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Abstract 
 
In this retrospective study, the experience of the adolescence of young adults with a visual 
impairment, was examined. The sample included 65 young adults, aged 21 to 32 years. Using a self-
report questionnaire, they were inquired on their experiences of adolescence, the importance of 
parents, peers and professionals and the amount of life events. Also sex and impairment differences, 
the influence of the impairment on relationships within the family, the satisfaction with life in young 
adulthood and correlations between the experiences of adolescence and present data on wellbeing, 
loneliness, social network, self-esteem and acceptance of the impairment, were examined. Results 
indicated that the adolescence is experienced as a slightly difficult period, that parents, peers and 
professionals have had a positive influence and that there were little conflicts within the family. 
Finally, this study showed that the experiences in the adolescence have consequences for psychosocial 
functioning in young adulthood. 



 

   

 
 
 
Voorwoord 
 
 
Voor u ligt mijn scriptie ter afronding van de studie orthopedagogiek aan de Universiteit van 
Amsterdam. Deze scriptie handelt over de beleving van de adolescentiefase door jongvolwassenen met 
een visuele beperking.  

In juni 2003 werd mijn belangstelling gewekt door een e-mail waarin scriptiestudenten werden 
gezocht voor deelname aan een onderzoek naar de sociale netwerken en de psychosociale 
ontwikkeling van jongeren met een visuele beperking. Naar aanleiding van een kennismakingsmiddag 
ontstond bij mij de vraag hoe jongvolwassenen met een visuele beperking de adolescentiefase beleeft 
hebben. Zo werd mijn scriptieonderwerp ‘geboren’.  

Met veel plezier heb ik de afgelopen (ruim) anderhalf jaar aan deze scriptie gewerkt. Het is 
een heuse ervaring geworden, waar ik enorm veel van geleerd heb. Zo heb ik mijn kennis kunnen 
vergroten aangaande het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek en is mijn kennis op het 
gebied van jongvolwassenen met een visuele beperking enorm verrijkt.  

Hierbij wil ik de personen bedanken die ieder op hun eigen manier een bijdrage hebben 
geleverd aan het tot stand komen van deze scriptie. Mijn allergrootste dank gaat uit naar de 
jongvolwassenen die aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Bedankt voor het invullen van mijn 
vragenlijst en voor het openhartig delen van jullie ‘adolescentie-ervaringen’. Zonder jullie deelname 
had ik mijn scriptieonderzoek nooit kunnen uitvoeren!  

Evenzeer wil ik mijn eigen peers bedanken. Mijn ‘meiden van de UvA’, bedankt dat jullie er 
altijd voor me waren! Naast dat jullie voor de nodige ontspanning zorgde, waren jullie hulp bij SPSS, 
ondersteuning bij het schrijven van de resultaten en het doen mijn boodschappen (thanx Daantje) 
onmisbaar. Roy, met jouw woorden; ‘Wel goed je best doen voor school hoor’ wist je me altijd weer 
op te peppen en te motiveren om door te gaan, dank je wel! Mijn ‘meiden van thuis’, bedankt voor 
jullie interesse in mijn bezigheden en jullie geduld. Nu ik klaar ben, heb ik eindelijk meer tijd voor 
leuke dingen en kunnen we elkaar weer vaker gaan zien. Ook mijn andere vriendjes en vriendinnetjes, 
bedankt jullie belangstelling en lieve telefoontjes.  

Dan mijn familie, pap & mam, ik wil jullie bedanken voor de mogelijkheden die jullie mij 
geboden hebben. Zonder jullie vertrouwen had ik deze scriptie en mijn studie nooit zo goed kunnen 
afronden! Ramon, het was fijn om met jou in hetzelfde schuitje te zitten. Helaas voor jou heb ik de 
wedstrijd gewonnen ☺. Anoek, bedankt voor al je steun, je wijze woorden en voor dat je m’n beste 
vriendinnetje bent!  

En last but not least Sabina Kef, ik wil je enorm bedanken voor de goede begeleiding tijdens 
het schrijven van mijn scriptie. Jouw geduld, feedback, enthousiasme en ondersteuning maakten dat ik 
na iedere afspraak weer vol goede moed aan de slag ging. Vooral de intensieve begeleiding van de 
laatste paar weken heeft er absoluut voor gezorgd dat ik mijn scriptie tot zo’n goed eindresultaat heb 
kunnen brengen en daar ben ik je bijzonder dankbaar voor! 
 
 
Esther van Weenen, 
Mei 2005. 
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De adolescentie herzien 1

Inleiding 
 
 
Jongeren die niet goed of slecht kunnen zien krijgen ongeacht de aard en de oorzaak van hun aandoening 
te maken met allerlei dagelijkse beperkingen. Er kunnen zich problemen voordoen, waar mensen zonder 
een visuele beperking geen of minder last van hebben. Voor jongeren met een visuele beperking kunnen 
deze problemen extra belastend zijn. Vooral omdat de adolescentiefase een belangrijke, onzekere en 
vormende fase is in het leven van de mens.  

In die adolescentiefase vinden er verschillende veranderingen plaats, zowel in de persoon als in de 
sociale omgeving. Zo ga je als adolescent naar een andere school, je lichaam verandert, je vrienden 
veranderen, binnen het gezin nemen de relaties andere vormen aan. En je krijgt steeds meer eigen ideeën 
over hoe jij in het leven staat. Het is alsof je alles met andere ogen gaat zien. Natuurlijk kun je bij 
problemen steun krijgen van vrienden en vriendinnen die in dezelfde fase zitten, of misschien van oudere 
broers of zussen. Ook ouders kunnen hier een rol bij spelen. Sommige jongeren vinden veel steun bij hen, 
terwijl anderen juist in deze periode niets van hen willen weten. Soms heb je ook problemen die je met 
niemand dúrft te delen, die je liever aan helemaal niemand vertelt. 

Jongeren die blind of slechtziend zijn, kunnen problemen ondervinden ten gevolge van hun 
beperking. Naast die problemen komen al de onzekerheden van de adolescentiefase er nog eens bij. Dat 
zal de adolescentiefase, naar verwachting, extra lastig kunnen maken voor jongeren met een visuele 
beperking. Maar hoe hebben zij dat zelf ervaren? De centrale vraagstelling in deze scriptie luidt: 
 

Hoe hebben jongvolwassenen met een visuele beperking de adolescentiefase doorlopen? 
 
Voorafgaand aan het beantwoorden van deze probleemstelling is een literatuuronderzoek gedaan, wat 
resulteerde in hoofdstuk 1 en 2, waarin het theoretische kader van het onderzoek wordt geschetst. Het 
eerste hoofdstuk richt zich op de adolescentiefase, waarin allereerst het begrip ‘adolescentie’ kort wordt 
besproken. Vervolgens worden zowel de lichamelijke, als de psychosociale ontwikkelingen toegelicht, 
welke worden doorgemaakt gedurende de adolescentiefase. Tot slot wordt de invloed van de visuele 
beperking in de adolescentiefase nader beschouwd. 

Het tweede hoofdstuk is gewijd aan ‘de opvoeding’, te beginnen met de omschrijving ervan 
volgens enkele auteurs. Hierna wordt ingegaan op de invloed van de opvoeding op de adolescent en wordt 
tevens de invloed van de visuele beperking op de opvoeding weergegeven. 

Vanaf hoofdstuk drie wordt het onderzoeksgedeelte beschreven. Allereerst wordt ingegaan op de 
onderzoeksopzet, waarbij de probleemstelling en het doel van het onderzoek worden toegelicht. 
Vervolgens worden de onderzoeksmethode en werkwijze en het onderzoeksinstrument nader beschouwd 
en worden de data-analyse en de onderzoeksgroep besproken. 

In hoofdstuk vier worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. Hiertoe worden de 
beschrijvende onderzoeksresultaten nader beschouwd, worden de verschillen voor subgroepen 
omschreven en zullen vervolgens onderlinge verbanden worden toegelicht. Tot slot zal een vergelijking 
worden gemaakt met een onderzoek onder goedziende adolescenten. 

De conclusie en discussie vormen hoofdstuk vijf. Aan de hand van de onderzoeksvragen wordt in 
dit hoofdstuk getracht een antwoord te geven op de centrale vraagstelling van dit onderzoek. Tevens wordt 
ingegaan op de methodologische aspecten van het onderzoek en zullen suggesties worden gegeven voor 
verder onderzoek. 
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1. De adolescentiefase 
 
 
 Introductie 
 
De adolescentiefase, wat is dat? In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zal worden omschreven wat de 
adolescentiefase precies inhoudt. Paragraaf 1.2 behandelt de lichamelijke ontwikkelingen die een 
adolescent gedurende deze periode doormaakt en in paragraaf 1.3 komen de psychosociale ontwikkelingen 
aan bod. Tot slot zal in paragraaf 1.4 aandacht worden besteed aan de invloed van een visuele beperking 
in de adolescentiefase. 
 
 
1.1 De adolescentiefase in beeld 
 
De adolescentiefase wordt gebruikelijk gedateerd tussen het 12e en 22e levensjaar en beslaat de periode 
tussen de kinderjaren en de volwassenheid. Dit is een periode van overgang, waarin zich op verschillende 
terreinen in een snel tempo veel ontwikkelingen voordoen. Het begrip adolescentie (Latijn: adolescentia = 
jongelingsjaren, adolescens = aankomend; jonge man of vrouw en adultus = volwassen gaan worden, in de 
ontwikkeling naar de volwassenheid zijn) werd door de oude Romeinen, Grieken en Egyptenaren voor een 
welbepaalde fase in de menselijke ontwikkeling gehanteerd. In de Middeleeuwen werd met de 
adolescentie de levenstijd bedoeld waarin iemand volgroeid was om zich te kunnen voortplanten. 
Adolescentie moet hierbij worden onderscheiden van puberteit.  

De term puberteit (Latijn: puberas = manbaarheid) heeft slechts betrekking op het biologische 
proces van het geslachtsrijp worden, terwijl het begrip adolescentie de gehele periode tussen de 
kinderjaren en volwassenheid bestrijkt en niet alleen betrekking heeft op de biologische, maar ook op de 
psychische en sociale veranderingen. De puberteit begint thans bij meisjes ongeveer bij 9-13 jaar en bij 
jongens bij 10.5-14.5 jaar, terwijl de adolescentie de periode van ongeveer 10-12 tot 22 jaar beslaat. 
Centraal in de adolescentie staan de volgende, vaak ingrijpende, veranderingen: 

• De lichamelijke veranderingen; zoals de groeispurt, rijping van de geslachtsorganen en het 
verschijnen van de secundaire geslachtskenmerken zoals schaamhaar. 

• De cognitieve veranderingen; in de adolescentie komt het abstract-logische denken tot 
ontwikkeling. Deze periode werd door Piaget als de formeel-operationele periode omschreven, 
waarin de jonge adolescent gebruik gaat maken van formele logische regels. 

• De sociale veranderingen; de adolescentie staat in het teken van het losmakingsproces van de 
ouders en het verwerven van een eigen identiteit. Vooral de seksuele identiteit en het aangaan van 
seksuele relaties staan centraal. 

 
Dit betekent dat alle veranderingen de adolescent steeds weer en op verschillende manieren voor vragen 
stellen als: ‘Wie ben ik eigenlijk?’, ‘Wat vinden anderen van mij?’ en ‘Hoe wil ik zijn?’, enzovoort. De 
jongeren gaan zich afvragen in hoeverre datgene wat ze uit de kinderjaren hebben mee gekregen bij hen 
past (De Wit, Van der Veer & Slot, 1995). 
 
Kenmerkend voor de adolescentie is dat de toegenomen cognitieve mogelijkheden de jongere veel meer 
dan in de jaren ervoor in staat stelt over de eigen persoon na te denken.  
De lange periode van de adolescentie wordt onderverdeeld in drie fasen: 

1. de vroege adolescentie: de lichamelijke rijping, de psychoseksuele ontwikkeling en het 
losmakingsproces van de ouders; 

2. de midden adolescentie: het experimenteren met diverse keuzemogelijkheden; 
3. de late adolescentie: het begin van het aangaan van verplichtingen met betrekking tot 

maatschappelijke posities en persoonlijke relaties (De Wit, Van der Veer & Slot, 1995). 
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Men heeft ook wel gesproken van verlengde adolescentie, die vooral voor studerende jongeren, 
bijvoorbeeld studenten tussen de 18 en 25 jaar, zou gelden (White, 1980). Nu spreekt men meer van de 
jonge volwassenheid, dat wil zeggen de levensperiode waarin jonge mensen bewust, en niet meer 
ongedwongen zoals adolescenten, experimenteren en hun interim-status handhaven. Dit gebeurt vaak om 
het moment van volledige geëngageerde deelname aan de volwassen maatschappelijke verplichtingen nog 
een tijdje uit te stellen. Een deelname die ook betekent dat men zich moet conformeren aan de 
maatschappij en haar instituties (Mönks & Knoers, 1994). 
 
De adolescentie is een periode met vele facetten en met taken op verschillende terreinen. In deze periode 
voltrekt zich een biologisch rijpingsproces, er vinden ontwikkelingen plaats wat betreft het intelligent 
functioneren en het denken over morele kwesties, de relatie met ouders krijgt een andere kwaliteit en door 
de psychoseksuele ontwikkeling krijgt het leven er nieuwe dimensies bij. Al deze ontwikkelingen staan 
niet los van elkaar. Ze werken in al hun veelvuldigheid door in de omgang van de persoon met zichzelf en 
met anderen en moeten worden geïntegreerd in het beeld dat de adolescent van zichzelf heeft en van 
anderen met wie relaties wordt aangegaan (De Wit, Van der Veer & Slot, 1995). 
 
 
 
1.2 De lichamelijke ontwikkeling in de adolescentie 
 
De adolescentie is een overgangsperiode waarin het kind ook lichamelijk volwassen wordt, dat wil hier 
dus letterlijk zeggen; volgroeid. De toename van de afscheiding van hormonen, bij jongens overwegend 
testosteron en bij meisjes overwegend oestrogeen, bevordert samen met het groeihormoon en het 
bijnierschorshormoon de groei in zulk een mate dat groeiversnelling gaat optreden. Deze groeiversnelling, 
die zich vooral als lengtegroei kenmerkt, voltrekt zich voornamelijk over een periode van twee jaar, met 
een zekere aanloop en uitloop. Bij meisjes ligt deze periode tussen circa 11 en 13 jaar met een aanloop van 
1½ jaar en met een piek op 12-jarige leeftijd en bij jongens tussen de 13 en 15 jaar, met een aanloop van 
ongeveer een jaar en een piek op 14-jarige leeftijd (Mönks & Knoers, 1994).  

De groei in lengte is niet het enige dat zich voordoet. Daarmee gepaard gaat een toename in 
gewicht die ook redelijk met de toename in lengte parallel loopt. Hierbij treedt ook een duidelijk verschil 
tussen de geslachten aan het licht. Terwijl bij de jongens de gewichtstoename, voor zover het niet met de 
uitgroei van het skelet samenhangt, vooral het gevolg is van het krachtiger worden van het spierstelsel, is 
het laatste bij de meisjes geringer. Bij hen wordt de toename in gewicht voor een deel bepaald door 
toename van onderhuids bindweefsel (vet), vooral rondom heupen, zitvlak, bovenbenen, bovenarmen en 
borst. De ronding van de heupen, samen met de borstontwikkeling geeft het lichaam van het meisje in 
deze periode de ‘typisch’ vrouwelijke vorm, terwijl de mannelijke vorm van het jongenslichaam vooral 
bepaald gaat worden door de uitgroei van de schouders (Mönks & Knoers, 1994).  
 
Van grote betekenis zijn de gevolgen van afwijkingen van het typisch mannelijke of vrouwelijke figuur. 
Adolescenten ontlenen een belangrijk stuk zelfwaardering aan hun lichaam, waarvan de betekenis door 
veranderingen in groei, uitdrukkingswaarde en nieuwe mogelijkheden sterk is toegenomen (Mönks & 
Knoers, 1994). Hill en Mönks (1977) stellen in dit verband: ‘De adolescent zelf is een der voornaamste 
beoordelaars van het eigen lichaam als sociale prikkel’. Voldoen zij lichamelijk redelijk aan de 
ongeschreven norm, dan ondersteunt dit hun zelfopvatting. Is dat niet het geval, dan worden de problemen 
groter met de grootte van de afwijkingen. Lichamelijke gebreken bijvoorbeeld, worden vooral in de 
adolescentie ernstig gevoeld, juist ten gevolge van de uitdrukkingswaarde die het lichaam heeft gekregen. 
Vooral bij ernstige lichamelijke beperkingen kan dit de adolescent zulk een schade berokkenen in zijn 
zelfwaardering, dat een gezonde persoonlijkheidsontwikkeling erdoor belemmerd wordt (Mönks & 
Knoers, 1994).  

Ook Kef (1999) beweert dat tijdens de adolescentiefase, waarin intensief wordt nagedacht over 
zichzelf en over de relatie met anderen, de zelfwaardering een belangrijke plaats inneemt. De waardering 
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die een persoon voor zichzelf geeft, kan hoog of laag zijn. Bij deze waardering zijn uiterlijk en waardering 
door anderen erg belangrijk.  

De Wit, Van der Veer en Slot (1995) stellen dat het proces van adaptatie aan de lichamelijke 
ontwikkelingen twee kanten heeft; het gaat om adaptatie aan het eigen veranderende lichaam en aan de 
normen en verwachtingen die, meer of minder eenduidig, van buitenaf komen. Met name in de vroege 
adolescentie worden aan dit adaptatieproces hoge eisen gesteld. Wanneer lichamelijke ontwikkelingen 
(rijping) en milieuverandering (wat betreft school, door verhuizing of echtscheiding van de ouders) 
samenvallen, kan dat voor de adolescent een grote belasting betekenen en een extra risico inhouden. 
Hill en Mönks (1977) menen dat als wij de samenhang van de psychosociale met de lichamelijke 
ontwikkeling trachten na te gaan, wij niet ontkomen aan de constatering dat de lichamelijke aan de 
psychosociale ontwikkeling nieuwe impulsen geeft. De ‘causale’ samenhang loopt dus van het 
lichamelijke naar het psychosociale. Uiteraard is de wijze waarop het individu op de lichamelijke 
ontwikkeling reageert en deze verwerkt, op zijn beurt afhankelijk van de invloed van het milieu en van de 
actieve inbreng van het individu. In het volgende hoofdstuk zal hierop worden doorgegaan. 
 
 
 
1.3 De psychosociale ontwikkeling in de adolescentie  
 
Het centrale onderwerp uit de adolescentiepsychologie is de identiteitsontwikkeling. Het betreft de vraag 
hoe jongeren een stabiele zelfdefinitie, een positief zelfbeeld en een welomschreven toekomstperspectief 
ontwikkelen. Stanley Hall (1844-1924) wordt naar aanleiding van zijn boek ‘Adolescence’ (uit 1904) als 
grondlegger van de adolescentiepsychologie in Amerika beschouwd (De Wit, Van der Veer & Slot, 1995). 
Hall zag de adolescentiefase als een ommekeer. Voor hem was de adolescentie een fase van instabiliteit, 
emotionele verwarring en opstandigheid, kortom van storm and stress (Dieleman, Van der Linden & 
Perreijn, 1993). 

Lang heeft men dan ook aangenomen dat de overbrugging tussen kindertijd en volwassenheid een 
emotioneel heftige en onzekere periode was waarin jongeren in feite door een psychische crisis 
heengingen. In korte tijd moesten jongeren immers zelfstandig worden, innerlijke conflicten de baas 
worden, nieuwe mogelijkheden verkennen en keuzes voor het leven maken. Dat moest haast wel gepaard 
gaan met veel turbulentie (Dieleman, Van der Linden & Perreijn, 1993). Volgens de 
literatuurwetenschapper Neubauer (1992) is het heersende beeld van de crisis in de adolescentie van de 
20e eeuw, in de hand gewerkt door literaire verbeeldingen van het jongzijn en door klinische 
gevalsbeschrijvingen. Zo is de misvatting ontstaan dat alle jongeren een dergelijke crisis zouden 
doormaken, terwijl het in feite een kleine minderheid betreft. Onderzoek wijst steeds weer uit dat het 
overgrote deel van de jeugd zonder al te veel grote problemen de volwassenheid bereikt. Zo vindt men bij 
veel hedendaagse jongeren in Nederland weinig terug van de emotionele woelingen die men decennia lang 
zo kenmerkend achtte voor de naar de identiteit zoekende adolescenten (Dieleman, Van der Linden & 
Perreijn, 1993).  

Mönks en Knoers (1994) stellen dat ‘de jeugdjaren’ zich duidelijk kenmerken als een periode van 
overgang, doordat de jeugdige nog niet de status van de volwassene en niet meer die van het kind heeft. 
Ook nu nog leggen veel psychologen en pedagogen graag het accent op het overgangskarakter van de 
adolescentie. Enerzijds treden seksuele rijping en ingrijpende cognitieve veranderingen op, zoals een 
toenemend abstractievermogen en zich uitbreidende relationele vaardigheden. Anderzijds verwachten 
volwassenen van de jongeren een groeiend zelfstandig optreden. Daartoe moeten nieuwe houdingen en 
rollen worden uitgeprobeerd en geoefend. Tezamen moeten nieuwe verhoudingen en rollen aan het eind 
van de adolescentie uitmonden in het op zich durven nemen van maatschappelijke en persoonlijke 
verplichtingen. Maar dit gebeurt pas, als de adolescent na alle experimenten erin geslaagd is, een stabiele 
identiteit te vestigen (Dieleman, Van der Linden & Perreijn, 1993).  

Ook psycho-analyticus Erikson deelt zijn mening hierover. Volgens hem wordt de adolescentie 
gekenmerkt door een identiteitscrisis; de zoektocht van de jongere naar zijn ‘ware ik’. Het begrip identiteit 
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omschrijft hij als volgt:  
 

‘Identity consists, therefore, of the things we are, the things we want to become, and the things we are 
supposed to become. It also consists of the things which we do not want to be or which we know we 
are not supposed to be’ (Evans, 1967, p.32). 

 
Erikson geldt als de uitvinder van het begrip ‘identiteit’. Hij heeft de identiteitsontwikkeling gedefinieerd 
als de belangrijkste ontwikkelingstaak in de adolescentie. Typerend voor de visie van Erikson is dat 
identiteit niet zomaar verworven wordt, maar pas tot stand komt na een periode van identiteitsverwarring. 
Onzekerheid, ambivalentie en twijfel aan de eigen vaardigheden moeten worden overwonnen, alvorens 
van een stabiele identiteit sprake kan zijn. Kortom, een identiteitscrisis is voorwaarde voor de 
identiteitsontwikkeling (Ryckman, 2000). 

Empirische studies naar identiteit, gezondheid en welbevinden in de adolescentie bieden echter 
geen steun aan Erikson’s idee over identiteitscrisis. Een typisch en steeds weer gevonden 
onderzoeksresultaat is dat ongeveer tachtig procent van de jongeren een gezonde ontwikkeling doormaakt, 
zonder in enigerlei vorm van crisis te geraken. In de empirische uitwerking van de identiteitstheorie is het 
begrip ‘identiteitscrisis’ dan ook vervangen door ‘exploratie’. Niet een identiteitscrisis maar de verkenning 
van verschillende ontwikkelingsmogelijkheden geldt als voorwaarde voor een gezonde 
identiteitsontwikkeling (Meeus, 1994).  
 
In de literatuur zijn uiteenlopende benaderingen te vinden over de vraag hoe adolescenten komen tot een 
veranderende kijk op zichzelf en hun sociale contacten. Eén van die benaderingen richt zich op de 
veranderingen in het zelfbeeld. 

Het zelfbeeld kan worden omschreven als een meer of minder afgerond beeld dat het individu van 
zichzelf vormt. Op basis daarvan probeert hij of zij het leven inzichtelijk te maken en vorm te geven. 
Uitgangspunt van de identiteitstheorie is de gedachte dat de ontwikkelingen in de adolescentieperiode het 
beeld dat de adolescent van zichzelf en van zijn eigen leven had, aan het wankelen brengen. Dit alles leidt 
ertoe dat adolescenten bij zichzelf meer na gaan denken en meer vragen gaan stellen met betrekking tot 
hun eigen persoon, hun relaties met andere mensen, onderwerpen die op de toekomst betrekking hebben, 
zoals beroepskeuze, de keuze van een levenspartner, toekomstige maatschappij vormen; kortom vragen 
over hun identiteit. Hierdoor verandert hun instelling ten opzichte van de wereld, welke een weerslag heeft 
op het geheel van persoonlijkheidsontwikkeling en leidt tot veranderingen in het zelfbeeld. De Wit, Van 
der Veer en Slot (1995) omschrijven de volgende patronen met betrekking tot het ontwikkelingsverloop 
van het zelfbeeld in de adolescentie: 

1. Eigen gevoelens, bedoelingen en opvattingen worden in de adolescentie steeds belangrijker bij het 
beeld dat de jongen of het meisje over zichzelf vormt. 

2. Er ontstaat meer zelfreflectie en een groeiend besef door de eigen wil zichzelf te kunnen sturen. 
3. Adolescenten gaan zichzelf met betrekking tot sociale relaties steeds meer stabiele 

karaktereigenschappen toeschrijven. 
4. Er ontstaat de neiging de diverse facetten van de eigen persoonlijkheid in een systematisch 

verband met elkaar te zien. 
Kort samengevat; de adolescent komt tot een groter besef van eigenheid, uniciteit en consistentie in 
diverse situaties. 
 
In wetenschappelijk onderzoek wordt het begrip adolescentie zowel in psychologische als in sociologische 
zin gebruikt. In psychologische zin staat adolescentie voor de periode waarin de jongere een aantal 
ontwikkelingstaken tot een goed einde moet brengen. Het is een levensfase die op de eerste plaats 
gekenmerkt wordt door nadenken over zichzelf, reflectie op het eigen bestaan en het tot stand komen van 
een eigen identiteit. In de tweede plaats veranderen in deze fase relaties met anderen. Ten slotte is het een 
fase waarin jongeren in verstandelijk, moreel en politiek opzicht volwassen worden (Kef, Hox & 
Habekothé, 1997).  
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De Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog Havighurst is eveneens een van de 
ontwikkelingspsychologen die een heel eigen theoretisch zicht op de adolescentie heeft beschreven. In de 
moderne Westerse samenleving is het volgens hem nodig dat een adolescent zich op acht punten 
(ontwikkelingstaken) voorbereidt op de volwassenheid. Emotioneel onafhankelijk worden van ouders, 
bereiken van gelijkwaardige relaties met leeftijdgenoten van beide seksen, voorbereiding op een beroep 
om in eigen onderhoud te kunnen voorzien en zich sociaal verantwoordelijk gedragen. Deze eerste vier 
worden als de belangrijkste taken gezien. Daarnaast noemde Havighurst nog; het zichzelf accepteren als 
man of vrouw, zorgvuldig omgaan met het eigen lichaam, voorbereiding op huwelijk en gezin en zich een 
ideologie eigen maken (Kohnstamm, 1997).  

Volgens De Wit, Van der Veer en Slot (1995) gaan adolescenten zich in de adolescentie 
heroriënteren en zichzelf kritisch bezien en raken ze via een proces van experimenteren vertrouwd met 
hun nieuwe mogelijkheden, terwijl ze ook beperkingen leren accepteren. Daarbij spelen de reacties van 
mensen met wie adolescenten relaties onderhouden een belangrijke rol. Ze willen zich erkend en herkend 
voelen door mensen die zij als belangrijk ervaren. In de voortdurende interactie met hen komen 
adolescenten tot keuzen en gaan zij verplichtingen aan die grote consequenties hebben voor de toekomst. 
Deze keuzen en verplichtingen hebben betrekking op persoonlijke relaties, levensovertuiging en 
maatschappelijke positie. 

 
Dat de adolescentiefase een kwetsbare periode is, wordt ook te kennen gegeven door de toename van het 
voorkomen van probleemgedrag en gedragsstoornissen, met de aanvang van de puberteit (Reitz, 2004). De 
brede definitie van probleemgedrag is volgens Van der Ploeg en Scholte (1990, p.18):  
 

‘gedrag dat door personen in de omgeving van een jeugdige (ouders, leraren, vrienden, alsmede de 
leden en vertegenwoordigers van een samenleving) of door het kind zelf als problematisch wordt 
ervaren of beoordeeld.’  
 

Probleemgedrag wordt voorts onderscheiden in externaliserend, naar buiten gericht gedrag (o.a. 
delinquentie en agressiviteit) en internaliserend, naar binnen gericht gedrag (o.a. teruggetrokkenheid, 
angsten en depressiviteit). Volgens Van der Ploeg (1990) komt psychische ongezondheid of psychosociaal 
probleemgedrag voort uit het ontbreken van sociale relaties en een eigen identiteit, mispercepties van de 
realiteit, een onvermogen met problemen om te gaan en de aanwezigheid van stressvolle omstandigheden 
waar de adolescent onder gebukt gaat. Naar mate meer van deze kenmerken op een jongere van toepassing 
zijn, neemt de kans op probleemgedrag toe. 
 In een onderzoek van Reitz (2004) naar probleemgedrag tijdens de vroege adolescentie en de 
relaties van dit probleemgedrag met verschillende systemen binnen het netwerk van de adolescent, 
participeerden ruim 550 adolescenten in de leeftijd tussen 12 en 15 jaar. Gebleken is dat veel adolescenten 
dezelfde mate van probleemgedrag vertoonden over tijd. Uit de resultaten bleek echter dat meisjes meer 
toename lieten zien in de mate van externaliserend en internaliserend probleemgedrag dan jongens. Ook 
vertoonden zij meer internaliserend probleemgedrag dan jongens. Buist (2002) vond hiertoe een verband 
tussen gehechtheid en probleemgedrag. Adolescenten die een hoge kwaliteit van gehechtheid aan hun 
ouders rapporteerden, lieten een jaar later minder internaliserend, dan wel externaliserend probleemgedrag 
zien. Reitz (2004) toonde aan dat verschillende opvoedingsdimensies een uniek effect uitoefenen op 
probleemgedrag van de adolescent. Zo was een hoge mate van betrokkenheid door ouders gerelateerd aan 
een lage mate van zowel internaliserend, als externaliserend probleemgedrag bij de adolescenten. 
 
Uit het voorgaande blijkt dat zich in de adolescentiefase op uiteenlopende terreinen veranderingen en 
ontwikkelingen voordoen. Lichamelijke veranderingen verlopen snel en zijn duidelijk zichtbaar. De 
sociale omgeving verwacht van adolescenten naar mate ze er meer volwassen uitzien, dat ze zich 
zelfstandig gaan gedragen. En tegelijkertijd ontstaat bij de jongeren de behoefte zich los te maken van de 
ouders. De theorie van de identiteitsontwikkeling gaat ervan uit dat adolescenten zich ook zelf van al deze 
veranderingen bewust zijn, er van tijd tot tijd onzeker van worden, maar door middel van een proces van 



De adolescentiefase 
 

De adolescentie herzien 8

integratie van persoonlijke ontwikkeling, de veranderingen in maatschappelijke positie en de 
toekomstverwachtingen, een eigen levensstijl vinden (De Wit, Van der Veer & Slot 1995). 
 De relatie met ouders vormt de meest belangrijke basis voor de psychologische ontwikkeling; het 
vormt een basis gedurende de gehele adolescentiefase en jongvolwassenheid voor zowel het ontwikkelen 
van relaties met leeftijdgenoten, als voor het psychologische welzijn (Helsen, Vollebergh & Meeus, 2000). 
 
 
 
1.4 De invloed van de visuele beperking in de adolescentiefase  
 
De adolescentie is een periode die zich kenmerkt door het opdoen van veel nieuwe ervaringen, 
experimenteren en risico’s nemen. Een fase waarin veel gebeurt, wat moeilijk te overzien en te 
voorspellen is. Logisch dat er gevoelens van onbehagen, verwarring of zelfs angst ontstaan. In een 
samenleving waarin presteren, concurreren en uiterlijke verschijning een belangrijke rol spelen, kan een 
slechtziende adolescent het gevoel krijgen dat hij ‘er maar een beetje bij hangt’. Het kan een extra 
moeilijke opgave zijn om zijn eigen identiteit te ontwikkelen en zich onder wisselende omstandigheden 
staande te houden. Vragen als: ‘wie ben ik’ en ‘hoe wil ik zijn’, kunnen de adolescent behoorlijk in de 
greep houden (Gringhuis, Moonen & Van Woudenberg, 1996).  

Het ontwikkelen van autonomie, een van de belangrijkste opgaven gedurende de adolescentie, kan 
voor een jongere met een visuele stoornis een extra opgave zijn. De jongere moet verantwoordelijkheid 
leren dragen voor zichzelf en voor de consequenties van zijn handelingen. Visuele beperkingen kunnen 
afhankelijkheid met zich meebrengen en deze staat recht tegenover de eis tot onafhankelijkheid die de 
samenleving stelt aan volwassenen. Echter, hoe iemand met een visuele stoornis zich gedraagt, hangt voor 
een groot deel af van de wijze waarop hij zichzelf en zijn situatie ervaart, zijn doelen stelt en zijn 
mogelijkheden inschat.  
 
Volgens Peavey en Left (2002) is ‘sociale integratie’ iets waar veel adolescenten met een visuele 
beperking hinder van ondervinden. Vaak ontstaan er problemen doordat leeftijdgenoten niet goed op de 
hoogte zijn van de omgang met iemand met een visuele beperking, hierdoor kunnen gevoelens van angst 
of medelijden jegens de jongere met de visuele beperking ontstaan. Dit leidt ertoe dat een adolescent met 
een visuele beperking niet goed aansluiting kan vinden bij zijn leeftijdgenoten en het gevoel heeft niet 
volledig geaccepteerd en gewaardeerd te worden. Rosenblum (2000) omschrijft de wens om gewaardeerd 
te worden door peers en daarnaast wel ‘jezelf te blijven’, als een groot dilemma voor alle adolescenten. 
Echter, voor adolescenten met een visuele beperking kan dit dilemma verergerd worden, doordat zij 
geconfronteerd worden met de gevolgen van hun visuele beperking. Deze kunnen een negatieve invloed 
hebben op hun zelfbeeld en op het idee dat zij hebben van wat hun rol in de maatschappij is. 

Sprekend over de zelfbeleving van iemand met een visuele stoornis, worden termen als 
‘zelfaanvaarding’, ‘verwerking van de handicap’, ‘gevoel van eigenwaarde’ en ‘zelfvertrouwen’ nogal 
eens door elkaar gebruikt. Bij al deze begrippen gaat het om de waarde die de betrokkene zelf aan zijn 
beperking in relatie tot zijn zelfbeeld geeft. Udema (1996) stelt dat de mate waarin jongeren met een 
visuele beperking zichzelf waarderen en hun beperking accepteren, niet alleen afhangt van hoe ze zichzelf 
evalueren, maar ook hoe (ze denken dat) de omgeving hen ziet. Dit wordt bevestigd door een van de 
conclusies uit het onderzoek van Kef (1999), waaruit blijkt dat de vrienden van jongeren met een visuele 
beperking belangrijk zijn voor een hoge zelfwaardering en het gevoel van welbevinden. 

De sociale steun van vrienden en gezinsleden speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van 
zelfvertrouwen in de adolescentiefase. Het hebben van veel vrienden, aansluiting kunnen vinden bij 
leeftijdgenoten en het gemakkelijk kunnen maken van vrienden, zijn goede voorspellers voor een groter 
zelfvertrouwen onder adolescenten met een visuele beperking. Vooral aan het hebben van vrienden en het 
geaccepteerd worden in de peergroup wordt veel waarde gehecht in de adolescentiefase. Veelal leiden 
sociale isolatie en het gebrek aan sociale steun bij adolescenten met een visuele beperking tot een 
verminderd zelfvertrouwen (Huurre & Komulainen, 1999).  
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Kef (1999) stelt dat in de adolescentieperiode een aantal persoonlijke kenmerken een belangrijke 
rol spelen bij het opbouwen en in stand houden van een persoonlijk netwerk. Het besef van anderszijn is 
bij veel jongeren met een visuele stoornis in deze periode sterk aanwezig. Door hun gevoeligheid voor hoe 
anderen over hen denken, de controle die jongeren willen hebben in hun leven, de strategieën die ze in 
probleemsituaties gebruiken en de mate van accepteren van de beperking, kunnen jongeren met een 
visuele stoornis een verminderd welbevinden ervaren.  

Uit onderzoek van Kef (2002) blijkt dat de sociale netwerken van adolescenten met een visuele 
beperking doorgaans kleiner zijn, dan die van adolescenten zonder een visuele beperking. De inclusie van 
jongeren met een visuele beperking ‘in’ de samenleving heeft nog niet doorgezet in het sociale netwerk. 
Het relatief kleine netwerk dat adolescenten met een visuele beperking hebben, kan verklaard worden door 
de beperkte mobiliteit die zij ervaren. 
 
Beaty (1992) meent dat adolescenten met een visuele beperking minder zelfinzicht hebben, dan 
adolescenten zonder een visuele beperking. Onderzoek van Huurre en Aro (1998) onder adolescenten, 
heeft uitgewezen dat het zelfvertrouwen van meisjes met een visuele beperking lager was, dan dat van 
meisjes zonder een visuele beperking. Tevens bleken de meisjes met een visuele beperking minder sociaal 
vaardig te zijn, dan de meisjes zonder een visuele beperking. Het onderzoek wees ook uit dat adolescenten 
met een visuele beperking meer moeilijkheden ondervonden in het maken van vrienden, dan de 
adolescenten zonder een visuele beperking. Daarnaast bleek uit de resultaten dat de adolescenten met een 
visuele beperking minder vaak een ‘date’ hadden en minder vrienden hadden, dan de adolescenten zonder 
een visuele beperking. Vooral meisjes beweerden moeite te hebben met het maken van vrienden en 
hadden vaker gevoelens van eenzaamheid. Kim (2003) legt de nadruk op het belang van het ontwikkelen 
van sociale vaardigheden. Onderzoek wijst uit dat mensen met een visuele beperking zich passief 
gedragen in sociale situaties. Afhankelijk van de ernst van de visuele beperking, missen zij veelal de 
mogelijkheid kennis van sociale vaardigheden op te doen, door te zien hoe anderen in hun omgeving zich 
gedragen. Door het vergroten van sociale vaardigheden, inclusief assertiviteit, zouden adolescenten met 
een visuele beperking op een juiste manier leren omgaan met onplezierige situaties en zou de sociale 
omgang met anderen vergemakkelijken. 
 
Looijesteijn (2004) deed onderzoek naar participatie- en handicapbeleving bij kinderen en jongeren met 
oculaire slechtziendheid (die vormen van slechtziendheid, welke samenhangen met oogheelkundige 
aandoeningen). Participatiebeleving drukt uit wat de jongere haalbaar acht aan deelname in de 
maatschappij, rekening houdend met de beperkingen in visuele vaardigheden. In deze beleving zit vervat 
wat men aan wensen en doelen heeft in het leven. Een deel daarvan wordt door de betreffende persoon als 
onhaalbaar geacht op grond van de eigen mogelijkheden en beperkingen. Hoe groot dat deel is hangt af 
van het aanpassingsvermogen, het ‘coping-gedrag’ van deze persoon. Het resterende verschil tussen wat 
men haalbaar acht (in de richting van het wenselijke) en wat men kan, vormt voornamelijk de 
handicapbeleving. Hoe beter een persoon in staat is de doelen in zijn/haar leven af te stemmen op de eigen 
mogelijkheden, hoe lager de handicapbeleving en hoe hoger de participatiebeleving. Deze 
participatiebeleving verschilt per situatie en kan in de loop van de tijd wijzigen. 

Sommige jongeren die slechtziend zijn, nemen deel aan alle aspecten van de samenleving, hun 
visuele beperkingen spelen, althans voor de buitenwereld, een ondergeschikte rol. Andere jongeren die 
slecht zien, bereiken niet, of in veel mindere mate een voor zichzelf bevredigende plaats in de 
maatschappij (Looijesteijn, 2004). Veel hangt af van de mogelijkheden en beperkingen van de betrokkene, 
van de stimulans en hulp die hij ontvangt en van de keuzes die hij uiteindelijk zelf wenst te maken 
(Gringhuis, Moonen & Van Woudenberg, 1996). Kef (1999) toonde aan dat ouders en vrienden de meest 
belangrijke steunbronnen zijn voor jongeren die blind of slechtziend zijn. Daarnaast werd het belang van 
de steun van het formele netwerk (hulpverleners en leerkrachten) bij jongeren aangetoond. Deze steun van 
professionals werd zelfs als belangrijker ervaren dan de steun van familieleden en broers of zusters. 
Meisjes gaven hierbij hogere steun-scores aan professionals dan jongens. Het betrof echter een klein 
verschil. Jongeren die op zich zelf woonden, gaven een lagere steun-score aan leden van het formele 
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netwerk, dan jongeren die bij hun ouders of in een instelling woonden. Jongeren die in een instelling 
woonden, gaven ten slotte de hoogste steun-scores aan hulpverleners en leerkrachten. Wanneer eveneens 
gekeken werd naar het evenwicht tussen steun krijgen en steun geven, werd aangetoond dat professionals 
de jongeren meer steunden, dan zij steun van hen terugkregen. 
 Gringhuis, Moonen en Van Woudenberg (1996) stellen dat de adolescent het als bijzonder storend 
kan ervaren om vanwege zijn beperking afhankelijk van ouders, hulpverleners en artsen te zijn. De 
jongere kan het gevoel hebben dat hij klein gehouden wordt en hij kan daarom in het geweer gaan tegen 
de hulpmiddelen die hij moet gebruiken of tegen de ingrepen die hij moet ondergaan. Ook Huurre en Aro 
(1998) sluiten zich hierbij aan. Volgens hen brengt de adolescentiefase veel angsten met zich mee voor 
jongeren met een visuele beperking, doordat zij te maken krijgt met niet alleen de ‘gebruikelijke’ 
uitdagingen en veranderingen van de adolescentiefase, maar tevens met spanningen als gevolg van de 
beperking. Vele studies hebben aangetoond dat gedurende de adolescentie de kwetsbaarheden en 
moeilijkheden van adolescenten met een visuele beperking toenemen. Zo blijkt het leven met een visuele 
stoornis voor veel kinderen en jongeren soms moeilijk. Gemakkelijker en moeilijker perioden wisselen 
elkaar meestal af. In iedere fase zijn er nieuwe eisen waaraan het kind moet zien te voldoen. Dat vraagt 
een heroriëntatie en een nieuwe aanpassing. Extra hulp of begeleiding kan dan (tijdelijk) gewenst zijn 
(Gringhuis, Moonen & Van Woudenberg, 1996). 

Uit onderzoek van Kef (2002) blijkt echter dat adolescenten met een visuele beperking niet veel 
meer problemen ondervinden in hun psychosociale ontwikkeling, dan adolescenten zonder visuele 
beperking. Deze uitkomsten zijn mogelijk het resultaat van inclusie van jongeren met een visuele 
beperking op school en in het wonen en werken ‘in’ de samenleving. Daarnaast blijkt uit recent onderzoek 
van Looijesteijn (2004) dat jongeren met oculaire slechtziendheid de eigen totale zelfredzaamheid als 
normaal beoordelen. Zo blijkt dat de jongeren ook hier geen problemen ervaren. 

Uttermohlen (1997) stelt dat het aan mensen met een visuele beperking een constante uitdaging is 
in het leven, om een balans te vinden tussen de behoefte om hulp te vragen en de behoefte om een volledig 
autonome persoon te zijn en tevens zo gewaardeerd te worden door anderen. Op geen enkel ander moment 
in het leven, is deze uitdaging echter zo complex als in de adolescentiefase en in de jong-volwassenheid. 
Doch zeker kan iemand met een beperking, door het succesvol doorlopen van alle ontwikkelingen in de 
adolescentie, uitgroeien tot een goed aangepaste en emotioneel uitgebalanceerd persoon (Huurre & 
Komulainen, 1999). 
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2. Opvoeding 
 
 

Introductie 
 
Opvoeden, wat is dat? In het volgende hoofdstuk wordt getracht een antwoord op deze vraag te geven. 
Allereerst wordt in paragraaf 2.1 een omschrijving van het begrip ‘opvoeden’ gegeven volgens van Dale, 
Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, waarna de omschrijving van het begrip door verschillende 
auteurs zal worden toegelicht. Vervolgens zal in paragraaf 2.2 de invloed van de adolescent op de 
opvoeding behandeld worden. En het laatste onderdeel van dit hoofdstuk, paragraaf 2.3, is gewijd aan de 
invloed van de visuele beperking op de opvoeding. 
 
 
2.1 De opvoeding in beeld 
 
In de dertiende uitgave van het Groot Woordenboek der Nederlandse taal (Geerts & Den Boon, 1999) 
staat opvoeden als volgt omschreven: 
 
opvoeden (overg.; voedde op, h.opgevoed) 1 door het verschaffen van voedsel grootbrengen 2 
onderhouden en grootbrengen (m.n. toegepast op morele, intellectuele en sociale vorming): kinderen 
opvoeden; hij is orthodox opgevoed, volgens de orthodoxe begrippen; iem. tot of voor iets opvoeden; 
welopgevoede kinderen, die zich netjes weten te gedragen 3 als bn.): een opvoedende en 
karaktervormende kracht; (veroud., econ.) opvoedende rechten, geheven om de ontwikkeling van 
bepaalde bedrijven te bevorderen. 
 
Opvoeden als begrip wordt verschillend gedefinieerd. Daarbij moeten we er rekening mee houden dat 
opvoeden een dubbele betekenis heeft; aan de ene kant wordt met opvoeden het proces als geheel 
aangeduid, anderzijds wordt er het handelen van de opvoeder, als een onderdeel van dat proces mee 
bedoeld (Kok, 1991). 

Feddema en Wagenaar (1998) stellen dat de ontwikkeling van een kind bepaald en beïnvloed 
wordt door een combinatie van zijn erfelijke aanleg, zijn milieu (omgeving), door zijn rijping 
(ontwikkeling) en zijn leven. Voor de opvoeding van kinderen betekent dit dat een kind weliswaar met 
zijn eigen ‘bagage’ (erfelijke aanleg en aangeboren kenmerken) wordt geboren, doch dat zijn omgeving 
(en dus zeker ook zijn ouders) een belangrijke rol spelen in zijn ontwikkeling.  

Volgens Ter Horst (1980, p.79) “… behoort opvoeding te zijn het bevorderen van de (zich 
ontvouwende, ontdekkende, multi-intentionele, veelvormige, perspectiefbiedende) dialoog van het kind 
(met de opvoeders aan zijn zijde) met de volle werkelijkheid”. Ter Horst benadrukt het dialogische 
karakter van de opvoeding, waarin zowel opvoeder als kind elkaar beïnvloeden. Het perspectief van 
opvoeden kan en moet volgens Ter Horst de toenemende zelfstandigheid van het kind en de afnemende 
verantwoordelijkheid van de opvoeders zijn. 

Kok (1991, p.40-41) definieert opvoeden aldus: “Opvoeden is het in relatie staan van opvoeder(s) 
en opvoedeling(en), waarin de opvoeder zich als persoon, als wijze van mens-zijn presenteert, een klimaat 
creëert dat persoonlijkheidsgroei bevordert en leefsituaties zo hanteert dat deze optimale kansen biedt tot 
zelfontplooiing.” Het doel van opvoeden is volgens Kok het optimaliseren van het proces, zodat het kind 
zich optimaal kan ontwikkelen. 

Nakken (1994) omschrijft opvoeden als het voorbereiden van een kind op een zelfstandig bestaan 
in een samenleving. Hij merkt daarbij op dat dit opvoeden meestal in een voor de opvoeder bekende 
samenleving plaatsvindt. Opvoeders hebben hun eigen opvattingen over en bedoelingen bij het opvoeden 
van hun kind. Zij voeden hun kind op in een bepaalde omgeving en in een bepaalde samenleving, met het 
oog op een bij het kind passend zelfstandig bestaan in die (of eventueel een andere) samenleving. Hier 
komt het individuele karakter van opvoeden en van het opvoedingsdoel naar voren: bij het voorbereiden 
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van het kind op diens zelfstandige bestaan dient de opvoeder rekening te houden met de eigenheid van het 
kind en zich afvragen hoe dit zelfstandige bestaan er voor dit specifieke kind uit kan zien. Opvoeders zijn 
op hun eigen wijze bezig om hun kind voor te bereiden op dit zelfstandige leven. Volgens Nakken en 
Vriesema (1993) proberen opvoeders het opvoedingsdoel te bereiken door het kind te verzorgen, door het 
affectie en geborgenheid te bieden en door kennis en vaardigheden aan het kind over te dragen. Daarnaast 
moeten kind en opvoeder volgens deze auteurs onderling leren communiceren. Gesteld wordt dat het kind 
moet kunnen en willen openstaan voor opvoeding en dat eveneens opvoeders moeten kunnen en willen 
openstaan om het kind op te voeden. Tot slot stellen Nakken en Vriesema (1993) dat de sociale omgeving 
(in enge en brede zin) de nodige voorwaarden en ondersteuning moet bieden, opdat de opvoeders hun 
voorbereidende taken in voldoende mate kunnen uitvoeren. De opvoeder levert vanuit zijn bedoelingen en 
opvattingen, en door middel van zijn handelingen, een belangrijke bijdrage aan het verloop van de 
opvoeding. Zo zijn relaties binnen het gezin wederzijds afhankelijk en beïnvloeden zij elkaar (Deković, 
2000). 

In de jaren ’70 ontwikkelden Sameroff en Chandel (1975) het transactionele model. Hierin wordt 
ervan uitgegaan dat ouder en kind elkaar wederzijds beïnvloeden en dat zij op basis van hun eerdere 
ervaringen in interacties met elkaar bepaalde verwachtingen opbouwen, die hun toekomstige interacties 
weer beïnvloeden. Dit model plaatst de ouder-kindrelatie in de tijd en benadrukt het dynamische karakter 
van deze relatie. 
 
Angenent (1990) onderscheidt het opvoedingsproces in drie soorten factoren: 

a. gezinsfactoren, op te vatten als rechtstreekse invloed van het gezin op het kind; 
b. factoren die vanuit de maatschappij via het gezin tot gelding komen, indirecte maatschappelijke 

beïnvloeding; 
c. maatschappelijke factoren, te beschouwen als directe invloed van de maatschappij op het kind. 

 
Volgens Van den Brink (1997) zijn bij het opvoeden altijd twee dimensies in het geding. Zij worden in de 
pedagogische literatuur met ‘ondersteuning’ en ‘controle’ aangeduid en komen overeen met twee functies 
van ouders jegens kinderen. Ten eerste moeten ouders voor een gezonde en beschermde omgeving zorgen 
waarin het kind zich kan ontwikkelen. Ten tweede dragen ze kennis, waarden en normen over terwijl ze 
ook een zekere structuur bieden. Ondersteuning verwijst niet alleen naar het fysieke en emotionele welzijn 
van het kind, maar ook naar gedragingen die zorg en liefde uitdrukken. Controle verwijst naar 
gezagsuitoefening en de middelen die daartoe worden ingezet.  

Het aantal gebieden waarop ouders hun invloed uitoefenen wordt met het verloop van de 
adolescentie steeds kleiner. Tegelijkertijd krijgt de invloed die van leeftijdgenoten uitgaat een grotere 
betekenis. Hierdoor zal de adolescent meer loskomen van de ouders en het gezin en zich meer in andere 
milieus gaan bewegen en daar sociale contacten aangaan (De Wit, Van der Veer & Slot, 1995).  
 
 
 
2.2 De invloed van de opvoeding op de adolescent 
 
Enkele jaren geleden ontketende de Amerikaanse psychologe Judith Harris met haar boek ‘The Nurture 
Assumption’, in het Nederlands vertaald onder de titel ‘Het Misverstand Opvoeding’, een fikse discussie 
onder wetenschappers, journalisten, beroepskrachten en ouders (Naber, 2004). Harris (1998) beweerde dat 
de invloed die ouders op de ontwikkeling van hun kinderen hebben, wordt overschat. Blijvende effecten 
van gezinsopvoeding op de persoonlijkheid en ontwikkeling van kinderen zijn beperkt. Het is een 
wereldwijd misverstand, een gekoesterde culturele mythe, dat de inbreng van ouders het meest cruciaal is 
in de ontwikkeling naar volwassenheid. Naast aanleg is het met name de buitenwereld en dan vooral de 
peergroup - de groep leeftijdgenoten in de buurt en op school - die zorgt voor cultuuroverdracht en 
aanpassing aan de omgeving. 

Al geruime tijd wordt onderkend dat leeftijdgenoten grote invloed hebben op de ontwikkeling van 
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kinderen en jongeren. Ouders en leerkrachten zijn belangrijke, maar niet de enige bakens op weg naar 
volwassenheid. De jeugd zelf heeft een cruciale rol in de ontwikkeling naar zelfstandigheid, zowel voor 
zichzelf als voor anderen (Naber, 2004). In wetenschappelijk onderzoek naar adolescenten en hun omgang 
met leeftijdgenoten gebruikt men hiertoe meestal het overkoepelende begrip peergroup: 

 
‘de groep van leeftijdgenoten waaraan jongeren zich kunnen oriënteren, alsook de door jongeren zelf 
vorm gegeven, meer of minder georganiseerde groepen waarin zij verkeren, elkaar beïnvloeden en 
waarin zij een overeenkomstige maatschappelijke positie en leeftijd hebben’ (Hazekamp, 1985, p.22). 

 
Met de aanvang van de puberteit, vindt ook een zekere ommekeer plaats in de sociale ontwikkeling van de 
adolescent. Al vóór de puberteit is er een sterke onderlinge betrokkenheid ontstaan van kinderen van 
dezelfde leeftijd. Er vormen zich ook vaak groepjes, waarin men samen speelt, samen plannen maakt en 
belevenissen uitwisselt. Kenmerken voor deze jeugdgroepjes van vóór de puberteit, is dat ze overwegend 
uit leden van dezelfde sekse bestaan en daardoor een bijdrage leveren aan de geslachtsidentiteit. Als 
kinderen vijf of zes jaar zijn, is er een duidelijke seksetypering of geslachtsgebonden gedrag tot stand 
gekomen, in de zin van een duidelijke ontwikkeling van de zelfopvatting. Daarna gaat het kind zich 
dermate met zijn eigen sekse identificeren, dat vooral in de periode tussen de acht en 11 jaar, contacten 
met het andere geslacht vermeden worden (Mönks & Knoers, 1994). Sekse zet een belangrijk stempel op 
de groepsvorming van adolescenten, vooral gedurende de vroege adolescentie waarin jongens vooral met 
jongens optrekken en meisjes vooral met meisjes (Dieleman, Van der Linden & Perreijn, 1993). Later in 
de adolescentie vormen jongens en meisjes weer samen groepen, net als vóór de leeftijd van 
seksetypering. Jongens en meisjes hebben een zelfde streven naar zelfstandigheid, een zelfde neiging om 
die overeenkomstig hun leeftijd en sekse te beleven. Zij voelen zich voor het eerst één en vullen elkaar 
aan. Zij voelen zich bovendien voor het eerst duidelijk tot de andere sekse aangetrokken en ontlenen 
daaraan belevingen die zij eerder niet kenden en die zij nu ervaren als kenmerken van de volwassen status 
die zij willen verwerven (Mönks & Knoers, 1994).  

Doordat peers veel meer met elkaar gaan optrekken in de adolescentiefase, veranderen de 
onderlinge verhoudingen tussen jongeren. De jongere ontwikkelt zijn contacten met personen buiten het 
gezin en verlegt, in samenhang hiermee, zijn interessen naar buiten het gezin. Zo krijgen ouders, broertjes 
en zusjes concurrentie van vrienden en leeftijdgenoten. Er ontstaan peergroups en intense vriendschappen. 
De omgang met de andere sekse neemt toe en er ontstaan liefdesrelaties tussen jongeren (Angenent, 1990). 
Vergeleken met de peergroups, is de omgang binnen individuele vriendschappen intiemer, intenser, 
eerlijker en minder getekend door het streven naar acceptatie en populariteit. In de veilige beslotenheid 
van een goede vriendschap kunnen adolescenten hun onderzekerheden laten blijken (Dieleman, Van der 
Linden & Perreijn, 1993). 
 
Ontwikkelingspsychologen en pedagogen die onderzoek doen naar de relaties tussen leeftijdgenoten in de 
adolescentie, concentreren zich dikwijls op de functies die peergroups hebben voor de ontwikkeling van 
de adolescent tot volwassene (Dieleman, Van der Linden & Perreijn, 1993). Ondanks dat in empirisch 
onderzoek de nadruk veelal ligt op de negatieve invloed van peers, kunnen adolescenten wel degelijk een 
positieve invloed uitoefenen op leeftijdgenoten (Reitz, 2004). Peergroups bieden steun, zijn sociale en 
culturele hulpbronnen, geven vorm aan het proces van zelfsocialisatie en zelfsturing. Jongeren leren in 
verschillende omgevingen van elkaar, produceren gezamenlijke kennis om met eisen en risico’s van de 
samenleving om te gaan (Naber, 2004). Daarnaast blijkt uit resultaten van verschillende studies dat nauwe 
vriendschappen een positieve invloed hebben op de sociale en psychologische ontwikkeling van de 
adolescent. Adolescenten die hun vrienden als ondersteunend omschrijven, ervaren minder problemen op 
school en in hun psychologische ontwikkeling, hebben meer zelfvertrouwen en voelen zich minder 
eenzaam (Cole & Cole, 2001). 

Kohnstamm (1997) beweert dat het een algemeen aanvaarde gedachte is dat leeftijdgenoten een 
belangrijke rol spelen in elkaars psychosociale ontwikkeling. Hetzij dat ze die bevorderen dan wel 
hinderen. Adolescenten houden elkaar een spiegel voor. Het zelfbeeld dat zij daarin zien kan gunstig zijn 
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en hen bevestigen in bepaalde eigenschappen en gedragingen. Maar het kan ook door de afwijzing die erin 
besloten ligt, het gevoel van eigenwaarde aantasten en aanleiding geven tot pogingen zich anders te 
gedragen. Echter, jongeren in de adolescentiefase willen veelal bij een groep horen, ze willen er niet 
speciaal of anders uit zien, door bijvoorbeeld het hebben van een visuele beperking (Kef, 2002). 
 
Met de toenemende zelfstandigheid van de adolescent verandert de positie van de jongere ten opzichte van 
de ouders. De adolescent zal de rol van kind inruilen voor die van een meer autonoom beslissende jongere. 
Concreter gezegd betekent dit dat de jongere voor zichzelf opvattingen gaat vormen en beslissingen wil 
nemen. Dit komt op allerlei manieren tot uiting, onder meer bij alledaagse zaken zoals het tijdstip waarop 
de jongere gaat slapen, kleding, haardracht, enzovoort, maar ook bij gewichtiger vraagstukken die van 
belang zijn voor de toekomst, zoals het kiezen van een bepaalde opleiding. In de loop van de adolescentie 
verandert het beeld dat de adolescenten van hun ouders hebben; ze gaan hen steeds meer zien als feilbare 
mensen en als individuen die hun eigen karakter hebben (De Wit, Van der Veer & Slot, 1995).  

Hoewel de invloed van leeftijdgenoten overduidelijk toeneemt met leeftijd, zijn zowel ouders als 
leeftijdgenoten van belang, al is dat wel op verschillende terreinen en op verschillende manieren. Ouders 
zouden vooral invloed hebben op school en beroepsoriëntatie, vrienden en vriendinnen op kleding, 
muziekvoorkeur, vrijetijdsleven, romantische liefdes, sociale en seksuele relaties (Naber, 2004). Zowel de 
adolescenten als de ouders moeten nieuwe gedragspatronen ontwikkelen om te kunnen beantwoorden aan 
de nieuwe eisen die hen worden gesteld (Deković, 2000). 

Met de aanvang van de adolescentiefase, nemen de pubers zogezegd afstand van hun ouders en 
neemt het overzicht dat de ouders op hun kinderen hebben af. Hierdoor neemt ook de ouder-kindrelatie 
andere vormen aan. Hoewel empirisch onderzoek het populaire idee sterk gerelativeerd heeft dat 
adolescentie een periode van ‘storm en stress’ is, zijn er toch aanwijzingen dat de ouder-kindrelatie tijdens 
de adolescentie inderdaad verslechtert in vergelijking met de kinderjaren. Het begin van de puberteit en de 
seksuele rijping gaan vaak gepaard met een toename van conflicten, afname van cohesie in het gezin en 
vergroting van de emotionele afstand tussen ouder en kind. De opvoeding van adolescenten vraagt om 
andere vaardigheden van ouders dan de opvoeding van jongere kinderen. Met adolescenten moet 
bijvoorbeeld meer onderhandeld worden. De behoefte van adolescenten om ouderlijke autoriteit in twijfel 
te trekken, kan verwarrend zijn voor de ouders. Sommige ouders kunnen moeite hebben met het opgeven 
van controle en met het aanpassen aan nieuwe eisen gerelateerd aan een effectieve opvoeding in deze 
periode (Deković, 2000).  
 
Uit het voortgaande blijkt dat in de sociale beweging van de adolescent zich als het ware twee bewegingen 
voltrekken; één van de volwassenen af, speciaal van de ouders, en één naar de leeftijdgenoten toe. Deze 
twee bewegingen liggen niet in elkaars verlengde, al kunnen ze wel op elkaar inhaken. De bewegingen 
zijn beide een reactie op de interim-status van de adolescent. Na de intrede van de puberteit ontstaat er een 
enorme discrepantie tussen lichamelijke volwassenheid en sociale gebondenheid aan het ouderlijk milieu. 
Hoewel zij lichamelijk en seksueel volgroeid zijn, blijven de adolescenten in een ontwikkelde 
samenleving beperkt in hun ontplooiingsmogelijkheden (Mönks & Knoers, 1994).  

Onderzoeksresultaten van Meeus, Iedema, Maassen en Engels (2004) bevestigen dit. Gesteld 
wordt dat het ‘losmakingsproces’ van ouders gedurende de adolescentie, geen voorwaarde is voor het 
ontwikkelen van een eigen identiteit. Gebleken is dat deze twee processen parallel aan elkaar verlopen. Uit 
onderzoek kwam naar voren dat gedurende de adolescentie, de steun van ouders afneemt, wat het 
losmakingproces aanduidt en dat de identiteit van de adolescent sterker wordt, wat duidt op het vormen 
van een eigen identiteit. 

Resultaten uit een longitudinaal onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking 
met de Universiteiten Nijmegen en Utrecht, laten echter zien dat de gehechtheid van adolescenten aan hun 
ouders in grotere mate wordt bepaald door de eigenschappen van de adolescent en veel minder door de 
eigenschappen van de ouders (Deković, 2000). In het onderzoek van Buist, Deković, Meeus en Van Aken 
(2004) rapporteerden jongeren een vermindering van kwaliteit van gehechtheid van de relatie met zowel 
vader, als moeder tijdens de adolescentie. Ook Helsen, Vollebergh en Meeus (2000) bevestigen dit. Het 
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belang van de steun van ouders neemt af gedurende de adolescentie. Dit bleek voor meisjes sterker te 
gelden dan voor jongens. 

Voor sommige ouders kan de ontwikkeling van autonomie bij adolescenten beleefd worden als 
een aanval op het gezinssysteem, een aanval op hun rol als opvoeder. Deze rol van opvoeder is voor vele 
ouders een belangrijk onderdeel van hun zelfdefinitie en dus kunnen conflicten met kinderen gepaard gaan 
met gevoelens van verlies, gevoelens van minder waardevol en invloedrijk zijn (Deković, 2000). Ouders 
vinden het vaak moeilijk hun kind los te laten en willen hen zoveel mogelijk beschermen tegen alle 
gevaren van de maatschappij. Dit is echter strijdig met het moderne opvoedingsdoel dat de meeste ouders 
zich stellen; en dat is jongeren zelfstandig te laten worden. Jongeren moeten uitgroeien tot kritisch 
zelfbewuste volwassenen die zelf keuzes kunnen maken en die zonder in ernstige problemen te geraken, 
kunnen participeren in de samenleving (Dieleman, Van der Linden & Perreijn, 1993).  

De ouder-kindrelatie wordt gezien als een relatie die in de loop der tijd verandert, waarin beide 
partners actieve participanten zijn en die beïnvloed wordt door het grote aantal factoren in het kind, in de 
ouder, in het gezin en buiten het gezin (Deković, 2000). 

Voor veel ouders is het moeilijk een evenwicht te vinden in het loslaten en het beschermen van 
hun kind. Daar komt bij dat de jongeren zichzelf proberen los te maken van hun ouders, wat regelmatig 
botsingen veroorzaakt. Door al deze veranderingen komt de relatie tussen jongeren en hun ouders onder 
druk te staan. Ook ouders van kinderen met een visuele beperking kunnen met dit soort problemen te 
maken krijgen. 
 
 
 
2.3 De invloed van de visuele beperking op de opvoeding 

 
In de adolescentiefase worden jongeren met een visuele beperking zich sterk bewust van hun 
beperking. Het losmakingproces van de ouders en het ontwikkelen van de eigen identiteit kunnen 
moeilijke opgaven zijn. Onderzoek van Tuttle (1984) wees uit dat wanneer ouders de beperking van 
hun kind accepteren en hier goed mee om kunnen gaan, dit een positieve uitwerking op de handicap-
acceptatie van hun kind heeft. Wanneer ouders echter overprotectief zijn, kan dit negatieve gevolgen 
voor de handicap-acceptatie van hun kind betekenen. Maar in hoeverre is dit opvoedingsgedrag van 
ouders werkelijk van invloed op de opgroeiende slechtziende adolescent? 
 

In tegenstelling tot het bovenstaande wees onderzoek van Udema (1996) uit dat het opvoedingsgedrag van 
moeder geen invloed heeft op de acceptatie van de beperking van haar kind. Verder bleek dat een hoge 
score op affectie-expressie van vader, samenhangt met een lage mate van acceptatie van de beperking bij 
zijn matig slechtziende kind. Ook het beter kunnen omgaan met gevoelens van vader, bleek samen te 
hangen met een lagere mate van acceptatie van de beperking bij zijn zeer slechtziende kind.  

Wanneer ouders voor het eerst geconfronteerd worden met het feit dat hun kind slecht ziet, 
verandert er in één klap heel veel. Soms betekent het een antwoord op de vele vragen die zij tot dan toe 
hadden en dat kan ook een opluchting zijn: eindelijk weten wat er aan de hand is, eindelijk een verklaring 
voor wat zo anders leek. Maar tegelijkertijd ontstaan ook veel nieuwe vragen: is er iets aan te doen, 
waarom ons kind, van wie heeft hij dat, hadden we het eerder moeten merken en kan hij straks naar een 
gewone school? De geboorte van een kind met een visuele beperking (of het moment waarop de 
slechtziendheid wordt onderkend) is in alle gevallen een ingrijpende gebeurtenis in een gezin (Gringhuis, 
Moonen & Van Woudenberg, 1996). De verzorging en het stimuleren van de ontwikkeling kunnen ouders 
voor problemen stellen wanneer hun kind een beperking heeft. De houvast die ouders normaal gesproken 
zullen ervaren aan het in de cultuur aanwezige beeld van verwachtingen en handelingen, is in dit geval 
niet volledig. Ouders hebben een grote teleurstelling te verwerken en dat kan de manier waarop de 
omgang met het kind tot stand komt of zich ontwikkelt, diepgaand beïnvloeden. Bovendien verliest een 
deel van de ervaringskennis over opvoeding haar geldigheid; men weet niet meer wat men kan en mag 
verwachten (Wesselink, 1996). 



Opvoeding 
 

De adolescentie herzien 16

Ouders zijn over het algemeen niet voorbereid op het krijgen van een kind met een visuele 
beperking. Dat wil zeggen, ze hebben zich niet ingesteld op de opvoeding van een kind dat slecht ziet. 
Wanneer ouders, gezin en ruimere omgeving (familie en vrienden) geconfronteerd worden met een 
dergelijke onverwachte en ingrijpende gebeurtenis, roept dit veel reacties en gevoelens op. De confrontatie 
met de diagnose brengt ouders uit hun evenwicht en daarmee start een nieuw proces dat uiteindelijk 
gericht is op het vinden van een nieuw evenwicht, aangepast aan de veranderde omstandigheid. Dit wordt 
meestal aangeduid als het ‘verwerkingsproces’. Naast dat het verwerkingsproces gericht is op het herstel 
van evenwicht, moet het uiteindelijk leiden tot een (hernieuwde) acceptatie van en vertrouwen in zichzelf. 
Zich aanpassen aan de (consequenties van de) slechtziendheid is een voortdurend proces van antwoord 
geven op de steeds veranderende eisen van iemands leven. Een nieuwe fase in de ontwikkeling, 
veranderende omstandigheden kunnen opnieuw om aanpassing vragen (Gringhuis, Moonen & Van 
Woudenberg, 1996). Opvoedingsondersteuning beperkt zich veelal tot algemene opvoedingsaspecten en 
specifieke aandacht voor wat het kind kijkend kan, wat moeite kost en wat kijkend niet lukt, hoe de 
visuele vermogens zich bij dit kind ontwikkelen en pogingen tot stimulering daartoe. Pas nadat specifieke 
ontwikkelingsachterstanden zijn geconstateerd, kan gericht ontwikkelingsstimulatie of 
opvoedingsondersteuning plaats vinden (Looijesteijn, 2004). Echter, ouders en andere opvoeders blijken 
veel zelf op te kunnen lossen door zich goed in de jongere in te leven en vanuit zijn behoeften met gezond 
verstand naar oplossingen te zoeken (Gringhuis, Moonen & Van Woudenberg, 1996). De bevinding van 
Looijesteijn (2004) dat de opvoeding van kinderen en jongeren met oculaire slechtziendheid naar het 
oordeel van ouders meer gericht is op visuele waarneming (in vergelijking met wat zij als normale 
opvoeding beschouwen voor Nederlandse ziende leeftijdgenoten), duidt op dit aanpassingsgedrag in de 
opvoeding door de ouders. Tevens beweert Looijesteijn (2004) dat ouders van kinderen met aangeboren 
oculaire slechtziendheid niet meer opvoedingsbelasting ervaren dan andere ouders. Wel kan gesteld 
worden dat na de eerste acht levensjaren de ouders zo vertrouwd zijn met specifieke aspecten van de 
opvoeding van een kind met oculaire slechtziendheid, dat het niet meer gepaard gaat met een hogere 
opvoedingsbelasting. Verondersteld kan worden dat de (mogelijk) geboden hulpverlening ‘normaliserend’ 
werkt voor opvoedingsbelasting. 
 
McConnell (1999) stelt dat het beeld en de verwachtingen die veel mensen hebben van visuele 
beperkingen, significant negatieve effecten kunnen hebben op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van 
mensen met een visuele beperking, waaronder de ontwikkeling van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen. 
Uit onderzoek van Beaty (1992) is gebleken dat adolescenten met een visuele beperking ten opzichte van 
hun gezinsleden een negatiever beeld van zichzelf hebben. Het hebben van een visuele beperking kan 
gevoelens van ontoereikend en minderwaardig tot gevolg hebben, welke leiden tot een verzwakt zelfbeeld. 

Koenes en Karshmer (2000) beweren dat er een link bestaat tussen het ondervinden van een 
depressie en lichamelijke condities. Verschillende studies hebben aangetoond dat een depressie 
lichamelijke klachten veroorzaakt en dat lichamelijke klachten, omgekeerd, een depressie kunnen 
veroorzaken. Hieruit voortkomend, vormt het hebben van een lichamelijke beperking een potentieel risico 
tot het krijgen van een depressie. Uit onderzoek van Chang en Schaller (2000) blijkt dat sociale steun een 
positieve bijdrage levert aan de gezondheid, het psychologische welzijn, het zelfvertrouwen en het gevoel 
van interne controle van de mens. Daarnaast werkt sociale steun als buffer tegen negatieve 
levensgebeurtenissen en voorkomt het ziektes. Zo blijkt ook dat de tevredenheid van adolescenten met de 
steun van hun familie, van invloed is op hun psychologische gezondheid.  

Uit onderzoek van Helsen, Vollebergh en Meeus (2000) is gebleken dat sociale steun van ouders 
de beste indicator is voor emotionele problemen gedurende de adolescentie; hoe meer sociale steun, hoe 
minder emotionele problemen. Ook Reitz (2004) vond dat, hoe meer ouderlijke betrokkenheid, hoe 
minder probleemgedrag. 

Huurre (2000) beweert dat steun, over het algemeen, een positieve voorspeller is voor het 
welbevinden van adolescenten met een visuele beperking. Maar dat de steun van leeftijdgenoten een 
belangrijker voorspeller is dan de steun van ouders. Volgens Kef en Deković (2004) is het belang van de 
steun van leeftijdgenoten voor adolescenten die blind zijn of een visuele beperking hebben, te verklaren 
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door hun wil naar onafhankelijkheid van hun ouders, hun wens om maar zo gewoon mogelijk te zijn en 
erbij te horen. Uit onderzoek van Kef en Deković (2004) blijkt dat adolescenten met een visuele beperking 
meer sociale steun krijgen van hun ouders dan van hun leeftijdgenoten. Ook Huurre en Komulainen 
(1999) bevestigen dit, zij menen dat de relaties die adolescenten met hun ouders hebben, hecht zijn en dat 
de adolescenten vooral sociale steun van hun gezinsleden krijgen. Volgens Kef (1999) is de tevredenheid 
met sociale steun van adolescenten met een visuele beperking groot. Tevens bleek uit haar onderzoek dat, 
hoe tevredener met de steun en hoe hoger het percentage familieleden, des te gelukkiger de jongeren 
waren. 
 
Huurre en Aro (1998) stellen dat onafhankelijkheid een centraal onderwerp is in de adolescentie. Veel 
adolescenten met een beperking vinden het moeilijk om onafhankelijk te worden van hun gezin, vanwege 
hun lichamelijke onbekwaamheid of psychologische afhankelijkheid. Daarnaast worden zij soms door hun 
ouders beperkt in hun ontwikkeling naar onafhankelijkheid. Volgens McConnell (1999) hebben ouders 
van kinderen met een visuele beperking de neiging te weinig van hen te verwachten, wat leidt tot 
verminderde prestaties en een langzamere ontwikkeling. Een overmaat aan bescherming en ondersteuning, 
ontkenning en negatieve ouderlijke gedragingen remmen mogelijk de ontwikkeling van kinderen met een 
visuele beperking in hun initiatief nemen, hun onafhankelijkheid en de realisatie van hun mogelijkheden. 
Robinson en Lieberman (2004) stellen dat de componenten van ‘self-determined’ gedrag, zoals keuzes 
maken, beslissingen nemen, problemen oplossen en doelen stellen, van invloed zijn op de ontwikkeling tot 
een onafhankelijk persoon. Ouders spelen daarbij een cruciale rol en moeten hun kinderen helpen. Zij 
moeten daarin proberen hun kind met visuele beperking evenveel en gelijke kansen en mogelijkheden te 
bieden als hun kind(eren) zonder visuele beperking. 

Uit onderzoek van Wesselink (1996) naar de opvoedingsbeleving van jongeren die blind of 
slechtziend zijn, bleek dat jongeren met een visuele beperking de ervaring hebben dat hun ouders over het 
algemeen adequaat opvoedingsgedrag hanteren met betrekking tot de ontwikkelingstaken van 
adolescenten. De jongeren meenden dat hun ouders veelal responsief reageren; er is ruimte om met ouders 
over problemen te praten, jongeren hebben het gevoel dat ze bij hun ouders terecht kunnen en dat zij door 
de ouders begrepen worden.  

Een positieve bevinding uit het onderzoek van Huurre en Komulainen (1999) is dat zowel jongens 
als meisjes met een visuele beperking, de relaties met hun gezinsleden als ‘enigszins beter’ omschreven, 
dan de adolescenten zonder een visuele beperking. In 1996 deed Udema onderzoek naar het 
opvoedingsgedrag van ouders van jongeren met een visuele beperking. Aan dit onderzoek namen 41 
jongeren met een visuele beperking en hun ouders deel. Uit de resultaten bleek dat ouders van deze 
jongeren betrokken zijn, veel affectie tonen en responsief zijn. Tevens bleken ouders goed om te kunnen 
gaan met gevoelens en deze goed te kunnen uiten ten opzicht van hun kinderen. Ook Wesselink (1996) 
deed soortgelijke bevindingen. Zij vond dat jongeren met een visuele beperking ervaren dat ouderlijk 
opvoedingsgedrag met betrekking tot de dimensie ondersteuning met name gekenmerkt wordt door 
responsiviteit. 
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3. Onderzoeksopzet 
 
 

Introductie 
 
In de voorgaande hoofdstukken is het theoretisch kader geschetst voor het onderzoek naar de wijze 
waarop adolescenten met een visuele beperking de adolescentiefase doorlopen. In paragraaf 3.1 wordt 
allereerst ingegaan op de probleemstelling en wordt het doel van het onderzoek besproken. Vervolgens 
worden in paragraaf 3.2 de onderzoeksmethode en werkwijze van het onderzoek toegelicht en zal in 
paragraaf 3.3 het onderzoeksinstrument nader beschouwd worden. In paragraaf 3.4 volgt een omschrijving 
van de data-analyse en tot slot zal in paragraaf 3.5 een beschrijving van de onderzoeksgroep worden 
gegeven. 
 
 
3.1 Probleemstelling en doel van het onderzoek 
 
De probleemstelling van het hier beschreven onderzoek is gericht op het verkrijgen van informatie over de 
wijze waarop jongeren met een visuele beperking de adolescentiefase doorlopen en ervaren. Dit is 
belangrijk, daar uit deze informatie inzicht kan worden verkregen in de ervaringen van jongeren rondom 
de adolescentiefase, het belang van de ‘aanwezigheid’ van ouders, peers en professionals en de mate van 
invloed die de visuele beperking op al deze factoren heeft. Het doel van het onderzoek is het formuleren 
van aanbevelingen voor ouders, over het opvoeden van ‘pubers’ met een visuele beperking. Ook voor 
professionals die met deze jongeren en ouders werken, zullen aanbevelingen worden geformuleerd. 
Verwacht wordt dat jongeren met een visuele beperking hiermee kunnen worden gesteund en geholpen, 
zodat zij de adolescentiefase makkelijker doorlopen. 
 
Tegen deze achtergrond wordt voor dit onderzoek de volgende probleemstelling gedefinieerd: 
 

Hoe hebben jongvolwassenen met een visuele beperking de adolescentiefase doorlopen? 
 
 
Om de probleemstelling volledig te kunnen beantwoorden, is een aantal subvragen opgesteld: 
 
1. Hoe kijken jongvolwassenen terug op de adolescentiefase? 
 
Deze vraag wordt beantwoord door de beleving van de jongvolwassenen van de adolescentiefase te meten 
aan de hand van de ervaren omgang met leeftijdgenoten, de mate van sociaal aanvaard voelen, de 
moeilijkheid van persoonlijke ontwikkelingstaken en de mate van problemen in de emotionele 
ontwikkeling. De eerste subvraag kan opgesplitst worden in twee deelvragen: 
 

a) Hoe hebben zij hun adolescentiefase en ontwikkeling ervaren? 
b) Op welke wijze heeft de visuele beperking invloed gehad op hun adolescentiefase? 

 
 
De tweede subvraag wordt omschreven als: 
 
2. Welke personen en gebeurtenissen zijn voor de jongvolwassenen belangrijk geweest gedurende de 

adolescentiefase? 
 
Om bij deze vraag goed onderscheid te kunnen maken in wie er belangrijk waren en in welke mate, wordt 
de subvraag opgesplitst in de volgende drie deelvragen: 
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a) Hoe belangrijk zijn ouders, peers en professionals voor hen geweest gedurende de 
adolescentiefase? 

b) Welke invloed hebben ouders, peers en professionals gehad in de adolescentiefase? 
c) Zijn er gebeurtenissen in de adolescentiefase geweest die heel belangrijk waren? 

 
 
Om daarnaast de invloed van het gezin te kunnen meten, is deze derde subvraag opgesteld: 
 
3. Hoe lagen de gezinsverhoudingen en hoe zag het gezinsklimaat eruit? 
 
Welke vervolgens is onderverdeeld in vier deelvragen: 
 

a) Welke plaats nam de jongvolwassene in het gezin in?  
b) Hoe was de sfeer binnen het gezin? 
c) Hoe was de kwaliteit van de relaties binnen het gezin? 
d) Op welke wijze heeft de visuele beperking invloed gehad op de rol van de jongvolwassene 

binnen het gezin? 
 
 
Ter vaststelling van mogelijke verschillen tussen mannen en vrouwen, tussen blinden en slechtzienden en 
tussen verscheidene leeftijdscategorieën, is onderzoeksvraag vier opgesteld: 
 
4. Wat zijn de verschillen, aangaande de ervaringen in de adolescentie, de invloed van belangrijke 

personen en gebeurtenissen en de verhoudingen binnen het gezin, tussen: 
 

a) mannen en vrouwen 
b) blinden en slechtzienden 
c) verscheidene leeftijdscategorieën?  

 
 
Om tevens te onderzoeken of er een verschil is tussen jongeren met een visuele beperking en goedziende 
jongeren, is subvraag vijf opgesteld: 
 
5. Op welke manier verschillen adolescenten met een visuele beperking van goedziende adolescenten, 

aangaande de beleving van de adolescentiefase? 
 
 
Om naast de terugblik op het verleden, te kunnen bepalen hoe het de jongvolwassenen nu vergaat, is een 
zesde subvraag opgesteld: 
 
6. Hoe staan de jongvolwassenen nu in het leven? 
 
 
Waaraan een zevende subvraag wordt gekoppeld. Door middel van deze subvraag wordt bepaald of er een 
verband bestaat tussen de belevingen in de adolescentiefase en enkele huidige gegevens van de 
jongvolwassenen, namelijk: 
 
7. Is er een relatie tussen de beleving van de adolescentiefase en de huidige gegevens over welbevinden, 

eenzaamheid, sociaal netwerk, zelfwaardering en acceptatie van de beperking? 
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3.2 Onderzoeksmethode en werkwijze 
 
In april 2003 is een vervolgonderzoek gestart aan de Universiteit van Amsterdam door Sabina Kef naar 
aanleiding van haar promotieonderzoek van 1994 tot 1999 (Kef, 1999). Het follow-up project is 
getiteld:“Verder kijken dan de beperking: Longitudinaal onderzoek naar de psychosociale ontwikkeling 
en sociale netwerken van adolescenten en jong-volwassenen met een visuele beperking”. Sinds 1 juli 2004 
loopt dit project bij de Vrije Universiteit te Amsterdam. In het promotieonderzoek van Kef zijn in 1996 
ruim 300 jongeren in de leeftijd van 14 en 24 jaar geïnterviewd. Het vervolgonderzoek dient om te 
onderzoeken hoe het de jongeren van toen, nu vergaat. In 2003 is gestart met het lokaliseren van alle 
respondenten die aan het onderzoek uit 1996 hebben deelgenomen. Door deelname aan dit onderzoek, heb 
ik mijn scriptieonderzoek kunnen uitvoeren. 

In september 2003 startten vijf studenten orthopedagogiek met de afname van de interviews voor 
het vervolgonderzoek van Kef. En in 2004 kwamen er nog eens acht studenten orthopedagogiek bij. Na 
afloop van ieder interview verstrekte elke interviewer een deelnameformulier (zie bijlage I) van mijn 
scriptieonderzoek aan de respondent. Hierin werd het onderzoek uitgelegd en werd gevraagd of de 
respondent wilde meewerken. Via deze weg zijn voor mijn scriptieonderzoek, in de periode van september 
2003 tot april 2004, bijna 140 jongvolwassenen die blind of slechtziend zijn verzameld, in de leeftijd van 
21 tot en met 32 jaar (zie voor meer informatie over de respondenten paragraaf 3.5).  

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een computergestuurde vorm van dataverzameling, 
namelijk het Computer Assisted Self-Administered Questionnaire (CASAQ). Dit is een methode waarbij 
de respondent zelf de vragenlijst invult op een computer. CASAQ is een vorm van Computer Assisted 
Data Collection (CADAC). Deze vorm van dataverzameling heeft een gunstige invloed op de data-
kwaliteit. Voordelen van deze methode zijn: geautomatiseerde route in vragenlijsten met een complexe 
structuur, minder tot geen onbeantwoorde vragen (missings) en automatische controle op de range van 
antwoordcategorieën (Kef, Habekothé & Hox, 1997). Een ander voordeel van het gebruik van CADAC is 
dat de antwoorden van de respondent aan het einde van de vragenlijst direct worden opgeslagen en met 
behulp van een softwarepakket gemakkelijk in een SPSS- en Word-bestand kunnen worden omgezet, 
waardoor de verwerking van de data sneller verloopt.  

Aan de hand van de probleemstelling en subvragen is, door gebruik van verscheidene bestaande 
instrumenten, voor het onderzoek een vragenlijst opgesteld (zie voor een uitgebreide omschrijving 
paragraaf 3.3). Met behulp van het computerprogramma Ci3 (Hutchinson & Metegrano, 1991-1994) is 
door Van Weenen en Kef een versie van de vragenlijst gemaakt die gebruikt kon worden voor de 
computergestuurde vragenlijst. Dit programma werd vervolgens op diskettes gezet en kregen de 
respondenten een diskette via de post thuisgestuurd. Deze vorm van dataverzameling wordt ook wel Disk 
By Mail (DBM) genoemd. De keuze voor deze vorm van dataverzameling is genomen op basis van 
samenstelling van de onderzoeksgroep. De onderzoeksgroep, blinde en slechtziende jongvolwassenen, is 
door de aanwezigheid van de visuele beperking minder geschikt om gebruik te maken van vragenlijsten 
die per post konden worden toegestuurd. Tevens was het door het gebruik van DMB niet nodig de 
vragenlijst te brailleren of vergroten. Zo kregen alle respondenten, eind april 2004, een diskette 
thuisgestuurd met daarop de vragenlijst. Op deze manier konden de respondenten thuis (of ergens anders 
op een computer), zelfstandig de vragenlijst beantwoorden. Een voordeel van deze methode is dat de 
respondenten zelf konden bepalen wanneer en waar zij de vragenlijst invulden.  
  
Voor dit onderzoek zijn, in de periode mei tot en met juni 2004, ongeveer 140 jongvolwassen benaderd 
tussen de 21 en de 32 jaar. Allen kregen een enveloppe thuisgestuurd met daarin een diskette met daarop 
de vragenlijst. Bij de diskette was een brief met instructies gevoegd (zie bijlage II). Hierop stond 
omschreven hoe de respondent de vragenlijst kon openen. Ook werd vermeld dat de respondent de 
vragenlijst in één keer moest maken. Het computerprogramma was zo geprogrammeerd, dat het niet 
mogelijk was de vragenlijst tussendoor op te slaan. Dit was om te voorkomen dat respondenten de 
vragenlijst in meerdere delen zouden maken, waardoor de betrouwbaarheid van de antwoorden te 
betwisten zou zijn. Ook werden zo eventuele problemen met procedures rond her-starten van het 
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programma voorkomen. De instructiebrief stond eveneens op de diskette vermeld zodat respondenten met 
een brailleleesregel de brief ook konden lezen. 

Daarnaast was een antwoordenveloppe meegestuurd, waarop het adres stond vermeld, waarnaar de 
diskette geretourneerd moest worden. De respondenten werd verzocht dit binnen vier weken te doen. Het 
retourneren van de enveloppe was gratis, daar gebruik werd gemaakt van een antwoordnummer. Enkele 
enveloppen werden direct teruggestuurd naar het postadres aan de Universiteit van Amsterdam. Het betrof 
enveloppen met daarop verkeerde adressen. Hiertoe werd met verschillende respondenten contact 
opgenomen en werd de diskette alsnog naar hen toegestuurd. 

Drie weken na verzending van de diskette kreeg elke respondent een e-mail toegestuurd. De 
respondenten van wie het e-mail-adres onbekend was, kregen een sms-bericht toegestuurd. Deze e-mails 
en sms-berichten dienden ter herinnering aan de inleverdatum van de diskette. Wanneer een respondent 
hier niet op reageerde, of wanneer de terugzending van een diskette te lang op zich liet wachten, werden 
de respondenten telefonisch benaderd (zie voor de respons en de definitieve onderzoeksgroep paragraaf 
3.5). 
 
 
 
3.3 Onderzoeksinstrument  
 
In het onderzoek is deels gebruik gemaakt van bestaande onderzoeksinstrumenten. Met behulp van 
verschillende vragenlijsten is een vragenlijst samengesteld waarmee het verloop van de adolescentiefase 
van de jongvolwassene in kaart kon worden gebracht. Aan de hand van deze vragenlijst is achterhaald hoe 
de jongvolwassenen hun adolescentiefase hebben beleefd, welke rol hun ouders daarin hadden en wie of 
wat er zo belangrijk en/of bepalend is of zijn geweest gedurende deze periode. Het betreft vragen naar de 
beleving van de adolescentiefase, hoe men zich toen voelde, maar ook hoe men zich nu voelt, als men er 
op terugkijkt.  

Door het gebruik van bestaande onderzoeksinstrumenten is de vragenlijst voornamelijk uit 
gesloten vragen opgebouwd. Gesloten vragen maken het eenvoudig algemene uitspraken te doen over de 
uitkomsten van het onderzoek. Om daarnaast meer inzicht te verkrijgen in ieders eigen verhaal en de 
persoonlijke beleving van de respondenten, is gebruik gemaakt van open vragen. Deze open vragen zullen 
verderop in deze paragraaf besproken worden. Eerst zal worden toegelicht van welke 
onderzoeksinstrumenten gebruik is gemaakt bij het samenstellen van de vragenlijst (zie voor een 
samenvatting tabel 3.1; zie voor de gehele vragenlijst bijlage III). 
 
Ter verduidelijking van de relatie tussen de onderzoeksvragen en de onderzoeksinstrumenten is gebruik 
gemaakt van de volgende indeling; allereerst zal worden gekeken naar de ‘adolescentie-kenmerken’, 
vervolgens zal worden ingegaan op de ‘peer-kenmerken’, gevolgd door de ‘gezins-kenmerken’, waarna de 
‘professional-kenmerken’ nader besproken zullen worden, tenslotte zal geëindigd worden met de 
‘jongvolwassen-kenmerken’. 
 
 
Adolescentie-kenmerken  
- Moeilijkheid van persoonlijke ontwikkelingstaken 
De meetpretentie van deze schaal is zelfbeoordeling van het kind ten aanzien van de mate waarin zij/hij 
bezig is met het verwerven van bepaalde vaardigheden. Hierbij is gebruik gemaakt van de Vragenlijst 
Ontwikkelingstaken tijdens de adolescentie (VOA), welke is ontwikkeld door Palmonari, Pombeni en 
Kirchler (1990) en vertaald is door Noom en Deković (1996). In dit onderzoek is gebruik gemaakt van 
deze schaal om terug te kunnen kijken door de jongvolwassenen op hun middelbare schoolperiode. Zij 
moesten aangeven, hoe moeilijk zij het vonden om tijdens die periode bepaalde vaardigheden te verwerven. 
Het aantal items bedraagt 6 en de antwoordcategorieën zijn: 1 makkelijk, 2 tamelijk makkelijk, 3 niet 
makkelijk/niet moeilijk, 4 tamelijk moeilijk, 5 moeilijk.  
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- Problematische ontwikkeling: emotionele problemen 
Hierbij is gebruik gemaakt van de Vragenlijst Depressie bij Adolescenten (VDA), welke is ontwikkeld 
door Kandel en Davies (1982) en vertaald is door Deković (1996). De oorspronkelijke meetpretentie van 
deze schaal was de mate waarin de adolescent een negatieve gemoedstoestand ervaart, welke bestond uit 6 
items. Vanwege de negatieve belading van de items, is besloten deze schaal aan te passen. Met deze 
schaal kan bepaald worden hoe de jongvolwassenen terugkijken op de adolescentiefase; was het een 
moeilijke of zware periode? Nu bedraagt het aantal items 8 en de antwoordcategorieën zijn: 1 paste 
helemaal niet bij me, 2 paste eigenlijk niet bij me, 3 paste een beetje bij me, 4 paste goed bij me.  
 
- Ingrijpende levensgebeurtenissen 
De meetpretentie van deze schaal is het aantal ingrijpende en stressvolle gebeurtenissen die in een gezin 
het afgelopen jaar hebben plaats gevonden, een index voor ervaren spanning. Hierbij is gebruik gemaakt 
van 20 van de 30 items van de Vragenlijst Levensgebeurtenissen (VL), welke is ontwikkeld door De 
Brock, Vermulst, Gerris en Abidin (1992) en bewerkt is door Gerrits, Deković, Groenendaal en Noom 
(1996). De keuze voor het gebruik van 20 van de 30 items is gebaseerd op leeftijdsindicatie. Items als; ik 
heb promotie gemaakt op het werk, mijn inkomen is fors toegenomen en een van mijn kinderen is van 
school gestuurd, waren niet van toepassing, daar dit onderzoek gericht is op de beleving van de 
adolescentiefase. In dit onderzoek moesten de jongvolwassenen aangeven of zij bepaalde gebeurtenissen 
hadden meegemaakt in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. Het aantal items bedraagt 20 en de 
antwoordcategorieën zijn: 1 niet meegemaakt, 2 wel meegemaakt.  
 
- Tijdschema Ontwikkelingstaken 
De meetpretentie van deze schaal is de leeftijden waarop volgens de adolescent verschillende 
vaardigheden of transities op belangrijke gebieden beheerst zouden moeten worden. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de Vragenlijst Tijdschema Ontwikkelingstaken Adolescentenversie (VTO-A), welke is 
ontwikkeld door Deković, Noom en Meeus (1997). In dit onderzoek moesten de jongvolwassenen 
aangeven op welke leeftijd zij tot bepaalde dingen in staat waren. Het aantal items bedraagt 26 en de 
antwoordcategorie is: leeftijd in jaren.  
 
 
Peer-kenmerken 
- Hechting aan leeftijdsgenoten 
Deze schaal heeft betrekking op de kwaliteit van de relatie met leeftijdgenoten. Hierbij is gebruik gemaakt 
van de Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA), welke is ontwikkeld door Armsden en Greenberg 
(1987); Nada Raja, McGee en Stanton (1992) en vertaald is door Deković en Noom (1996). De 
jongvolwassenen moesten hiertoe aangeven hoe de relatie met hun leeftijdgenoten was tijdens de 
middelbare schoolperiode. Het aantal items bedraagt 12 en de antwoordcategorieën zijn: 1 bijna nooit, 2 
soms, 3 vaak, 4 bijna altijd. 
 
- Omgang met leeftijdgenoten 
De meetpretentie van deze schaal is de frequentie van omgang met leeftijdgenoten. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de Vragenlijst naar contact met leeftijdgenoten (VCL), welke is ontwikkeld door Kandel en 
Davies (1982) en vertaald is door Deković (1996). In dit onderzoek moesten de jongvolwassenen 
aangeven hoe vaak zij, gedurende hun middelbare schoolperiode, met hun leeftijdgenoten omgingen. Het 
aantal items bedraagt 5 en de antwoordcategorieën zijn: 1 nooit, 2 een paar keer per jaar, 3 ongeveer 1 
keer per maand, 4 ongeveer 1 keer per week, 5 2 à 3 keer per week, 6 elke dag.  
 
- Sociaal aanvaard voelen 
De meetpretentie van deze schaal is de mate waarin een leerling zegt zich aanvaard te voelen door 
leeftijdgenoten. Hierbij is gebruik gemaakt van de Schoolvragenlijst/Sociaal Aanvaard Voelen 
(SVL/SAV), welke is ontwikkeld door Smits en Vorst (1982). In dit onderzoek moesten de 
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jongvolwassenen aangeven in welke mate zij zich, tijdens hun middelbare schoolperiode, in hun klas 
aanvaard voelden. Het aantal items bedraagt 8 en de antwoordcategorieën zijn: 1 dat is niet zo, 2 dat weet 
ik niet, 3 dat is zo.  
 
 
Gezins-kenmerken 
- Hechting aan moeder 
Deze schaal heeft betrekking op de kwaliteit van de relatie met moeder. Hierbij is gebruik gemaakt van de 
Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA), welke is ontwikkeld door Armsden en Greenberg 
(1987); Nada Raja, McGee en Stanton (1992) en vertaald is door Deković en Noom (1996). In dit 
onderzoek moesten de jongvolwassenen aangeven hoe de relatie met moeder was tijdens de middelbare 
schoolperiode. Het aantal items bedraagt 12 en de antwoordcategorieën zijn: 1 bijna nooit, 2 soms, 3 vaak, 
4 bijna altijd. 
 
- Hechting aan vader 
Deze schaal heeft betrekking op de kwaliteit van de relatie met vader. Hierbij is gebruik gemaakt van de 
Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA), welke is ontwikkeld door Armsden en Greenberg 
(1987); Nada Raja, McGee en Stanton (1992) en vertaald is door Deković en Noom (1996). In dit 
onderzoek moesten de jongvolwassenen aangeven hoe de relatie met vader was tijdens de middelbare 
schoolperiode. Het aantal items bedraagt 12 en de antwoordcategorieën zijn: 1 bijna nooit, 2 soms, 3 vaak, 
4 bijna altijd. 
 
- Conflicten tussen adolescenten en hun ouders 
De meetpretentie van deze schaal is de frequenties van conflicten tussen kinderen en hun ouders. Hierbij is 
gebruik gemaakt van de Conflicten tussen adolescenten en hun ouders lijst (CAOL), welke is ontwikkeld 
door Deković (1997); Van der Linden en Dijkman (1989). Ook bij deze schaal moesten de 
jongvolwassenen terugkijken; hoe vaak en waarover deden zich conflicten voor, toen zij tussen de 14 en 
18 jaar waren? Het aantal items bedraagt 15 en de antwoordcategorieën zijn: 1 nooit, 2 heel af en toe, 3 
soms, 4 vaak, 5 heel vaak. 
 
- Oudercentrisme 
De meetpretentie van deze schaal is de mate waarin jongeren zich met hun ouders identificeren. Hierbij is 
gebruik gemaakt de items van de Oudercentrisme lijst (OCL), welke is ontwikkeld door Van Wel (1994). 
In dit onderzoek werd deze schaal gebruikt om te bepalen in hoeverre de jongvolwassen zich als 
adolescent identificeerden met hun ouders. Het aantal items bedraagt 5 en de antwoordcategorieën zijn: 1 
helemaal niet mee eens, 2 niet mee eens, 3 niet mee eens/niet mee oneens, 4 mee eens, 5 helemaal mee 
eens.  
 
- Cohesie 
De meetpretentie van deze schaal is de betrokkenheid van de gezinsleden op elkaar. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de Gezinsklimaatschaal (GKS), de verkorte versie, welke is ontwikkeld door Jansma en Van 
Yperen (1993). In dit onderzoek werd van deze schaal gebruik gemaakt om te bepalen hoe de 
jongvolwassenen terugdenken aan het gezin, waarin zij zijn opgegroeid. Het aantal items bedraagt 7 en de 
antwoordcategorieën zijn: 1 ja, 2 nee.  
 
 
Professional-kenmerken 
- Hechting aan professional(s) 
Deze schaal heeft betrekking op de kwaliteit van de relatie met professional(s). Hierbij is gebruik gemaakt 
van de Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA), welke is ontwikkeld door Armsden en Greenberg 
(1987); Nada Raja, McGee en Stanton (1992) en vertaald is door Deković en Noom (1996). Hiertoe is in 
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de items van deze schaal telkens het woord vader/moeder vervangen door hulpverlener/leerkracht. De 
jongvolwassenen moesten bij deze schaal aangeven hoe de relatie met hun hulpverlener(s)/leerkracht(en) 
was tijdens de middelbare schoolperiode. Het aantal items bedraagt 12 en de antwoordcategorieën zijn: 1 
bijna nooit, 2 soms, 3 vaak, 4 bijna altijd. 
 
 
Jongvolwassen-kenmerken 
- Huwelijkssatisfactie 
De meetpretentie van deze schaal is de evaluatie door de ouders van de huwelijksrelatie. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de Huwelijkssatisfactieschaal (HSS), welke is ontwikkeld door Kerkstra (1985) en bewerkt is 
door Gerris et al. (1993). In dit onderzoek wordt deze schaal aangeduid als relatiesatisfactie, het betreft 
een evaluatie van de relatie die de jongvolwassene met zijn/haar levenspartner heeft. Het aantal items 
bedraagt 7 en de antwoordcategorieën zijn: 1 helemaal mee oneens, 2 tamelijk mee oneens, 3 beetje mee 
oneens, 4 beetje mee eens, 5 tamelijk mee eens, 6 helemaal mee eens. 
 
- Levenssatisfactie 
De meetpretentie van deze schaal is een globale evaluatie over tevredenheid van het leven. Hierbij is 
gebruik gemaakt van de Levenssatisfactieschaal (LSS), welke is ontwikkeld door Diener en Emmons 
(1984) en vertaald is door Van Halen en Bosma (1993). Het aantal items bedraagt 5 en de 
antwoordcategorieën zijn: 1 helemaal niet mee eens, 2 niet mee eens, 3 enigszins niet mee eens, 4 niet mee 
eens/niet mee oneens, 5 enigszins mee eens, 6 mee eens, 7 helemaal mee eens.  
 
 
Open vragen 
Met het gebruik van de bovenstaande onderzoeksinstrumenten werd beoogd het verloop van de 
adolescentiefase van de jongvolwassenen in kaart te brengen. Om echter een vollediger beeld te krijgen 
van de beleving van de jongvolwassenen tijdens de adolescentiefase, zijn vijf open vragen ontwikkeld. Op 
basis van deze vragen zou concreter kunnen worden vastgesteld, wat en wie een rol heeft/hebben gespeeld 
tijdens de adolescentiefase. Het analyseren van deze (letterlijke) eigen ervaringen van de respondenten, 
zou een kwalitatieve bijdrage aan dit onderzoek kunnen leveren. Voor dit onderzoek zijn de volgende vijf 
open vragen opgesteld: 
 

1) Op welke manier hebben jouw problemen met je ogen invloed gehad op jou, toen je tussen de 14 
en 18 jaar was? 

2) Op welke manier hebben jouw leeftijdgenoten invloed gehad op jou toen je tussen de 14 en 18 
jaar was? 

3) Op welke manier hebben jouw ouders invloed gehad op jou toen je tussen de 14 en 18 jaar was? 
4) Op welke manier hebben jouw problemen met je ogen invloed gehad op jouw rol binnen het 

gezin? 
5) Op welke manier heeft/hebben jouw hulpverleners(s)/leerkracht(en) invloed gehad op hoe jij je 

voelde toen je tussen de 14 en 18 jaar was? 
 
 
Na elk van deze open vragen werd een corresponderende ‘invloedvraag’ gesteld. Met behulp van deze 
invloedvragen kon de mate van invloed van iedere open vraag gecontroleerd worden. Zo zou achteraf 
kunnen worden nagegaan hoe groot de invloed van respectievelijk; de oogproblemen, de leeftijdgenoten, 
de ouders en de professionals op de jongvolwassenen is geweest. Een voorbeeld van de invloedvraag 
horende bij vraag één is: Hoeveel invloed heeft het slechter zien gehad op hoe jij je voelde tussen je 14e en 
18e jaar? De antwoordcategorieën bij de invloedvragen zijn: 1 weinig tot geen invloed, 2 enige invloed, 3 
behoorlijk veel invloed, 4 veel invloed.  
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De betrouwbaarheidsanalyse van de invloedvragen leverde een Cronbach’s Alpha van 0.40 op, welke niet 
erg hoog is. Wanneer invloedvraag vier weggelaten zou worden, zou de Cronbach’s Alpha 0.48 bedragen. 
Hoewel beide betrouwbaarheidsanalyses lage waarden opleverden, is toch besloten alle invloedvragen aan 
te houden. Verwacht werd dat zowel de open vragen, als de invloedvragen een ongekende hoeveelheid aan 
informatie zouden bevatten, welke een belangrijk aandeel in dit onderzoek zouden kunnen verschaffen. 
Deze resultaten moeten wel met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 
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Tabel 3.1: Weergave van gebruikte onderzoeksinstrumenten 
 

Betrouwbaarheid 
 

Score 
 

Variabelen 
 

Naam Instrument 
 

 
Aantal 
items 

 Rispens et al. 
(1996) 

Van 
Weenen 

Minimum – 
Maximum 

Moeilijkheid van 
persoonlijke 
ontwikkelingstaken 

Vragenlijst Ontwikkelingstaken 
tijdens de Adolescentie (VOA) 6 0.77 0.78 1 – 5 

Problematische 
ontwikkeling: emotionele 
problemen 

Vragenlijst Depressie bij 
Adolescenten (VDA); Depressive 
Mood List (DML) 

8 0.75 0.78 1 – 4 

Ingrijpende 
levensgebeurtenissen 
 

Vragenlijst Levensgebeurtenissen 
(VL) 
 

20 n.v.t. n.v.t. 0 – 20 

Tijdschema 
Ontwikkelingstaken 
 

Vragenlijst Tijdschema 
Ontwikkelingstaken 
Adolescentenversie (VTO-A) 

26 n.v.t. n.v.t. 0 – 99  

Hechting aan 
leeftijdsgenoten 
 

Inventory of Parent and Peer 
Attachment (IPPA) 12 0.82 0.86 1 – 4 

Omgang met 
leeftijdgenoten 
 

Vragenlijst naar contact met 
leeftijdgenoten (VCL); Degree of 
Peer Activity (DPAL) 

5 0.66 0.77 1 – 6 

Sociaal aanvaard voelen 
 
 

Schoolvragenlijst/Sociaal 
Aanvaard Voelen (SVL/SAV) 8 0.82 0.90 1 – 3 

Hechting aan moeder 
 
 

Inventory of Parent and Peer 
Attachment (IPPA) 12 0.78 0.84 1 – 4 

Hechting aan vader 
 
 

Inventory of Parent and Peer 
Attachment (IPPA) 12 0.81 0.86 1 – 4 

Conflicten tussen 
adolescenten & ouders 
 

Conflicten tussen adolescenten en 
hun ouders lijst (CAOL) 15 moeders: 0.85 

vaders: 0.86 0.83 1 – 5 

Oudercentrisme 
 
 

Oudercentrisme Lijst (OCL) 
 5 0.80 0.74 1 – 5 

Cohesie 
 
 

Gezinsklimaatschaal (GKS), 
verkorte versie 7 moeders: 0.32 

vaders: 0.42 0.67 1 – 2 

Hechting aan 
professional 
 

Inventory of Parent and Peer 
Attachment (IPPA), bewerking 12 - 0.82 1 – 4 

Relatiesatisfactie 
 
 

Huwelijkssatisfactieschaal (HSS) 
7 moeders: 0.85 

vaders: 0.83 0.87 1 – 6 

Levenssatisfactie 
 
 

Levenssatisfactieschaal (LSS); 
Satisfaction with Life Scale 
(SWL) 

5 0.84 0.90 1 – 7 

Invloedvragen 
 
 

 
- 5 - 0.40 1 – 4 
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3.4 Beschrijving van de data-analyse 
 
Bij het beantwoorden van de subvragen bij de probleemstelling is gebruik gemaakt van parametrische 
toetsen, daar verondersteld werd dat de variabelen normaal verdeeld zijn. Vooraf aan iedere toetsing werd 
van elk instrument de betrouwbaarheid gemeten. In dit onderzoek zijn allereerst beschrijvende analyses 
uitgevoerd, vervolgens is bij het analyseren van de onderzoeksgegevens gebruik gemaakt van de t-toets 
voor onafhankelijke groepen en de t-toets voor gepaarde waarnemingen. Daarnaast zijn verschillende 
correlaties berekend. Tot slot is een One-Way ANOVA uitgevoerd, bij het vergelijken van meer dan twee 
onafhankelijke groepen. Bij alle data-analyses werd constant uitgegaan van een α van 0.05.  
 
 
 
3.5 Beschrijving van de onderzoeksgroep 
 
Voor dit onderzoek zijn bijna 140 jongvolwassenen benaderd. Daar men bij een onderzoeksgroep van N ≥ 
100 meer algemeen geldende uitspraken kan doen, werd gestreefd naar een respons van 80%. Dit zou een 
groepsgrootte van ruim 100 respondenten opleveren. Helaas is dit doel om verschillende redenen niet 
behaald. Allereerst zijn naar schatting bijna 20 diskettes ‘zoekgeraakt’ in de interne post van de UvA. Uit 
verscheidene e-mail-berichten en telefoongesprekken bleek dat meerdere respondenten wel degelijk de 
diskette had geretourneerd, welke echter niet te traceren waren bij het postadres. Deze beweringen van de 
respondenten zijn voor waar aangenomen. Daarnaast hebben ongeveer 8 respondenten geen diskette 
ontvangen. Vermoedelijk zijn deze nooit aangekomen of was er sprake van een verkeerde adressering. Tot 
slot hebben ruim 40 respondenten de diskette niet geretourneerd. De redenen die enkele respondenten 
hiervoor gaven, varieerden van het niet tot hun beschikking hebben van een computer, geen tijd 
hebben/willen vrijmaken voor het invullen van de vragenlijst, tot het zoekraken van de diskette in huis.  

De uiteindelijke onderzoekgroep bestaat uit 65 jongvolwassenen in de leeftijd van 21 tot en met 
32 jaar. Hoewel 77 jongvolwassenen de diskette hadden teruggestuurd, waren van 65 jongvolwassenen de 
gegevens bruikbaar voor de analyses. De oorzaak van deze uitval is het niet volledig hebben ingevuld van 
de vragenlijst. Om echter correcte analyses uit te kunnen voeren, zijn complete vragenlijsten noodzakelijk. 
Echter, een wetenschappelijk onderzoek, naar de beleving van de adolescentiefase door jongvolwassenen 
met een visuele beperking, met een groepsgrootte van N=65 is nog steeds ‘goed’ te noemen. 

 
De verhouding tussen mannen en vrouwen in deze groep is vrij evenredig; de onderzoeksgroep bestaat 
voor 54% uit mannen en voor 46% uit vrouwen (zie tabel 3.2). Het streven om in de onderzoeksgroep 
ongeveer een gelijk aantal mannen en vrouwen te hebben, is daarmee behaald. Daar de leeftijd van de 
respondenten varieert tussen de 21 en 32 jaar, zijn drie leeftijdscategorieën gehanteerd: 21-24 jaar, 25-28 
jaar en 29-32 jaar. De verhouding tussen de drie leeftijdscategorieën is redelijk gelijk: 42% van 
jongvolwassenen is tussen de 21 en 24 jaar, eveneens 42% is tussen de 25 en 28 jaar en 16% van 
jongvolwassenen is tussen de 29 en 32 jaar (zie tabel 3.3). De vrouwen zijn met een gemiddelde leeftijd 
van 25.9 iets ouder dan de mannen (25.3), maar dit verschil is niet significant. De verdeling van de totale 
onderzoeksgroep naar ernst van de visuele beperking is onderverdeeld in: jongvolwassenen die braille 
gebruiken/blind zijn (14%), jongvolwassenen die ernstig slechtziend zijn (15%) en jongvolwassenen die 
matig slechtziend zijn (71%). Deze verdeling komt goed overeen met de landelijke spreiding. Tabel 3.4 
geeft enkele achtergrondgegevens van de onderzoeksgroep weer en wordt een vergelijking gemaakt met 
de onderzoeksgroep van Kef (1999). 
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Tabel 3.2: Beschrijving van onderzoeksgroep 
 Aantal 

 
Percentage Gemiddelde 

Leeftijd 
Mannen 35 54% 25.3 
Vrouwen 30 46% 25.9 
Blinden 9 14% 25.8 
Slechtzienden 56 86% 25.6 
 
 
Tabel 3.3: Percentage mannen en vrouwen per leeftijdscategorie 

 
21-24 jaar 

(N=27) 
25-28 jaar 

(N=27) 
29-32 jaar 

(N=11) 
Mannen 
 59% 52% 45% 

Vrouwen 
 41% 48% 55% 

Totaal 
 42% 42% 16% 

 
 
Tabel 3.4: Vergelijking achtergrond variabelen onderzoeksgroep Van Weenen (2005) en Kef (1999) 
 Van Weenen  

(N=54) 
Kef  

(N=316) 
Aard van stoornis 
Stabiel 
Progressief 

 
72% 
28% 

 
58% 
42% 

Moment van ontstaan 
Aangeboren 
Voor 7e levensjaar 
Tussen 7e en 13e levensjaar 
Na 13e levensjaar 

 
37% 
44% 
17% 
2% 

 
42% 
39% 
13% 
6% 

Onderwijs 
Altijd regulier 
Altijd speciaal 
Beide onderwijsvormen 

 
54% 
7% 
39% 

 
40% 
5% 
55% 

Woonsituatie 1 
Bij ouders 
In een instelling 
Zelfstandig 

 
38% 
0% 
62% 

 
74% 
13% 
13% 

1 N=56 
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4. Resultaten 
 
 

Introductie 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. In paragraaf 4.1 zullen de 
beschrijvende onderzoeksresultaten weergegeven worden. Vervolgens komen in paragraaf 4.2 de 
verschillen voor de subgroepen aan bod. Tevens zal de schaal ‘Inventory of Parent and Peer Attachment’ 
nader worden geanalyseerd. Paragraaf 4.3 is gewijd aan de correlaties tussen de uitkomsten van dit 
onderzoek. En tot slot zal in paragraaf 4.4 een vergelijking worden gemaakt met een ander onderzoek. 
 
 
4.1 Beschrijvende onderzoeksresultaten 
 
In deze paragraaf is wederom gebruik gemaakt van de indeling naar de verschillende kenmerken. Ter 
samenvatting geeft tabel 4.1 allereerst een overzicht van alle beschrijvende resultaten weer. 
 
Tabel 4.1: Beschrijvende resultaten (N=65). 
Onderzoeksinstrumenten 
 

Gemiddelde 
 

sd 
 

Minimum – Maximum 
 

Moeilijkheid van persoonlijke 
ontwikkelingstaken 2.47 0.82 1.00 – 4.33 

Problematische ontwikkeling: 
emotionele problemen 2.60 0.63 1.38 – 4.00 

Ingrijpende Levens-
gebeurtenissen (aantal) 2.66 1.94 0.00 – 7.00 

Tijdenschema 
Ontwikkelingstaken (leeftijd) 17.1 1.37 14.69 – 22.65 

Hechting aan leeftijdsgenoten 
 3.00 0.50 1.67 – 4.00 

Omgang met leeftijdgenoten 
 3.04 0.98 1.00 – 5.40 

Sociaal aanvaard voelen 
 2.45 0.64 1.00 – 3.00 

Hechting aan moeder 
 3.20 0.49 2.00 – 3.92 

Hechting aan vader 
 2.93 0.57 1.58 – 3.92 

Conflicten tussen 
adolescenten & ouders 2.03 0.55 1.13 – 3.47 

Oudercentrisme 
 3.11 0.66 1.80 – 4.80 

Cohesie 
 1.67 0.24 1.00 – 2.00 

Hechting aan professional(s) 
 3.04 0.49 1.75 – 4.00 

Relatiesatisfactie 1 
 5.32 0.78 3.29 – 6.00 

Levenssatisfactie 2 
 4.78 1.33 1.00 – 6.60 

Invloedvragen 2 
 2.35 0.47 1.60 – 3.40 

1  N=25  2  N=64 
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Adolescentie-kenmerken 
Bij de schaal moeilijkheid van persoonlijke ontwikkelingstaken moesten de jongvolwassenen aangeven 
hoe moeilijk zij het vonden om tijdens hun middelbare schoolperiode bepaalde vaardigheden te verwerven. 
Voorbeelden hiervan zijn: het ontwikkelen van normen en waarden, het accepteren van lichamelijke 
veranderingen en het zelfstandig nemen van belangrijke beslissingen. Gemiddeld scoorden de respondenten 
hier 2.5, wat erop duidt dat zij het tamelijk makkelijk vonden deze taken te volbrengen. Niettemin gaf 25% 
aan dat wél moeite te hebben gehad bij het vervullen van deze ontwikkelingstaken.  

Ten behoeve van de schaal problematische ontwikkeling (emotionele problemen) dienden de 
jongvolwassenen, terugkijkend op hun adolescentiefase, de volgende soort vragen te scoren: zich onzeker 
en ongelukkig voelen, tevreden zijn over jezelf, je gelukkig voelen, het moeilijk vinden om aan iets 
nieuws te beginnen. Hiertoe scoorden zij gemiddeld 2.6. Geconcludeerd kan worden dat de 
jongvolwassenen de adolescentiefase enigszins als een moeilijke of zware periode ervaren hebben. 
Bovendien scoorde 23% van de onderzoeksgroep gemiddeld tussen de 3 en de 4, wat duidt op een negatieve 
gemoedstoestand tijdens de adolescentiefase. 

Ten aanzien van de schaal ingrijpende levensgebeurtenissen bleken de respondenten gemiddeld 
2.7 ingrijpende gebeurtenissen te hebben meegemaakt toen zij tussen de 14 en 18 jaar waren. Wanneer 
echter wordt gekeken naar de verdeling van het aantal gebeurtenissen, kan gesteld worden dat er sprake is 
van een ruime spreiding. In tabel 4.2 is het aantal ingrijpende levensgebeurtenissen te vinden, die de 
jongvolwassenen tijdens de adolescentiefase hebben meegemaakt. Zo geeft de tabel weer dat 15% van de 
onderzoeksgroep 0 ingrijpende gebeurtenissen heeft meegemaakt tijdens de adolescentiefase. Eveneens 
15% heeft slechts één gebeurtenis meegemaakt en 11% van de respondenten heeft 6 of meer ingrijpende 
gebeurtenissen meegemaakt. 

Bij een vergelijking van de percentages per ingrijpende gebeurtenis (zie tabel 4.3 in bijlage IV) ziet 
men dat de jongvolwassenen enkele gebeurtenissen zeer regelmatig hebben meegemaakt. Zo gaf 32% van de 
respondenten aan te zijn verhuisd in de adolescentiefase, 45% was van school/opleiding veranderd en was 
26% van de respondenten tijdens de adolescentiefase opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast bleek dat 54% 
van de respondenten een naaste familielid was verloren en dat van 35% een goede bekende was overleden. 

 
Tabel 4.2: Aantal ingrijpende gebeurtenissen, in percentages 
Aantal gebeurtenissen 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Percentage 
 15.4% 15.4% 18.5% 20.0% 15.4% 4.6% 6.2% 4.6% 

 
 
Het onderzoeksinstrument tijdschema ontwikkelingstaken geeft de gemiddelde leeftijd weer waarop 
jongeren bepaalde ontwikkelingstaken moeten bezitten (zie tabel 4.4). Deze schaal is retrospectief, dat wil 
zeggen: de jongvolwassenen moesten aangeven op welke leeftijd zij voor het eerst tot de verschillende 
taken in staat waren. De gemiddelde leeftijd op deze schaal betreft 17.1 jaar. De ontwikkelingstaken zijn 
echter onderverdeeld in persoonlijke-, relationele- en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingstaken. De 
jongvolwassenen gaven aan gemiddeld 16.0 jaar te zijn wat betreft de persoonlijke ontwikkelingstaken 
(o.a. zelf beslissen hoe laat je thuis komt, alleen naar de dokter gaan). De gemiddelde leeftijd waarop de 
jongvolwassenen tot de relationele ontwikkelingstaken (o.a. verkering hebben, een seksuele relatie 
hebben) in staat waren, ligt met 16.3 jaar iets hoger. Tot slot bleken de sociaal-maatschappelijke 
ontwikkelingstaken (o.a. het op jezelf wonen en het uitoefenen van een beroep) de hoogste gemiddelde 
leeftijd te betreffen. De respondenten gaven aan op gemiddeld 20.7-jarige leeftijd tot deze taken in staat te 
zijn geweest. 
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Tabel 4.4: Gemiddelde leeftijd per categorie ontwikkelingstaken 
Ontwikkelingstaken Gemiddelde 

 
sd 

 
Min. – Max. 

 
Persoonlijke ontwikkelingstaken  
(N=62) 15.98 1.30 13.44 – 20.00 

Relationele ontwikkelingstaken  
(N=64) 16.31 2.60 10.00 – 25.75 

Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingstaken 
(N=61) 20.70 2.13 17.33 – 27.67 

 
 
De open vraag: Op welke manier hebben jouw problemen met je ogen invloed gehad op jou, toen je tussen 
de 14 en 18 jaar was? is gesteld om meer inzicht te verkrijgen in de beleving van de jongvolwassenen in 
het hebben van een visuele beperking tijdens de adolescentiefase. Bij het scoren van de antwoorden op 
deze vraag is allereerst gekeken naar of de beleving van de visuele beperking positief, negatief dan wel 
neutraal te noemen was. Voorts werd bepaald hoe groot de ‘belasting’ van de beperking was. Gebleken is 
dat de overgrote meerderheid van de onderzoeksgroep (73%) de beperking als negatief ervaren heeft. Op 
deze open vraag antwoordde 24% neutraal en slechts 3% verklaarde het hebben van een visuele beperking 
als positief te hebben ervaren (zie tabel 4.5.1). Op basis van de invloedvraag kan gesteld worden dat het 
slechter zien enige invloed heeft gehad op de jongvolwassenen tijdens de adolescentiefase, daar zij 
gemiddeld 2.3 op deze vraag scoorden (zie tabel 4.5.2). 
 
Tabel 4.5.1: Ervaring van invloed van visuele beperking, in percentage respondenten 
Invloed 
 

Positief Negatief Neutraal 

Percentage respondenten 
(N=59) 3% 73% 24% 

 
 
Tabel 4.5.2: Mate van invloed van visuele beperking in adolescentiefase 
 Gemiddelde sd Minimum – Maximum 
Mate van invloed  
(N=65) 2.32 0.89 1 - 4 

 
 
 
Peer-kenmerken 
De totale onderzoeksgroep heeft op de schaal hechting aan leeftijdsgenoten een gemiddelde score van 3.0. 
Dit kan geïnterpreteerd worden als een sterke hechting. Gesteld kan worden dat de jongvolwassenen een 
kwalitatief goede relatie met hun leeftijdgenoten hadden tijdens hun middelbare schoolperiode. Gebleken 
is dat zelfs 45% van de onderzoeksgroep een gemiddelde score tussen de 3 en de 4 had, wat duidt op een 
(zeer) sterke relatie met leeftijdgenoten. 

Terugkijkend op hun middelbare schoolperiode, menen de jongvolwassenen dat zij buiten 
schooltijd weinig met hun leeftijdgenoten omgingen. Op de schaal omgang met leeftijdgenoten scoorde de 
onderzoeksgroep gemiddeld 3.0. Dit betekent dat zij hun leeftijdgenoten ongeveer één keer per maand 
buiten schooltijd zagen. Echter, 34% van de onderzoeksgroep beweerde leeftijdgenoten ongeveer één keer 
per week buiten schooltijd te zien. Tevens is gebleken dat slechts 3% van de onderzoeksgroep nooit met 
zijn/haar leeftijdgenoten omging. Eveneens 3% beweerde elke dag met zijn/haar leeftijdgenoten op te 
trekken.  
 Gemiddelde scoorde de onderzoeksgroep 2.5 op de schaal sociaal aanvaard voelen. Voorbeelditems 
van deze schaal zijn: de meeste klasgenoten gaan leuker met elkaar om dan met mij, ik kan goed met mijn 
klasgenoten opschieten en ik voel me in de klas vaak eenzaam. Gebleken is dat 73% van de respondenten 
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een gemiddelde score tussen de 2 en de 3 had. Op basis hiervan kan gesteld worden dat een deel van de 
jongvolwassenen zich wél door leeftijdgenoten geaccepteerd voelde tijdens hun middelbare schoolperiode, 
terwijl een ander deel van de jongvolwassenen niet goed wist in welke mate zij zich door leeftijdgenoten 
geaccepteerd voelden. 
 
Om na te kunnen gaan hoe de invloed van leeftijdgenoten tijdens de middelbare schoolperiode ervaren is, 
is de volgende open vraag gesteld: Op welke manier hebben jouw leeftijdgenoten invloed gehad op jou 
toen je tussen de 14 en 18 jaar was? Van de respondenten heeft 55% deze invloed als positief ervaren. 
Slechts 5% van de jongvolwassenen beweerde een negatieve invloed van de leeftijdgenoten te hebben 
ervaren en 40% antwoordde neutraal. Uit de gemiddelde score van 2.7 op de invloedvraag blijkt dat de 
leeftijdgenoten behoorlijk veel tot enige invloed op de jongvolwassenen hadden, in de adolescentiefase 
(zie de tabellen 4.6.1 en 4.6.2). 
 
Tabel 4.6.1: Ervaring van invloed van leeftijdgenoten, in percentage respondenten 
Invloed 
 

Positief Negatief Neutraal 

Percentage respondenten 
(N=55) 55% 5% 40% 

 
 
Tabel 4.6.2: Mate van invloed van leeftijdgenoten in adolescentiefase 
 Gemiddelde sd Minimum – Maximum 
Mate van invloed  
(N=65) 2.65 0.91 1 - 4 

 
 
 
Gezins-kenmerken 
De onderzoeksgroep scoort gemiddeld 3.2 op de schaal hechting aan moeder. Voorbeelditems uit deze 
schaal zijn: mijn moeder accepteert mij zoals ik ben, ik krijg te weinig aandacht van mijn moeder en ik 
vertel mijn moeder over mijn problemen en zorgen. Maar liefst 72% van de respondenten had een 
gemiddelde score tussen de 3 en de 4. Deze uitkomst betekent dat de jongvolwassenen een kwalitatief 
goede relatie met hun moeder hadden toen zij tussen de 14 en 18 jaar waren. Wat de kwaliteit van de 
relatie met vader betreft, scoorde de onderzoeksgroep iets lager. Van de respondenten scoorde 48% 
gemiddeld tussen de 2 en de 3 en 45% tussen de 3 en de 4. Echter, met een gemiddelde van 2.9 op de 
schaal hechting aan vader is de relatie die de jongvolwassenen tijdens adolescentiefase met hun vader 
hadden eveneens kwalitatief ‘goed’ te noemen.  

Op de schaal conflicten tussen adolescenten en hun ouders scoorde de onderzoeksgroep 
gemiddeld 2.0. Gesteld kan worden dat, toen de jongvolwassenen tussen de 14 en 18 jaar waren, zich heel 
af en toe een conflict voordeed tussen de respondenten en hun ouders. Slechts 5% van de onderzoeksgroep 
gaf aan ‘vaak’ conflicten met hun ouders te hebben gehad. Daarnaast bleek dat niemand een gemiddelde 
score tussen de 4 en de 5 had. Dit betekent dat geen van de jongvolwassenen ‘heel vaak’ conflicten met 
zijn of haar ouders had. 

Bij de schaal oudercentrisme moesten de jongvolwassenen vragen beantwoorden als: ik had vaak 
dezelfde opvattingen als mijn ouder(s) en meestal had ik dezelfde smaak of voorkeur als mijn ouder(s). 
Gemiddeld hadden de jongvolwassenen een score van 3.1 op deze schaal. Wanneer gekeken wordt naar de 
spreiding, dan blijkt dat 37% van de jongvolwassen gemiddeld tussen de 2 en de 3 scoorde en dat 51% 
gemiddeld tussen de 3 en de 4. Dit betekent dat de jongvolwassenen zich tussen hun 14e en 18e jaar af en 
toe met hun ouders identificeerden. 

Op de schaal cohesie (de mate van betrokkenheid van gezinsleden op elkaar) scoorde de 
onderzoeksgroep gemiddeld 1.7. Wanneer gekeken wordt naar de spreiding van de verdeling, blijkt dat 
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78% van de respondenten gemiddeld tussen de 1.5 en de 2.0 scoorde. Dit betekent dat de gezinsleden van 
de jongvolwassenen tijdens de adolescentiefase wél betrokken waren bij elkaar.  
 
Om mede te kunnen bepalen in hoeverre ouders een rol hebben gespeeld tijdens de middelbare 
schoolperiode, is een open vraag gesteld: Op welke manier hebben jouw ouders invloed gehad op jou toen 
je tussen de 14 en 18 jaar was? Hierop antwoordde 77% van de jongvolwassenen positief, 14% neutraal 
en maar 9% antwoordde negatief (zie tabel 4.7.1). Op basis van de invloedvraag kan gesteld worden dat 
ouders over het algemeen behoorlijk veel tot enige invloed op de jongvolwassenen hadden tijdens de 
adolescentiefase, daar op deze vraag een gemiddelde score van 2.8 behaald werd (zie tabel 4.7.2). 
 
Tabel 4.7.1: Ervaring van invloed van ouders, in percentage respondenten 
Invloed 
 

Positief Negatief Neutraal 

Percentage respondenten 
(N=57) 77% 9% 14% 

 
 
Tabel 4.7.2: Mate van invloed van ouders in adolescentiefase 
 Gemiddelde sd Minimum – Maximum 
Mate van invloed  
(N=65) 2.80 0.81 1 - 4 

 
 
Ter bepaling van de rol van de jongvolwassenen in het gezin tijdens de adolescentiefase en de invloed van 
het hebben van een visuele beperking op het gezinsleven, is eveneens een open vraag gesteld: Op welke 
manier hebben jouw problemen met je ogen invloed gehad op jouw rol binnen het gezin? Van de 
respondenten meende 72% dat de visuele beperking een positieve invloed had op de rol van de respondent 
binnen het gezin. Men kan hierbij denken aan het geaccepteerd voelen door de andere gezinsleden en het 
op dezelfde manier behandeld worden als de (al dan niet slechtziende) broer(s) en zus(sen). Van de 
jongvolwassenen gaf 19% een neutraal antwoord op deze open vraag en beweerde 9% het hebben van een 
visuele beperking als negatieve invloed zijn/haar rol binnen het gezin te hebben ervaren (zie tabel 4.8.1).  
 
Tabel 4.8.1: Ervaring van invloed van visuele beperking op rol in gezin, in percentage respondenten 
Invloed 
 

Positief Negatief Neutraal 

Percentage respondenten 
(N=57) 72% 9% 19% 

 
 
Aan de hand van de invloedvraag kan vastgesteld worden dat het slechter zien weinig tot geen, of enige 
invloed heeft gehad op hoe de jongvolwassenen zich thuis voelde, toen zij tussen de 14 en 18 jaar waren. 
Op deze vraag scoorden zij gemiddeld 1.85 (zie tabel 4.8.2). 
 
Tabel 4.8.2: Mate van invloed van visuele beperking op gezin in adolescentiefase 
 Gemiddelde sd Minimum – Maximum 
Mate van invloed  
(N=65) 1.85 0.83 1 - 4 
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Professional-kenmerken 
In dit onderzoek is eveneens nagegaan op welke wijze professionals een bijdrage hebben geleverd in de 
adolescentiefase van de jongvolwassenen. Bij de vraag: Welke hulpverlener of leerkracht is tijdens je 
middelbare schoolperiode belangrijk voor jou geweest? moesten de respondenten aangegeven welke 
professional belangrijk voor hen was geweest. Voorst dienden zij, aan de hand van die betreffende 
professional, de bijbehorende vragen in te vullen. Gebleken is dat 49 van de 65 respondenten een 
hulpverlener of leerkracht noemde. De overige 16 respondenten beweerden geen hulp van een 
professional te hebben nodig gehad of geen belangrijke professional gekend te hebben. Van de 49 
respondenten gaf 41% aan een ‘leerkracht’ als belangrijke professional te hebben beschouwd. Hiertoe 
werden veelal leerkrachten met wie de respondenten een speciale (vertrouwens)band hadden opgebouwd, 
genoemd en soms werd de mentor genoemd. Daarnaast werd door 59% van de jongvolwassenen een 
‘medewerk(st)er van een instelling’ als belangrijke professional genoemd. Zo werden voornamelijk 
maatschappelijk werkers, schoolbegeleiders, groepsleiding, ambulant begeleiders en klassenleraren van 
speciale instellingen als Theofaan, Bartiméus en Visio genoemd.  
  De schaal hechting aan professional heeft betrekking op de kwaliteit van de relatie van de 
jongvolwassenen met hun profesional(s), tijdens de middelbare schoolperiode. Hiertoe moesten de 
respondenten antwoord geven op vragen als: mijn hulpverlener/leerkracht respecteert mijn gevoelens, als ik 
over mijn problemen praat met mijn hulpverlener/leerkracht voel ik me beschaamd of stom en mijn 
hulpverlener/leerkracht helpt mij om mezelf beter te begrijpen. De gemiddelde score op deze schaal 
bedraagt 3.0. Hiertoe scoorde 43% van de respondenten gemiddeld tussen de 2 en de 3 en scoorde 55% 
tussen de 3 en de 4. Deze uitkomsten betekenen dat de jongvolwassenen een kwalitatief goede relatie met 
hun professional(s) hadden. 
 
Op de open vraag: Op welke manier heeft/hebben jouw hulpverlener(s)/leerkracht(en) invloed gehad op 
hoe jij je voelde toen je tussen de 14 en 18 jaar was?, antwoordde de meerderheid van de respondenten 
(86%) positief. Slechts 8% van de onderzoeksgroep beweerde de invloed van de hulpverlener/leerkracht 
als negatief te hebben ervaren en 6% gaf een neutraal antwoord op deze vraag (zie tabel 4.9.1).  
 
Tabel 4.9.1: Ervaring en mate van invloed van professionals, in percentage respondenten 
Invloed 
 

Positief Negatief Neutraal 

Percentage respondenten 
(N=50) 86% 8% 6% 

 
 
Met behulp van de invloedvraag kan vastgesteld worden dat de hulpverlener(s)/leerkracht(en) over het 
algemeen enige invloed op de jongvolwassenen hadden tijdens de adolescentiefase, daar de 
jongvolwassenen op deze vraag gemiddeld 2.1 scoorden (zie tabel 4.9.2). 
 
Tabel 4.9.2: Invloed van professionals in adolescentiefase 
 Gemiddelde Sd Minimum – Maximum 
Mate van invloed  
(N=64) 2.14 0.89 1 - 4 

 
 
 
Jongvolwassen-kenmerken 
De schaal relatiesatisfactie is door 25 respondenten ingevuld. Dit betekent dat 38% van de 
jongvolwassenen op het moment van het onderzoek een relatie had. Van deze 25 respondenten was 56% 
vrouw en 44% man. Gemiddeld scoorden de jongvolwassenen 5.3 op deze schaal. Hierbij scoorde 68% 
van de jongvolwassenen tussen de 5 en de 6. Dit houdt in dat zij, op het moment van het onderzoek, 
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tevreden waren met de relatie die zij met hun levenspartner hadden. Tevens blijkt dat geen van de 
respondenten ontevreden is met hun relatie, daar niemand tussen de 1 en de 3 heeft gescoord.  

Middels de schaal levenssatisfactie werd beoogd de tevredenheid van het leven van de 
jongvolwassenen (op dit moment) vast te stellen. De onderzoeksgroep scoorde gemiddeld 4.8 op deze 
schaal. Op basis hiervan kan gesteld worden dat de jongvolwassenen, op het moment van het onderzoek, 
redelijk tevreden waren met hun leven. Toch gaf 13% van de respondenten aan, niet tevreden te zijn met 
hun leven.  
 
 
 
4.2 Verschillen voor subgroepen 
 
Allereerst zal in paragraaf 4.2.1 worden ingegaan op de verschillen tussen mannen en vrouwen 
betreffende de verscheidene onderzoeksinstrumenten. Vervolgens zal in paragraaf 4.2.2 kort de 
verschiltoets voor blinden en slechtzienden worden beschreven. In paragraaf 4.2.3 zal de verschiltoets 
voor de verscheidene leeftijdscategorieën nader worden beschouwd. En tot slot zal in paragraaf 4.2.4 
worden nagegaan of er verschillen zijn in de hechtingsrelaties met respectievelijk peers, moeder, vader en 
professional(s). Hiertoe zullen de verschiltoetsen van de IPPA’s (Inventory of Parent and Peer 
Attachment) nader worden beschouwd. 
 
 
4.2.1 Verschillen tussen mannen en vrouwen 
 
Ter verheldering van de beschrijving van de verschiltoetsen bij mannen en vrouwen, is eveneens een 
indeling gemaakt in ‘adolescentie-kenmerken’, ‘peer-kenmerken’, ‘gezins-kenmerken’, ‘professional-
kenmerken’ en ‘jongvolwassen-kenmerken’. 
 
 
Adolescentie-kenmerken 
Uit tabel 4.10 blijkt dat er geen significante verschillen gevonden zijn tussen de mannen en vrouwen op de 
betreffende onderzoeksinstrumenten. Geconcludeerd kan worden dat de mannen en vrouwen ongeveer 
evenveel ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Daarnaast kan worden aangenomen dat de 
mannen en vrouwen evenveel moeite met persoonlijke ontwikkelingstaken hebben gehad en dat zij in 
ongeveer dezelfde mate de adolescentie al dan niet als een problematisch hebben ervaren. 
 
Tabel 4.10: Verschillen tussen mannen en vrouwen met betrekking tot adolescentie-kenmerken 
 Mannen 

 
Vrouwen Verschil t p 

Moeilijkheid van persoonlijke 
ontwikkelingstaken (N=35/30) 2.33 2.63 -0.30 -1.49 0.07 

Problematische ontwikkeling 
(N=35/30) 2.56 2.63 0.07 0.44 0.33 

Aantal ingrijpende 
levensgebeurtenissen (N=35/30) 2.89 2.40 0.49 0.98 0.17 

 
 
Ten behoeve van het instrument ‘tijdschema ontwikkelingstaken’ is gekeken naar de verschillende 
leeftijden waarop de mannen en vrouwen tot de verscheidende ontwikkelingstaken in staat waren. 
Onderstaande tabel (4.11) geeft weer dat de gemiddelde leeftijden voor mannen en vrouwen nauwelijks 
verschilden. Alleen bij de relationele ontwikkelingstaken meenden de vrouwen op een gemiddeld hogere 
leeftijd tot de taken in staat te zijn, dan de mannen (16.6 ten opzichte van 16.1), dit verschil is echter niet 
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significant. Gebleken is dat de jongvolwassen mannen en vrouwen gedurende de adolescentiefase op 
ongeveer dezelfde leeftijden tot de ontwikkelingstaken in staat waren. 
 
Tabel 4.11: Verschillen tussen mannen en vrouwen met betrekking tot ontwikkelingstaken 
Ontwikkelingstaken Mannen 

 
Vrouwen 

 
Verschil t p 

Persoonlijke ontwikkelingstaken 
(N=34/28) 15.94 16.04 -0.10 -0.28 0.39 

Relationele ontwikkelingstaken 
(N=34/30) 16.08 16.57 -0.49 -0.74 0.23 

Sociaal-maatschappelijke 
ontwikkelingstaken (N=32/29) 20.67 20.73 -0.60 -0.12 0.45 

Totaal 
(N=31/27) 17.08 17.13 -0.05 -0.13 0.45 

 
 
 
Peer-kenmerken 
Bij een vergelijking van de verschillen tussen mannen en vrouwen aangaande de peer-kenmerken: 
‘hechting aan leeftijdgenoten’, ‘omgang met leeftijdsgenoten’ en ‘sociaal aanvaard voelen’, zijn wederom 
geen significante verschillen gevonden (zie tabel 4.12). Geconcludeerd kan worden dat de mannen een 
even goede relatie met hun leeftijdgenoten hadden, als de vrouwen. Daarnaast blijkt dat de mannen en 
vrouwen evenveel met hun leeftijdgenoten omgingen en dat zij zich in dezelfde mate sociaal aanvaard 
voelden toen zij tussen de 14 en 18 jaar waren. 
 
Tabel 4.12: Verschillen tussen mannen en vrouwen met betrekking tot peer-kenmerken 
 Mannen 

gemiddeld 
Vrouwen 
gemiddeld 

Verschil t p 

Hechting aan leeftijdgenoten 
(N=35/30) 2.96 3.05 -0.09 -0.72 0.24 

Omgang met leeftijdsgenoten 
(N=35/30)  3.15 2.91 0.24 1.01 0.16 

Sociaal aanvaard voelen 
(N=35/30) 2.58 2.31 0.27 1.66 0.52 

 
 
 
Gezins-kenmerken 
Met betrekking tot de gezins-kenmerken is een significant verschil gevonden voor de schaal ‘hechting aan 
moeder’. Vastgesteld kan worden dat de mannen, ten opzichte van de vrouwen, een kwalitatief betere 
relatie met hun moeder hadden tijdens de adolescentiefase. De relatie met vader bleek zowel voor de 
mannen, als voor de vrouwen gelijk. Ook op de schalen ‘conflicten tussen adolescenten en hun ouders’, 
‘oudercentrisme’ en ‘cohesie’ werden geen verschillen gevonden (zie tabel 4.13). Dit betekent dat de 
vrouwen evenveel conflicten hadden met hun ouders tijdens de middelbare schoolperiode, als de mannen. 
Eveneens houdt dit in dat de vrouwen zich in dezelfde mate identificeerden met hun ouders, als de 
mannen en dat de betrokkenheid van de gezinsleden op elkaar even groot was. 
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Tabel 4.13: Verschillen tussen mannen en vrouwen met betrekking tot gezins-kenmerken 
 
 

Mannen 
gemiddeld 

Vrouwen 
gemiddeld 

Verschil t p 

Hechting aan moeder 
(N=35/30) 3.30 3.10 0.20 1.66 0.05* 

Hechting aan vader 
(N=34/28) 2.98 2.87 0.11 0.81 0.21 

Conflicten tussen ado’s & 
ouders (N=35/30) 2.03 2.02 0.01 0.08 0.47 

Oudercentrisme 
(N=35/30) 3.13 3.09 0.04 0.20 0.42 

Cohesie  
(N=35/30) 1.31 1.35 -0.04 -0.74 0.23 

 
 
 
Professional-kenmerken 
Onderstaande tabel (4.14) geeft weer dat er een significant verschil bestaat tussen mannen en vrouwen wat 
betreft de kwaliteit van de relatie met de professional(s). Dit betekent dat de vrouwen, ten opzichte van de 
mannen, een kwalitatief betere relatie met hun professional(s) hadden tijdens de adolescentiefase.  
 
Tabel 4.14: Verschillen tussen mannen en vrouwen met betrekking tot professional-kenmerken 
 Mannen 

gemiddeld 
Vrouwen 
gemiddeld 

Verschil t p 

Hechting aan professional(s) 
(N=35/30) 2.93 3.18 -0.25 -2.08 0.02* 

 
 
 
Jongvolwassen-kenmerken 
Uit tabel 4.15 blijkt dat er significante verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen wat betreft de 
‘relatiesatisfactie’ en ‘levenssatisfactie’. Dit houdt in dat vrouwen, op het moment van het onderzoek, 
meer tevreden te waren over zowel hun relatie als over hun leven. Ten aanzien van de huidige gegevens 
over welbevinden, eenzaamheid, zelfwaardering, handicap-acceptatie en grootte van sociaal netwerk 
werden geen significante verschillen tussen de mannen en de vrouwen gevonden. 
 
Tabel 4.15: Verschillen tussen mannen en vrouwen met betrekking tot jongvolwassen-kenmerken 
 Mannen 

gemiddeld 
Vrouwen 
gemiddeld 

Verschil t p 

Relatiesatisfactie  
(N=11/14) 4.81 5.72 -0.91 -3.29 0.00* 

Levenssatisfactie  
(N=34/30) 4.48 5.11 -0.63 -1.96 0.03* 

 
 
 
4.2.2 Verschillen tussen blinden en slechtzienden 
 
In dit onderzoek is eveneens nagegaan of er verschillen bestaan betreffende de verscheidene variabelen, 
aangaande blinden en slechtzienden. Hierbij moet worden opgemerkt dat slechts 14% van de 
onderzoeksgroep braille leest en daardoor voor dit onderzoek in de categorie ‘blind’ valt (zie paragraaf 
3.5).  
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 Er een verschil aangetoond in de moeilijkheid van het verwerven van persoonlijke 
ontwikkelingstaken. Hierbij hebben de blinde respondenten meer moeilijkheden ondervonden in het 
behalen van deze taken, dan de slechtziende respondenten. Voorts bleek dat de gezinnen van de blinde 
respondenten meer betrokken waren bij elkaar, dan de gezinnen van de slechtziende respondenten (zie 
tabel 4.16). Voor de overige variabelen in dit onderzoek zijn geen verschillen aangetoond, ook wat betreft 
de huidige gegevens over welbevinden, eenzaamheid, zelfwaardering, handicap-acceptatie en grootte van 
sociaal netwerk. 
 
Tabel 4.16: Verschillen tussen blinde en slechtziende respondondenten 
 Blinden 

 
Slechtzienden Verschil t p 

Moeilijkheid van persoonlijke 
ontwikkelingstaken (N=9/56) 2.89 2.40 0.49 1.67 0.05* 

Cohesie  
(N=9/56) 1.83 1.65 0.18 3.41 0.00* 

 
 
 
4.2.3 Verschillen tussen leeftijdscategorieën 
 
In dit onderzoek is eveneens nagegaan of er verschillen bestonden tussen de verscheidene 
leeftijdscategorieën, aangaande de ervaringen in de adolescentie, de invloed van belangrijke personen en 
gebeurtenissen en de verhoudingen binnen het gezin. De drie gehanteerde leeftijdscategorieën zijn: I = 21-
24 jaar, II = 25-28 jaar en III = 29-32 jaar. Tabel 4.17 bevat alleen die variabelen waarvoor significante 
verschillen aangetoond zijn. Wat betreft ‘moeilijkheid van persoonlijke ontwikkelingstaken’ blijkt 
categorie III hoger te scoren, dan zowel categorie I, als categorie II. Dit betekent dat de respondenten uit 
de oudste leeftijdsgroep de meeste moeite hebben ondervonden in het verwerven van ontwikkelingstaken. 
Tevens bleken dat zij ten opzichte van de twee andere leeftijdscategorieën de meeste emotionele 
problemen te hebben ervaren en voelden zij zich het minst sociaal aanvaard. Verder bleek er een 
significant verschil te zijn tussen categorie II en III aangaande de omgang met leeftijdgenoten. Dit duidt 
erop dat de respondenten uit de oudste leeftijdscategorie minder met hun leeftijdgenoten omgingen, dan de 
respondenten uit de middelste leeftijdscategorie. Voorts kan gesteld worden dat categorie II een 
kwalitatief betere relatie met moeder had, dan zowel categorie I, als categorie III. Daarnaast bleek dat 
categorie I een kwalitatief betere relatie met moeder had, dan categorie III. Op basis hiervan kan gesteld 
worden dat de respondenten uit de oudste leeftijdscategorie de minst goede relatie met moeder hadden, 
tijdens de adolescentiefase. 
 
Wanneer gekeken wordt naar het ‘tijdschema ontwikkelingstaken’, dan blijkt dat categorie III op alle drie 
de gebieden van de ontwikkelingstaken significant verschilt van categorie I. Dit houdt in dat de 
respondenten uit de oudste leeftijdscategorie op latere leeftijd tot de verschillende ontwikkelingstaken in 
staat waren, dan de respondenten uit de jongste leeftijdscategorie. Categorie III verschilt eveneens 
significant van categorie II aangaande de persoonlijke ontwikkelingstaken. Dit duidt erop dat zij op latere 
leeftijd tot deze taken in staat waren, dan de respondenten uit de middelste leeftijdscategorie. 
 Tot slot moet vermeld worden dat wat betreft de andere variabelen geen significante verschillen 
werden aangetoond. Eveneens zijn aangaande de huidige gegevens over welbevinden, eenzaamheid, 
zelfwaardering, handicap-acceptatie en grootte van sociaal netwerk, geen significante verschillen 
gevonden voor de verscheidene leeftijdscategorieën. 
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Tabel 4.17: Verschillen tussen leeftijdscategorieën  
Verschil in gemiddelde 

 
 

I-II I-III II-III 

F 

Moeilijkheid pers. ontw.taken 
 -0.19 -0.76* -0.58* 3.71 

Problematische ontwikkeling 
 -0.07 -0.63* -0.56* 4.69 

Hechting aan leeftijdgenoten 
 -0.17 0.19 0.37* 2.35 

Sociaal aanvaard voelen 
 -0.06 0.65* 0.71* 6.08 

Hechting aan moeder 
 -0.24* 0.34* 0.59* 6.93 

Persoonlijke ontwikkelingstaken 1 
 -0.36 -1.47* -1.11* 5.32 

Relationele ontwikkelingstaken 2 
 -0.52 -1.86* -1.34 2.07 

Soc.maatsch. ontwikkelingstaken 3 
 -1.05 -1.58* -0.52 2.79 

N=64      * p < .05      df=2      1 N=61      2 N=63      3 N=60 
 
 
 
4.2.4 Analyse van de Inventory of Parent and Peer Attachment 
 
Bij deze analyse is nagegaan of er verschillen bestaan in de kwaliteit van de relaties die de 
jongvolwassenen tijdens de adolescentiefase met peers, moeder, vader en professional(s) hadden. Tabel 
4.18 wijst uit dat de jongvolwassen in de adolescentiefase een kwalitatief betere relatie met hun moeder 
hadden dan met hun peers. Tevens blijkt dat de jongvolwassenen een kwalitatief betere relatie hadden met 
hun moeder dan met zowel hun vader, als hun professional(s). 
 
Tabel 4.18: Kwaliteit van relaties in adolescentiefase 
 Gemiddelde 

 
Verschil t p N 

peers – moeder 
 3.00 - 3.20 -0.20 -2.98 0.00* 65 

peers – vader 
 2.98 - 2.93 0.05 0.62 0.54 62 

peers – professional(s) 
 3.00 - 3.04 -0.04 -0.61 0.54 65 

moeder – vader 
 3.19 - 2.93 0.26 3.57 0.00* 62 

moeder – professional(s) 
 3.20 - 3.04 0.16 1.92 0.05* 65 

vader – professional(s) 
 2.93 - 3.04 -0.11 -1.279 0.21 62 

 
 
Om na te kunnen gaan hoe deze verschillen verklaard kunnen worden, is vervolgens onderzocht of er 
verschillen bestaan in de kwaliteit van de relaties die mannen, respectievelijk vrouwen tijdens de 
adolescentiefase met hun peers, moeder, vader en professional(s) hadden. Uit onderstaande tabel (4.19) 
kunnen enkele significante verschillen worden opgemaakt. Deze duiden erop dat de mannen tussen hun 
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14e en 18e jaar met zowel hun peers, als hun vader én hun professional(s), een kwalitatief slechtere relatie 
hadden dan met hun moeder. Op basis van deze analyses kan geconcludeerd worden dat de mannen tijdens 
de adolescentiefase de kwalitatief ‘beste’ relatie met hun moeder hadden. 
 
Tabel 4.19: Kwaliteit van relaties van mannelijke respondenten in adolescentiefase 
 Gemiddelde 

 
Verschil t p N 

peers – moeder 
 2.96 - 3.30 -0.34 -3.83 0.00* 35 

peers – vader 
 2.94 - 2.98 -0.04 -0.45 0.66 34 

peers – professional(s) 
 2.96 - 2.93 0.03 0.29 0.78 35 

moeder – vader 
 3.28 - 2.98 0.30 3.16 0.00* 34 

moeder – professional(s) 
 3.30 - 2.93 0.37 4.01 0.00* 35 

vader – professional(s) 
 2.98 - 2.92 0.06 0.71 0.48 34 

 
 
Bij het analyseren van de verschillen in hechtingsrelaties, is een nieuw verschil aan het licht gekomen. 
Tabel 4.20 geeft weer de vrouwen met hun professional(s) een kwalitatief betere relatie hadden dan met 
hun vader tijdens de adolescentiefase. Voor de andere hechtingsrelaties werden geen verschillen 
aangetoond, wat duidt op dat de vrouwen kwalitatief ‘even goede’ relaties met hen hadden. Tenslotte moet 
worden opgemerkt dat het verschil tussen de relatie met moeder en vader net niet significant is (0.08).  
 
Tabel 4.20: Kwaliteit van relaties van vrouwelijke respondenten in adolescentiefase 
 Gemiddelde 

 
Verschil t p N 

peers – moeder 
 3.05 - 3.10 -0.05 -0.49 0.63 30 

peers – vader 
 3.02 - 2.87 0.15 1.28 0.21 28 

peers – professional(s) 
 3.05 - 3.18 -0.13 -1.05 0.30 30 

moeder – vader 
 3.07 - 2.87 0.20 1.83 0.08 28 

moeder – professional(s) 
 3.10 - 3.18 -0.08 -0.60 0.55 30 

vader – professional(s) 
 2.87 - 3.19 -0.32 -2.25 0.03* 28 

 
 
Tevens is bij de analyse van de IPPA’s nagegaan of er verschillen bestaan in de kwaliteit van de relaties 
die blinden, respectievelijk slechtzienden tijdens de adolescentiefase met hun peers, moeder, vader en 
professional(s) hadden. Tabel 4.21 wijst uit dat slechtziende respondenten tussen hun 14e en 18e jaar met 
zowel hun peers, als hun vader een kwalitatief slechtere relatie hadden dan met hun moeder. Bij een 
vergelijking van de verschillende hechtingsrelaties onder de blinde respondenten werden geen verschillen 
gevonden. Dit betekent dat zij in de adolescentie kwalitatief even goede relaties met hun peers, ouders en 
professional(s) hadden. 
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Tabel 4.21: Kwaliteit van relaties van slechtziende respondenten in adolescentiefase 
 Gemiddelde 

 
Verschil t p N 

peers – moeder 
 2.98 - 3.19 -0.21 -2.93 0.01* 56 

moeder – vader 
 3.18 - 2.93 0.25 3.24 0.00* 54 

  
 
Tot slot is onderzocht of er binnen de drie leeftijdscategorieën verschillen bestaan in de kwaliteit van de 
relaties die de jongvolwassenen tijdens de adolescentiefase met peers, moeder, vader en professional(s) 
hadden. Op basis van deze analyses kan geconcludeerd worden dat er bij de respondenten uit categorie I 
(21-24 jaar) geen verschillen werden aangetoond, aangaande de verschillende hechtingsrelaties. 
Verondersteld kan worden dat zij met deze personen kwalitatief ‘even goede’ relaties hadden. 

Tabel 4.22 wijst uit dat de respondenten uit leeftijdscategorie II (25-28 jaar) een kwalitatief betere 
relatie met hun moeder hadden dan met zowel hun peers, als hun vader, als hun professional(s). Gesteld 
kan worden dat voor de respondenten uit die leeftijdscategorie, moeder een belangrijk persoon is geweest 
tijdens de adolescentiefase. 
  
Tabel 4.22: Kwaliteit van relaties van respondenten leeftijdscategorie II in adolescentiefase 
 Gemiddelde 

 
Verschil t p N 

peers – moeder 
 3.13 - 3.40 -0.27 -2.66 0.01* 27 

moeder – vader 
 3.39 - 3.04 0.35 3.43 0.00* 26 

moeder – professional(s) 
 3.40 - 3.10 0.30 2.50 0.02* 27 

 
 
Wat betreft de respondenten uit leeftijdscategorie III (29-32 jaar) kan gesteld worden dat zij tijdens de 
adolescentie een kwalitatief betere relatie met hun professional(s) hadden, dan met hun peers (zie tabel 
4.23). Voor de andere hechtingsrelaties werden geen verschillen aangetoond, wat erop duidt dat 
respondenten uit leeftijdscategorie III kwalitatief ‘even goede’ relaties hadden met hun ouders en peers en 
met hun ouders en professional(s). 
 
Tabel 4.23: Kwaliteit van relaties van respondenten leeftijdscategorie III in adolescentiefase 
 Gemiddelde 

 
Verschil t p N 

peers – professional(s) 
 2.77 - 3.04 -0.27 -2.99 0.14* 11 

 
 
 
4.3 Correlaties 
 
In deze paragraaf zullen verschillende correlatieanalyses worden gepresenteerd. Allereerst zal in paragraaf 
4.3.1 een beeld worden gegeven van de onderlinge verbanden met betrekking tot de verscheidene 
variabelen. Vervolgens zal in paragraaf 4.3.2 een overzicht worden gegeven van de correlaties tussen de 
beleving van de adolescentiefase en enkele huidige gegevens van de jongvolwassenen. 
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4.3.1 Correlaties tussen variabelen in het huidige onderzoek 
 
Er zijn vele onderlinge verbanden gevonden tussen de verscheidene variabelen. Deze bevindingen zijn 
weergegeven in tabel 4.24 (zie bijlage IV). De correlatieanalyses laten zowel gematigde correlaties 
(variërend van r = 0.28 tot r = 0.48), als betrekkelijk sterke correlaties (variërend van r = 0.50 tot r = 0.64) 
zien. 

Met betrekking tot de schaal ‘moeilijkheid persoonlijke ontwikkelingstaken’ is een sterk verband 
(r = 0.64) aangetroffen met de schaal ‘problematische ontwikkelingen’. Gesteld kan worden dat een hoge 
mate van moeilijkheden op ontwikkelingstaken tijdens de adolescentiefase, sterk samenhangt met een 
hoge mate van emotionele problemen. Daarnaast duidt een hoge mate van moeilijkheden in 
ontwikkelingstaken tijdens de adolescentie op een hoge mate van conflicten tussen adolescenten en hun 
ouders, een lage mate van hechting aan leeftijdgenoten, een lage mate van sociaal aanvaard voelen, een 
kwalitatief slechte relatie met moeder, een kwalitatief slechte relatie met vader en een lage mate van 
identificatie met ouders.  

Ook wat betreft de schaal ‘problematische ontwikkelingen’ zijn enkele verbanden aangetroffen. 
Zo blijkt een hoge mate van emotionele problemen in de adolescentie verband te houden met een 
kwalitatief slechte relatie met leeftijdgenoten, een lage mate van omgang met leeftijdgenoten, een lage 
mate van sociaal aanvaard voelen, een lage mate van hechting aan moeder en een lage mate van hechting 
aan vader. 
 De schaal ‘hechting aan leeftijdgenoten’ correleert met ‘omgang leeftijdgenoten’, ‘hechting aan 
moeder’, ‘hechting aan vader’, ‘cohesie’ en ‘sociaal aanvaard voelen’. Hierbij geldt dat een hoge mate van 
hechting aan leeftijdgenoten tijdens de adolescentiefase, samenhangt met een hoge mate van omgang met 
leeftijdgenoten, een kwalitatief goede relatie met moeder, een kwalitatief goede relatie met vader en een 
hoge mate van betrokkenheid van gezinsleden op elkaar. Met betrekking tot de schaal ‘sociaal aanvaard 
voelen’ werd een betrekkelijk hoge correlatie gevonden (r = 0.55). Dit betekent dat een hoge mate van 
hechting aan leeftijdgenoten tijdens de adolescentie nauw samenhangt met een hoge mate van sociaal 
aanvaard voelen. 
 De schaal ‘omgang leeftijdgenoten’ blijkt te correleren met ‘sociaal aanvaard voelen’ en ‘hechting 
aan vader’. Gesteld kan worden dat een hoge mate van omgang met leeftijdgenoten tijdens de middelbare 
schoolperiode, verband houdt met een hoge mate van sociaal aanvaard voelen en een hoge mate van 
hechting aan vader. 

Met betrekking tot de schaal ‘sociaal aanvaard voelen’ zijn eveneens enkele correlaties gevonden. 
Zo blijkt dat een hoge mate van sociaal aanvaard voelen tijdens de adolescentiefase samenhangt met een 
hoge mate van hechting aan moeder, een hoge mate van hechting aan vader, een hoge mate van 
betrokkenheid van gezinsleden op elkaar, een lage mate van conflicten tussen adolescenten en hun ouders 
en een lage mate van identificatie met ouders. 
 Een hoge mate op de schaal ‘hechting aan moeder’ tijdens de adolescentie correleert met een hoge 
mate van hechting aan vader, een hoge mate van identificatie met ouders en een hoge mate van 
betrokkenheid van gezinsleden op elkaar. Daarnaast is er een samenhang tussen de schalen ‘hechting aan 
moeder’ en ‘conflicten tussen adolescenten en hun ouders’. Zo blijkt dat een kwalitatief goede relatie met 
moeder in de adolescentie correleert met een lage mate van conflicten tussen adolescenten en hun ouders. 

De schaal ‘hechting aan vader’ hangt samen met ‘oudercentrisme’ en ‘cohesie’. Gebleken is dat 
een kwalitatief goede relatie met vader tijdens de adolescentiefase, met een hoge mate van betrokkenheid 
van gezinsleden op elkaar correleert. Daar een hoge correlatie (r = 0.55) is aangetoond op de schaal 
‘oudercentrisme’, kan men kan aannemen dat een hoge mate van hechting aan vader in de adolescentie 
sterk samenhangt met een hoge mate van identificatie met ouders.  

Wat betreft de schaal ‘conflicten tussen adolescenten en hun ouders’ kan vastgesteld worden dat 
een hoge mate van conflicten tijdens de adolescentiefase samenhangt met een hoge mate van identificatie 
met ouders en een hoge mate van betrokkenheid van gezinsleden op elkaar. Daarnaast blijkt de schaal 
‘oudercentrisme’ samen te hangen met de schaal ‘cohesie’. Gebleken is dat een hoge mate van 
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identificatie met ouders in de adolescentie correleert met een hoge mate van betrokkenheid van de 
gezinsleden op elkaar. 

Ook met betrekking tot de schaal ‘levenssatisfactie’ zijn enkele verbanden gevonden. Zo blijken 
een hoge mate van moeilijkheden in het verwerven van ontwikkelingstaken, een hoge mate van 
emotionele problemen en een hoge mate van conflicten tussen adolescenten en hun ouders tijdens de 
adolescentiefase, samen te hangen met een lage mate van levenssatisfactie in de jongvolwassenheid. 
Daarentegen blijken een hoge mate van hechting aan leeftijdgenoten, een hoge mate van sociaal aanvaard 
voelen en een hoge mate van hechting aan vader in de adolescentie te correleren met een hoge mate van 
levenssatisfactie in de jongvolwassenheid. 

Tot slot zullen enkele verbanden met de invloedvragen nader beschouwd worden. Deze correlaties 
dienen echter met enige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd, daar de betrouwbaarheid van deze 
schaal laag is (Cronbach’s Alpha 0.40). Zo blijkt een hoge mate van invloed van de visuele beperking 
tijdens de adolescentiefase te correleren met een hoge mate van moeilijkheden in het verwerven van 
ontwikkelingstaken, een hoge mate van emotionele problemen en een hoge mate van conflicten tussen 
adolescenten en hun ouders tijdens de adolescentie. Daarnaast is aangetoond dat een hoge mate van 
invloed van de visuele beperking tijdens de adolescentiefase correleert met een lage mate van 
levenssatisfactie in de jongvolwassenheid. 
 
 
 
4.3.2 Correlaties met welbevinden, eenzaamheid, zelfwaardering, handicap-acceptatie en sociaal 

netwerk (project Kef) 
 
Om na te kunnen gaan of er een relatie is tussen de beleving van de adolescentiefase en de huidige 
gegevens van de respondenten betreffende welbevinden, eenzaamheid, zelfwaardering, handicap-
acceptatie en sociaal netwerk, is een correlatieanalyse uitgevoerd. De gegevens van deze schalen zijn 
afkomstig uit het vervolgonderzoek van Kef (2005). In het onderzoek van Kef is gebruik gemaakt van de 
volgende onderzoeksinstrumenten; 
- De Cantrill-schaal (Cantrill, 1965); de meetpretentie van deze schaal is het gevoel van algeheel 

welbevinden van de jongvolwassenen. Dit is gemeten aan de hand van de vraag: Hoe voel jij je in het 
algemeen? De antwoordcategorie betreft een tien-puntsschaal, waarbij de respondent een getal kon 
kiezen tussen de 1 heel erg slecht en de 10 heel erg goed. 

- De Eenzaamheidsschaal voor adolescenten (De Jong-Gierveld, 1984); deze schaal heeft betrekking op 
de mate van eenzaamheid van de jongvolwassenen. Het aantal items bedraagt 11 en de 
antwoordcategorieën zijn: 1 ja, 2 min of meer, 3 nee. 

- De Rosenberg-schaal (Rosenberg, 1979); de meetpretentie van deze schaal is de zelfwaardering van 
de jongvolwassenen; de balans van positieve en negatieve gevoelens die de respondent ten aanzien van 
zichzelf heeft. Het aantal items bedraagt 10 en de antwoordcategorieën zijn: 1 past helemaal niet bij me, 
2 past eigenlijk niet bij me, 3 past een beetje bij me, 4 past goed bij me. 

- Een subschaal uit de Nottingham Adjustment Scale (Dodds & Flannigan, 1993); de meetpretentie van 
deze schaal is de mate van acceptatie van de beperking. Het aantal items bedraagt 10 en de 
antwoordcategorieën zijn: 1 helemaal mee eens, 2 mee eens, 3 niet mee eens en niet mee oneens, 4 niet 
mee eens, 5 helemaal niet mee eens. 

- De Social Network Map (Tracy & Whittaker, 1990); deze schaal bestaat uit een cirkelfiguur met acht 
taartpunten of sectoren. Deze sectoren stellen de verschillende groepen personen voor die de 
samenstelling van het netwerk bepalen: gezin, familie, vrienden, personen van school/werk, 
clubgenoten, buren, hulpverleners en jongeren uit de leefgroep. Voor elke sector werd de vraag 
gesteld; Welke namen van belangrijke personen wil je noemen? Aan de hand van het totaal aantal 
genoemde namen is de netwerkgrootte bepaald. 
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Tabel 4.25: Correlaties met huidige gegevens jongvolwassenen 
 Welbevinden Eenzaamheid Zelfwaar-

dering 
Acceptatie Sociaal 

netwerk 
Moeilijkheid van persoonlijke 
ontwikkelingstaken  -0.39** 0.35** -0.42** -0.16 -0.06 

Problematische ontwikkeling: 
emotionele problemen  -0.30* 0.35** -0.47** -0.36** -0.12 

Hechting aan leeftijdsgenoten 
 0.33* -0.47** 0.23 0.10 0.05 

Omgang met leeftijdgenoten 
 0.05 -0.35** 0.28* 0.15 0.07 

Sociaal aanvaard voelen 
 0.13 -0.29* 0.27* -0.16 0.05 

Hechting aan moeder 
 0.02 -0.17 0.10 -0.09 -0.16 

Hechting aan vader 1 
 0.22 -0.35* 0.34* -0.08 0.02 

Conflicten tussen 
adolescenten  & ouders  -0.13 0.27* -0.16 -0.18 0.09 

Oudercentrisme 
 0.03 -0.15 0.21 -0.05 -0.08 

Cohesie 
 0.22 -0.13 0.06 -0.19 -0.14 

Hechting aan professional(s) 
 0.04 -0.12 0.02 -0.01 0.04 

Invloedvragen 2 
 -0.22 0.19 -0.24 -0.26 0.19 

N=56      ** p < .01      * p < .05      1 N=53      2 N=55 
 
 
Gesteld kan worden dat de correlatieanalyse, ter bepaling van de relatie tussen de beleving van de 
adolescentiefase en de huidige situatie van de jongvolwassenen, gematigde correlaties laat zien (variërend 
van r = 0.27 tot r = 0.47), welke in tabel 4.25 zijn weergegeven. 

Er is een verband tussen welbevinden en zowel ‘moeilijkheid persoonlijke ontwikkelingstaken’, 
als ‘problematische ontwikkeling’. Zo correleert een hoge mate van welbevinden in de 
jongvolwassenheid, met een lage mate van moeilijkheid bij het verwerven van persoonlijke 
ontwikkelingstaken en een lage mate van emotionele problemen in de adolescentiefase. Daarnaast is er 
een verband tussen welbevinden en ‘hechting aan leeftijdgenoten’ aanwezig; een hoge mate van 
welbevinden in de jongvolwassenheid hangt samen met een kwalitatief goede relatie met leeftijdgenoten 
in de adolescentiefase. 

Wat betreft de schaal eenzaamheid, kan gesteld worden dat een hoge mate van eenzaamheid in de 
jongvolwassenheid correleert met meer moeilijkheden bij het verwerven van persoonlijke 
ontwikkelingstaken, meer emotionele problemen en meer conflicten tussen adolescenten en hun ouders in 
de adolescentiefase. Daarentegen blijkt een hoge mate van eenzaamheid in de jongvolwassenheid samen 
te hangen met een lage mate van hechting aan leeftijdgenoten, een lage mate omgang met leeftijdgenoten 
en een kwalitatief slechte relatie met vader in de adolescentie. 

Evenals bij de schaal welbevinden, bestaat er voor de schaal zelfwaardering een vergelijkbaar 
verband met ‘moeilijkheid persoonlijke ontwikkelingstaken’ en ‘problematische ontwikkeling’; een hoge 
mate van zelfwaardering hangt samen met een lage mate van moeilijkheid bij het verwerven van 
persoonlijke ontwikkelingstaken en een lage mate van emotionele problemen in de adolescentiefase. Ook 
zijn er correlaties gevonden waaruit blijkt dat een hoge mate van zelfwaardering in de jongvolwassenheid 
samenhangt met een hoge mate van omgang met leeftijdgenoten, een hoge mate van sociaal aanvaard 
voelen en een hoge mate van hechting aan vader in de adolescentie. 



Resultaten 
 

De adolescentie herzien 47

De schaal handicap-acceptatie blijkt te correleren met ‘problematische ontwikkeling’. Gesteld kan 
worden dat een hoge mate van acceptatie van de beperking in de jongvolwassenheid, duidt op een lage 
mate van emotionele problemen in de adolescentiefase. Verder zijn er voor deze variabele geen andere 
verbanden gevonden. 
 Tot slot kan men vaststellen dat er geen enkele correlatie is tussen (de grootte van het) sociaal 
netwerk en de resultaten van het onderzoek naar de beleving van de adolescentiefase. 
 
 
 
4.4 Vergelijking met adolescenten zonder visuele beperking 
 
In deze paragraaf zullen enkele uitkomsten van dit onderzoek worden vergeleken met de resultaten van het 
onderzoek ‘Opvoeden in Nederland’ uit 1996 (Rispens, Hermanns & Meeus, 1996). In het onderzoek naar 
de beleving van de adolescentiefase door jongvolwassenen is gebruik gemaakt van enkele 
onderzoeksinstrumenten uit dit onderzoek (Van Ammers et al, 1998). Hierdoor is het mogelijk de 
onderzoeksresultaten met elkaar te vergelijken en een verschiltoets te doen. Zodoende kunnen eventuele 
verschillen tussen adolescenten mét en adolescenten zónder een visuele beperking in kaart gebracht 
worden. Wel moet worden opgemerkt dat de uitkomsten van ‘Opvoeden in Nederland’ afkomstig zijn van 
vragenlijsten welke zijn verworven bij jongeren tijdens de adolescentiefase. De resultaten van het 
onderzoek van Van Weenen zijn daarentegen retrospectief; vanuit de jongvolwassenheid wordt 
teruggekeken op de adolescentiefase. 
 
Tabel 4.26: Verschiltoets Opvoeden in Nederland (1996) en onderzoek Van Weenen 

Opvoeden in NL 
(1996) 

Van Weenen 
 

 

Gemiddelde 
 

sd Gemiddelde 
 

sd 

Verschil z PR(z) 

Moeilijkheid pers. ontw.taken 
(N=489/65) 2.48 0.78 2.47 0.82 0.01 0.076 0.22 

Hechting aan leeftijdgenoten 
(N=496/65) 3.08 0.47 3.00 0.50 0.08 1.26 0.10 

Omgang leeftijdgenoten 
(N=498/65) 3.51 0.88 3.04 0.98 0.47 3.66 0.00* 

Sociaal aanvaard voelen 
(N=496/65) 2.75 0.38 2.42 0.64 0.33 4.05 0.00* 

Hechting aan moeder 
(N=488/65) 3.27 0.43 3.20 0.49 0.07 0.96 0.17 

Hechting aan vader 
(N=472/62) 3.10 0.47 2.93 0.57 0.17 2.25 0.01* 

Oudercentrisme 
(N=506/65) 3.21 0.73 3.11 0.66 0.10 1.09 0.14 

Persoonlijke ontw.taken 
(N=450/62) 14.68 1.31 15.98 1.30 -1.30 -7.38 0.00* 

Relationele ontw.taken 
(N=486/64) 13.91 1.78 16.31 2.60 -2.40 -7.17 0.00* 

Sociaal-maatschappelijke 
ontw.taken (N=485/61) 18.61 1.60 20.70 2.13 -2.09 -7.41 0.00* 

Totaal tijdschema ontw.taken 
(N=431/58) 15.47 1.18 17.10 1.37 -1.63 -8.64 0.00* 

* p < 0.05 
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Met behulp van de t-toets voor onafhankelijke groepen zijn enkele significante verschillen gevonden (zie 
tabel 4.26). Gebleken is dat de goedziende adolescenten (Rispens, Hermanns & Meeus, 1996) meer met 
hun leeftijdgenoten optrokken, dan de adolescenten met een visuele beperking. Tevens bleek dat de 
goedziende adolescenten zich meer sociaal aanvaard voelden, dan de adolescenten met een visuele 
beperking. Tot slot kan geconstateerd worden dat de adolescenten met een visuele beperking een 
kwalitatief minder goede relatie met hun vader hadden, dan de goedziende adolescenten uit het onderzoek 
‘Opvoeden in Nederland’.  
 De resultaten van de verschiltoetsen laten zien dat de jongeren niet op alle variabelen verschillen. 
Gesteld kan worden dat de adolescenten met een visuele beperking (Van Weenen) evenveel (of even 
weinig) moeite hebben ondervonden bij het verwerven van de verscheidene ontwikkelingstaken, in 
vergelijking met de goedziende adolescenten (Rispens, Hermanns & Meeus, 1996). Daarnaast bleek dat de 
adolescenten kwalitatief een even goede hechting met zowel hun leeftijdgenoten, als met hun moeder 
hadden. Tenslotte kan men constateren dat de adolescenten met een visuele beperking zich evenveel aan 
hun ouders identificeerden als de goedziende adolescenten. 
 
Ook wat betreft de schaal ‘tijdschema ontwikkelingstaken’ was het mogelijk een t-toets voor onafhankelijke 
groepen uit te voeren. Ten behoeve van de data van de goedziende adolescenten is gebruik gemaakt van 
Decović, Noom en Meeus (1997). Geconstateerd kan worden dat adolescenten met een visuele beperking 
op alle ontwikkelingstaken gemiddeld hoger scoren. Dit betekent dat de jongvolwassenen met een visuele 
beperking beweerden op latere leeftijd tot de verschillende ontwikkelingstaken in staat te zijn, dan de 
goedziende adolescenten (zie voor een vergelijking per item tabel 4.27, bijlage IV). 
 



Conclusie & discussie 
 

De adolescentie herzien 49

5. Conclusie & discussie 
 
 

Introductie 
In dit hoofdstuk zal aan de hand van de verschillende subvragen (zie paragraaf 3.1) antwoord worden 
gegeven op de centrale probleemstelling van dit onderzoek: Hoe hebben jongvolwassenen met een visuele 
beperking de adolescentiefase doorlopen? Hiertoe zullen in paragraaf 5.1 de belangrijkste conclusies van 
dit onderzoek beschreven worden. Vervolgens zal in paragraaf 5.2 de discussie centraal staan. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met aanbevelingen in paragraaf 5.3. 
 
 
5.1 Conclusie 
 
1. Hoe kijken jongvolwassenen terug op de adolescentiefase? 
Volgens De Wit, Van der Veer en Slot (1995) gaan adolescenten zich in de adolescentie heroriënteren en 
zichzelf kritisch bezien en raken ze via een proces van experimenteren vertrouwd met hun nieuwe 
mogelijkheden, terwijl ze ook beperkingen leren accepteren. Zo worden jongeren met een visuele 
beperking zich sterk bewust van hun beperking. Verwacht werd dan ook dat de visuele beperking voor de 
adolescenten extra belastend zou zijn of voor extra problemen zou kunnen zorgen.  

Op de schaal moeilijkheid van persoonlijke ontwikkelingstaken scoorden de respondenten 
gemiddeld 2.5, wat er op duidt dat zij het tamelijk makkelijk vonden deze taken te volbrengen. Niettemin 
gaf 25% aan wél moeite te hebben gehad bij het vervullen van deze ontwikkelingstaken. Daarnaast bleek dat 
op basis van de score op de schaal problematische ontwikkeling (emotionele problemen) kan worden 
gesteld dat de jongvolwassenen de adolescentiefase enigszins als een moeilijke of zware periode ervaren 
hebben. Bovendien scoorde 23% van de onderzoeksgroep gemiddeld tussen de 3 en de 4, wat duidt een op 
negatieve gemoedstoestand tijdens de adolescentiefase. 

Opgemerkt moet worden dat er een sterk verband (r = 0.64) is aangetroffen tussen de schaal 
‘moeilijkheid persoonlijke ontwikkelingstaken’ en de schaal ‘problematische ontwikkelingen’. Gesteld 
kan worden dat een hoge mate van moeilijkheden op ontwikkelingstaken tijdens de adolescentiefase sterk 
correleert met een hoge mate van emotionele problemen. Deze samenhang is rationeel logisch te noemen; 
als jongeren moeite hebben in het verwerven van persoonlijke ontwikkelingstaken, heeft dit een negatieve 
invloed op hun emotionele gestel en wanneer jongeren de adolescentie als een emotioneel moeilijke 
periode ervaren, zullen zij last ondervinden in het verwerven van de ontwikkelingstaken. 
  Op de schaal tijdschema ontwikkelingstaken moesten de jongvolwassenen aangeven op welke 
leeftijd zij voor het eerst tot verschillende taken in staat waren. De jongvolwassenen gaven aan gemiddeld 
16.0 jaar te zijn wat betreft de persoonlijke ontwikkelingstaken. Daarnaast bleken zij op gemiddeld 16.3-
jarige leeftijd tot de relationele ontwikkelingstaken in staat waren. En tot slot kan gesteld worden dat de 
jongvolwassenen op een gemiddelde leeftijd van 20.7 jaar tot de sociaal-maatschappelijke 
ontwikkelingstaken in staat waren. 
 Gringhuis, Moonen en Van Woudenberg (1996) stellen dat de adolescentie een fase is waarin veel 
gebeurt, wat moeilijk te overzien en te voorspellen is. In een samenleving waarin presteren, concurreren 
en uiterlijke verschijning een belangrijke rol spelen, kunnen bij adolescenten met een visuele beperking 
gevoelens van onbehagen, verwarring of zelfs angst ontstaan. Het kan voor hen een extra moeilijke 
opgave zijn om zijn eigen identiteit te ontwikkelen en zich onder wisselende omstandigheden staande te 
houden. Verwacht werd dan ook dat het hebben van een visuele beperking een negatieve invloed zou 
hebben op de beleving van de adolescentiefase. 

Om een goed beeld te kunnen krijgen van de wijze waarop de visuele beperking van invloed is 
geweest in de adolescentiefase, is een open vraag gesteld: Op welke manier hebben jouw problemen met je 
ogen invloed gehad op jou, toen je tussen de 14 en 18 jaar was? Geconcludeerd kan worden dat bijna 
driekwart van de onderzoeksgroep (73%) de beperking als negatief ervaren heeft. Maar 24% antwoordde 
neutraal en slechts 3% verklaarde het hebben van een visuele beperking als positief te hebben ervaren.  
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Om na te kunnen gaan of de invloed van de visuele beperking samenhangt met enkele andere 
aspecten in de adolescentie, is een correlatieanalyse uitgevoerd. Gebleken is dat een hoge mate van 
invloed van de visuele beperking tijdens de adolescentie correleerde met een hoge mate van moeilijkheden 
in het verwerven van ontwikkelingstaken, een hoge mate van emotionele problemen en een hoge mate van 
conflicten tussen adolescenten en hun ouders. Deze correlaties dienen echter met enige voorzichtigheid te 
worden geïnterpreteerd, daar de betrouwbaarheid van de schaal met invloedvragen betrekkelijk laag is 
(Cronbach’s Alpha 0.40).  

Vastgesteld kan worden dat de visuele beperking van invloed is geweest in de adolescentie. 
Vermoedelijk is niet louter de beperking bepalend voor een ‘negatieve’ beleving van de adolescentiefase, 
maar hangt dit samen met vele anderen aspecten. Zo kan men ervan uitgaan dat wanneer een adolescent 
moeilijkheden heeft gehad in het verwerven van ontwikkelingstaken, veel emotionele problemen had én 
regelmatig conflicten met ouders had, zij de adolescentie als een moeilijke of zware periode ervaren 
hebben. Bij het vaststellen van de mate van invloed van de visuele beperking tijdens de adolescentiefase, 
aan de hand van de invloedvragen, blijkt dat de beperking over het algemeen slechts ‘enige’ invloed heeft 
gehad. Op basis hiervan kan verondersteld worden dat niet zozeer het niet (goed) kunnen zien effect heeft 
gehad op de beleving van de adolescentie, maar meer het anderszijn tijdens deze fase.  

 
 
 

2.  Welke personen en gebeurtenissen zijn voor de jongvolwassenen belangrijk geweest? 
In de adolescentie speelt de sociale steun van vrienden en volwassenen een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van onder meer zelfvertrouwen. Kef (1999) toonde aan dat ouders en vrienden de meest 
belangrijke steunbronnen zijn voor jongeren die blind of slechtziend zijn. Daarnaast werd het belang van 
de steun van het formele netwerk (hulpverleners en leerkrachten) bij jongeren aangetoond.  
Uit het onderzoek blijkt dat de jongvolwassenen met zowel ouders, als peers en professionals een 
kwalitatief goede relatie hadden, allen hadden een gemiddelde IPPA-score rond de 3.0. Op basis hiervan 
kan worden verondersteld dat zij (erg) belangrijk voor de jongvolwassenen zijn geweest. Daarnaast kan 
geconcludeerd worden dat ouders over het algemeen behoorlijk veel tot enige invloed op de 
jongvolwassenen hadden tijdens de adolescentiefase. Helsen, Vollebergh en Meeus (2000) stellen dat de 
relatie met ouders de meest belangrijke basis vormt voor de psychologische ontwikkeling. Uit dit 
onderzoek blijkt dat de meerderheid van de respondenten (77%), de rol van de ouders als positief ervaren 
heeft. Niet meer dan 14% omschreef de rol van de ouders als neutraal en maar 9% omschreef deze als 
negatief. Deze overwegend positieve invloed van ouders zou hiertoe een goede bijdrage kunnen hebben 
geleverd aan de psychologische ontwikkeling van de jongvolwassenen tijdens de adolescentie. 
 
Rosenblum (2000) stelt dat de gevolgen van een visuele beperking een negatieve invloed kunnen hebben 
op het zelfbeeld van jongeren en op het idee dat zij hebben van wat hun rol in de maatschappij is. 
Verwacht werd dat hulp van professionals een positieve invloed zou hebben gehad op de 
jongvolwassenen. Het onderzoek wijst uit dat professionals over het algemeen enige invloed op de 
jongvolwassenen hadden tijdens de adolescentiefase. Maar liefst 86% van de respondenten heeft deze 
invloed als positief ervaren. Slechts 8% van de onderzoeksgroep heeft de invloed van de professional als 
negatief ervaren. Deze grotendeels positieve ervaringen met de professionals vormen beslist een goed 
signaal naar de het werkveld van jongeren met een visuele beperking. 
 
Gebleken is dat de jongvolwassenen hun leeftijdgenoten gemiddeld genomen ongeveer één keer per 
maand buiten schooltijd zagen. Echter, 34% van de onderzoeksgroep zag zijn/haar leeftijdgenoten 
ongeveer één keer per week buiten schooltijd. Onderzoek van Kef (1999) wees uit dat jongeren met een 
visuele beperking een significant kleiner sociaal netwerk hadden, dan goedziende jongeren. Een mogelijke 
verklaring voor de relatief beperkte omgang met leeftijdgenoten zou kunnen zijn dat adolescenten met een 
visuele beperking, als gevolg van hun beperking, minder aansluiting kunnen vinden bij leeftijdgenoten en 
daardoor ook minder vaak met hen optrekken. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de jongeren 
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minder vrije tijd hebben doordat alles, als gevolg van de beperking, meer tijd kost. Daarnaast speelt een 
beperkte mobiliteit vermoedelijk een rol. 

Verwacht werd dat de invloed van de leeftijdgenoten groot zou zijn geweest gedurende de 
adolescentie. De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat een groot deel van de respondenten (55%) de 
invloed van leeftijdgenoten als positief heeft ervaren, terwijl slechts 5% beweerde deze invloed als 
negatief te hebben ervaren. Geconcludeerd kan worden dat leeftijdgenoten een (vrij) grote en overwegend 
positieve invloed op de jongvolwassenen hebben gehad tijdens de adolescentie.  

Wat betreft het sociaal aanvaard voelen, is gebleken dat een deel van de respondenten zich wél 
door leeftijdgenoten geaccepteerd voelde tijdens hun middelbare schoolperiode, terwijl een ander deel van 
de jongvolwassenen niet goed wist in welke mate zij zich door leeftijdgenoten geaccepteerd voelden. Een 
verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat leeftijdgenoten niet goed op de hoogte zijn van de omgang met 
iemand met een visuele beperking, waardoor er problemen kunnen ontstaan. Dit leidt ertoe dat 
adolescenten met een visuele beperking niet goed aansluiting bij hen kunnen vinden en het gevoel hebben 
niet volledig geaccepteerd en gewaardeerd te worden (Peavey & Left, 2002). Opgemerkt moet worden dat 
ook de mate van hechting aan leeftijdgenoten van invloed is op de mate van sociaal aanvaard voelen, er 
werd hiertoe een betrekkelijk hoge correlatie gevonden (r = 0.55). Gesteld kan worden dat wanneer de 
jongeren een slechte relatie met hun leeftijdgenoten hadden, zij zich door hen weinig sociaal aanvaard 
voelden. Hiermee wordt het belang van de hechtingsrelatie met leeftijdgenoten en de gevolgen van 
‘slechte’ relaties extra benadrukt. 
 
Naast de invloed van ouders, peers en professionals kunnen ook ingrijpende gebeurtenissen van grote 
invloed zijn geweest op de beleving van de adolescentiefase. Zo gaf bijvoorbeeld 32% van de respondenten 
aan te zijn verhuisd, 45% was van school/opleiding veranderd en 26% was tijdens de adolescentiefase 
opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast bleek dat 54% van de respondenten een naaste familielid was 
verloren en dat van 35% een goede bekende was overleden. Het enigszins hoge percentage 
ziekenhuisopnames (26%) is vermoedelijk te verklaren aan de hand van problemen met de visuele 
beperking. Gemiddeld bleken de respondenten 2.7 ingrijpende gebeurtenissen te hebben meegemaakt toen 
zij tussen de 14 en 18 jaar waren. Geconcludeerd kan worden dat dit gemiddelde niet schrikbarend hoog is. 
Wel bedenkelijk is het feit dat 11% van de respondenten 6 of meer ingrijpende gebeurtenissen heeft 
meegemaakt. Over mogelijke invloed van deze gebeurtenissen op de respondent en daarmee de gevolgen 
voor zijn beleving van de adolescentie, tasten wij in het duister.  
 
 
 
3. Hoe lagen de gezinsverhoudingen en hoe zag het gezinsklimaat eruit? 
Gebleken is dat de jongvolwassenen zich tussen hun 14e en 18e jaar af en toe met hun ouders 
identificeerden. Deze geringe mate van oudercentrisme kan het gevolg zijn van het losmakingproces van 
de ouders, dat zich gedurende de adolescentie afspeelt. Vermoedelijk gaan adolescenten met een visuele 
beperking zich net als jongeren zonder een visuele beperking, afzetten tegen hun ouders. 

Geconcludeerd kan worden dat het slechter zien, minieme invloed heeft gehad op hoe de 
jongvolwassenen zich thuis voelde, toen zij tussen de 14 en 18 jaar waren. Van de respondenten meende 
72% dat de visuele beperking een positieve invloed had op zijn of haar rol binnen het gezin. Men kan 
hierbij denken aan het geaccepteerd voelen door de andere gezinsleden en het op dezelfde manier 
behandeld worden als de (al dan niet slechtziende) broer(s) en zus(sen). Een verklaring hiervoor zou 
gelegen kunnen zijn in de opvoedingsstijl van ouders. Eerder onderzoek (Udema, 1996; Wesseling, 1996) 
wees uit dat jongeren met een visuele beperking ouderlijk opvoedingsgedrag als ondersteunend ervaren, 
welke gekenmerkt wordt door affectiviteit, responsiviteit en betrokkenheid.  

Vaak gaat de adolescentie gepaard met een toename van conflicten. Echter, uit dit onderzoek is 
gebleken dat zich maar heel af en toe een conflict voordeed tussen de jongvolwassenen en hun ouders, 
toen zij tussen de 14 en 18 jaar waren. Slechts 5% van de onderzoeksgroep gaf aan ‘vaak’ conflicten met 
hun ouders te hebben gehad. Uit onderzoek van Wesselink (1996) bleek dat jongeren met een visuele 
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beperking ruimte ervaren om met ouders over problemen te praten. Daarnaast hebben zij het gevoel dat ze 
bij hun ouders terecht kunnen en dat zij door de ouders begrepen worden. Dit zou mogelijk het beperkte 
aantal conflicten tussen de respondenten en hun ouders kunnen verklaren. Wellicht zou eveneens de 
betrokkenheid van de gezinsleden bij elkaar hier een rol in kunnen spelen. Op de schaal cohesie scoorde 
78% van de onderzoeksgroep gemiddeld tussen de 1.5 en de 2.0. Dit duidt op een betrokkenheid van de 
gezinsleden bij elkaar tijdens de adolescentiefase. 

Wijzen deze gegevens wellicht op overprotectie door ouders tijdens de adolescentiefase? Nee, 
gesteld kan worden dat hoewel de gezinsleden betrokken waren bij elkaar, de jongvolwassenen de invloed 
van de ouders als positief ervaren hebben. Tevens bleek dat de relaties die de respondenten met hun 
ouders hadden, ‘goed’ waren. Vermoedelijk zouden, wanneer er sprake was geweest van overprotectie, de 
ervaringen minder positief, de relaties niet zo goed en het aantal conflicten tussen adolescenten en hun 
ouders (veel) hoger zijn geweest. 
 
 
 
4. Wat zijn de verschillen, aangaande de ervaringen in de adolescentie, de invloed van belangrijke 

personen en gebeurtenissen en de verhoudingen binnen het gezin, tussen: mannen en vrouwen, 
blinden en slechtzienden en verscheidene leeftijdscategorieën? 

Helsen, Vollebergh en Meeus (2000) toonden aan dat het belang van de steun van ouders afneemt 
gedurende de adolescentie. Tevens beweerden zij dat dit voor meisjes sterker geldt dan voor jongens. Bij 
de analyse van de IPPA’s is nagegaan of er verschillen bestaan in de kwaliteit van de relaties die de 
jongvolwassenen tijdens de adolescentiefase met peers, moeder, vader en professional(s) hadden. Hiertoe 
werden enkele significante verschillen aangetoond. Deze verschillen duiden erop dat de mannen tussen 
hun 14e en 18e jaar met zowel hun peers, als hun vader én hun professional, een kwalitatief slechtere 
relatie hadden dan met hun moeder. Op basis van deze analyses kan geconcludeerd worden dat de mannen 
tijdens de adolescentiefase de kwalitatief ‘beste’ relatie met hun moeder hadden. Daarnaast is gebleken dat 
de mannen een kwalitatief betere relatie met hun moeder hadden tijdens de adolescentiefase, dan de 
vrouwen. Dit verschil zou verklaard kunnen worden, doordat meisjes zich sneller onafhankelijk opstellen 
dan jongens. Wederom laat deze bevinding de belangrijke rol van de moeder zien. 

Wat betreft de hechtingsrelaties van de vrouwen, kan geconcludeerd worden dat zij een kwalitatief 
betere relatie met hun professional(s) hadden tijdens de adolescentiefase, dan de mannen. Dit is volledig in 
overeenstemming met de bevindingen van Kef (1999), zij toonde aan dat meisjes hogere steun-scores 
gaven aan professionals dan jongens.  

Tot slot moet opgemerkt worden dat in dit onderzoek geen verschillen voor mannen en vrouwen 
zijn aangetoond betreffende de moeilijkheid van persoonlijke ontwikkelingstaken, de problematische 
ontwikkeling, het aantal ingrijpende levensgebeurtenissen, het tijdschema ontwikkelingstaken, de hechting 
aan leeftijdgenoten, de omgang met leeftijdsgenoten en het sociaal aanvaard voelen. Geconcludeerd kan 
worden dat de mannen en vrouwen omtrent deze aspecten van de adolescentie, doorgaans dezelfde 
ontwikkelingen hebben doorgemaakt.  
 
In dit onderzoek is eveneens nagegaan of er verschillen bestaan tussen blinde en slechtziende 
respondenten, aangaande de ervaringen in de adolescentie, de invloed van belangrijke personen en 
gebeurtenissen en de verhoudingen binnen het gezin. Er werden significante verschillen gevonden op de 
schalen moeilijkheid van persoonlijke ontwikkelingstaken en cohesie. Met betrekking tot alle andere 
variabelen werden geen verschillen aangetoond. Geconcludeerd kan worden dat de blinde respondenten 
meer moeilijkheden hebben ondervonden in het verwerven van de persoonlijke ontwikkelingstaken, dan 
de slechtziende respondenten. Voorts bleek dat de gezinnen van de blinde respondenten meer betrokken 
waren bij elkaar, dan de gezinnen van de slechtziende respondenten. Echter, omdat slechts 14% van de 
onderzoeksgroep blind was, is het niet mogelijk voorgaande verschillen te generaliseren. Mogelijkerwijs 
zouden bij een grotere groep blinde respondenten, de uitkomsten van dit onderzoek anders zijn geweest. 
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Tot slot is in dit onderzoek nagegaan of er verschillen zijn tussen de drie leeftijdscategorieën betreffende 
de beleving van de adolescentiefase en de huidige gegevens. Gebleken is dat de respondenten in categorie 
III (29-32 jaar) de meeste moeite hebben gehad in het verwerven van persoonlijke ontwikkelingstaken en 
de meeste emotionele problemen hebben ervaren. Tevens blijkt dat zij zich, ten opzicht van de 
respondenten in de twee jongere leeftijdscategorieën, het minst sociaal aanvaard voelden en dat zij 
kwalitatief de ‘slechtste’ relatie met hun moeder hadden. Opmerkelijk is dat deze respondenten een 
kwalitatief betere relatie met hun professional(s) hadden, dan met hun peers. Echter, met de analyse van 
de verschiltoetsen tussen de verscheidene leeftijdscategorieën werd geen significant betere relatie met de 
professional aangetoond van categorie III ten opzichte van de andere twee leeftijdscategorieën. Toch 
hebben vermoedelijk de hoge mate van moeite in het verwerven van persoonlijke ontwikkelingstaken en 
de hoge mate van emotionele problemen, samen met de kwalitatief minder goed relatie met moeder, tot 
een hechtere relatie met de professional(s) geleid.  

Voorts kan geconstateerd worden dat de respondenten uit de oudste leeftijdscategorie bij alle 
ontwikkelingstaken aangaven op hogere leeftijd tot deze taken in staat te zijn, dan de respondenten uit de 
categorie I (21-24 jaar). Wellicht heeft deze oudere groep iets minder kunnen profiteren van de 
inclusiegedachte die tegenwoordig in de maatschappij leeft.  

Tenslotte zijn op de schaal levenssatisfactie enkele kleine (niet significante) verschillen 
aangetoond. De respondenten in de leeftijdscategorie 29-32 scoorden, met een gemiddelde van 4.3, het 
laagst op deze schaal; zij zijn het minst tevreden met hun leven (t.o.v. categorie I gemiddeld 4.9, categorie 
II gemiddeld 4.8). Op basis van het voorgaande zou verwacht kunnen worden dat de oudste respondenten, 
als gevolg van de bovengenoemde verschillen, een minder gunstig gestel zouden vertonen in de 
jongvolwassenheid. Echter, uit de analyses blijkt dat dit niet het geval is. Een mogelijke verklaring zou 
kunnen zijn dat deze respondenten een bepaalde leeftijdsfase bereikt hebben, waardoor zij een stabieler 
leven hebben opgebouwd en de gevolgen van de beleving van de adolescentiefase achter zich hebben 
gelaten. Daarnaast zou de lagere levenssatisfactie verklaard kunnen worden door het mogelijk bereiken 
van een nieuwe levensfase en daarmee het moeten aangaan van bijbehorende verplichtingen (het kopen 
van een huis, het krijgen van een kind). Begrijpelijk is dat dit soort levenstransities gepaard kunnen gaan 
met extra spanningen, wat tot een verminderde tevredenheid met het leven zou kunnen leiden. 
 
 
 
5. Op welke manier verschillen adolescenten met een visuele beperking van goedziende 

adolescenten, aangaande de beleving van de adolescentiefase? 
Omdat in het onderzoek naar de beleving van de adolescentiefase door jongvolwassenen met visuele 
beperking gebruik is gemaakt van enkele onderzoeksinstrumenten uit het onderzoek ‘Opvoeden in 
Nederland’ (Rispens, Hermanns & Meeus, 1996), was het mogelijk de onderzoeksresultaten met elkaar te 
vergelijken en een verschiltoets te doen. Bij het vergelijking van de resultaten zou zodoende een 
onderscheid gemaakt kunnen worden tussen adolescenten met een visuele beperking (Van Weenen) en 
goedziende adolescenten (Rispens, Hermanns & Meeus, 1996). Opgemerkt moet worden dat de 
uitkomsten van ‘Opvoeden in Nederland’ afkomstig zijn van vragenlijsten welke zijn verworven bij 
jongeren tijdens de adolescentiefase, terwijl de resultaten van het onderzoek van Van Weenen 
retrospectief zijn (vanuit de jongvolwassenheid wordt teruggekeken op de adolescentiefase). 

Gesteld kan worden dat goedziende adolescenten meer met hun leeftijdgenoten optrokken, dan 
adolescenten met een visuele beperking. Een verklaring voor deze lagere omgang met leeftijdgenoten zou 
kunnen liggen in het ‘gebrek’ aan sociale vaardigheden. Onderzoek (Kim, 2003) heeft uitgewezen dat 
mensen met een visuele beperking zich passief gedragen in sociale situaties. Afhankelijk van de ernst van 
de visuele beperking, missen zij veelal de mogelijkheid kennis van sociale vaardigheden op te doen, door 
te zien hoe anderen in hun omgeving zich gedragen. Ook de bevinding van Kef (1999), dat in de 
adolescentieperiode enkele persoonlijke kenmerken een belangrijke rol spelen bij het opbouwen en in 
stand houden van een persoonlijk netwerk, sluit hierbij aan. Het besef van anderszijn is bij veel jongeren 
met een visuele stoornis in deze periode sterk aanwezig. Bovendien kunnen de beperkte mobiliteit en de 
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geringer vrije tijd, als gevolg van de beperking, van invloed zijn geweest. Tot slot moet benoemd worden 
dat het mogelijk is dat jongeren zónder (visuele) beperking liever niet met leeftijdgenoten mét een 
(visuele) beperking optrekken. Wellicht zou het verschil in omgang met leeftijdgenoten middels deze 
bevindingen verklaard kunnen worden. 

Een ander significant verschil werd aangetoond met betrekking tot de schaal sociaal aanvaard 
voelen. Gebleken is dat de goedziende adolescenten zich meer sociaal aanvaard voelden dan de 
adolescenten met een visuele beperking. Vermoedelijk speelt het besef van anderszijn hierbij een rol, wat 
bij jongeren met een visuele stoornis in de adolescentie in sterke mate aanwezig kan zijn (Kef, 1999). 

Geconcludeerd kan worden dat de adolescenten met een visuele beperking een kwalitatief minder 
goede relatie met hun vader hadden, dan de goedziende adolescenten uit het onderzoek ‘Opvoeden in 
Nederland’. Onderzoek van De Boer en Loves (1996) wees uit dat vaders van jongeren met een 
lichamelijke beperking meer moeite hebben in het accepteren van de beperking. Dit lijkt ook op te gaan 
voor vaders van jongeren met een visuele beperking. Vermoedelijk heeft de geringe acceptatie van de 
beperking door vader invloed gehad op de kwaliteit van de relatie met de jongere tijdens de 
adolescentiefase. Een andere mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de moeder van de jongeren met een 
visuele beperking een heel belangrijke rol speelt.  

Tot slot kan geconcludeerd worden dat de jongeren met een visuele beperking niet op alle 
variabelen van de goedziende adolescenten verschilden. Zo bleek dat de adolescenten met een visuele 
beperking in dezelfde mate moeite hebben ondervonden bij het verwerven van de verscheidene 
ontwikkelingstaken, als de goedziende adolescenten. Daarnaast kan gesteld worden dat de adolescenten 
kwalitatief een even goede hechting met zowel hun leeftijdgenoten, als met hun moeder hadden. Tenslotte 
kan vastgesteld worden dat de adolescenten met een visuele beperking zich evenveel aan hun ouders 
identificeerden als de goedziende adolescenten. 

 
Een vergelijking van de uitkomsten op de schaal tijdschema ontwikkelingstaken leverde eveneens 
significante verschillen op. Gebleken is dat de jongvolwassenen tot zowel de persoonlijke-, als de 
relationele- en de sociaal-maatschaatschappelijke ontwikkelingstaken op een gemiddeld hogere leeftijd in 
staat waren, dan de goedziende adolescenten. Gringhuis, Moonen en van Woudenberg (1996) stellen dat 
het zich aanpassen aan de (consequenties van de) slechtziendheid een voortdurend proces van antwoord 
geven op de steeds veranderende eisen van iemands leven is. Een nieuwe fase in de ontwikkeling en 
veranderende omstandigheden kunnen opnieuw om aanpassing vragen. Zodoende is het verklaarbaar dat 
het voor adolescenten met een visuele beperking langer duurt bepaalde ontwikkelingstaken te volbrengen. 
Andere mogelijke verklaringen voor dit verschil zouden kunnen zijn dat de houding van ouders, 
hulpverleners en anderen in de maatschappij nogal eens betuttelend is. Ook worden jongeren met een 
visuele beperking soms als ‘zielig’ beschouwd of hebben anderen medelijden met hen. Hierdoor worden 
soms lage eisen aan de jongeren gesteld, wat eveneens tot een lagere of vertraagde ontwikkeling zou 
kunnen leiden. 
 
 
 
6. Hoe staan de jongvolwassenen nu in het leven? 
Ter beantwoording van deze vraag is in dit onderzoek gebruik gemaakt van twee onderzoeksschalen. De 
schaal levenssatisfactie beoogde de tevredenheid van het leven van de jongvolwassenen te meten en de 
schaal relatiesatisfactie de tevredenheid met de levenspartner. Tevens is door middel van een 
correlatieanalyse getracht verbanden te onderzoeken met andere variabelen, welke van invloed zijn op de 
mate levens- en relatiessatisfactie. 

Op het moment van het onderzoek had 38% van de jongvolwassenen een relatie. Van deze 
respondenten was 56% vrouw en 44% man. Gebleken is dat de jongvolwassenen tevreden waren met de 
relatie die zij met hun levenspartner hadden. Tevens bleek dat geen van de respondenten ontevreden is met 
hun relatie, daar niemand tussen de 1 en de 3 heeft gescoord. 



Conclusie & discussie 
 

De adolescentie herzien 55

Wat betreft de levenssatisfactie kan gesteld worden dat de jongvolwassenen, op het moment van 
het onderzoek, redelijk tevreden waren met hun leven. Gemiddeld scoorde de onderzoeksgroep 4.8 op 
deze schaal. Toch gaf 13% van de respondenten aan, niet tevreden te zijn met hun leven. Een eventuele 
verklaring voor deze ontevredenheid kan echter niet gegeven worden. Mogelijkerwijs zou er sprake 
kunnen zijn van een verband met de visuele beperking, daar een correlatieanalyse dit heeft uitgewezen. Zo 
blijkt een hoge mate van invloed van de visuele beperking tijdens de adolescentie te correleren met een 
lage mate van levenssatisfactie in de jongvolwassenheid. Dit verband dient echter met enige 
voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd, daar de betrouwbaarheid van deze invloedvragen betrekkelijk 
laag was (Cronbach’s Alpha 0.40). Daarnaast zijn wel enkele andere (gematigde) verbanden gevonden 
welke van invloed zijn op de levenssatisfactie. Zo blijken een hoge mate van moeilijkheden in het 
verwerven van ontwikkelingstaken, een hoge mate van emotionele problemen en een hoge mate van 
conflicten tussen adolescenten en ouders tijdens de adolescentiefase, samen te hangen met een lage mate 
van levenssatisfactie in de jongvolwassenheid. Een hoge mate van hechting aan leeftijdgenoten, een hoge 
mate van sociaal aanvaard voelen en een hoge mate van hechting aan vader in de adolescentie, blijken 
daarentegen te correleren met een hoge mate van levenssatisfactie in de jongvolwassenheid. Met 
betrekking tot de schaal relatiesatisfactie werden geen significante correlaties aangetoond. 

Tot slot is een verschiltoets uitgevoerd om eventuele verschillen tussen mannen en vrouwen aan te 
kunnen tonen. Gebleken is dat de vrouwen, op het moment van het onderzoek, meer tevreden waren over 
zowel hun relatie, als over hun leven. Hoe dit verschil verklaard zou kunnen worden, is echter onduidelijk. 
Mogelijk zijn vrouwen op deze gebieden sneller tevreden, of minder kritisch dan mannen. Daarnaast moet 
gesteld worden dat de vrouwen iets vaker een relatie hadden dan de mannen (56% t.o.v. 44%), ook dit zou 
het verschil in relatiessatisfactie kunnen verklaren.  
 
 
 
7. Is er een relatie tussen de beleving van de adolescentiefase en de huidige gegevens over
 welbevinden, eenzaamheid, sociaal netwerk, zelfwaardering en acceptatie van de beperking? 
Met behulp van onderzoeksgegevens afkomstig uit het vervolgonderzoek van Kef (2005), is een 
correlatieanalyse uitgevoerd. Op deze manier konden eventuele verbanden tussen de beleving van de 
adolescentiefase en huidige gegevens van dezelfde respondenten in hun jongvolwassenheid, betreffende 
welbevinden, eenzaamheid, sociaal netwerk, zelfwaardering en acceptatie van de beperking, worden 
onderzocht. 
 Op basis van de literatuur werd verwacht dat wanneer de adolescentiefase als een moeilijke of 
zware periode ervaren is, dit gevolgen zou kunnen hebben voor de gemoedstoestand van de 
jongvolwassene. Geconcludeerd kan worden dat een lage mate van welbevinden in de jongvolwassenheid, 
met een hoge mate van moeilijkheid bij het verwerven van persoonlijke ontwikkelingstaken en een hoge 
mate van emotionele problemen in de adolescentiefase correleert. Tevens hangt een lage mate van 
welbevinden in de jongvolwassenheid samen met een kwalitatief ‘slechte’ relatie met leeftijdgenoten in de 
adolescentie. Daarnaast werd verwacht dat het ervaren van de adolescentie als een moeilijke periode, 
eveneens samen zou hangen met een hoge mate van eenzaamheid in de jongvolwassenheid. Dit 
vermoeden werd bevestigd. Gebleken is dat een hoge mate van eenzaamheid in de jongvolwassenheid 
correleert met meer moeilijkheden bij het verwerven van persoonlijke ontwikkelingstaken, meer 
emotionele problemen en meer conflicten tussen ouders en adolescenten in de adolescentiefase. Ook blijkt 
een hoge mate van eenzaamheid in de jongvolwassenheid samen te hangen met een lage mate van 
hechting aan leeftijdgenoten, een lage mate omgang met leeftijdgenoten en een kwalitatief slechte relatie 
met vader in de adolescentie. 

Dat ook een lage mate van zelfwaardering in de jongvolwassenheid samenhangt met een hoge 
mate van moeilijkheid bij het verwerven van persoonlijke ontwikkelingstaken en een hoge mate van 
emotionele problemen in de adolescentiefase, kan op dezelfde wijze verklaard worden. Daarnaast 
correleert een lage mate van zelfwaardering in de jongvolwassenheid met een lage mate van omgang met 
leeftijdgenoten en een lage mate van sociaal aanvaard voelen in de adolescentie. Verschillende 
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onderzoeken (Huurre, 2000; Kef, 1999; Kef & Deković, 2004) toonde aan dat steun, over het algemeen, 
een positieve voorspeller is voor het welbevinden van adolescenten met een visuele beperking. Vooral de 
steun van leeftijdgenoten zou een belangrijke voorspeller zijn. Het hebben van veel vrienden, aansluiting 
kunnen vinden bij leeftijdgenoten en het gemakkelijk kunnen maken van vrienden, bleken goede 
voorspellers voor een groter zelfvertrouwen onder adolescenten met een visuele beperking. Het zou 
mogelijk kunnen zijn dat een beperkte omgang met leeftijdgenoten en een lage mate van sociaal aanvaard 
voelen in de adolescentie, tot een lage zelfwaardering in de jongvolwassenheid hebben geleid. En 
mogelijk heeft dit consequenties voor het welbevinden van de jongvolwassenen. Opvallend is dat een lage 
mate van zelfwaardering correleert met een lage mate van hechting aan vader. De Boer en Loves (1996) 
concludeerden dat vaders van jongeren met een lichamelijke beperking meer moeite hebben in het 
accepteren van de beperking. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat het moeilijk kunnen 
accepteren van de visuele beperking door vader, gevolgen heeft voor het gevoel van eigenwaarde van de 
jongvolwassene.  

Daarentegen is geen verband gevonden tussen de kwaliteit van de relatie met vader en de 
acceptatie van de beperking van de respondent in de jongvolwassenheid. Gebleken is dat slechts een hoge 
mate van emotionele problemen in de adolescentiefase, met een lage mate van acceptatie van de beperking 
in de jongvolwassenheid samenhangt. 

Tot slot kan men vaststellen dat er geen correlaties zijn tussen de schaal grootte van het sociaal 
netwerk en resultaten van het onderzoek naar de beleving van de adolescentiefase. Geconcludeerd kan 
worden dat op basis van dit onderzoek er geen verband is tussen de omvang van het huidige sociale 
netwerk van de jongvolwassenen en de gebeurtenissen in en beleving van de adolescentiefase. 
 
 
 
5.2 Discussie 
 
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee dit onderzoek is uitgevoerd, moet er rekening gehouden worden met 
een aantal beperkingen bij het interpreteren van de resultaten. De methodologische aspecten die van 
belang zijn in relatie tot de resultaten van dit onderzoek, zijn voornamelijk aspecten die verband houden 
met de methode van het onderzoek, de gebruikte vragenlijst en de samenstelling van de onderzoeksgroep. 
 Dit onderzoek is retrospectief; de respondenten dienden terug te kijken op hun adolescentiefase. 
Hiertoe werd de jongvolwassenen voornamelijk gevraagd terug te denken aan de periode dat zij tussen de 
14 en 18 jaar waren. Een nadeel hiervan is dat deze periode voor respondenten van 28 jaar en ouder, ruim 
10 jaar geleden is. Voor deze respondenten is het mogelijk lastiger om na te gaan wat zich in die periode 
afspeelde en welke gevoelens dat bij hen teweeg bracht, dan voor respondenten die de adolescentie pas 
enkele jaren achter zich hebben liggen. Een ander nadeel van deze wijze van informatieverzameling is dat 
het subjectieve informatie ten gevolge heeft, waardoor het nooit een volledig betrouwbaar beeld van de 
werkelijkheid weergeeft. Het is denkbaar dat de beleving van de adolescentiefase in de erop volgende 
jaren anders ‘gekleurd’ is geworden, als gevolg van de ontwikkelingen die de jongvolwassenen hebben 
meegemaakt.  
 De keuze voor het gebruik van bestaande vragenlijsten in dit onderzoek is voornamelijk gebaseerd 
op ‘hoge’ betrouwbaarheid van de schalen. Tevens gaf het gebruik van deze bestaande, gestandaardiseerde 
vragenlijsten de mogelijkheid om de resultaten te vergelijken met die van het onderzoek ‘Opvoeden in 
Nederland’ van Rispen, Hermanns en Meeus (1996). Een nadeel van het gebruik van gestandaardiseerde 
vragenlijsten heeft betrekking op de algemeenheid van de vragen. Zo dient de respondent bij iedere 
gestelde vraag een antwoord te kiezen uit vaststaande antwoordcategorieën. Hierbij is geen ruimte om de 
vraag in een situatiegebonden context te plaatsen. De vraag is in hoeverre het ontbreken van een context 
bij de vragen invloed heeft gehad op de antwoorden van de respondent. Daarnaast kan het voorgekomen 
zijn dat de respondenten een antwoord hebben moeten kiezen dat niet geheel bij hun situatie of mening 
paste. 
 Een belangrijk punt is de vergelijking van de resultaten van dit onderzoek met die van ‘Opvoeden 
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in Nederland’. Een groot verschil hierbij is dat de vragenlijsten van het onderzoek ‘Opvoeden in 
Nederland’ zijn afgenomen bij jongeren tijdens de adolescentiefase, terwijl de vragenlijsten voor dit 
onderzoek zijn afgenomen bij jongvolwassenen. Een van de voorgaande kritische punten toonde reeds het 
mogelijk vertekenende beeld van retrospectief onderzoek. Geconstateerd kan worden dat de aangetoonde 
significante verschillen tussen adolescenten met een visuele beperking en goedziende adolescenten, 
hierdoor met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. Om een betere vergelijking te 
kunnen maken met de resultaten van dit onderzoek, zou een retrospectief onderzoek onder 
jongvolwassenen zónder een visuele beperking over de beleving van adolescentiefase uitsluitsel kunnen 
bieden.  
 De data voor dit onderzoek zijn verkregen aan de hand van een zelfrapportage-vragenlijst. Hoewel 
bij deze vragenlijst de vertrouwelijke behandeling en anonieme verwerking van de gegevens benadrukt is, 
is het mogelijk dat respondenten antwoorden hebben gegeven die niet een betrouwbare indicatie van de 
werkelijkheid bevatten. Hierdoor moet gewezen worden op de mogelijkheid dat sociaal wenselijke 
antwoorden voor enige ruis in de betrouwbaarheid van de vragenlijst hebben gezorgd. 
 Opgemerkt moet worden dat de groep blinde respondenten klein was. Hierdoor is het statistisch 
gezien niet mogelijk, op basis van de bevindingen van deze groep, algemeen geldende uitspraken te doen. 
Mogelijkerwijs zouden bij een grotere groep blinde respondenten, de uitkomsten van dit onderzoek anders 
zijn geweest. 

Tot slot moet benoemd worden dat participatie in dit onderzoek op vrijwillige basis is geschied. 
Mogelijk heeft dit tot een selectie geleid. Zo zou het denkbaar kunnen zijn dat jongvolwassenen die tijdens 
de adolescentie nare ervaringen hebben opgedaan, deelname aan dit onderzoek hebben geweigerd. De 
vraag is hierdoor of de onderzoeksgroep een goede vertegenwoordiging vormt van jongvolwassenen met 
een visuele beperking in Nederland. 
 
 
 
5.3 Aanbevelingen 
 
Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek, kunnen enkele aanbevelingen worden gedaan voor 
jongeren met een visuele beperking en hun ouders en professionals en voor verder onderzoek. Daar het 
onderzoek naar de beleving van de adolescentiefase door jongvolwassenen met een visuele beperking 
retrospectief is, is het wenselijk op zoek te gaan naar goede vergelijkingsgegevens over retrospectieve data 
van jongvolwassenen zónder een beperking. Hiermee zou de beleving van de adolescentiefase door 
Nederlandse jongvolwassenen in kaart gebracht kunnen worden en zouden eventuele verschillen tussen 
jongvolwassenen mét en zónder een beperking aan het licht gebracht kunnen worden. Tevens zouden de 
uitkomsten van een onderzoek als deze, een bijdrage kunnen leveren aan het zo optimaal mogelijk 
ondersteunen, begeleiden en omgaan met jongeren tijdens de adolescentiefase.  

Eerder onderzoek toonde het belang van de steun van ouders bij jongeren met een visuele 
beperking aan. Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de rol van moeder tijdens de 
adolescentie wederom als ‘belangrijk’ kan worden gezien. Daarnaast bleek een kwalitatief goede relatie 
met vader in de adolescentie te correleren met een lage mate van eenzaamheid en een hoge mate van 
zelfwaardering tijdens de jongvolwassenheid. Opnieuw kan gesteld worden dat de betekenis van ouders 
bij jongeren met een visuele beperking groot is.  

Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kan gesteld worden dat de beleving van de 
adolescentiefase invloed heeft op ontwikkelingen in de jongvolwassenheid. Zo blijken de mate van 
moeilijkheid van persoonlijke ontwikkelingstaken en de mate van emotionele problemen tijdens de 
adolescentie van invloed te zijn op zowel welbevinden, als eenzaamheid en zelfwaardering tijdens de 
jongvolwassenheid. Beide variabelen vertonen een negatief verband met de kleuring van de 
jongvolwassenheid. Veel moeite bij het verwerven van persoonlijke ontwikkelingstaken en een hoge mate 
van emotionele problemen, correleren met een negatieve gemoedstoestand in de jongvolwassenheid. Op 
basis hiervan kan gesteld worden dat goede ondersteuning aan jongeren met een visuele beperking tijdens 
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de adolescentie noodzakelijk is. Deze ondersteuning zou kunnen bestaan uit het stimuleren van de omgang 
met leeftijdgenoten (daar een hoge mate van omgang met leeftijdgenoten samenhangt met een hoge mate 
van zelfwaardering en een lage mate van eenzaamheid in de jongvolwassenheid). Hierdoor zou tevens de 
kwaliteit van de relaties met leeftijdgenoten kunnen verbeteren, wat de jongeren eveneens ten goede zou 
komen.  

Voorts zal moeten worden gestreefd naar het zo optimaal mogelijk stimuleren van de 
zelfstandigheid van jongeren met een visuele beperking. Dit onderzoek wees uit dat de jongvolwassenen 
op een gemiddeld hogere leeftijd tot alle ontwikkelingstaken in staat waren tijdens de adolescentiefase, 
dan de goedziende adolescenten. Ouders wordt geadviseerd niet extra beschermend op te treden tijdens de 
adolescentie. Door de jongeren bepaalde kansen te geven en mogelijkheden te bieden zelfstandig dingen 
aan te pakken, over dingen mee te beslissen en zelfstandig bepaalde keuzes te laten maken, krijg de 
adolescent de kans zijn autonomie te vergroten. Door het laten blijken van vertrouwen in de jongere en 
door het benadrukken van het eigen kunnen, zal de adolescent zelfverzekerder worden.  

Tot slot kan gesteld worden dat de invloed van professionals door de jongvolwassen uit dit 
onderzoek als positief ervaren werd. Door de vrouwelijke respondenten werd de kwaliteit van de relatie 
met de professional zelfs als ‘beter’ omschreven, dan de relatie met vader. Men kan aannemen dat 
professionals een ondersteunende en belangrijke rol spelen in de adolescentie en daartoe wordt het van 
belang geacht jongeren met een visuele beperking serieus te nemen en te luisteren naar hun verhaal.  

Al het voorgaande zou ertoe bij kunnen dragen dat de adolescentie van jongeren met een visuele 
beperking vergemakkelijkt wordt. Hetgeen uiteindelijk zal kunnen bijdragen tot een positievere uitgroei in 
de jongvolwassenheid. 
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Samenvatting 
 
Ter afsluiting van de studie orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam is onderzoek verricht 
naar de beleving van de adolescentiefase door jongvolwassenen met een visuele beperking. Dit onderzoek 
is gekoppeld aan het follow-up project: longitudinale onderzoek naar de psychosociale ontwikkeling en 
sociale netwerken van adolescenten en jong-volwassenen met een visuele beperking, van Kef (2005). 
Naast het gebruik van eigen gegevens, is in het onderzoek naar de beleving van de adolescentiefase 
gebruik gemaakt van gegevens uit dit onderzoek. 

Uit de literatuur blijkt dat de adolescentiefase voor jongeren een emotioneel heftige en onzekere 
periode kan zijn. Zo maken zij in een korte tijd op zowel lichamelijk-, als cognitief- en sociaal gebied een 
aantal veranderingen door. Met de intrede van de puberteit verandert het lichaam van de jongere en neemt 
het lichaam volwassen vormen aan, de jongere ontwikkelt het abstract-logische denken en daarnaast gaat 
het zich losmaken van zijn of haar ouders en neemt de omgang met leeftijdgenoten toe. Een belangrijk 
onderwerp in de adolescentiefase is tevens de identiteitsontwikkeling; vragen als ‘wie ben ik’, ‘wat zijn 
mijn normen en waarden’ en ‘wat vind ik belangrijk in het leven’, kunnen de jongeren behoorlijk in hun 
greep houden. Verwacht werd dat jongeren met een visuele beperking meer moeite en problemen zouden 
hebben tijdens deze periode, als gevolg van hun beperking. De centrale probleemstelling van dit 
onderzoek luidt: Hoe hebben jongvolwassenen met een visuele beperking de adolescentiefase doorlopen? 
Dit is onderzoek uitgevoerd om adolescenten met een visuele beperking, hun ouders en professionals meer 
inzicht te verschaffen in de beleving van deze jongeren tijdens de adolescentie en om deze jongeren de 
adolescentiefase gemakkelijker te laten doorlopen. 

Met behulp van bestaande vragenlijsten, is een vragenlijst samengesteld waarmee het verloop van 
de adolescentiefase van de jongvolwassene in kaart kon worden gebracht. Hierbij is voornamelijk gebruik 
gemaakt van vragenlijsten uit het onderzoek ‘Opvoeden in Nederland’ uit 1996 (Rispens, Hermanns & 
Meeus). Door het gebruik van bestaande onderzoeksinstrumenten is de vragenlijst voornamelijk uit 
gesloten vragen opgebouwd. Om meer inzicht te verkrijgen in de persoonlijke beleving van de 
respondenten, is tevens gebruik gemaakt van open vragen. De dataverzameling heeft plaatsgevonden aan 
de hand van een computergestuurde vorm, namelijk het Computer Assisted Self-Administered 
Questionnaire (CASAQ). Dit is een methode waarbij de respondent zelf de vragenlijst invult op een 
computer. Hiertoe heeft de respondent een diskette via de post thuis gestuurd gekregen. Deze vorm van 
dataverzameling wordt ook wel Disk By Mail (DBM) genoemd. 

 
Uit het onderzoek van Kef zijn door interviewers 140 jongvolwassenen in de leeftijd van 21-32 jaar om 
medewerking aan dit onderzoek gevraagd. De onderzoeksgroep betreft uiteindelijk 65 respondenten. 
Verder kenmerkt de onderzoeksgroep zich doordat het voor 55% uit mannen en 45% uit vrouwen bestaat, 
van wie de gemiddelde leeftijd 25.6 jaar bedraagt. In de onderzoeksgroep bleken 9 blinde 
jongvolwassenen (14%) en 56 slechtziende jongvolwassenen (86%) aanwezig.  
 
Om te kunnen bepalen hoe jongvolwassenen met een visuele beperking terugkijken op de adolescentiefase 
is de moeilijkheid van persoonlijke ontwikkelingstaken gemeten. Gebleken is dat de respondenten het 
tamelijk makkelijk vonden deze taken te volbrengen. Niettemin gaf 25% aan wél moeite te hebben gehad 
bij het vervullen van deze ontwikkelingstaken. Daarnaast bleek dat op basis van de score op de schaal 
problematische ontwikkeling (emotionele problemen) de jongvolwassenen de adolescentiefase enigszins 
als een moeilijke of zware periode hebben ervaren. Bovendien gaf 23% van de onderzoeksgroep aan een 
negatieve gemoedstoestand te hebben gehad tijdens de adolescentiefase. Gesteld moet worden dat er een 
sterk verband (0.64) is aangetroffen tussen de schaal ‘moeilijkheid persoonlijke ontwikkelingstaken’ en de 
schaal ‘problematische ontwikkelingen’; een hoge mate van moeilijkheden op ontwikkelingstaken tijdens 
de adolescentiefase correleert sterk met een hoge mate van emotionele problemen. 

Op de schaal tijdschema ontwikkelingstaken gaven de jongvolwassenen aan gemiddeld 16.0 jaar te 
zijn, wat betreft de persoonlijke ontwikkelingstaken. Daarnaast bleken zij op gemiddeld 16.3-jarige leeftijd 
tot de relationele ontwikkelingstaken in staat te zijn. En wat betreft het aangaan van sociaal-
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maatschappelijke ontwikkelingstaken, waren zij gemiddelde 20.7 jaar.    
 In dit onderzoek is tevens onderzocht op welke wijze de visuele beperking van invloed is geweest 
in de adolescentiefase. Geconcludeerd kan worden dat bijna driekwart van de onderzoeksgroep (73%) de 
beperking als negatief ervaren heeft. Toch kan over het algemeen vastgesteld worden dat de beperking 
slechts ‘enige’ invloed heeft gehad. Op basis van een analyse van de invloed van de visuele beperking kan 
verondersteld worden dat niet zozeer het niet (goed) kunnen zien effect heeft gehad op de beleving van de 
adolescentie, maar meer het anderszijn tijdens deze fase.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat de jongvolwassenen met zowel ouders, als peers en professionals een 
kwalitatief goede relatie hadden. Op basis hiervan kan worden verondersteld dat zij (erg) belangrijk voor 
de jongvolwassenen zijn geweest. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat ouders over het algemeen 
behoorlijk veel tot enige invloed op de jongvolwassenen hadden tijdens de adolescentiefase. De 
meerderheid van de respondenten (77%) heeft de rol van ouders als positief ervaren. Voorts wijst het 
onderzoek uit dat professionals over het algemeen enige invloed op de jongvolwassenen hadden tijdens de 
adolescentiefase, welke maar liefst door 86% van de respondenten als positief ervaren is. Deze 
overwegend positieve ervaringen met de professionals vormen beslist een goed signaal naar de het 
werkveld van jongeren met een visuele beperking. 

Gebleken is dat de jongvolwassenen hun leeftijdgenoten gemiddeld ongeveer één keer per maand 
buiten schooltijd zagen. Echter, 34% van de onderzoeksgroep zag zijn/haar leeftijdgenoten ongeveer één 
keer per week buiten schooltijd. Verwacht werd dat de invloed van de leeftijdgenoten groot zou zijn 
geweest gedurende de adolescentie. De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat een groot deel van de 
respondenten (55%) de invloed van leeftijdgenoten als positief ervaren heeft, terwijl slechts 5% beweerde 
deze invloed als negatief te hebben ervaren. Geconcludeerd kan worden dat leeftijdgenoten een (vrij) grote 
en voornamelijk positieve invloed op de jongvolwassenen hebben gehad tijdens de adolescentie. Wat 
betreft het sociaal aanvaard voelen, is gebleken dat een deel van de respondenten zich wél door 
leeftijdgenoten geaccepteerd voelde tijdens hun middelbare schoolperiode, terwijl een ander deel van de 
jongvolwassenen niet goed wist in welke mate zij zich door leeftijdgenoten geaccepteerd voelden.  

Naast de invloed van ouders, peers en professionals kunnen ook ingrijpende gebeurtenissen van 
grote invloed zijn geweest op de beleving van de adolescentiefase. Gemiddeld bleken de respondenten 2.7 
ingrijpende gebeurtenissen te hebben meegemaakt toen zij tussen de 14 en 18 jaar waren, dit gemiddelde is 
niet schrikbarend hoog.  
 
Gebleken is dat de jongvolwassenen zich tussen hun 14e en 18e jaar af en toe met hun ouders 
identificeerden. Tevens bleek dat het slechter zien, minieme invloed heeft gehad op hoe de 
jongvolwassenen zich thuis voelde. Van de respondenten meende 72% dat de visuele beperking een 
positieve invloed had op zijn of haar rol binnen het gezin. Voorts is gebleken dat zich maar heel af en toe 
een conflict voordeed tussen de adolescenten en hun ouders. Slechts 5% van de onderzoeksgroep gaf aan 
‘vaak’ conflicten met hun ouders te hebben gehad. Op de schaal cohesie scoorde 78% van de 
onderzoeksgroep gemiddeld tussen de 1.5 en de 2.0, wat duidt op een betrokkenheid van de gezinsleden 
bij elkaar tijdens de adolescentiefase. 
 
Op basis van analyses van verschiltoetsen kan gesteld worden dat de mannen tijdens de adolescentiefase 
de kwalitatief ‘beste’ relatie met hun moeder hadden, ten opzicht van hun peers, vader en professional(s). 
Daarnaast is gebleken dat de mannen een kwalitatief betere relatie met hun moeder hadden, dan de 
vrouwen. Wat betreft de hechtingsrelaties van de vrouwen, kan geconcludeerd worden dat zij een 
kwalitatief betere relatie met hun professional(s) hadden tijdens de adolescentiefase, dan de mannen. Tot 
slot moet opgemerkt worden dat in dit onderzoek geen verschillen voor mannen en vrouwen zijn 
aangetoond betreffende de moeilijkheid van persoonlijke ontwikkelingstaken, de problematische 
ontwikkeling, het aantal ingrijpende levensgebeurtenissen, het tijdschema ontwikkelingstaken, de hechting 
aan leeftijdgenoten, de omgang met leeftijdsgenoten en het sociaal aanvaard voelen. Geconcludeerd kan 
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worden dat de mannen en vrouwen omtrent deze aspecten van de adolescentie, doorgaans dezelfde 
ontwikkelingen hebben doorgemaakt.  

In dit onderzoek is eveneens nagegaan of er verschillen bestaan tussen blinde en slechtziende 
respondenten. Er werden significante verschillen gevonden op de schalen moeilijkheid van persoonlijke 
ontwikkelingstaken en cohesie. Dit betekent dat de blinde respondenten meer moeilijkheden hebben 
ondervonden in het verwerven van de persoonlijke ontwikkelingstaken, dan de slechtziende respondenten. 
Voorts bleek dat de gezinnen van de blinde respondenten meer betrokken waren bij elkaar, dan de 
gezinnen van de slechtziende respondenten. Echter, omdat slechts 14% van de onderzoeksgroep blind 
was, is het niet mogelijk voorgaande verschillen te generaliseren.  
 
Middels een vergelijking van de resultaten van dit onderzoek met enkele onderzoeksinstrumenten uit het 
onderzoek ‘Opvoeden in Nederland’ (Rispens, Hermanns & Meeus, 1996), was het mogelijk een 
onderscheid te maken tussen adolescenten met een visuele beperking en goedziende adolescenten. Gesteld 
kan worden dat goedziende adolescenten meer met hun leeftijdgenoten optrokken, dan adolescenten met 
een visuele beperking. Een ander significant verschil werd aangetoond met betrekking tot de schaal 
sociaal aanvaard voelen. Gebleken is dat de goedziende adolescenten zich meer sociaal aanvaard voelden, 
dan de adolescenten met een visuele beperking. Vermoedelijk speelt hierbij het besef van anderszijn een 
rol. Tot slot kan gesteld worden dat de adolescenten met een visuele beperking een kwalitatief minder 
goede relatie met hun vader hadden, dan de goedziende adolescenten uit het onderzoek ‘Opvoeden in 
Nederland’. Een vergelijking van de uitkomsten op de schaal tijdschema ontwikkelingstaken leverde 
eveneens significante verschillen op. Gebleken is dat de adolescenten met een visuele beperking op zowel 
de persoonlijke-, als de relationele- en de sociaal-maatschaatschappelijke ontwikkelingstaken een 
gemiddeld hogere leeftijd invulden, dan de goedziende adolescenten. Vermoedelijk duurt het voor 
adolescenten met een visuele beperking, als gevolg van het voortdurend aanpassen aan de (consequenties 
van de) slechtziendheid, langer voordat zij bepaalde ontwikkelingstaken kunnen volbrengen. 
 
Ten behoeve van dit onderzoek is beoogde de tevredenheid met de levenspartner en de tevredenheid van 
het leven van de jongvolwassenen te meten. Op het moment van het onderzoek had 38% van de 
jongvolwassenen een relatie. Van deze respondenten was 56% vrouw en 44% man. Gebleken is dat de 
jongvolwassenen tevreden waren met de relatie die zij met hun levenspartner hadden. Wat betreft de 
levenssatisfactie kan gesteld worden dat de jongvolwassenen, op het moment van het onderzoek, redelijk 
tevreden waren met hun leven. Toch gaf 13% van de respondenten aan, niet tevreden te zijn. Een 
mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat er sprake is van een verband met de visuele beperking, daar een 
correlatieanalyse dit heeft uitgewezen. Tevens blijken een hoge mate van moeilijkheden in het verwerven 
van ontwikkelingstaken, een hoge mate van emotionele problemen en een hoge mate van conflicten tussen 
adolescenten en ouders tijdens de adolescentiefase, samen te hangen met een lage mate van 
levenssatisfactie in de jongvolwassenheid. Tot slot wees een verschiltoets uit dat de vrouwen, op het 
moment van het onderzoek, meer tevreden te waren over zowel hun relatie als over hun leven, dan de 
mannen. 
 
Met behulp van onderzoeksgegevens afkomstig uit het vervolgonderzoek van Kef (2005), is een 
correlatieanalyse uitgevoerd. Op deze manier zijn verbanden tussen de beleving van de adolescentiefase 
en huidige gegevens onderzocht. Geconcludeerd kan worden dat een lage mate van welbevinden in de 
jongvolwassenheid, met een hoge mate van moeilijkheid bij het verwerven van persoonlijke 
ontwikkelingstaken en een hoge mate van emotionele problemen in de adolescentiefase correleert. Tevens 
hangt een lage mate van welbevinden in de jongvolwassenheid samen met een kwalitatief ‘slechte’ relatie 
met leeftijdgenoten in de adolescentie. Daarnaast is gebleken dat een hoge mate van eenzaamheid in de 
jongvolwassenheid verband houdt met meer moeilijkheden bij het verwerven van persoonlijke 
ontwikkelingstaken, meer emotionele problemen en meer conflicten tussen adolescenten en hun ouders in 
de adolescentiefase. Eveneens blijkt een hoge mate van eenzaamheid in de jongvolwassenheid samen te 
hangen met een lage mate van hechting aan leeftijdgenoten, een lage mate omgang met leeftijdgenoten en 
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een kwalitatief slechte relatie met vader in de adolescentie. Ook een lage mate van zelfwaardering in de 
jongvolwassenheid hangt samen met een hoge mate van moeilijkheid bij het verwerven van persoonlijke 
ontwikkelingstaken en een hoge mate van emotionele problemen in de adolescentiefase.  
 
Dit onderzoek heeft uitgewezen dat jongvolwassenen met een visuele beperking de adolescentiefase als 
een enigszins moeilijke periode hebben ervaren, waarin de visuele beperking enige invloed heeft gehad. 
Voorts werden ouders, peers en professionals als belangrijk ervaren en namen zij veelal een positieve rol 
in tijdens de adolescentie. Verder bleek dat zich in de gezinnen van de jongeren met een visuele beperking 
opvallend weinig conflicten voordeden en dat de gezinsleden erg betrokken waren bij elkaar. Op het 
moment van het onderzoek waren de jongvolwassenen tevreden over zowel hun leven, als over hun 
relatie. Tot slot moet opgemerkt worden dat op basis van dit onderzoek gesteld kan worden dat de 
beleving van de adolescentiefase van invloed is op de jongvolwassenheid; het ervaren van de adolescentie 
als een ‘zware’ periode, vindt zijn weerslag in de gesteldheid van de respondenten in de 
jongvolwassenheid. Laat dit een aansporing zijn voor ouders en professionals om jongeren met een visuele 
beperking in de adolescentiefase te ondersteunen en hen helpen, opdat zij deze fase zo goed mogelijk 
kunnen doorlopen. 
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Puberteit en opvoeding 
 
Mensen die niet goed of slecht kunnen zien krijgen ongeacht de aard en de oorzaak van hun 
aandoening te maken met allerlei dagelijkse beperkingen. Er kunnen zich problemen voordoen, waar 
mensen zonder een visuele beperking geen of minder last van hebben. Voor jongeren met een visuele 
beperking kunnen deze problemen extra belastend zijn. Vooral omdat de puberteit een zeer 
belangrijke, onzekere en vormende fase is in het leven van de mens. In die puberteit vinden er 
verschillende veranderingen plaats, zowel in de persoon als in de sociale omgeving. Je gaat naar een 
andere school, je lichaam verandert, je vrienden veranderen, binnen het gezin nemen de relaties andere 
vormen aan. En je krijgt steeds meer eigen ideeën over hoe jij in het leven staat. Het is alsof je alles 
met andere ogen gaat zien. Natuurlijk kun je bij problemen steun krijgen van vrienden en vriendinnen 
die in dezelfde fase zitten, of misschien van oudere broers of zussen. Ook de rol van de ouders mag 
hier niet weggelaten worden. Sommige jongeren vinden veel steun bij hen, terwijl anderen niets van ze 
willen weten. Soms heb je ook problemen die je met niemand dúrft te delen, die je liever aan niemand 
vertelt. 
Naast de al bestaande problemen van jongeren die blind of slechtziend zijn, komen al deze 
onzekerheden er nog eens bij. Hoe hebben deze jongeren hun puberteit doorlopen en in hoeverre 
speelden hun ouders daar een rol bij? 
 
Hier wil ik een onderzoek naar gaan doen voor mijn afstudeerscriptie. Hoe is de puberteit verlopen, en 
dan bedoelen we niet de lichamelijke veranderingen! En hoe hebben zij hun opvoeding beleefd en wat 
voor invloed heeft de opvoeding op hen gehad? Voor dit onderzoek kan ik ook jouw mening 
gebruiken, want ook jij bent eens een adolescent geweest! Graag zou ik willen weten hoe jij dit 
ervaren hebt. Iedere stem telt, iedereen heeft een eigen verhaal dus ik zou zoveel mogelijk verhalen 
willen horen! Aan de hand van een aantal vragen wil ik te weten komen wat en wie er zo belangrijk 
is/zijn geweest gedurende je puberteit. Dit zal gebeuren met behulp van een korte vragenlijst. 
Misschien dat ik met de kennis die ik hierdoor hoop op te doen, anderen kan steunen en helpen hun 
puberteit makkelijker te doorlopen. Wil je mij meehelpen? Ik hoor het graag van je. 
Alvast bedankt! 
 
Groeten Esther van Weenen, 
 
4e jaars student Pedagogische Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam. 
 
Telefoonnummer: 06-… 
 
 
Gegevens respondent: 
 
Nummer: 
 
Telefoon: 
 
 



 
 
 

Bijlage II 
 
 

Instructiebrief Diskette 
 



Amsterdam, mei 2004       Respondentnummer:  
 
 
Beste …, 
 
 
Het heeft even geduurd, maar hier is hij dan! De vragenlijst voor mijn scriptieonderzoek naar de 
puberteit, de adolescentiefase en de opvoeding van jongvolwassenen die blind of slechtziend zijn. Ik 
voer dit onderzoek uit naar aanleiding van mijn studie orthopedagogiek aan de Universiteit van 
Amsterdam, onder begeleiding van Sabina Kef. In mijn afstudeerscriptie wil ik onderzoeken hoe de 
adolescentie van deze jongvolwassenen is verlopen. Hoe hebben zij hun opvoeding beleefd en wat 
voor invloed heeft de opvoeding op hen gehad? Graag zou ik willen weten hoe jij dit ervaren hebt, 
want ook jij bent eens een adolescent geweest! Aan de hand van een aantal vragen wil ik te weten 
komen wat en wie er zo belangrijk is/zijn geweest gedurende je adolescentiefase. 
 
In deze enveloppe tref je een diskette met daarop mijn vragenlijst. Je kunt de vragenlijst starten via de 
A-schijf van je computer, door dan te kiezen voor WinQue. Of via Start, dan kies je Run of Uitvoeren 
en vervolgens toets je A:\winque.exe. Het programma is makkelijk in gebruik. Je kunt telkens een 
vraag teruggaan door op ‘Previous’ te clicken en een vraag vooruit gaan door op ‘Next’ te clicken. Dit 
wordt aan het begin van de vragenlijst ook nog uitgelegd. Bij één van de eerste vragen moet je jouw 
respondentnummer intypen, deze staat bovenaan deze brief vermeld. 
 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer een uur. Het is de bedoeling dat je de vragenlijst in één 
keer maakt, want je kunt niet tussen door stoppen of hem opslaan! Ga er dus rustig voor zitten. De 
vragenlijst bestaat veelal uit gesloten vragen, en bevat daarnaast enkele open vragen.  
Bij de gesloten vragen kun je kiezen uit verschillende antwoord-mogelijkheden. En bij de open vragen 
gaat het helemaal om jouw eigen verhaal. Ik hoop dat je de vragen zo eerlijk mogelijk wilt 
beantwoorden.  
 
In de enveloppe zit ook een antwoordenveloppe waarop een antwoordnummer vermeld staat. Hiermee 
kan je de diskette gratis terugsturen, je hoeft dus geen postzegel te gebruiken! Je hebt tot vrijdag 11 
juni de tijd om de vragenlijst te maken. Ik hoop dat je hem zo spoedig mogelijk terugstuurt, zodat ik 
alle gegevens kan gaan verwerken. Ik verwacht dat ik met de kennis die ik door het onderzoek op doe, 
andere blinde en slechtziende adolescenten te kunnen steunen en helpen hun adolescentiefase 
makkelijker te doorlopen.  
 
Mocht je vragen hebben over de vragenlijst of wil je achteraf een samenvatting hebben van de 
resultaten, dan ben ik te bereiken via mijn 06 of mijn e-mail. 
 
Vergeet niet om de antwoordenveloppe voor vrijdag 11 juni terug te sturen!! 
 
Ik wil je alvast heel hartelijk bedanken voor je medewerking en ik wens je veel plezier toe met het 
maken van mijn vragenlijst!  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Esther van Weenen 
Studente Orthopedagogiek 
Universiteit van Amsterdam 



 
 
 

Bijlage III 
 
 

Vragenlijst Van Weenen & Kef (2004) 
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I  Algemene Inleiding 
 
Welkom! 
 
Dit is de vragenlijst naar de puberteit, de adolescentiefase en de opvoeding van jongvolwassenen die 
blind of slechtziend zijn. 
 
Ga er lekker voor zitten, denk goed na bij de vragen en ga uit van je eerste indruk. 
 
Ik wens je veel succes!! 
 
 
Mensen die niet goed of slecht kunnen zien krijgen ongeacht de aard en de oorzaak van hun 
aandoening te maken met allerlei dagelijkse beperkingen. Er kunnen zich problemen voordoen, waar 
mensen zonder een visuele beperking geen of minder last van hebben. Voor jongeren met een visuele 
beperking kunnen deze problemen extra belastend zijn. Vooral omdat de adolescentiefase een zeer 
belangrijke, onzekere en vormende fase is in het leven van de mens. In die adolescentiefase vinden er 
verschillende veranderingen plaats, zowel in de persoon als in de sociale omgeving. Je gaat naar een 
andere school, je lichaam verandert, je vrienden veranderen, binnen het gezin nemen de relaties andere 
vormen aan. En je krijgt steeds meer eigen ideeën over hoe jij in het leven staat. Het is alsof je alles 
met andere ogen gaat zien. Natuurlijk kun je bij problemen steun krijgen van vrienden en vriendinnen 
die in dezelfde fase zitten, of misschien van oudere broers of zussen. Ook ouders kunnen hier een rol 
bij spelen. Sommige jongeren vinden veel steun bij hen, terwijl anderen juist in deze periode niets van 
hen willen weten. Soms heb je ook problemen die je met niemand dúrft te delen, die je liever aan 
helemaal niemand vertelt. Naast de al bestaande problemen van jongeren die blind of slechtziend zijn, 
komen al deze onzekerheden er nog eens bij. Dat zal de adolescentiefase, naar verwachting, extra 
lastig kunnen maken voor jongeren met een visuele beperking. Maar hoe hebben zij dat zelf ervaren? 
Daar gaat dit onderzoek over. 
 
Hoe kijk je terug op je adolescentiefase en hoe heb jij je opvoeding ervaren? Het gaat hierbij om jouw 
eigen beleving. Hoe kijk jij terug op je middelbare schoolperiode en wat voor gevoel krijg je daarbij? 
Het is de bedoeling dat je bij de vragen steeds terugdenkt aan de leeftijd tussen de 14 en 18 jaar. 
 
Dit onderzoek bestaat grotendeels uit gesloten vragen, en bevat daarnaast enkele open vragen. Bij de 
gesloten vragen kun je kiezen uit een paar cijfertoetsen als antwoord. En bij de open vragen gaat het 
veelal om jouw eigen ervaring en is het de bedoeling dat je jouw verhaal intikt. Elke gesloten vraag 
moet worden afgesloten met een 'enter', zodat je weet dat je aan de volgende vraag begint. En na het 
intypen van je antwoord op een open vraag, kan je doorgaan naar de volgende vraag door op 'Next' te 
clicken, linksonder in beeld. Als je terug wilt naar een vorige vraag, kun je op 'Previous' clicken, naast 
'Next', of de Esc-toets gebruiken. Het onderzoek zal ongeveer uur duren. Probeer zo eerlijk mogelijk te 
antwoorden en ga uit van je eerste indruk. Veel plezier! 
 
 
Typ hier je respondentnummer in en type daarna een enter. 
 
 
Typ hier je geboortedatum in.  
Eerst de dag, dan de maand en dan het volledige jaartal.  
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II Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA); Hechting aan leeftijdgenoten 
 
De volgende vragen gaan over hoe jij omging met je leeftijdgenoten. Denk hierbij weer terug aan de 
tijd dat je tussen de 14 en 18 jaar was. Hoe vaak dacht jij of reageerde jij zoals hier beschreven staat? 
Je kunt telkens kiezen uit de antwoorden; 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Typ na elk antwoord een enter, zodat je door kunt gaan met de volgende vraag.  
Hierna komt de eerste vraag. 
 
Ik hoorde graag de mening van mijn vrienden over dingen die voor mij belangrijk waren. 
Hoe vaak was dat voor jou zo? 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Als ik ergens boos over was probeerden mijn vrienden dat te begrijpen.  
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Ik wou dat ik andere vrienden had. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Mijn vrienden stimuleerden mij om over mijn problemen te praten. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Mijn vrienden luisterden naar wat ik te vertellen had. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Ik was vaker boos dan mijn vrienden dat wisten. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
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Het leek alsof mijn vrienden geïrriteerd waren door mij zonder een duidelijke reden. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Als ik met mijn vrienden praatte over mijn problemen voelde ik me beschaamd of stom.  
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Mijn vrienden vonden het belangrijk om te weten hoe het met me ging. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Ik voelde me eenzaam en een buitenbeentje als ik bij mijn vrienden was. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Ik vertelde mijn vrienden over mijn problemen en zorgen. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Ik voelde dat mijn vrienden hele goede vrienden waren. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
 
III Vragenlijst naar Contact met Leeftijdgenoten (VCL); Degree of Peer Activity (DPAL) 
 
De volgende vraag gaat over hoe vaak jij omging met leeftijdgenoten. Geef aan hoe vaak de volgende 
dingen gebeurden. Denk weer aan de tijd dat je tussen de 14 en 18 jaar was. Je kunt dit keer kiezen uit 
de volgende antwoordcategorieën; 
 1   nooit 
 2   een paar keer per jaar 
 3   ongeveer 1 keer per maand 
 4   ongeveer 1 keer per week 
 5   2 a 3 keer per week 
 6   elke dag 
Typ weer na elk antwoord een enter. 
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Hoe vaak zag jij je vrienden buiten school. 
 1   nooit 
 2   een paar keer per jaar 
 3   ongeveer 1 keer per maand 
 4   ongeveer 1 keer per week 
 5   2 a 3 keer per week 
 6   elke dag 
 
Hoe vaak had je een afspraak met een vriend/vriendin (een date). 
 1   nooit 
 2   een paar keer per jaar 
 3   ongeveer 1 keer per maand 
 4   ongeveer 1 keer per week 
 5   2 a 3 keer per week 
 6   elke dag 
 
Hoe vaak ging je naar een feest. 
 1   nooit 
 2   een paar keer per jaar 
 3   ongeveer 1 keer per maand 
 4   ongeveer 1 keer per week 
 5   2 a 3 keer per week 
 6   elke dag 
 
Hoe vaak sportte je samen met vrienden. 
 1   nooit 
 2   een paar keer per jaar 
 3   ongeveer 1 keer per maand 
 4   ongeveer 1 keer per week 
 5   2 a 3 keer per week 
 6   elke dag 
 
Hoe vaak ging je 's avonds uit met vrienden. 
 1   nooit 
 2   een paar keer per jaar 
 3   ongeveer 1 keer per maand 
 4   ongeveer 1 keer per week 
 5   2 a 3 keer per week 
 6   elke dag 
 
 
IV School Vragen Lijst/Sociaal Aanvaard Voelen (SVL/SAV) 
 
Het volgende onderdeel gaat over jou en jouw klas tijdens je middelbare schoolperiode, toen je tussen 
de 14 en 18 jaar was. Geef bij de volgende stellingen aan of dat voor jou wel of niet zo was. Kies 
daarbij uit de antwoordmogelijkheden; 
 1   dat is niet zo 
 2   dat weet ik niet 
 3   dat is zo  
En vergeet niet na elk antwoord de enter toets! 
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De meeste klasgenoten gingen leuker met elkaar om dan met mij. 
 1   dat is niet zo 
 2   dat weet ik niet 
 3   dat is zo  
 
Ik kon goed met mijn klasgenoten opschieten. 
 1   dat is niet zo 
 2   dat weet ik niet 
 3   dat is zo  
 
Ik vond dat we met aardige jongens/meisjes in de klas zaten. 
 1   dat is niet zo 
 2   dat weet ik niet 
 3   dat is zo 
 
Ik had in mijn klas weinig vrienden of vriendinnen. 
 1   dat is niet zo 
 2   dat weet ik niet 
 3   dat is zo  
 
Als ik klasgenoten vroeg of ze me wilden helpen, dan waren er genoeg die dat deden. 
 1   dat is niet zo 
 2   dat weet ik niet 
 3   dat is zo  
 
Ik werd vaak gepest door anderen uit de klas. 
 1   dat is niet zo 
 2   dat weet ik niet 
 3   dat is zo  
 
Ik vond het leuk om met mijn klasgenoten om te gaan. 
 1   dat is niet zo 
 2   dat weet ik niet 
 3   dat is zo 
 
Ik voelde me in de klas vaak eenzaam. 
 1   dat is niet zo 
 2   dat weet ik niet 
 3   dat is zo  
 
 
V Vragenlijst Ontwikkelingstaken tijdens de Adolescentie (VOA) 
 
Als je ouder wordt zijn er een aantal dingen, waarvan anderen verwachten dat je ze kunt. Hieronder 
staat een lijst met taken die jongeren op weg naar volwassenheid tegen kunnen komen. Kun je 
aangeven hoe moeilijk je het vond, tijdens je middelbare schoolperiode, om aan deze taken te 
voldoen? Je kunt kiezen uit de antwoorden; 
 1   makkelijk 
 2   tamelijk makkelijk 
 3   niet makkelijk/niet moeilijk 
 4   tamelijk moeilijk 
 5   moeilijk 
Typ na elk antwoord weer een enter. 
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Het accepteren van lichamelijke veranderingen  
(tevreden zijn met je eigen lichaam). 
 1   makkelijk 
 2   tamelijk makkelijk 
 3   niet makkelijk/niet moeilijk 
 4   tamelijk moeilijk 
 5   moeilijk 
 
Het zelfstandig nemen van belangrijke beslissingen  
(zelf beslissen over wat je doet). 
 1   makkelijk 
 2   tamelijk makkelijk 
 3   niet makkelijk/niet moeilijk 
 4   tamelijk moeilijk 
 5   moeilijk 
 
Het kunnen omgaan met verschillende dagelijkse situaties  
(geen problemen hebben met dingen die iedere dag gebeuren). 
 1   makkelijk 
 2   tamelijk makkelijk 
 3   niet makkelijk/niet moeilijk 
 4   tamelijk moeilijk 
 5   moeilijk 
 
Het ontwikkelen van zelfbewustzijn  
(jezelf leren kennen, je eigen gedrag begrijpen). 
 1   makkelijk 
 2   tamelijk makkelijk 
 3   niet makkelijk/niet moeilijk 
 4   tamelijk moeilijk 
 5   moeilijk 
 
Het ontwikkelen van normen en waarden  
(voor jezelf bedenken welke ideeën je goed of slecht vindt). 
 1   makkelijk 
 2   tamelijk makkelijk 
 3   niet makkelijk/niet moeilijk 
 4   tamelijk moeilijk 
 5   moeilijk 
 
Het vinden van innerlijke rust  
(tevreden zijn over jezelf, jezelf gelukkig voelen). 
 1   makkelijk 
 2   tamelijk makkelijk 
 3   niet makkelijk/niet moeilijk 
 4   tamelijk moeilijk 
 5   moeilijk 
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VI Vragenlijst Depressie bij Adolescenten (VDA); Depressive Mood List (DML), aangepaste 

versie 
 
Hoe kijk je terug op je adolescentiefase. Was het een moeilijke of zware periode? Hoe waren de 
volgende gevoelens of gedachten op jou van toepassing? Je kunt dit keer kiezen voor; 
 1   Paste helemaal niet bij me 
 2   Paste eigenlijk niet bij me 
 3   Paste een beetje bij me 
 4   Paste goed bij me 
Sluit elk antwoord weer af met een enter. 
 
Het lastig vinden om anderen om hulp te vragen. 
 1   Paste helemaal niet bij me 
 2   Paste eigenlijk niet bij me 
 3   Paste een beetje bij me 
 4   Paste goed bij me 
 
Tevreden zijn over jezelf, je gelukkig voelen. 
 1   Paste helemaal niet bij me 
 2   Paste eigenlijk niet bij me 
 3   Paste een beetje bij me 
 4   Paste goed bij me 
 
Weinig hoop voor de toekomst hebben. 
 1   Paste helemaal niet bij me 
 2   Paste eigenlijk niet bij me 
 3   Paste een beetje bij me 
 4   Paste goed bij me 
 
Het moeilijk vinden om aan iets nieuws te beginnen. 
 1   Paste helemaal niet bij me 
 2   Paste eigenlijk niet bij me 
 3   Paste een beetje bij me 
 4   Paste goed bij me 
 
Zich teveel zorgen maken over dingen. 
 1   Paste helemaal niet bij me 
 2   Paste eigenlijk niet bij me 
 3   Paste een beetje bij me 
 4   Paste goed bij me 
 
Het moeilijk vinden om gevoelens te tonen. 
 1   Paste helemaal niet bij me 
 2   Paste eigenlijk niet bij me 
 3   Paste een beetje bij me 
 4   Paste goed bij me 
 
Zich in nieuwe situaties vaak ongemakkelijk voelen. 
 1   Paste helemaal niet bij me 
 2   Paste eigenlijk niet bij me 
 3   Paste een beetje bij me 
 4   Paste goed bij me 
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Zich onzeker en ongelukkig voelen. 
 1   Paste helemaal niet bij me 
 2   Paste eigenlijk niet bij me 
 3   Paste een beetje bij me 
 4   Paste goed bij me 
 
 
VII Open vraag 1 
 
De adolescentiefase wordt vaak gezien als een emotioneel heftige en onzekere periode. In een korte 
tijd moet je zelfstandig worden. Aan de ene kant wordt van je verwacht dat jij je als een volwassene 
gaat gedragen, terwijl je aan de andere kant het gevoel hebt dat mensen je nog als een klein kind 
behandelen! Dit kan veel problemen veroorzaken. Als je daarnaast ook veel problemen met je ogen 
hebt, kan de adolescentiefase voor jou een heel lastige periode zijn. Op welke manier hebben jouw 
problemen met je ogen invloed gehad op jou toen je tussen de 14 en 18 jaar was? Omschrijf hierbij 
wat je dacht en hoe jij je voelde. Je kunt zoveel intypen als je wilt, want het blok rolt mee! 
 
 
VIII Invloedvraag 1 
 
Hoeveel invloed heeft het slechter zien gehad op hoe jij je voelde tussen je 14e en 18e jaar? 
 1   Weinig tot geen invloed 
 2   Enige invloed 
 3   Behoorlijk veel invloed 
 4   Veel invloed 
 
 
IX Vragenlijst Levensgebeurtenissen (VL), aangepaste versie 
 
Hebben er in je adolescentiefase één of meer van de volgende gebeurtenissen in jouw leven plaats 
gevonden? Wil je de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden aangeven? Denk hierbij weer aan de 
tijd dat je tussen de 14 en 18 jaar was. De antwoordmogelijkheden zijn; 
 1   niet meegemaakt  
 2   wel meegemaakt 
En sluit weer af met een enter. 
 
Ik ben in aanraking geweest met politie of justitie. 
 1   niet meegemaakt  
 2   wel meegemaakt 
 
Ik ben verhuisd. 
 1   niet meegemaakt  
 2   wel meegemaakt 
 
Ik ben ongewenst zwanger geworden. 
 1   niet meegemaakt  
 2   wel meegemaakt 
 
Ik ben gescheiden/ik heb gebroken met mijn partner. 
 1   niet meegemaakt  
 2   wel meegemaakt 
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Ik heb mij verzoend/herenigd met mijn partner na ernstige conflicten. 
 1   niet meegemaakt  
 2   wel meegemaakt 
 
Ik ben van school/opleiding veranderd. 
 1   niet meegemaakt  
 2   wel meegemaakt 
 
Ik ben in het ziekenhuis opgenomen. 
 1   niet meegemaakt  
 2   wel meegemaakt 
 
Mijn vader of moeder is overleden. 
 1   niet meegemaakt  
 2   wel meegemaakt 
 
Een broer(tje) of zus(je) is overleden. 
 1   niet meegemaakt  
 2   wel meegemaakt 
 
Een naast familielid is overleden. 
 1   niet meegemaakt  
 2   wel meegemaakt 
 
Een goede bekende is overleden. 
 1   niet meegemaakt  
 2   wel meegemaakt 
 
Ik heb financiële problemen gekregen. 
 1   niet meegemaakt  
 2   wel meegemaakt 
 
Ik heb een kind gekregen. 
 1   niet meegemaakt  
 2   wel meegemaakt 
 
Ik ben getrouwd of gaan samenwonen met een nieuwe partner. 
 1   niet meegemaakt  
 2   wel meegemaakt 
 
Ik ben ontslagen/heb ontslag genomen. 
 1   niet meegemaakt  
 2   wel meegemaakt 
 
Mijn ouder(s) is ontslagen/heeft ontslag genomen. 
 1   niet meegemaakt  
 2   wel meegemaakt 
 
Ik heb een miskraam gehad. 
 1   niet meegemaakt  
 2   wel meegemaakt 
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Er is een langdurige of levensbedreigende ziekte bij mij geconstateerd. 
 1   niet meegemaakt  
 2   wel meegemaakt 
 
Ik heb een ernstig ongeval gehad. 
 1   niet meegemaakt  
 2   wel meegemaakt 
 
Een familielid is slachtoffer geworden van een ernstig misdrijf. 
 1   niet meegemaakt  
 2   wel meegemaakt 
 
 
X Vragenlijst Tijdschema Ontwikkelingstaken Adolescentenversie (VTO-A) 
 
Hierna volgt een lijst met dingen die jongeren op een bepaalde leeftijd moeten kunnen. Wil je voor 
alles aangeven op welke leeftijd je denkt dat je daar zelf voor het eerst toe in staat bent of was. 
Bijvoorbeeld: zelf eten koken. Stel, je denkt dat je daar al op 10-jarige leeftijd toe in staat was. Toets 
dan het getal 10 in. Denk je dat je pas op 35-jarige leeftijd daartoe in staat zult zijn, toets dan het getal 
35 in. Typ wederom na je antwoord een enter. 
 
Zelf beslissen hoe laat je thuis komt. 
Op welke leeftijd je denkt dat je daar zelf voor het eerst toe in staat bent of was? 
 
Zelf kiezen welke kleren je draagt. 
 
Voor je eigen rechten opkomen. 
 
Alleen of met vrienden naar disco of cafés gaan. 
 
Eigen geld beheren. 
 
Een vakantie doorbrengen zonder ouders of andere volwassenen. 
 
Alleen naar de dokter gaan. 
 
Alleen thuis blijven wanneer je ouders een weekend weggaan. 
 
Nadenken over je eigen lichamelijke aantrekkelijkheid. 
 
Lichaamsveranderingen accepteren (menstruatie, baard in de keel, borstgroei). 
 
Lichamelijk ontwikkeld zijn en de puberteit hebben afgerond. 
 
Weten wat je eigen sterktes en zwakheden zijn. 
 
Rekening houden met hoe anderen je beoordelen. 
 
Het innemen van een standpunt of voorkeur voor een politieke partij. 
 
Kiezen voor een bepaalde levensovertuiging (nergens in geloven is ook een keuze). 
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Een eigen mening hebben over maatschappelijke kwesties (bijv.: abortus, euthanasie, doodstraf).  
 
Verkering hebben. 
 
Een sexuele relatie hebben. 
 
Het hebben van een boezemvriend(in). 
 
Het hebben van een vaste groep vrienden of vriendinnen. 
 
Financieel onafhankelijk zijn. 
 
Het op jezelf wonen. 
 
Een eigen gezin hebben en hiervoor zorgen. 
 
Zelf verantwoording dragen voor het succesvol afronden van de schoolopleiding (uit jezelf lessen 
bijwonen, huiswerk doen etc.). 
 
Beslissen welk beroep je later wilt uitoefenen. 
 
Het uitoefenen van een beroep. 
 
 
XI  Open vraag 2 
 
Tijdens de adolescentiefase spelen vrienden een belangrijke rol. De banden tussen leeftijdgenoten 
worden sterker, terwijl de invloed van ouders en leraren wat minder wordt. Adolescenten besteden 
veel meer tijd met hun leeftijdgenoten. Ze trekken er samen op uit, praten over alles wat hen bezig 
houd, en bieden elkaar steun wanneer dat nodig is. Er ontstaan vriendengroepen en intense 
vriendschappen. De omgang met de andere sekse neemt toe en er kunnen liefdesrelaties tussen 
jongeren ontstaan. Op welke manier hebben leeftijdgenoten invloed gehad op jou toen je tussen de 14 
en 18 jaar was? Omschrijf hierbij wat je dacht en hoe jij je voelde. Probeer eventueel in je antwoord 
een onderscheid te maken tussen niet-slechtziende leeftijdgenoten en wel-slechtziende leeftijdgenoten. 
Je kunt weer zoveel intypen als je zelf wilt!  
 
 
XII  Invloedvraag 2 
 
Hoeveel invloed hebben jouw leeftijdgenoten gehad op hoe jij je voelde tussen je 14e en 18e jaar? 
 1   Weinig tot geen invloed 
 2   Enige invloed 
 3   Behoorlijk veel invloed 
 4   Veel invloed 
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XIII Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA); Hechting aan moeder  
 
Het volgende onderdeel gaat over je ouders. Dit onderdeel wordt overgeslagen als je geen vader en/of 
moeder meer had, toen je tussen de 14 en 18 jaar was. Kies dus eerst de ouders-situatie zoals die bij 
jou toen was. 
 1   vader, moeder aanwezig 
 2   geen vader  
 3   geen moeder  
 
 
De volgende vragen gaan over hoe jij omging met je moeder. Denk hierbij weer terug aan de tijd dat je 
tussen de 14 en 18 jaar was. Hoe vaak dacht jij of reageerde jij zoals hier beschreven staat? Kies dit 
keer uit; 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
Vergeet de enter-toets niet!  
 
Mijn moeder had haar eigen zorgen, dus ik viel haar niet lastig met mijn problemen. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Ik kreeg te weinig aandacht van mijn moeder. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Mijn moeder accepteerde mij zoals ik was. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Als mijn moeder wist dat ik met iets zat, dan vroeg ze dat aan mij. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Ik vertelde mijn moeder over mijn problemen en zorgen. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
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Ik wou dat ik een andere moeder had. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Ik werd makkelijk boos op mijn moeder. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Mijn moeder respecteerde mijn gevoelens. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Ik was boos op mijn moeder. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Mijn moeder hielp mij om mezelf beter te begrijpen. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Als ik over mijn problemen praatte met mijn moeder voelde ik me beschaamd of stom. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Als ik ergens boos over was, probeerde mijn moeder dat te begrijpen. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
 
XIV Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA); Hechting aan vader 
 
De volgende vragen gaan over hoe jij omging met je vader. Denk hierbij weer terug aan de tijd dat je 
tussen de 14 en 18 jaar was. Hoe vaak dacht jij of reageerde jij zoals hier beschreven staat? Kies dit 
keer uit; 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
Sluit wederom af met een enter. 
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Mijn vader had zijn eigen zorgen, dus ik viel hem niet lastig met mijn problemen. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Ik kreeg te weinig aandacht van mijn vader. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Mijn vader accepteerde mij zoals ik was. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Als mijn vader wist dat ik met iets zat, dan vroeg hij dat aan mij. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Ik vertelde mijn vader over mijn problemen en zorgen. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Ik wou dat ik een andere vader had. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Ik werd makkelijk boos op mijn vader. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Mijn vader respecteerde mijn gevoelens. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Ik was boos op mijn vader. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
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Mijn vader hielp mij om mezelf beter te begrijpen. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Als ik over mijn problemen praatte met mijn vader voelde ik me beschaamd of stom. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Als ik ergens boos over was, probeerde mijn vader dat te begrijpen. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
 
XV Open vraag 3 
 
Tijdens de adolescentiefase word je een stuk zelfstandiger. Je gaat je eigen meningen en opvattingen 
vormen en zelfstandig beslissingen nemen. De invloed die je ouders op je hadden, wordt langzaam 
minder. Als je problemen hebt, worden die vaker met vrienden besproken dan met je ouders. Toch 
vinden veel jongeren ook veel steun bij hun ouders en worden zij vaak in vertrouwen genomen. Op 
welke manier hebben jouw ouders invloed gehad op jou toen je tussen de 14 en 18 jaar was? 
Omschrijf hierbij wat je dacht en hoe jij je voelde. En gebruik weer alle ruimte die je nodig hebt! 
 
 
XVI Invloedvraag 3 
 
Hoeveel invloed hebben jouw ouders gehad op hoe jij je voelde tussen je 14e en 18e jaar? 
 1   Weinig tot geen invloed 
 2   Enige invloed 
 3   Behoorlijk veel invloed 
 4   Veel invloed 
 
 
XVII Conflicten tussen Adolescenten en hun Ouders Lijst (CAOL) 
In elk gezin ontstaan soms ruzies tussen kinderen en hun ouder(s). Hierna volgt een lijst van 
onderwerpen waarover ruzies kunnen voorkomen in gezinnen. Wil je voor elk onderwerp aangeven 
hoe vaak jij met je ouders hierover een conflict had? Denk weer aan de tijd dat je tussen de 14 en 18 
jaar was. De antwoordmogelijkheden zijn; 
 1   nooit 
 2   heel af en toe 
 3   soms 
 4   vaak 
 5   heel vaak 
Typ nadat je een antwoord hebt gegeven...een enter! 
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Schoolprestatie (cijfers) en schoolmotivatie (inzet, spijbelen). 
Hoe vaak had jij hier een conflict over met je ouders? 
 1   nooit 
 2   heel af en toe 
 3   soms 
 4   vaak 
 5   heel vaak 
 
Keuze van studie of beroep. 
 1   nooit 
 2   heel af en toe 
 3   soms 
 4   vaak 
 5   heel vaak 
 
Werk, houding en inzet. 
 1   nooit 
 2   heel af en toe 
 3   soms 
 4   vaak 
 5   heel vaak 
 
Geldbesteding. 
 1   nooit 
 2   heel af en toe 
 3   soms 
 4   vaak 
 5   heel vaak 
 
Vrijetijdsbesteding (wel of niet uitgaan, het bezoek van een bepaalde plaats, disco, café). 
 1   nooit 
 2   heel af en toe 
 3   soms 
 4   vaak 
 5   heel vaak 
 
Vriendenkring. 
 1   nooit 
 2   heel af en toe 
 3   soms 
 4   vaak 
 5   heel vaak 
 
Partnerkeuze, seksualiteit. 
 1   nooit 
 2   heel af en toe 
 3   soms 
 4   vaak 
 5   heel vaak 
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Tijd van thuiskomen, bedtijd. 
 1   nooit 
 2   heel af en toe 
 3   soms 
 4   vaak 
 5   heel vaak 
 
Huisregels, huishoudelijk werk, taakverdeling binnen het gezin. 
 1   nooit 
 2   heel af en toe 
 3   soms 
 4   vaak 
 5   heel vaak 
 
Keuze TV-programma. 
 1   nooit 
 2   heel af en toe 
 3   soms 
 4   vaak 
 5   heel vaak 
 
Normen, waarden, levensbeschouwing. 
 1   nooit 
 2   heel af en toe 
 3   soms 
 4   vaak 
 5   heel vaak 
 
Nieuwe partner/relatie van mij. 
 1   nooit 
 2   heel af en toe 
 3   soms 
 4   vaak 
 5   heel vaak 
 
Uiterlijk, haar, kleding. 
 1   nooit 
 2   heel af en toe 
 3   soms 
 4   vaak 
 5   heel vaak 
 
Ruzie tussen broers/zusters. 
 1   nooit 
 2   heel af en toe 
 3   soms 
 4   vaak 
 5   heel vaak 
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Inhoudelijke discussie over politiek, films, TV-programma's. 
 1   nooit 
 2   heel af en toe 
 3   soms 
 4   vaak 
 5   heel vaak 
 
 
XVIII OuderCentrisme Lijst (OCL), aangepaste versie 
 
De volgende vraag gaat over de mate waarin jongeren zich met hun ouder(s) identificeren. Hoe dacht 
jij over je ouder(s) toen je tussen de 14 en 18 jaar was. Wil je bij de volgende uitspraken aangeven in 
hoeverre je het er wel of niet mee eens was? Typ ook hier na je antwoord een enter. 
 1   helemaal niet mee eens 
 2   niet mee eens 
 3   niet mee eens/niet mee oneens 
 4   mee eens 
 5   helemaal mee eens 
 
Dacht jij; Van mijn ouder(s) kan ik nog veel leren. 
 1   helemaal niet mee eens 
 2   niet mee eens 
 3   niet mee eens/niet mee oneens 
 4   mee eens 
 5   helemaal mee eens 
 
Ik had vaak dezelfde opvattingen als mijn ouder(s). 
 1   helemaal niet mee eens 
 2   niet mee eens 
 3   niet mee eens/niet mee oneens 
 4   mee eens 
 5   helemaal mee eens 
 
Dacht jij; Mijn kinderen zal ik later net zo opvoeden als mijn ouders mij hebben opgevoed. 
 1   helemaal niet mee eens 
 2   niet mee eens 
 3   niet mee eens/niet mee oneens 
 4   mee eens 
 5   helemaal mee eens 
 
Meestal had ik dezelfde smaak of voorkeur als mijn ouder(s). 
 1   helemaal niet mee eens 
 2   niet mee eens 
 3   niet mee eens/niet mee oneens 
 4   mee eens 
 5   helemaal mee eens 
 
Dacht jij; Zoals mijn ouders leven, zo wil ik ook leven.    
 1   helemaal niet mee eens 
 2   niet mee eens 
 3   niet mee eens/niet mee oneens 
 4   mee eens 
 5   helemaal mee eens 
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XIX GezinsKlimaatSchaal (GKS), verkorte versie 
 
Hieronder volgen uitspraken over een gezin. Wij willen graag weten wat je van deze uitspraken vindt 
voor het gezin waarin jij bent opgegroeid. Als je denkt dat de uitspraak voor jouw gezin waar is, kies 
je ja; als je denkt dat de uitspraak voor jouw gezin niet waar is, kies je nee. Het kan zijn dat sommige 
uitspraken voor een deel waar of voor een deel niet waar zijn. Toch is het de bedoeling dat je een 
keuze maakt en steeds ja of nee kiest. Hierbij geldt het cijfer 1 als ja, en het cijfer 2 als nee. Typ na elk 
antwoord een enter. 
 
Als we weg gingen vertelden we de anderen wat we gingen doen. 
 1   ja 
 2   nee 
 
We konden echt goed met elkaar opschieten. 
 1   ja 
 2   nee 
 
We steunden elkaar hoe dan ook. 
 1   ja 
 2   nee 
 
We staken veel energie in wat we thuis deden. 
 1   ja 
 2   nee 
 
Bij ons thuis konden we niet zonder elkaar. 
 1   ja 
 2   nee 
 
We vonden dat we zoveel mogelijk samen moesten doen. 
 1   ja 
 2   nee 
 
In ons gezin was er voor iedereen genoeg tijd en aandacht. 
 1   ja 
 2   nee 
 
 
XX Open vraag 4  
 
Tijdens de adolescentiefase brengen jongeren minder tijd door met hun gezinsleden. Jongeren zetten 
zich vaak af tegen hun ouders en ruzies met ouders en broertjes en zusjes komen vaker voor dan 
voorheen. De manier waarop de gezinsleden met elkaar omgaan, verandert. De jongere wil een eigen 
stijl ontwikkelen en probeert zich los te maken van het gezin, de jongere probeert zelfstandig een eigen 
leven op te bouwen. Maar wanneer je slecht ziet, kan je misschien niet geheel onafhankelijk zijn. En 
zal je bij bepaalde dingen toch nog de hulp van je gezinsleden nodig hebben.Op welke wijze hebben je 
problemen met je ogen invloed gehad op jouw rol binnen het gezin? Omschrijf hierbij wat je dacht en 
hoe jij je voelde. Type zoveel in als je wilt!  
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XXI Invloedvraag 4  
 
Hoeveel invloed heeft het slechter zien gehad op hoe jij je thuis voelde tussen je 14e en 18e jaar? 
 1   Weinig tot geen invloed 
 2   Enige invloed 
 3   Behoorlijk veel invloed 
 4   Veel invloed 
 
 
XXII Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA); Hechting aan professional 
 
Het volgende onderdeel gaat over de invloed van een hulpverlener of leerkracht. Welke hulpverlener 
of leerkracht is tijdens je middelbare schoolperiode belangrijk voor jou geweest? Geef hieronder aan 
wie dat was en voor welke instantie deze persoon werkte. Denk vervolgens bij het invullen van de 
volgende vragen aan deze persoon. 
 
De volgende vragen gaan over hoe jij omging met je hulpverlener/leerkracht. Denk hierbij weer terug 
aan de tijd dat je op de middelbare school zat. Hoe vaak dacht jij of reageerde jij zoals hier beschreven 
staat? Kies uit de antwoorden; 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
En sluit weer af met een enter. 
 
Ik hoorde graag de mening van mijn hulpverlener/leerkracht over dingen die voor mij belangrijk 
waren. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Als ik ergens boos over was probeerde mijn hulpverlener/leerkracht dat te begrijpen.  
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Ik wou dat ik een andere hulpverlener/leerkracht had. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Mijn hulpverlener/leerkracht stimuleerde mij om over mijn problemen te praten. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
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Mijn hulpverlener/leerkracht luisterde naar wat ik te vertellen had. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Ik was vaker boos dan mijn hulpverlener/leerkracht dat wist. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Het leek alsof mijn hulpverlener/leerkracht geïrriteerd was door mij zonder een duidelijke reden. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Als ik met mijn hulpverlener/leerkracht praatte over mijn problemen voelde ik me beschaamd of stom.  
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Mijn hulpverlener/leerkracht vond het belangrijk om te weten hoe het met me ging. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Ik voelde me eenzaam en een buitenbeentje als ik bij mijn hulpverlener/leerkracht was. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Ik vertelde mijn hulpverlener/leerkracht over mijn problemen en zorgen. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
 
Ik voelde dat mijn hulpverlener/leerkracht een hele goede hulpverlener/leerkracht was. 
 1   bijna nooit 
 2   soms 
 3   vaak  
 4   bijna altijd 
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XXIII Open vraag 5 
 
Als je ergens onzeker over bent, is het prettig als er mensen zijn die je kunnen steunen. Veel jongeren 
vinden het fijn om met mensen over hun problemen te praten en om hun onzekerheden met iemand te 
delen. Naast dat je ouders en vrienden je hierbij goed zouden kunnen helpen, bieden hulpverleners en 
leerkrachten vaak ook veel ondersteuning. Op welke manier heeft/hebben jouw 
hulpverlener(s)/leerkracht(en) invloed gehad op jou toen je tussen de 14 en 18 jaar was? Omschrijf 
hierbij wat je dacht en hoe jij je voelde. Je kunt weer zoveel ruimte gebruiken als je nodig hebt! 
 
 
XXIV Invloedvraag  5 
 
Hoeveel invloed heeft/hebben jouw hulpverlener(s)/leerkracht(en) gehad op hoe jij je voelde tussen je 
14e en 18e jaar? 
 1   Weinig tot geen invloed 
 2   Enige invloed 
 3   Behoorlijk veel invloed 
 4   Veel invloed 
 
 
XXV HuwelijksSatisfactieSchaal (HSS), aangepaste versie 
 
Het volgende onderdeel gaat over de relatie met je vriend of vriendin. Als je geen partner hebt, wordt 
deze vraag overgeslagen. Vandaar de volgende vraag;  
Heb je op dit moment een vaste relatie?  
 1   ja 
 2   nee  
 
De volgende uitspraken gaan over de relatie met je partner, zoals die op dit moment is. Je doet dat 
door zo meteen aan te geven in hoeverre je het er mee eens bent of niet.  
 1   helemaal mee oneens 
 2   tamelijk mee oneens 
 3   beetje mee oneens 
 4   beetje mee eens 
 5   tamelijk mee eens 
 6   helemaal mee eens 
Sluit wederom af met een enter. 
 
Zoals we nu met elkaar omgaan, zou ik altijd wel bij mijn partner willen blijven. 
 1   helemaal mee oneens 
 2   tamelijk mee oneens 
 3   beetje mee oneens 
 4   beetje mee eens 
 5   tamelijk mee eens 
 6   helemaal mee eens 
 
Ik ben nu minder tevreden over hoe mijn partner en ik met elkaar omgaan dan vroeger. 
 1   helemaal mee oneens 
 2   tamelijk mee oneens 
 3   beetje mee oneens 
 4   beetje mee eens 
 5   tamelijk mee eens 
 6   helemaal mee eens 
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Ik had meer van de relatie met mijn partner verwacht. 
 1   helemaal mee oneens 
 2   tamelijk mee oneens 
 3   beetje mee oneens 
 4   beetje mee eens 
 5   tamelijk mee eens 
 6   helemaal mee eens 
 
De relatie met mijn partner vind ik in weinig opzichten geslaagd. 
 1   helemaal mee oneens 
 2   tamelijk mee oneens 
 3   beetje mee oneens 
 4   beetje mee eens 
 5   tamelijk mee eens 
 6   helemaal mee eens 
 
Als ik opnieuw zou mogen kiezen, zou ik dezelfde partner kiezen. 
 1   helemaal mee oneens 
 2   tamelijk mee oneens 
 3   beetje mee oneens 
 4   beetje mee eens 
 5   tamelijk mee eens 
 6   helemaal mee eens 
 
Ik vind eigenlijk dat de relatie met mijn partner beter zou moeten zijn. 
 1   helemaal mee oneens 
 2   tamelijk mee oneens 
 3   beetje mee oneens 
 4   beetje mee eens 
 5   tamelijk mee eens 
 6   helemaal mee eens 
 
Ik ben in het algemeen ontevreden over de relatie met mijn partner. 
 1   helemaal mee oneens 
 2   tamelijk mee oneens 
 3   beetje mee oneens 
 4   beetje mee eens 
 5   tamelijk mee eens 
 6   helemaal mee eens 
 
 
XXVI LevensSatisfactieSchaal (LSS); Satisfaction with Life Scale (SWL) 
De volgende uitspraken gaan over tevredenheid van het leven. Het gaat hierbij om hoe jouw leven op 
dit moment is, en hoe jij je daarbij voelt. Wil je bij de volgende uitspraken aangeven in hoeverre je het 
ermee eens bent? De antwoordcategorieën zijn; 
 1   helemaal niet mee eens 
 2   niet mee eens 
 3   enigszins niet mee eens 
 4   niet mee eens / niet mee oneens 
 5   enigszins mee eens 
 6   mee eens 
 7   helemaal mee eens 
Typ ook hier na je antwoord een enter. 
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Mijn leven komt in het algemeen dicht bij mijn ideaal. 
 1   helemaal niet mee eens 
 2   niet mee eens 
 3   enigszins niet mee eens 
 4   niet mee eens / niet mee oneens 
 5   enigszins mee eens 
 6   mee eens 
 7   helemaal mee eens 
 
Mijn leven ziet er prima uit. 
 1   helemaal niet mee eens 
 2   niet mee eens 
 3   enigszins niet mee eens 
 4   niet mee eens / niet mee oneens 
 5   enigszins mee eens 
 6   mee eens 
 7   helemaal mee eens 
 
Ik ben tevreden met mijn leven. 
 1   helemaal niet mee eens 
 2   niet mee eens 
 3   enigszins niet mee eens 
 4   niet mee eens / niet mee oneens 
 5   enigszins mee eens 
 6   mee eens 
 7   helemaal mee eens 
 
Tot nu toe heb ik de belangrijkste dingen die ik in het leven wil ook gekregen. 
 1   helemaal niet mee eens 
 2   niet mee eens 
 3   enigszins niet mee eens 
 4   niet mee eens / niet mee oneens 
 5   enigszins mee eens 
 6   mee eens 
 7   helemaal mee eens 
 
Als ik mijn leven over kon doen, zou ik er vrijwel niets aan veranderen. 
 1   helemaal niet mee eens 
 2   niet mee eens 
 3   enigszins niet mee eens 
 4   niet mee eens / niet mee oneens 
 5   enigszins mee eens 
 6   mee eens 
 7   helemaal mee eens 
 
 
Dit is het einde van de vragenlijst. Ik wil je hartelijk bedanken voor je medewerking! 
Heb je nog op- of aanmerkingen, dan hoor ik dat graag! 
 1   Ik heb nog wel op- of aanmerkingen 
 2   Ik heb geen op- of aanmerkingen 
 
Ik heb nog een op- of aanmerking, namelijk… 
Nogmaals bedankt, Groetjes Esther 



 
 
 

Bijlage IV 
 
 

Overzicht tabellen 
 
 



 
Tabel 4.3: Frequentie per ingrijpende gebeurtenis 
Type Gebeurtenis 
 

Aantal Respondenten Percentage 

in aanraking met politie of justitie 8 12.3% 
verhuisd 21 32.3% 
ongewenst zwanger 1 1.5% 
gescheiden/gebroken met partner 9 13.8% 
verzoend/herenigd met partner  3 4.6% 
van school/opleiding veranderd 29 44.6% 
in het ziekenhuis opgenomen 17 26.2% 
vader/moeder overleden 0 0% 
broer(tje)/zus(je) overleden 2 3.1% 
naast familielid overleden 35 53.8% 
goede bekende overleden 23 35.4% 
financiële problemen 3 4.6% 
geboorte kind 1 1.5% 
getrouwd/samenwonen 4 6.2% 
ontslagen/ontslag genomen 6 9.2% 
ouder(s) ontslag 5 7.7% 
miskraam 0 0% 
langdurige ziekte 2 3.1% 
ernstig ongeval 3 4.6% 
familielid slachtoffer van misdrijf 1 1.5% 
 



Tabel 4.24: Correlaties tussen variabelen in huidige onderzoek 
 1 

 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
Moeilijkheid pers. 
ontw.taken  

 
1 

             

2. 
Problematische 
ontwikkeling  

 
0.64** 

 
1 

            

3. 
Hechting aan 
leeftijdgenoten 

 
-0.37** 

 
-0.52** 

 
1 

           

4. 
Omgang 
leeftijdgenoten 

 
-0.12 

 
-0.35** 

 
0.50** 

 
1 

          

5. 
Sociaal aanvaard 
voelen 

 
-0.44** 

 
-0.38* 

 
0.55** 

 
0.38** 

 
1 

         

6. 
Hechting aan 
moeder  

 
-0.34** 

 
-0.26* 

 
0.37** 

 
0.04 

 
0.35** 

 
1 

        

7. 
Hechting aan 
vader1 

 
-0.32* 

 
-0.32* 

 
0.39** 

 
0.27* 

 
0.50** 

 
0.44** 

 
1 

       

8. 
Conflicten ado’s 
& ouders  

 
0.31* 

 
0.21 

 
-0.11 

 
0.12 

 
-0.27* 

 
-0.30* 

 
-0.24 

 
1 

      

9. 
Oudercentrisme 
 

 
-0.30* 

 
-0.08 

 
0.18 

 
0.05 

 
-0.30* 

 
0.53** 

 
0.55** 

 
-0.40** 

 
1 

     

10. 
Cohesie 
 

 
-0.23 

 
-0.09 

 
0.30* 

 
-0.02 

 
0.39** 

 
0.53** 

 
0.51** 

 
-0.28* 

 
0.48** 

 
1 

    

11. 
Hechting aan 
professional(s)  

 
-0.16 

 
-0.07 

 
0.24 

 
-0.19 

 
0.18 

 
0.06 

 
0.19 

 
-0.18 

 
0.14 

 
0.05 

 
1 

   

12. 
Relatiesatisfactie2 
 

 
0.01 

 
0.13 

 
0.04 

 
-0.27 

 
-0.05 

 
0.01 

 
-0.14 

 
-0.23 

 
0.02 

 
0.20 

 
0.05 

 
1 

  

13. 
Levenssatisfactie3 
 

 
-0.46** 

 
-0.47** 

 
0.39** 

 
0.22 

 
0.33** 

 
0.16 

 
0.30* 

 
-0.40** 

 
0.22 

 
0.14 

 
0.16 

 
0.29 

 
1 

 

14. 
Invloedvragen3 
 

 
0.44** 

 
0.51** 

 
-0.15 

 
-0.13 

 
-0.15 

 
-0.14 

 
-0.05 

 
0.37** 

 
0.03 

 
0.09 

 
0.08 

 
-0.06 

 
-0.35** 

 
1 

N=65      ** p < .01      * p < .05      1 N=62      2 N=25       3 N=64 



Tabel 4.27: Vergelijking gemiddelde leeftijd per ingrijpende gebeurtenis Van Weenen (2005) en Deković et al. (1996)  
 

Items 
Gemiddelde 

leeftijd 
Van Weenen 

Gemiddelde 
leeftijd 

Deković et al. 
 
Persoonlijke ontwikkelingstaken 
 

16.0 
 

 
14.5 

Zelf beslissen hoe laat je thuis komt 16.5 16.3 
Zelf kiezen welke kleren je draagt 12.4 11.4 
Voor je eigen rechten opkomen 14.7 13.2 
Alleen of met vrienden naar disco of cafés gaan 15.9 15.3 
Eigen geld beheren 14.2 13.5 
Een vakantie doorbrengen zonder ouders of andere volwassenen 17.4 16.3 
Alleen naar de dokter gaan 15.9 13.8 
Alleen thuis blijven wanneer je ouders een weekend weggaan 15.4 14.2 
Nadenken over je eigen lichamelijke aantrekkelijkheid 14.7 - 
Lichaamsveranderingen  14.7 13.5 
Lichamelijk ontwikkeld zijn en de puberteit hebben afgerond 17.9 - 
Weten wat je eigen sterktes en zwakheden zijn 18.8 14.5 
Rekening houden met hoe anderen je beoordelen 16.7 13.8 
Het innemen van een standpunt of voorkeur voor een politieke partij 18.8 16.7 
Kiezen voor een bepaalde levensovertuiging  16.1 14.9 
Een eigen mening hebben over maatschappelijke kwesties  16.6 16.0 
 
Relationele ontwikkelingstaken 
 

16.3 
 

13.8 

Verkering hebben 17.1 13.6 
Een seksuele relatie hebben 19.1 17.2 
Het hebben van een boezemvriend(in) 13.6 11.9 
Het hebben van een vaste groep vrienden of vriendinnen 15.3 12.3 
 
Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingstaken 
 

20.7 
 

18.4 

Financieel onafhankelijk zijn 20.0 18.2 
Het op jezelf wonen 22.0 19.4 
Een eigen gezin hebben en hiervoor zorgen 27.8 24.8 
Verantwoording dragen voor het succesvol afronden van een opleiding  15.5 15.3 
Beslissen welk beroep je later wilt uitoefenen 17.8 15.0 
Het uitoefenen van een beroep 21.4 19.7 
 
Totaal 
 

17.1 
 

15.3 
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