd op Kalksma 

(2005) en Kef (1999) 

 

 

3 - - - 

7. Responsiviteit Nijmeegse 

Opvoedingsvragenlijst 

(NOV) 

8 1-6 0.85 0.83 

 

8. Toezicht houden 

 

Nijmeegse 

Opvoedingsvragenlijst 

(NOV) 

 

 

6 

 

1-4 

 

0.82 

 

0.84 

9. Consistentie Nijmeegse 

Opvoedingsvragenlijst 

(NOV) 

 

7 1-6 0.63 0.69 

10. Overprotectie Amsterdamse versie 

Parental Research 

Instrument (APARI) 

 

4 1-4 0.52 0.62 

11. Autonomie  Amsterdamse versie 

Parental Research 

Instrument (APARI) 

6 1-4 0.70 0.73 
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Procedure 

 

De data van Kef (2006) werden verzameld met een gemengde methode van CAPI (Computer Assisted 

Personal Interviewing) en CASI (Computer Assisted Self Interview). Het interview bestond 

grotendeels uit bestaande vragenlijsten of subschalen daarvan. Daarnaast waren een aantal open 

vragen toegevoegd. Aan de adolescenten uit de onderzoeksgroep van Kef werd gevraagd mee te willen 

doen aan vervolgonderzoek van Kalksma (2005). Bij instemming van de adolescent werd 

gebruikgemaakt van de DBM (Disk by Mail)-methode. De adolescent kreeg een diskette thuisgestuurd 

waar een vragenlijst op stond. Daarnaast werd één telefonisch interview afgenomen (CATI, Computer 

Assisted Telephone Interview). Er werd deels  gebruik gemaakt van bestaande vragenlijsten. 

Daarnaast werden een aantal instrumenten door Kalksma toegevoegd.  

Naast de data die onder de adolescenten met een visuele beperking verzameld werden, werden 

ook data over hun ouders verzameld door Kef (2006). Deze data werden door middel van een 

vragenlijst verkregen. Er werd zowel gebruikgemaakt van vragen ontwikkeld door Kef (2006) als van 

bestaande subschalen uit vragenlijsten. Ouders konden kiezen voor een papieren vragenlijst of een 

vragenlijst op diskette (Disk by Mail), die met behulp van het softwareprogramma Ci3 ontwikkeld 

was.  

 

Data-analyse  

 
Allereerst werd berekend hoe de hele groep adolescenten gemiddeld scoorde op 

vriendschapsvariabelen en  hoe de groep ouders gemiddeld scoorde op opvoedvariabelen.  

Ten tweede werd met behulp van een independent sample t-test getoetst wat het verschil was 

tussen de tweedeling in onderwijsachtergrond en vriendschapsrelaties van adolescenten met een 

visuele beperking. Wegens ongelijke groepsgrootte was het niet mogelijk de driedeling in 

onderwijsachtergrond statistisch te toetsen, waardoor gemiddelde scores worden gegeven.  

Vervolgens werd onderzocht wat de verschillen waren tussen de onderwijsachtergrond en de 

opvoeding van adolescenten met een visuele beperking. Het verschil tussen de tweedeling van de 

onderwijsachtergrond en vriendschapsrelaties werd getoetst aan de hand van een independent sample 

t-test. Voor de driedeling in onderwijsachtergrond zullen wederom gemiddelde scores worden 

gegeven.  

Daarnaast werd een correlatietoets toegepast met de vriendschapsvariabelen en de driedeling 

in onderwijsachtergrond alsook met de vriendschapsvariabelen en de opvoedvariabelen om de sterkte 

van de samenhang hiertussen te kunnen weergeven.  

Het verband tussen de onderwijsachtergrond, de opvoeding en vriendschapsrelaties werd 

tenslotte met de significante resultaten uit de correlatietoets en de independent sample t-toets in een 

multipele regressie-analyse getoetst. Met behulp van de multipele regressie-analyse werd nagegaan 

welke van deze variabelen ten opzichte van elkaar de belangrijkste factoren waren die meespeelden in 

de verschillen in vriendschapsrelaties van adolescenten met een visuele beperking. Er werden twee 

regressie-analyses toegepast waarbij de vriendschapsvariabele als afhankelijke ingevoerd werd en de 

driedeling van onderwijsachtergrond en de opvoedvariabelen als onafhankelijke variabelen ingevoerd 

werden. De onafhankelijke variabelen waren tegelijk ingevoerd.   

De gevonden resultaten waren significant bij het gehanteerde niveau van .05. Tevens werd met 

een significantieniveau tussen .05 en .10 onderzocht of er sprake is van een trend, zodat aangetoond 

kan worden welke resultaten in een bepaalde richting wijzen.  
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Resultaten 

 
Opvoedgedrag en vriendschapsrelaties 

 

In tabel 4 wordt een overzicht gegeven hoe de hele groep gemiddeld scoort op opvoedgedrag. Het 

volgende patroon komt naar voren: de ouders waren responsief, waren goed consistent en hielden 

redelijk strikt en goed toezicht. Daarnaast was er sprake van redelijk weinig overbescherming door 

ouders en wilden ze veel autonomie aan de adolescent geven.   

 

Tabel 4. Gemiddelden en standaarddeviaties opvoedgedrag (N=60).  

Variabelen Range  M  SD  

 

Responsiviteit  1-6 4.92 .48 

Consistentie 1-6 4.52 .68 

Toezicht houden 1-4 3.27 .38 

Overprotectie 1-4 1.77              .44              

Autonomie 1-6 4.97             .54               

 

Naast opvoedgedrag wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde scores en standaard deviaties 

van de adolescenten met een visuele beperking betreffende de vriendschapsvariabelen (zie tabel 5). De 

resultaten leken te wijzen op het ervoeren van weinig moeilijkheden door de adolescenten 

samenhangende met de visuele beperking. Ze scoorden het hoogst op vooroordelen of onbegrip van 

anderen, het idee zichzelf meer te moeten bewijzen en het idee dat andere mensen moeite hebben met 

de omgang door de beperking.   

Daarnaast bleek dat de adolescenten gemiddeld scoorden op interpersoonlijk gedrag, waarbij 

hoger werd gescoord op de frequentieschaal dan op de spanningsschaal. Dit houdt in dat de 

adolescenten redelijk vaak eigen onzekerheid en ontoereikendheid (zoals hulp vragen) alsook positieve 

gevoelens uitten (zoals complimenten geven). Daarbij maakten ze zichzelf redelijk vaak kenbaar, in de 

vorm van eigen mening geven of contact leggen. Ze ervoeren hierbij nauwelijk spanning.  

De meeste adolescenten hadden het idee dat het initiatief in het leggen van contact van beide 

kanten kwam. De antwoorden over het initiatief nemen in onderhouden van contact lagen wat  meer 

verspreid. Wederom gold dat de meeste adolescenten het idee hadden beiden evenveel initiatief te 

nemen in het onderhouden van contact. Daarnaast had een deel het idee dat zij zelf meer initiatief 

toonden (28%) of dat juist anderen meer initiatief toonden in het onderhouden van contact (28%).  

Tevens bleek dat de adolescenten zich redelijk sociaal aanvaard voelden; ze scoorden 

gemiddeld 2.73 op een schaal van 1 tot en met 3. Welzijn van de vriendenkring werd door de 

adolescenten gemiddeld beoordeeld met een 8. Daarnaast bleek dat de adolescenten gemiddeld 4 

vrienden hadden en dat hun netwerk uit gemiddeld 16 mensen bestond. 
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Tabel 5. Gemiddelden en standaarddeviaties vriendschapsvariabelen (N=60).  

Variabelen Range M  

item 

SD 

item 

M  

variabele 

SD 

variabele 

Moeilijkheden in vriendschapsrelaties  1-5   1.69 .39 

 Vriendschap niet gelukt door beperking  1.23 .47   

 Vriendschap stukgelopen door beperking  1.17 .38   

 Moeite meepraten door beperking  1.78 .78   

 Activiteiten niet mee kunnen doen  1.73 .76   

 Moeite non-verbale communicatie  1.40 .49   

 Vooroordelen of onbegrip  2.13 .89   

 Meer moeten bewijzen  2.18 1.14   

 Andere mensen moeite omgang  2.32 .75   

 Moeilijkheden i.v.m. beperking  1.80 .76   

 Vriendschap stukgelopen/ verwaterd  1.12 .37   

Interpersoonlijk gedrag  1-5   2.60               .25 

              Frequentieschaal                  3.43 .42 

 Frequentie uiten eigen onzekerheid en 

ontoereikendheid 

 3.66 .41   

 Frequentie zichzelf kenbaar maken  3.44 .65   

 Frequentie uiten positieve gevoelens  3.19 .52   

              Spanningsschaal                  1.78 .42 

 Spanning uiten eigen onzekerheid  en eigen 

ontoereikendheid   

 1.73 .44   

 Spanning zichzelf kenbaar maken  1.75 .57   

 Spanning uiten positieve gevoelens  1.86 .52   

Onderhouden van vriendschapsrelaties door: 

 Adolescent VB 

 De ander 

 Beiden evenveel 

1-3    

16% 

  4% 

80% 

 

Initiatief nemen in contact door: 

 Adolescent VB 

 De ander 

 Beiden evenveel 

1-3    

28% 

28% 

44% 

 

Sociaal aanvaard voelen 1-3   2.73 .36 

Welzijn vriendenkring 1-10   8.05 1.35 

Aantal vrienden 0-13   4.30 2.66 

Netwerkgrootte 6-54   16.10 9.04 
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Verschillen vriendschapsrelaties 

 

Om antwoord te geven op onderzoeksvraag één zijn aan de hand van de independent sample t-test de 

verschillen tussen de tweedeling in onderwijsachtergrond en vriendschapsrelaties onderzocht, zie tabel 

6a. De independent sample t-test wees uit dat er een significant verschil was tussen de tweedeling in 

onderwijsachtergrond en de spanningsschaal van de SIG. Adolescenten die altijd regulier onderwijs 

hadden gevolgd ervoeren significant meer spanning dan adolescenten die zowel regulier als speciaal 

onderwijs (ooit SO) hadden gevolgd (t(55)=2.96, p=.00). Ze ervoeren meer spanning om bepaalde 

situaties aan te gaan, zoals contact leggen, hulp vragen, eigen mening geven of complimenten geven 

en ontvangen. Uit de gemiddelde scores van de specificatie van ooit SO bleek dat de adolescenten die 

deels SO hebben gevolgd de minste spanning ervoeren om een bepaalde situatie aan te gaan.  

Daarnaast werd een significant verschil gevonden op welzijn van de vriendenkring en de 

onderwijsachtergrond (t(55)= -2.60, p= .01). Adolescenten die ooit SO hadden gevolgd voelden zich 

gelukkiger over hun vriendenkring dan adolescenten die nooit SO hadden gevolgd. Specifieker 

gezegd, de adolescenten die deels SO hadden gevolgd voelden zich het meest gelukkig over hun 

vriendenkring, gevolgd door adolescenten die altijd SO hadden gevolgd. 

Naast significante verschillen op de twee genoemde vriendschapsvariabelen en de tweedeling 

in onderwijsachtergrond werden er twee trends gevonden. De eerste trend die gevonden was betrof een 

verschil tussen de totale SIG (schaal interpersoonlijk gedrag) en de tweedeling in 

onderwijsachtergrond. De trend liet zien dat de adolescenten in het reguliere onderwijs hoger scoorden 

op de totale SIG dan adolescenten die ooit SO hebben gevolgd (t(55)= 1.89, p=.06). Uit een 

vergelijking van de gemiddelde scores blijkt dat adolescenten die altijd SO hebben gevolgd het hoogst 

scoren op de totale SIG. Ten tweede was er een trend gevonden tussen aantal vrienden en de 

tweedeling in onderwijsachtergrond (t(55)= 1.89, p=.06). Adolescenten die altijd regulier onderwijs 

hadden gevolgd hadden meer vrienden dan adolescenten die zowel regulier als speciaal onderwijs (ooit 

SO) hadden gevolgd. Adolescenten die altijd SO hebben gevolgd scoorden gemiddeld het laagste. 

 Op de andere vriendschapsvariabelen werden in relatie tot de onderwijsachtergrond geen 

significante verschillen gevonden. Dit houdt in dat er geen verschillen werden gevonden op 

moeilijkheden die werden ervaren in vriendschapsrelaties, sociaal aanvaard voelen, netwerkgrootte en 

de frequentie waarin de adolescent een bepaalde situatie aangaat van adolescenten met een 

verschillende onderwijsachtergrond. 
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Tabel 6a. Vergelijking adolescenten onderwijsachtergrond en schalen vriendschapsrelaties (N=57).  

 

 

*    p ≤ .05 , #   .05 < p < .10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Onderwijsachtergrond 

Tweedeling               Specificatie  ooit SO 

                                         Altijd SO 

Ooit SO 

                                         Deels SO 

Nooit SO                           

Variabelen T- waarde p- waarde M (SD)                              M (SD) 

 

Schaal interpersoonlijk 

gedrag (SIG) 

 

 

1.89 

 

.06 # 

                                         2.50 (.30)     

2.53 (.20)                                

                                         2.54 (.17) 

2.64 (.26)                          

 

 spanningsschaal 

 

 2.96 

 

 

.00* 

 

                                         1.75 (.31) 

1.61 (.31)                                    

                                         1.56 (.30) 

1.92 (.46)                     

 

 

 frequentieschaal 

 

-.72 

 

 

.48 

 

                                         3.23 (.49) 

3.45 (.41)                                

                                         3.52 (.37) 

3.37 (.40)                          

 

 

Moeilijkheden in 

vriendschapsrelaties 

 

 

 

.12 

 

.92 

                                         1.80 (.25)                   

1.69 (.34)  

                                        1.70 (.39) 

1.70 (.43)                          

 

 

Sociaal aanvaard voelen 

 

 

-.22 

 

.83 

                                         2.81 (.23) 

2.74 (.27)                                   

                                         2.11 (.88)           

2.72 (.43)                          

 

Netwerkgrootte 

 

 

1.25 

 

.22 

                                         10.67 (3.50) 

14.68 (6.50)                                   

                                         15.96 (6.77) 

17.72 (10.69)       

 

Aantal vrienden 

 

 

 

1.89 

 

 

.06# 

 

                                         2.00 (1.67) 

3.64 (1.89)                                   

                                         4.16 (1.80) 

4.97 (3.04) 

 

Welzijn vriendenkring 

 

-2.60 .01*                                         8.33 (1.37) 

8.52 (1.01)                                   

                                         8.58 (.90) 

7.66 (1.49)                        
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In tabel 6b worden percentages gegeven over de mate waarin de adolescent met de visuele beperking, 

de ander of beiden evenveel initiatief namen in het leggen en onderhouden van contact. Zowel in het 

regulier onderwijs als in het speciaal onderwijs hadden de meeste adolescenten het idee evenveel 

initiatief te nemen in het leggen van contact (44% in nooit SO en 40% in ooit SO). Daarnaast was de 

groep ongeveer gelijk van de adolescenten die het idee hadden dat zijzelf of de ander meer initiatief 

nam in het leggen van contact.  

Tevens wezen de resultaten uit dat beiden het idee hadden evenveel initiatief te nemen in het 

onderhouden van contact, ongeacht de onderwijsachtergrond (77% in nooit SO en 83% in ooit SO). 

Het percentage adolescenten dat het idee had zelf meer initiatief te nemen in het onderhouden van 

contact lag hoger voor adolescenten die regulier onderwijs (20%) hadden gevolgd dan voor 

adolescenten die ooit speciaal onderwijs (13%) hadden gevolgd.  

  

Tabel 6b. Vergelijking adolescenten onderwijsachtergrond en schalen vriendschapsrelaties (N=57). 

 

                                                                     

                                                                        Onderwijsachtergrond 

 

 

 

Vriendschapsvariabelen    

 

 

Nooit SO 

 

 

Ooit SO 

           Specificatie ooit SO 

                               

      Altijd SO           Deels SO   

Initiatief nemen in contactleggen 

door: 

    

 Adolescent VB 25% 32%       33.3%        32% 

 Ander 31% 28%       33.3%        26% 

 Beiden 44% 40%       33.3%        42% 

     

Onderhouden van contact door:     

 Adolescent VB 20% 13%            0%        16% 

 Ander   3%   4%            0%           5% 

 Beiden 77% 83%        100%         79% 

 

Verschillen opvoedgedrag 

 

Om de verschillen tussen de tweedeling in onderwijsachtergrond en het opvoedgedrag aan te tonen 

werd een independent sample t-test uitgevoerd. De scores worden in tabel 7 weergegeven, evenals de 

gemiddelde scores om antwoord te kunnen geven op onderzoeksvraag twee. Er werden geen 

significante verschillen gevonden op responsiviteit, consistentie, toezicht houden en autonomie 

enerzijds en de tweedeling in onderwijsachtergrond anderzijds.  

Er werd een trend gevonden op overprotectie door ouders en de tweedeling in onderwijsachtergrond 

(t(55)= -1.67, p= .10). De ouders van adolescenten die ooit speciaal onderwijs hadden gevolgd, bleken 

hoger te scoren op overprotectie dan adolescenten die nooit speciaal onderwijs hadden gevolgd. 

Vergelijking van de gemiddelde scores in driedeling van de onderwijsachtergrond en overprotectie 

wees uit dat adolescenten die altijd speciaal onderwijs hadden gevolgd het hoogst scoorden op 

overprotectie.  
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Tabel 7. Vergelijking adolescenten tweedeling en driedeling onderwijs en schalen opvoedgedrag 

(N=57). 

 

 

 

Correlaties tussen onderwijsachtergrond en vriendschapsvariabelen 

 

Om na te gaan of de variabelen van onderwijsachtergrond onderling samenhingen met de variabelen 

van vriendschapsrelaties waren de Pearson correlatiecoëfficiënten berekend (zie tabel 8). De resultaten 

wezen op een negatief verband tussen de driedeling in onderwijsachtergrond en de spanningsschaal 

van interpersoonlijk gedrag (r(57)= -.39, p= .00). De onderwijsachtergrond van de adolescent hing 

samen met meer spanning in bepaalde situaties, zoals contact leggen, eigen mening geven of hulp 

vragen. Daarnaast was een positief verband gevonden tussen de driedeling in onderwijsachtergrond en 

het welzijn van de vriendenkring (r(57)=.32, p= .02). De onderwijsachtergrond bleek verband te 

houden met de ervaren mate van geluk van de vriendenkring door de adolescent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Onderwijsachtergrond 

Tweedeling                 Specificatie ooit SO                                  

                                         Altijd SO 

Ooit SO     

                                         Deels SO 

Nooit SO                           

Variabelen T- waarde p- waarde M (SD)                              M (SD) 

 

Responsiviteit 

 

-.02 

 

.99 

                                         4.87 (.33)     

4.92 (.56)  

                                         4.93 (.62) 

4.91 (.43)                          

 

  

Consistentie 

 

-.67 

 

.51 

                                         4.53 (.71) 

4.58 (.76)                                    

                                         4.59 (.80) 

4.45 (.64)                          

 

 

Toezicht houden 

 

 

-.98 

 

.33 

                                         3.28 (.41) 

3.33 (.37)                                

                                         3.34 (.37) 

3.24 (.33)                          

 

                         

Overprotectie 

  

 

-1.67 

 

.10# 

                                         1.94 (.55)                      

1.88 (.48)  

                                         1.86 (.47) 

1.68 (.39)                          

 

 

Autonomie 

 

 

.93 

 

 

 

.36 

 

 

                                         4.80 (.28)                 

4.88 (.64)                                          

                                         4.91 (.73)    

5.02 (.43)                          

 

#    .05 < p < .10  
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Correlaties tussen opvoedgedrag en vriendschapsrelaties 

 

Aan de hand van een correlatieanalyse is tevens het verband onderzocht tussen opvoedvariabelen en 

de vriendschapsvariabelen (zie tabel 9). De resultaten lieten een negatieve samenhang zien tussen 

toezicht houden door ouders en de frequentie van interpersoonlijk gedrag van adolescenten (r(59)= -

.29, p= .03). Wanneer ouders veel toezicht hielden op de adolescent, maakte  de adolescent zichzelf 

minder vaak kenbaar in de vorm van contact leggen of eigen mening uiten en uitte minder vaak 

positieve gevoelens, onzekerheid of ontoereikendheid. Daarnaast hing responsiviteit van de ouders 

samen met het welzijn van de vriendenkring van de adolescent (r(59)= .27, p= .04). Hoe responsiever 

de ouders waren, des te gelukkiger was de adolescent is met de vriendenkring. Bovendien werd er een 

verband gevonden tussen autonomie en welzijn van de vriendenkring (r(58)=.26, p=.05). Dit hield in 

dat wanneer de ouders voldoende autonomie stimuleerden bij de adolescent, deze gelukkiger waren 

met de vriendenkring. 

Tevens werden er een aantal trends gevonden in de samenhang tussen opvoedgedrag en 

vriendschapsrelaties. Er was sprake van een negatieve samenhang tussen de schalen autonomie en 

moeilijkheden in vriendschapsrelaties (r(58)=-.24, p= .07). Naarmate ouders meer autonomie bij de 

adolescent stimuleerden, namen de ervaren moeilijkheden in vriendschapsrelaties van de adolescent 

af. Ten slotte bleek er een negatief verband te zijn tussen consistentie van de ouders en de 

netwerkgrootte van de adolescent (r(59)= -.23, p= .08). Hoe consistenter de ouders waren, des te  

kleiner het netwerk van de adolescent was.   
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Tabel 8. Pearson correlatiecoëfficiënten voor driedeling onderwijs en vriendschapsvariabelen (N=57). 

 
                                                                                                Vriendschapsvariabelen 

 

 Interpersoonlijk 

gedrag 

Interpersoonlijk 

gedrag 

frequentie- 

schaal 

Interpersoonlijk 

gedrag 

spannings- 

schaal 

Moeilijkheden  Sociaal 

aanvaard 

voelen 

Totaal 

vrienden 

Welzijn  

vriendenkring 

Netwerkgrootte 

 

 

Onderwijs driedeling 

 

 

-.22 

 

.16 
 

-.39 ** 

 

-.05 

 

.01 

 

-.17 
 

.32 * 

 

-.11 

 
* p <.05, ** p <.01 

 

 

Tabel 9. Pearson correlatiecoëficiënten voor opvoedingsvariabelen en vriendschapsvariabelen (N=60). 

                                                                                                              

                                                                                                                         Vriendschapsvariabelen 

 

 

 

 

Interpersoonlijk 

gedrag 

Interpersoonlijk 

gedrag 

Frequentie- 

schaal 

Interpersoonlijk 

gedrag 

spannings- 

schaal 

Moeilijkheden  Sociaal 

aanvaard 

voelen 

Totaal 

vrienden 

Welzijn  

vriendenkring 

Netwerkgrootte 

 

Opvoedingsvariabelen 

Responsiviteit 

 

-.16 

 

-.09 

 

-.09 

 

-.16 

 

 .01 

 

 .00 
 

 .27 * 

 

 .17 

Consistentie -.11 -.20  .08 -.08 -.05 -.17 -.05 -.23 # 

Toezicht houden -.18 -.29 *   07 -.09 -.08 -.03 .14 -.09 

Overprotectie -.10 -.01 -.11  .04 -.19 -.02 .12 .06 

Autonomie   .10 .13 -.02 -.24 # -.10 .04 .26 * .11 

 

 

*  p <.05, ** p <.01,  #   .05 < p < .10
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Samenhang onderwijsachtergrond, opvoeding en vriendschapsrelaties 

 

In de eerste regressie-analyse was interpersoonlijk gedrag als afhankelijke variabele ingevoerd en 

waren toezicht houden, responsiviteit, autonomie en de drieling van onderwijsachtergrond als 

onafhankelijke variabelen ingevoerd. De resultaten in tabel 10a laten zien dat de mate waarin de 

adolescent spanning ervoer in het interpersoonlijk gedrag voor 11% verklaard werd door de 

onderwijsachtergrond en de mate van toezicht houden, responsiviteit en autonomie stimuleren door de 

ouders. Na het afzonderlijk bekijken van de factoren bleek alleen de onderwijsachtergrond van 

significant belang te zijn voor de mate waarin de adolescent spanning ervoer in interperoonlijk gedrag 

(R²=.11, F(4,49)= 2.57, p=.05). De verklaarde variantie is echter klein (11%). 

Daarnaast blijkt in tabel 10b dat model 1, waarin alleen responsiviteit als predictor is gebruikt, een 

significant regressiemodel opleverde. De regressie-analyse liet zien dat de mate waarin de adolescent 

tevreden was over zijn vriendenkring voor 6% verklaard werd door de responsiviteit van de ouders   

(R²=.06, F(1,52)=4.29, p=.04). Wanneer echter in een tweede regressiemodel de rol van de 

onderwijsachtergrond op het welzijn van de vriendenkring van de adolescent getoetst werd, bleek dat 

de onderwijsachtergrond van de adolescent een belangrijkere factor was in de mate waarin de 

adolescent tevreden is over zijn vriendenkring. Responsiviteit is in dit model geen significante 

predictor meer. In het tweede model werd 10% van de variantie verklaard door de 

onderwijsachtergrond (R²=.10, F(4,49)= 2.54, p=.05)..  

Tabel 10a. Multipele regressie-analyse voor opvoedgedrag, onderwijsachtergrond en spanningsschaal 

SIG (N=57).  

                                                                Vriendschapsvariabele 

                                                     Interpersoonlijk gedrag spanningsschaal 

                B           SE B              ß t- waarde 

Opvoedvariabelen 

Toezicht houden 

    

             .22 

            

           .18 

            

            .18 

 

 1.28 

Responsiviteit              -.12            .16            -.14 -.78 

Autonomie 

 

            -.01            .14            -.01 -.04 

Onderwijsachtergrond     

driedeling              -.19*            .06            -.40 -3.00 

R ² .11,  F 2.57,  p.05                                                

*    p ≤ .05  

 

Tabel 10b. Multipele regressie-analyse voor opvoedgedrag, onderwijsachtergrond en welzijn 

vriendenkring (N=57).  

                                                                  Vriendschapsvariabelen                      

                                       Welzijn vriendenkring                                                        Welzijn vriendenkring 

 Model 1  B SE B  ß        t   Model 2 B SE B ß t 

Opvoedvariabele  

 

    

 

            

 

 

 

 

 Opvoedvariabelen  

 Responsiviteit 

 

.40 

 

.51 

 

.15 

 

.79 

Responsiviteit .76*        .37 .28     2.07  Toezicht houden .08 .56 .02 .14 

                            Autonomie 

 

.47 .45 .18 1.05 

     Onderwijsachtergrond  

  driedeling 
.43* .20 .29 2.20 

R ² .06, F 4.29, p.04                                                   R ² .10,  F2.54,  p.05                                                 

*    p ≤ .05  
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Discussie 

 
Discussie 

 

Gemiddelde kwaliteit vriendschapsrelaties 

In dit onderzoek werden vriendschapsrelaties van adolescenten met een visuele beperking in 

samenhang met onderwijsachtergrond en opvoeding onderzocht. De gehele groep adolescenten met 

een visuele beperking liet gemiddeld een redelijk positief beeld zien betreffende vriendschapsrelaties.  

Dit komt redelijk overeen met zowel resultaten uit voorgaande onderzoeken met deels dezelfde 

respondenten, als met de theoretische inleiding. Zo bleek uit de huidige studie en uit het onderzoek 

van Kalksma (2005) dat de adolescenten gemiddeld weinig moeilijkheden ervoeren die samenhingen 

met de visuele beperking. De adolescenten hadden vaker het idee dat anderen moeite hadden met de 

beperking om te gaan dan zijzelf. Zo kwam het vaker voor dat anderen niet met de beperking om 

wisten te gaan, anderen onbegrip of vooroordelen hadden of de adolescent het idee had zich meer te 

moeten bewijzen, maar hier werd tevens gemiddeld op gescoord. Vermoedelijk weten de adolescenten 

met de visuele beperking hoe zij met de beperking om moeten gaan, maar worden ze enigszins 

onzeker van reacties van anderen. Volgens de adolescenten met de visuele beperking  namen zij 

evenveel initiatief in het maken en onderhouden van contact als hun vrienden. Bovendien gaven de 

adolescenten aan zich gemiddeld sociaal aanvaard te voelen, waarbij ze iets hoger leken te scoren dan 

de adolescenten uit onderzoek van Kef (2006). Over het algemeen wees het beeld uit dat de 

adolescenten uit dit onderzoek gemiddeld meer spanning ervoeren in interpersoonlijk gedrag dan de 

groep adolescenten uit het onderzoek van Kalksma (2005) en een groep niet-gehandicapten. Overigens 

uitten de adolescenten in dit onderzoek zich vaker, wat de hogere mate van spanning kan 

verklaren.Verschillen tussen dit onderzoek en onderzoek van Kalksma (2005) en Kef (2006) zijn 

mogelijk te verklaren door het afvallen van een aantal respondenten in de bestaande data-set (zie 

limitaties). Het is mogelijk dat de groep die afgevallen is meer problemen ervoer.   

 De adolescenten met de visuele beperking beoordeelden de vriendschapsrelaties als positief; 

gemiddeld beoordeelden zij de vriendenkring met een acht, op een schaal van één tot tien. Uit eerder 

onderzoek blijkt tevens dat adolescenten met een visuele beperking redelijk tevreden zijn over hun 

vriendschapsrelaties (Kalksma, 2005; Kuivenhoven, 2007; Van Weenen, 2005). 

Kortom, de adolescenten met een visuele beperking beoordeelden hun vriendschapsrelaties 

gemiddeld als positief. Ze bleken echter in vergelijking met goedziende middelbare scholieren uit 

Nederland gemiddeld vier vrienden minder te hebben (4 ten opzichte van 8, bij N=1483, Kassenberg, 

2004). Uit internationaal onderzoek komt naar voren dat adolescenten met een visuele beperking meer 

tijd alleen doorbrengen en minder vrienden hebben dan adolescenten zonder visuele beperking 

(Huurre & Aro, 1998, 2000; Wolffe & Sacks, 1997). Tevens was het netwerk van de blinde en 

slechtziende adolescenten uit dit onderzoek kleiner dan van goedziende adolescenten. Dit bestond uit 

gemiddeld zestien personen ten opzichte van twintig personen (Kef, Hox & Habekothé, 2000). Een 

verklaring voor een kleiner netwerk en minder vrienden kan gezocht worden in de moeilijkheden in 

het aangaan en onderhouden van contacten ten gevolge van de visuele beperking, zoals 

mobiliteitsproblemen (Kef, 2006), moeite met non-verbaal contact (Rosenblum, 1997) of niet mee 

kunnen doen met bepaalde activiteiten (Sacks & Wolffe, 2006). Daarnaast is uit het balansmodel 

gebleken (geïnspireerd op Bakker, et al., 1997) dat een laag zelfbeeld, weinig sociale vaardigheden of 

spanning ervaren risicofactoren zijn die meespelen in vriendschapsrelaties van blinde of slechtziende 

adolescenten. 

 De adolescenten met een visuele beperking hebben in een voorgaand onderzoek aangegeven 

graag meer contacten met anderen en meer vrienden te willen hebben (Kef, 1997). De vraag kan 

worden gesteld hoe het geringe aantal vrienden toch leidt tot een positieve beoordeling van de 
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vriendschapsrelaties. Het balansmodel (geïnspireerd op Bakker, et al., 1997) geeft hier een verklaring 

voor. Volgens dit model is het van belang dat de draaglast en draagkracht van de adolescent met elkaar 

in verhouding zijn. De positieve beoordeling van de vriendschappen door de adolescenten kan een 

negatief gevoel over het geringe aantal vrienden in balans gebracht hebben; de kwaliteit was 

belangrijker dan de kwantiteit. Daarnaast is het mogelijk dat de groep toch minder tevreden is dan in 

dit onderzoek naar voren komt. Door gebruik van een methode die berust op zelfrapportage is het 

onduidelijk of de adolescenten daadwerkelijk weinig problemen ervoeren.  

 

Opvoedgedrag  

De ouders van de adolescenten met een visuele beperking lieten in vergelijking met zowel de ouders 

uit onderzoek van Kef (2006), met deels dezelfde respondenten, als de ouders met een niet-

gehandicapt kind (uit onderzoek van onder meer Universiteit Utrecht, N=500) gemiddeld een positief 

beeld zien. De ouders leken betrokken bij de opvoeding en hielden goed toezicht. Bovendien bleken ze 

responsief en consistent te zijn. De ouders bleken zelfs consistenter en responsiever te zijn dan ouders 

met een niet-gehandicapt kind. Mogelijk hebben de ouders gedurende de opvoeding veel geprobeerd 

de specifieke behoeften van hun kind te begrijpen, wat ervoor kan zorgen dat zij de behoeften van de 

adolescenten beter begrijpen dan ouders met een niet-gehandicapt kind. Daarnaast bleken de ouders de 

adolescent met de visuele beperking gemiddeld niet over te beschermen. De positieve resultaten over 

het opvoedgedrag komen overeen met onderzoek van Chien-Huey Chang en Schaller (2000), Kef 

(2006), Looijestein (2004) en Van Weenen (2005). Uitgaande van het ecologisch model is het 

mogelijk dat de wisselwerking tussen factoren uit de omgeving en eigenschappen van de ouders of van 

de adolescent, zoals sociale steun uit de omgeving en zelfverzekerde ouders, positief hebben 

bijgedragen aan het opvoedgedrag,  

Sacks en Wolffe (2006) menen echter dat ouders van adolescenten met een visuele beperking 

geneigd zijn tot overbescherming. Deze ervaring is gebaseerd op ouders die professionele begeleiding 

krijgen en waarvan hun kinderen speciaal onderwijs volgen. Mogelijk ervaren deze ouders meer 

onzekerheid over eigen vaardigheden of vaardigheden van de adolescent. Hierdoor kunnen ze moeite 

hebben de adolescent los te laten, wat voor overbescherming van de adolescent kan zorgen. De ouders 

uit dit onderzoek kregen daarentegen weinig professionele begeleiding en de adolescenten volgden 

zowel regulier als speciaal onderwijs.  

 

Verschillen onderwijsachtergrond en vriendschapsrelaties 

Bovenstaande resultaten zijn gemiddelde scores en golden niet voor alle adolescenten en ouders; er 

was sprake van variatie binnen de groepen. Uitgaande van het ecologische model (Bronfenbrenner, 

1977), waarbij nadruk wordt gelegd op de samenhang tussen omgevingsfactoren en 

adolescentfactoren, was onderzocht of adolescenten met een visuele beperking die regulier en speciaal 

onderwijs hadden gevolgd van elkaar verschillen in vriendschapsrelaties (onderzoeksvraag 1).  

Adolescenten die regulier onderwijs (nooit SO) hadden gevolgd ervoeren meer knelpunten in 

vriendschapsrelaties dan adolescenten die zowel regulier als speciaal onderwijs (ooit SO) hadden 

gevolgd; ze ervoeren meer spanning in interpersoonlijk gedrag en waren minder gelukkig over hun 

vriendenkring. Onderzoek van Kef (2006) met deels dezelfde respondenten wijst echter uit dat 

adolescenten met een reguliere onderwijsachtergrond hoger scoren op de subschaal competentie voor 

vriendschappen dan adolescenten die ooit speciaal onderwijs hadden gevolgd. De subschaal 

competentie voor vriendschappen is een onderdeel van sociale competentie en betreft andere 

variabelen dan in dit onderzoek gebruikt zijn. Sociale competentie meet het gedrag van de adolescent 

en bovenstaande resultaten betroffen gevoelens die de adolescent ervoer.  

Een verklaring voor een hogere score op de spanningsschaal van interpersoonlijk gedrag door 

adolesenten in het reguliere onderwijs is dat adolescenten in het regulier onderwijs vaker op moeten 
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trekken met ziende klasgenoten en mogelijk vaker in spannende situaties terecht zijn gekomen. 

Doordat zij de uitdaging vaker zijn aangaan om met ziende leeftijdsgenoten op te trekken, is het 

denkbaar dat dit voor meer spanning heeft gezorgd.  

Naast het frequenter aangaan van spannende situaties kan de vergelijking met klasgenoten een 

rol spelen in de beoordeling van de adolescenten op zowel de spanningsschaal als op het welzijn van 

de adolescent met betrekking tot de vriendenkring. Het is denkbaar dat adolescenten die regulier 

onderwijs hebben gevolgd zichzelf meer met ziende adolescenten vergelijken dan adolescenten die 

(ooit) SO hadden gevolgd, wat tot een negatievere beoordeling van de beperking kan leiden (Sacks & 

Wolffe, 2006). Adolescenten die moeite hebben hun beperking te accepteren kunnen meer angst 

ervaren om hun vriend(in) te verliezen (Lifshitz et al., 2007), waardoor het denkbaar is dat zij meer 

spanning ervaren om bijvoorbeeld hun eigen mening te geven of om hulp te vragen. De vergelijking 

met ziende leeftijdsgenoten door adolescenten met een visuele beperking in het regulier onderwijs kan 

er tevens voor zorgen dat ze merken minder vrienden te hebben en minder tijd met hen door te 

brengen (Huurre & Aro, 2000). Adolescenten die ooit SO hadden gevolgd zullen zich daarnaast ook 

met adolescenten vergelijken die net als zij een visuele beperking hebben. Zij zullen hierdoor enerzijds 

merken ongeveer op gelijke wijze sociale contacten te onderhouden als leeftijdsgenoten die net als zij 

een beperking hebben en anderzijds zullen ze trots zijn dat zij in het reguliere onderwijs omgaan met 

ziende leeftijdsgenoten, wat hen gelukkiger kan maken over hun vriendenkring.  

 Daarnaast kunnen de verschillen te verklaren zijn door sekse, wat echter niet statistisch 

getoetst kon worden wegens ongelijke groepsgrootte. De groep adolescenten die regulier onderwijs 

had gevolgd bestond uit meer vrouwen en de groep die ooit SO had gevolgd, bestond uit meer 

mannen. Mannen verwachten over het algemeen minder van vriendschappen (Camerena, Sarigiana & 

Petersen, 1990), wat voor een groter gevoel van welzijn met betrekking tot de vriendenkring en 

minder spanning in interpersoonlijk gedrag kan zorgen. 

Een specificatie van de groep die zowel regulier als speciaal onderwijs (ooit SO) had gevolgd 

liet zien dat adolescenten die deels speciaal onderwijs hadden gevolgd gemiddeld minder spanning 

ervoeren en gelukkiger waren met hun vriendenkring dan adolescenten die altijd SO hadden gevolgd. 

Statistisch toetsen bleek wegens ongelijke groepsgrootte echter niet mogelijk, waardoor hier verder 

geen uitspraken over gedaan kunnen worden. 

 

De lagere beoordelingen door de adolescenten in het regulier onderwijs van de twee 

vriendschapsvariabelen hoeven echter niet te betekenen dat zij minder goed vriendschapsrelaties aan 

kunnen gaan of kunnen onderhouden. De trends lieten zien dat adolescenten die regulier onderwijs 

hadden gevolgd hoger scoorden op  de totale schaal van interpersoonlijk gedrag en meer vrienden 

leken te hebben dan adolescenten die ooit SO hadden gevolgd. De hogere score op de totale schaal van 

interpersoonlijk gedrag van adolescenten met een reguliere onderwijsachtergrond is te verklaren door 

het significante verschil op de spanningsschaal, waar de totale schaal van interpersoonlijk gedrag deel 

van uitmaakt. Dat adolescenten die regulier onderwijs hadden gevolgd meer vrienden hebben komt 

mogelijk door meer gevarieerde contacten in de samenleving dan adolescenten die ooit SO hadden 

gevolgd. Daarnaast kan deze uitdaging de zelfwaardering verhogen, wat de kans op vriendschappen 

vergroot. Vergelijking van de gemiddelde scores lieten zien dat adolescenten die altijd SO hadden 

gevolgd het laagst scoorden op de totale schaal voor interpersoonlijk gedrag en de minste vrienden 

hadden. De vergelijking is echter niet statistisch getoetst. 

Uit bovenstaande blijken twee significante verschillen en twee trends te zijn gevonden tussen 

onderwijsachtergrond en vriendschapsrelaties. Adolescenten die regulier onderwijs of speciaal 

onderwijs hadden gevolgd, leken daarnaast enigszins met elkaar overeen te komen op de andere 

vriendschapsvariablen. Ze bleken ongeveer even vaak inptersoonlijk gedrag te vertonen en voelden 
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zich ongeveer in gelijke mate sociaal aanvaard. Het netwerk bleek ongeveer even groot te zijn en ze 

bleken ongeveer in dezelfde mate moeilijkheden te ervaren die samenhingen met de visuele beperking.  

 

Verschillen onderwijsachtergrond en opvoeding 

Naast verschillen tussen de onderwijsachtergrond en vriendschapsrelaties waren de verschillen tussen 

de onderwijsachtergrond en de opvoeding onderzocht (ondezoeksvraag 2). Adolescenten met een 

visuele beperking die regulier en speciaal onderwijs hadden gevolgd, bleken niet significant van elkaar 

te verschillen in de gekregen opvoeding; hun ouders bleken redelijk overeen te komen wat betreft de 

mate van responsiviteit, consistentie, toezicht houden en het bevorderen van autonomie.  

Uit de theoretische inleiding is gebleken dat de reden voor de keuze van regulier of speciaal 

onderwijs te maken kan hebben met de sociaal-emotionele ontwikkeling van de adolescent, de 

academische vaardigheden van de adolescent of de attitude van de ouders. Daarnaast is het mogelijk 

dat de plaatsing van de adolescent in een bepaald type onderwijs tot bepaald opvoedgedrag leidt. 

Aangezien er geen verschillen waren gevonden tussen de onderwijsachtergrond en opvoedgedrag  is 

het mogelijk dat de keuze voor een onderwijstype van andere factoren afhangt, zoals de ernst van de 

beperking of de vaardigheden van de adolescent.  

 De ouders van adolescenten in het speciale onderwijs of het reguliere onderwijs leken  wel van 

elkaar te verschillen in de mate van overbescherming van de adolescent (trend). De ouders van de 

adolescenten die ooit speciaal onderwijs hadden gevolgd, en met name altijd speciaal onderwijs, 

neigden meer tot overbescherming dan de ouders van de adolescenten die regulier onderwijs hadden 

gevolgd. Mogelijk was op overbescherming, in tegenstelling tot de andere opvoedvariabelen, wel een 

verschil gevonden in de onderwijsachtergrond doordat de behoeften van ouders hierin meespelen. In 

het speciale onderwijs wordt de adolescent meer beschermd tegen de moeilijkheden die zij kunnen 

ervaren in een ziende wereld en wordt er meer voor hen geregeld, waar ouders die onzekerheid 

ervaren behoefte aan kunnen hebben. Uitspraken over oorzaak en gevolg kunnen echter niet gedaan 

worden. Het is onduidelijk of de bescherming van de ouders ervoor gezorgd heeft dat de adolescent 

speciaal onderwijs volgt of dat de ouders meer zijn gaan beschermen nadat de adolescent in deze 

veilige omgeving opgroeit.  

 

Verband onderwijsachtergrond, opvoeding en vriendschapsrelaties 

Op basis van resultaten uit dit onderzoek zijn een aantal risicofactoren en beschermende factoren aan 

te wijzen die bijdragen aan de kwaliteit van de vriendschappen van de blinde en slechtziende 

adolescenten. Een van de risicofactoren is te veel toezicht houden door de ouders. Toezicht houden, 

ook wel monitoring genoemd, houdt in dat de ouders op een positieve manier betrokken zijn bij de 

adolescent en goed op de hoogte zijn van de adolescent. Te veel toezicht kan echter betekenen dat de 

ouders veel regelen voor de adolescent, waardoor de adolescent minder leerervaringen opdoet. 

Adolescenten van wie de ouders veel toezicht hielden, maakten zichzelf minder vaak kenbaar en uitten 

minder vaak eigen onzekerheid, ontoereikendheid of positieve gevoelens. Daarnaast wees een verband 

in een bepaalde richting. Hoe consistenter ouders waren, hoe kleiner het netwerk van de adolescent 

was. Tevens zijn een aantal beschermende factoren aan te wijzen. Zowel responsieve ouders als ouders 

die autonomie stimuleerden bij de adolescent bleken bij te dragen aan een gelukkig gevoel van de 

adolescent over zijn vriendenkring. Stimuleren van autonomie door ouders leek tevens samen te 

hangen met het ervoeren van minder moeilijkheden in vriendschapsrelaties door de adolescent. Deze 

resultaten komen overeen met andere onderzoeken waaruit blijkt dat positief opvoedgedrag verband 

houdt met een goede psychosociale ontwikkeling van de adolescent met een visuele beperking 

(Postma, 2007) evenals met de kwaliteit van relaties met leeftijdsgenoten (Carson & Parke, 1996). 
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Volgens het ecologisch model (Bronfenbrenner, 1977) is er sprake van een wederzijdse beïnvloeding 

van de omgeving en de adolescent, waardoor verwacht kan worden dat de onderwijsachtergrond, 

opvoeding en vriendschapsrelaties met elkaar samenhangen. Onderzocht was of verschillen in 

vriendschapsrelaties te verklaren waren door de opvoeding of door de onderwijsachtergrond 

(onderzoeksvraag 3). De resultaten lieten zien dat de spanning in interpersoonlijk gedrag in meerdere 

mate door de onderwijsachtergrond dan door de opvoeding verklaard kon worden. De verklaarde 

variantie was echter klein. Daarnaast bleken responsiviteit van de ouders en de onderwijsachtergrond 

van de adolescent een significante rol te spelen in het welzijn van de adolescent met betrekking tot 

vriendenkring. Wederom bleek de onderwijsachtergrond het welzijn van de vriendenkring in grotere 

mate te verklaren dan de opvoeding, maar was de verklaarde variantie klein.  

Kortom, verschillen in vriendschapsrelaties van adolescenten met een visuele beperking waren 

in meerdere mate te verklaren door verschillen in onderwijsachtergrond dan verschillen in opvoeding. 

Mogelijk verschillen de contacten van adolescenten met een visuele beperking in het regulier en 

speciaal onderwijs van elkaar, wat voor verschillen in vriendschapsrelaties zorgt. Aangezien 

leeftijdsgenoten in de adolescentieperiode een grotere rol gaan spelen dan ouders, is het aannemelijk 

dat verschillen in de onderwijsachtergrond de verschillen in vriendschapsrelaties kunnen verklaren. 

Tevens zullen andere factoren, zoals eigenschappen van de adolescent, meespelen in de verschillen 

van vriendschapsrelaties. 

 

Conclusie 

 

Geconcludeerd kan worden dat adolescenten met een visuele beperking die regulier onderwijs hadden 

gevolgd significant meer spanning ervoeren in interpersoonlijk gedrag en minder gelukkig waren over 

hun vriendenkring dan adolescenten die ooit speciaal onderwijs hadden gevolgd. De trends lieten zien 

dat adolescenten die regulier onderwijs hadden gevolgd hoger scoorden op de totale schaal van  

interpersoonlijk gedrag en meer vrienden leken te hebben dan adolescenten die ooit speciaal onderwijs 

hadden gevolgd. Mogelijk zorgen meer gevarieerde contacten in het reguliere onderwijs voor enerzijds 

meer spanning en anderzijds meer vrienden. Een vergelijking met vooral ziende leeftijdsgenoten kan 

voor een lager welzijn met betrekking tot de vriendenkring zorgen. 

Adolescenten met een visuele beperking met een verschillende onderwijsaschtergrond, bleken 

niet significant van elkaar te verschillen in de gekregen opvoeding. Overbescherming leek echter meer 

voor te komen bij adolescenten die ooit, en met name altijd, speciaal onderwijs hadden gevolgd. Een 

risicofactor was te veel toezicht door ouders. Daarentegen waren autonomie stimuleren en 

responsiviteit beschermende factoren van ouders die een rol speelden in de vriendschapsrelaties van de 

adolescent met een visuele beperking. Responsiviteit door ouders was een belangrijke factor die 

meespeelde in vriendschapsrelaties van de adolescent. De verschillen in vriendschapsrelaties werden 

echter in meerdere mate door de onderwijsachtergrond dan de opvoeding verklaard. 

 

Limitaties 

 

Aan het onderzoek zaten enige beperkingen die bij de interpretatie van de resultaten in acht genomen 

dienen te worden. Ten eerste was er gebruikgemaakt van een bestaande data-set waardoor slechts de 

beschikbare variabelen getoetst konden worden. Andere factoren die meespelen in 

vriendschapsrelaties, zoals de houding van de klas of het ondernemen van activiteiten, waren niet in 

het data-bestand aanwezig. Tevens was een aantal respondenten van de bestaande data-sets afgevallen. 

Een aantal respondenten uit onderzoek van Kef (2006) wilden niet meedoen aan vervolgonderzoek 

van Kalksma (2005). Daarnaast hadden niet alle ouders van de adolescenten uit onderzoek van 

Kalksma (2005) en Kef (2006) meegedaan. Door matching van de gegevens van de adolescenten met 
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de gegevens van de ouders was er een aantal data afgevallen. De vergelijking van de resultaten uit dit 

onderzoek met de eerdere uitkomsten van Kef (2006) en Kalksma (2005) was daardoor lastiger.   

 Ten tweede was er sprake van een ongelijke verdeling van de subgroepen van de 

respondenten. Van de onderzoeksgroep had slechts 11% altijd SO gevolgd, terwijl 56% nooit SO heeft 

gevolgd. De ongelijke verdeling maakte statistisch toetsen van de driedeling niet mogelijk. De 

resultaten dienen met voorzichtigheid te worden gewaardeerd en zijn niet generaliseerbaar.  

 Ten derde waren de resultaten gebaseerd op vragenlijsten. Nadelen hiervan zijn de beperkte 

antwoordmogelijkheden en het geven van sociaal wenselijke antwoorden die niet overeenkomen met 

de werkelijkheid.  

 Ten slotte konden de positieve resultaten en de geringe verschillen in onderwijsachtergrond te 

verklaren zijn door de samenstelling van de onderzoeksgroep. De respondenten hadden op vrijwillige 

basis meegedaan aan het onderzoek. Het is mogelijk dat de groep die niet mee wilde doen aan het 

(vervolg)onderzoek afwijkend zou hebben gescoord en een bepaalde onderwijsachtergrond heeft. 

Bovendien bestond de groep vooral uit ouders en respondenten die weinig tot geen professionele hulp 

krijgen, waardoor de groep mogelijk minder problemen ervoer. Daarnaast is het mogelijk dat de 

berekende gemiddelde scores van beide ouders over het opvoedgedrag tot andere resultaten hebben 

geleid dan wanneer individuele scores van de ouders in het onderzoek meegenomen zouden worden.  

 

Aanbevelingen 

 

Uit de theoretische inleiding is gebleken dat integratie van adolescenten met een visuele beperking in 

het regulier onderwijs belangrijk is. Zo is gewezen op de stigmatiserende werking van het speciaal 

onderwijs en het streven van ouders om de adolescent op te laten groeien met adolescenten zonder 

beperkingen. Ouders verwachten dat integratie in het regulier onderwijs leidt tot grotere sociale 

vaardigheden, ontstaan van vriendschappen en een bevordering van de adolescent in het alledaagse 

leven (Scheepstra, 1998; Pijl, 2007). Naar aanleiding van dit onderzoek kan gesteld worden dat 

leerlingen met een visuele beperking extra ondersteuning dienen te krijgen bij de integratie in het 

regulier onderwijs. Ten eerste kan aandacht worden besteed aan de verwachtingen van de adolescent 

met de visuele beperking. Hij of zij komt een klas terecht waar anderen geen beperkingen hebben, wat 

voor spanning in het contact kan zorgen. Tevens dienen ouders bij de ondersteuning betrokken te 

worden. Het was gebleken dat het stimuleren van autonomie door ouders bevorderlijk was voor de 

vriendschapsrelaties van de adolescent. Daarnaast is het van belang dat zij de adolescent steunen 

wanneer sociale integratie in de klas minder goed lukt en is het belangrijk dat zij hierbij responsief 

zijn. Naast ouders kunnen leerkrachten alert zijn op de sociale positie van de adolescent met een 

visuele beperking. Tevens kunnen zij de sociale integratie in de klas bevorderen door de organisatie in 

de klas aan te passen, projecten in te zetten waarin samenwerking van belang is en de leerlingen 

zonder beperking te informeren over de beperking (Van der Meulen, et al., 2005). Daarnaast is de 

houding van de klasgenoten van de blinde of slechtziende adolescent van belang. Tevens is het van 

belang dat adolescenten in het reguliere onderwijs gestimuleerd worden om contacten met 

(goedziende) leeftijdsgenoten aan te gaan.  

 Vervolgonderzoek kan zich richten op een verdieping in de onderwijsachtergrond en de 

opvoeding. Zo zouden verschillen in het onderwijs onderzocht kunnen worden; betreft dit de houding 

van de klas, de houding van leerkrachten of verschillen de adolescenten met een andere 

onderwijsachtergrond van elkaar? Verdieping van de opvoeding kan zich richten op verschillen tussen 

vaders en moeders, waarbij tevens een vergelijking kan worden gemaakt met opvoeders met een niet-

gehandicapt kind. Een diepte-interview zou een duidelijk beeld kunnen geven. Omstandigheden thuis 

kunnen de oorzaak zijn van de verschillen, waar tijdens het interview naar gevraagd kan worden. 



 

 

 

- 35 - 

 Tevens is het interessant het perspectief van mensen uit de omgeving in het onderzoek te 

betrekken, zoals klasgenoten, vrienden, brusjes of de leerkrachten. Om een goed beeld te krijgen is het 

belangrijk dat de subgroepen van gelijke grootte zijn.  

 Ten slotte was gebleken dat mogelijke andere factoren bijdroegen aan verschillen tussen de 

subgroepen, waar vervolgonderzoek zich op zou kunnen richten. Verschillen in persoonlijkheid of de 

ernst van de beperking kunnen in relatie met vriendschappen onderzocht worden. Daarnaast kan 

onderzocht worden welke beschermende en risicofactoren een rol spelen in vriendschapsrelaties.  
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Samenvatting 
 

Adolescenten met een visuele beperking kunnen moeilijkheden ervaren in het aangaan en 

onderhouden van vriendschapsrelaties. Tegelijkertijd hebben zij vrienden hard nodig; 

vriendschapsrelaties hebben een overwegend grote en positieve invloed op de ontwikkeling van 

adolescenten met een visuele beperking. Uit eerdere onderzoeken komt naar voren dat adolescenten 

met een visuele beperking redelijk tevreden zijn over hun vriendschapsrelaties. Er zijn echter 

subgroepen die problemen ervaren rondom vriendschapsrelaties. In dit onderzoek werd aan de hand 

van het ecologisch model onderzocht welke factoren uit de omgeving samenhingen met 

vriendschapsrelaties van blinde of slechtziende adolescenten.  

Ten eerste werd onderzocht hoe adolescenten met een visuele beperking in 

onderwijsachtergrond van elkaar verschilden in vriendschapsrelaties. Adolescenten die speciaal 

onderwijs hadden gevolgd lijken lager te scoren op vriendschapsvariabelen (Kef, 2006). Het is echter 

niet duidelijk waar dit aan ligt. Verschillende beschermende- en risicofactoren van zowel de 

adolescent als de omgeving kunnen een rol spelen. Aangezien de opvoeding verband blijkt te houden 

met de psychosociale ontwikkeling van adolescenten met een visuele beperking (Postma 2007), is het 

denkbaar dat de opvoeding hier mogelijk een rol in speelt. De attitude van ouders kan per 

onderwijsachtergrond van de adolescent verschillen, wat het opvoedgedrag mogelijk beïnvloedt. De 

tweede onderzoeksvraag richtte zich daarom op verschillen tussen onderwijsachtergrond en opvoeding 

van adolescenten met een visuele beperking. Naast mogelijke verschillen tussen opvoeding en 

onderwijsachtergrond kan er ook sprake zijn van een complexe samenhang van deze factoren. Om de 

samenhang tussen deze factoren te onderzoeken werd daarom het verband tussen de 

onderwijsachtergrond, de opvoeding en vriendschapsrelaties van adolescenten met een visuele 

beperking onderzocht, om aan te tonen welke groep de meeste knelpunten rondom 

vriendschapsrelaties ervoer.  

Om dit te onderzoeken werd een nadere analyse op de onderzoeken van Kef (2006) en 

Kalksma (2005) verricht. In dit onderzoek werden de data van zestig adolescenten en hun ouders 

gebruikt worden. De instrumenten waren afkomstig uit onderzoek van Kef (2006) en Kalksma (2005) 

en konden de vriendschapsrelaties van de adolescent en opvoedgedrag van de ouders in kaart brengen. 

De data waren deels verzameld door middel van vragenlijsten en deels door middel van interviews. De 

vriendschapsvariabelen bestonden uit interpersoonlijk gedrag, moeilijkheden in vriendschapsrelaties, 

onderhouden van vriendschapsrelaties, initiatief nemen in contact leggen, sociaal aanvaard voelen, 

grootte van het netwerk, aantal vrienden en de mate van welzijn over de vriendenkring. Tevens werd 

de mate van responsiviteit, toezicht houden, consistentie, overprotectie en autonomie stimuleren door 

ouders onderzocht. De onderwijsachtergrond was onderverdeeld in een tweedeling en een driedeling. 

De tweedeling bestond uit twee groepen: adolescenten die ooit speciaal onderwijs hadden gevolgd en 

de groep die nooit speciaal onderwijs, oftewel altijd regulier onderwijs, had gevolgd. De driedeling 

bestond uit dezelfde groep die altijd regulier onderwijs had gevolgd van de tweedeling. Daarnaast was 

ooit speciaal onderwijs onderverdeeld in een groep die altijd speciaal onderwijs en deels speciaal 

onderwijs had gevolgd. De verschillen tussen de tweedeling in onderwijsachtergrond en 

vriendschapsrelaties alsook de tweedeling in onderwijsachtergrond en opvoeding werden getoetst met 

een independent samples t-test. De gemiddelde scores van de driedeling in onderwijsachtergrond 

werden met elkaar vergeleken. Wegens ongelijke groepsgrootte konden deze scores niet statistisch 

getoetst worden. Daarnaast werd een regressie-analyse uitgevoerd om het verband tussen 

onderwijsachtergrond, opvoeding en vriendschapsrelaties aan te geven.  

De resultaten lieten zien dat alle adolescenten gemiddeld weinig problemen ervoeren in 

vriendschapsrelaties. De adolescenten hadden gemiddeld slechts vier vrienden, maar beoordeelden de 

vriendschapsrelaties als positief. Tevens lieten de ouders gemiddeld een positief beeld zien in 
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opvoedgedrag. Er was echter variatie binnen de groepen. Verschillen in onderwijsachtergrond lieten 

zien dat adolescenten die regulier onderwijs hadden gevolgd, meer spanning ervoeren in 

interpersoonlijk gedrag en minder gelukkig waren met hun vriendenkring dan adolescenten die ooit 

speciaal onderwijs hadden gevolgd. Een specificatie van ooit speciaal onderwijs liet zien dat 

adolescenten die deels speciaal onderwijs hadden gevolgd de minste spanning ervoeren en het meest 

gelukkig waren met hun vriendenkring. Uit de trends bleek dat adolescenten die regulier onderwijs 

hadden gevolgd hoger scoorden op de totale schaal van interpersoonlijke gedrag en meer vrienden 

hadden dan adolescenten die ooit speciaal onderwijs hebben gevolgd. Meer specifiek, adolescenten die 

altijd speciaal onderwijs hadden gevolgd scoorden lager op de totale schaal van interpersoonlijke 

gedrag en hadden de minste vrienden. Er waren nauwelijks verschillen gevonden tussen de 

onderwijsachtergrond en de opvoeding van de blinde en slechtziende adolescenten. Overbescherming 

bleek in het speciaal onderwijs (ooit SO) meer voor te komen (trend). Het opvoedgedrag van ouders 

speelde een rol in vriendschapsrelaties van adolescenten met een visuele beperking. Een risicofactor 

was te veel toezicht door ouders. Daarentegen waren autonomie stimuleren en responsiviteit 

beschermende factoren van ouders die een rol speelden in de vriendschapsrelaties van de adolescent 

met een visuele beperking. De mate waarin de adolescent spanning ervoer om een bepaalde situatie 

aan te gaan werd door de onderwijsachtergrond en de opvoedgedragingen toezicht houden, 

responsiviteit en autonomie stimuleren verklaard. De onderwijsachtergrond bleek echter met name de 

mate van spanning in interpersoonlijk gedrag te verklaren. Daarnaast bleek responsiviteit van de 

ouders en de onderwijsachtergrond een rol te spelen in het welzijn van de vriendenkring van de 

adolescent. Wederom bleek de onderwijsachtergrond de verschillen werkelijk te verklaren. Kortom, 

verschillen in vriendschapsrelaties van adolescenten met een visuele beperking waren te verklaren 

door verschillen in onderwijsachtergrond. De verklaarde variantie was echter klein.  

Bij de interpretatie van de resultaten dient rekening te worden gehouden met de ongelijke 

verdeling van de subgroepen, het gebruik van een bestaande data-set, een methode die berust op 

zelfrapportage en de kenmerken van de respondenten. De respondenten hadden namelijk vrijwillig 

meegedaan aan het onderzoek en kregen weinig professionele begeleiding.  

Interventies kunnen zich richten op de beschermende factoren, zoals het bevorderen van 

responsiviteit en het stimuleren van autonomie van de adolescent door de ouders. Adolescenten in het 

reguliere onderwijs dienen begeleiding te krijgen bij de integratie in het reguliere onderwijs. Het is 

hierbij van belang de ouders, leerkrachten en klasgenoten bij de interventies te betrekken. 

Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op verdieping van de verschillen in het onderwijs en de 

opvoeding. Tevens is het interessant de bredere omgeving van de adolescenten met een visuele 

beperking in het onderzoek te betrekken, namelijk de vriendengroep, leerkrachten en klasgenoten. 

Daarnaast zou vervolgonderzoek zich kunnen richten op andere kenmerken van vriendschapsrelaties. 

Een meer gedetailleerde kijk op de omgeving van de adolescent met een visuele beperking en de 

vriendschapsrelaties kan wellicht meer inzichten geven in de vriendschapsrelaties van de adolescent en 

mogelijke verschillen tussen subgroepen.  
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