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Samenvatting

De ontwikkeling van kinderen en jongeren staat in onze snel evoluerende 

maatschappij onder druk. Het aanbod aan ontwikkelingsmogelijkheden 

is dan wel enorm groot, het is voor kinderen niet vanzelfsprekend om een 

stevig intern kompas op te bouwen dat hun persoonlijke interesses en 

overtuigingen weerspiegelt. Ook voor ouders is het niet vanzelfsprekend 

om hun kinderen te ondersteunen in dit proces. Kinderen grootbrengen 

is geen sinecure en ouders worden om de oren geslagen met goedbe-

doeld opvoedingsadvies. Ook in de media krijgt het thema ontwikkeling 

en opvoeding van kinderen geregeld aandacht. In deze inleiding komen 

een aantal maatschappelijke bespiegelingen omtrent de ontwikkeling en 

opvoeding van kinderen aan bod. Er wordt betoogd dat een goede dui-

ding van deze bespiegelingen vereist dat we een inzicht verwerven in de 

vitamines, manifestatievormen en wortels van groei. Deze inleiding sluit 

af met een bespreking van de structuur, inhoud en meerwaarde van dit 

handboek.

Leerdoelen 
 o Een aantal bespiegelingen rond ontwikkeling en opvoeding in eigen 

woorden formuleren. 

 o De opbouw van het handboek begrijpen en kennen.

 o De meerwaarde van dit handboek duiden.
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1. Bespiegelingen over ontwikkeling en opvoeding

We openen dit boek met een aantal bespiegelingen rond de ontwikkeling en opvoeding 
van kinderen. Deze bespiegelingen schetsen een aantal hedendaagse maatschappelijke 
trends die regelmatig opduiken in discussies rond de ontwikkeling en opvoeding van 
jongeren, niet alleen in de media, maar ook in de academische literatuur. 

1.1 Toegenomen kennis, zorg en druk

De mama en papa van Ella (5), die in de laatste kleuterklas zit, gingen naar de 

ouderavond om de resultaten van de kleutertoets van Ella te bespreken. De 

kleutertoets beoogt ouders een objectief beeld te geven van verschillende 

vaardigheden van hun kind (onder meer taal-, reken- en motorische 

vaardigheden) en geeft aan of een kind voldoende rijp is voor de overgang naar 

het basisonderwijs1. De juf besprak met de ouders van Ella haar antwoorden op 

gedetailleerde wijze, bladzijde voor bladzijde. De juf gaf hierbij verdere toelichting 

en feedback, zodat de ouders van Ella wisten welke vaardigheden ze al goed 

onder de knie had en welke nog voor verbetering vatbaar waren. Ella bleek 

voldoende schoolrijp te zijn, al waren er nog een aantal aandachtsgebieden, die 

blijvende zorg verdienden. “Zo, dat was het dan. Alles bij elkaar genomen zit Ella 

dus op de p-20. Dit betekent dat er 80% van de kinderen het er beter van afbracht 

dan Ella.”

We leven meer dan ooit in een kennismaatschappij. De exponentiële toename van 
kennis is niet enkel merkbaar in exacte wetenschappen (bv. geneeskunde, biologie), 
maar ook in de menswetenschappen; zo ook in de psychologie en in de ontwikke-
lingspsychologie in het bijzonder. Het wetenschappelijke inzicht in de kritieke mijl-
palen van de ontwikkeling van kinderen en jongeren, maar ook van volwassenen en 
senioren, is sterk gegroeid. Tevens worden testen ontworpen om te meten of kinderen 
en jongeren de gestelde ontwikkelingsdoelen halen en dus voldoende rijp zijn om de 
volgende stap te zetten in hun ontwikkeling (zie het voorbeeld van de kleutertoets). 
Maandelijks komen er gepopulariseerde boeken uit en verschijnen nieuwe tijdschrift-
nummers waarin aan ouders, opvoedkundigen, leerkrachten of hulpverleners goede 
raad wordt gegeven over hoe ze de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwas-
senen kunnen stimuleren. Bovendien weten we beter dan ooit wanneer deze ont-
wikkeling spaak loopt: de kennis van ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD, autisme, 
spraakstoornissen en andere ‘afwijkingen’ van de gemiddelde ontwikkeling, is groter 
dan ooit. Met een paar muisklikken is deze kennis ook direct beschikbaar via het inter-
net. Tegelijkertijd wordt in het werkveld erg veel geïnvesteerd in de ondersteuning 
van de ontwikkeling van kinderen en jongeren: zorgleerkrachten werden in het leven 

1 Het eerste leerjaar van het basisonderwijs in Vlaanderen is groep 3 in Nederland.
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geroepen, de centra voor leerlingbegeleiding2 werden gedurende de afgelopen decen-
nia in Vlaanderen verder geprofessionaliseerd, en opvoedingswinkels en de Huizen 
van het Kind werden uit de grond gestampt. In Nederland zien we vergelijkbare 
ontwikkelingen.

De vraag rijst echter of de toegenomen inzichten altijd vertaald worden in onder-
steuning die door kinderen en jongeren, maar ook door hun ouders als zinvol wordt 
ervaren. Niet alle aangeboden informatie en hulp is namelijk per definitie behulpzaam 
(Weinstein & Ryan, 2010). Het voorbeeld 
van Ella illustreert dit. Al vanaf de wieg 
wordt de ontwikkeling van baby’s in norm-
tabellen gevat. Ouders komen bijvoorbeeld 
bij Kind en Gezin3 om te horen of hun kin-
deren fysiek, motorisch, cognitief en sociaal 
aan de norm voldoen. Er worden percentiel-
scores berekend en dat in het bijzonder voor 
fysieke kenmerken (lengte, gewicht). Als een kind een percentiel 20 score (kortweg 
p-20) heeft qua lengte, dan betekent dit dat 20% van de kinderen van de referentie-
leeftijdsgroep kleiner is dan het kind in kwestie. Een percentiel 80 (kortweg p-80) 
geeft aan dat 20% van de referentiegroep groter is dan het gemeten kind. Kinderen 
worden ook in toenemende mate gemeten en op een vergelijkende ladder gezet voor 
niet-fysieke kenmerken. Zo worden de cognitieve vaardigheden van kleuters via kleu-
tertoetsen in kaart gebracht en krijgen ouders te horen op welk percentiel hun kind 
zich bevindt. Ook op de lagere en middelbare school stellen veel leerkrachten norm-
tabellen op, waarbij kinderen en hun ouders exact te weten komen hoeveel leerlingen 
uit de klas beter en hoeveel minder goed presteerden op de examens. 

Informerend en beoordelend cijfermateriaal

Normtabellen met de gemiddelde ontwikkeling van kinderen bevatten veel cijferma-
teriaal. De vraag is echter hoe er in de praktijk met kinderen en ouders over deze 
cijfers wordt gecommuniceerd. Deze cijfers kunnen immers op verschillende manie-
ren worden ingezet in de opvoeding en hulpverlening, afhankelijk van hoe men ze 
interpreteert en bespreekt. Cijfers kunnen een grote informatieve waarde bevatten: ze 
helpen om tot een betere inschatting te komen van de ontwikkeling van kinderen en 
geven een indicatie waar ondersteuning mogelijk of misschien zelfs wenselijk is. Maar 
cijfers kunnen tegelijkertijd ook als een evaluatie- en beoordelingsinstrument worden 
gehanteerd (Deci & Ryan, 1985): ze dienen om te meten of kinderen achterop raken 
in hun ontwikkeling en het laten afweten ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. Ze 
worden dan gebruikt om kinderen te beoordelen (en soms zelfs te veroordelen). Zo 
ontstaat er al snel druk: kinderen mogen zich niet langer ontwikkelen in hun eigen 
tempo, maar het wordt een zaak van ‘moeten’. Al in de kleuterklas is er sprake van 

2 Centra voor leerlingbegeleiding (CLB) in Vlaanderen zijn enigszins te vergelijken met schoolbegelei-
dingsdiensten in Nederland, tegenwoordig verzelfstandigd, al geven deze geen studiekeuzeadvies. 

3 Kind en Gezin staat voor Consultatiebureau in Nederland.

[ Het verwerven van 
kennis is één ding; het op 
een motiverende wijze 
aanwenden van deze kennis 
in de ontwikkeling van 
kinderen is andere koek. ]
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prestatiedruk, wat faalangst of zelfs burn-out in de hand werkt (De Standaard, 25 
april 2013; Klasse, februari 2013). Leerkrachten en/of hulpverleners zetten een ont-
wikkelingstraject uit en hanteren hierbij een strakke timing om de ‘achterstand’ weg 
te werken. 

In vele gevallen worden ouders hierop aangesproken. Ze worden soms expliciet 
verantwoordelijk gesteld voor de ontwikkeling van hun kind, wat sommige ouders 
ertoe brengt om aan het kind te gaan ‘duwen en trekken’. Vooral ouders wiens gevoel 
van eigenwaarde wordt aangesproken door de feedback van de leerkracht lopen het 
risico om niet gewoon een duwtje in de rug te geven, maar wel een stevige por. Omdat 
een succesvol kind hun eigen persoon in het zonnetje zet en hun eigenwaarde streelt, 
worden ouders verleid om kinderen onder druk te zetten om te excelleren of uit te 
blinken (Wuyts, Vansteenkiste, Soenens, & Assor, 2015). Maar dit ‘duwen en trekken’ 
is nu juist ongunstig voor de ontwikkeling. Dat betekent niet dat de omgeving passief 
of onverschillig moet blijven. De uitdaging bestaat erin om ontwikkeling van onderaf 
te voeden in plaats van deze van bovenaf te willen sturen. We zijn immers geboren met 
een natuurlijke exploratiedrang, die ons stuwt in onze ontwikkeling. Dat is één van de 
kernstellingen van de Zelf-Determinatie Theorie (ZDT; Deci & Ryan, 2000; Ryan & 
Deci, 2000; Vansteenkiste, Niemiec, & Soenens, 2010; Vansteenkiste & Ryan, 2013), 
die de rode draad vormt van dit boek.

Kortom, de ontwikkeling van kinderen wordt meer dan ooit gemeten en op de voet 
gevolgd. Of deze extra kennis zich vertaalt in hulp die als zinvol wordt ervaren door 
ouders en kinderen is een andere vraag. Dat hangt af van de mate waarin deze kennis 
op een motiverende wijze wordt aangewend. Als deze kennis zo wordt ingezet dat zij 
de nodige zuurstof biedt aan kinderen en hun natuurlijke exploratiedrang versterkt, 
dan creëert zij een meerwaarde. De vraag rijst dan ook wat de vitamines of voedings-
stoffen zijn voor groei van kinderen en voor menselijke ontwikkeling in het algemeen. 

1.2 Ontwikkelingsmogelijkheden ad infinitum 

“Jongeren verschillen sterk in de manier waarop ze studiekeuzes maken”, 

zo gaf een CLB-medewerker op een studiedag over studiekeuzebegeleiding 

te kennen. “Het is niet zo eenvoudig om in het huidige landschap van 

studiekeuzemogelijkheden door de bomen het bos te blijven zien. Sommige 

jongeren, maar ook hun ouders kunnen onze steun en begeleiding dan ook 

goed gebruiken, terwijl anderen schijnbaar moeiteloos hun weg vinden en 

zich nooit bij ons voor advies aanmelden.”

Niet enkel de kennis rond ontwikkeling en opvoeding is sterk toegenomen, maar ook 
het aantal ontwikkelingsmogelijkheden. Het aantal studie- en beroepsmogelijkheden 
is, net als het aantal vrijetijdsmogelijkheden, exponentieel gestegen. Terwijl kleuters 
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twee decennia geleden bijvoorbeeld kleutergymnastiek, ballet of zwemmen konden 
volgen, wordt nu een veel grotere waaier aan mogelijkheden aangeboden. Zo kunnen 
ze naar een circusschool gaan en, in vergelijking met twee decennia geleden, al veel 
jonger beginnen met het beoefenen van balsporten. Deze toegenomen mogelijkheden 
zijn ook zichtbaar op ideologisch en relati-
oneel vlak. Denk maar aan de stelselmatig 
afkalvende impact van het katholicisme in 
Europa en het op de voorgrond treden van 
nieuwe ideologische stromingen. We creëren 
in toenemende mate onze eigen persoonlijke 
ethiek. Op relationeel vlak werd het klas-
sieke kerngezin aangevuld met verschillende varianten van samengestelde gezinnen. 
Volgens sommige filosofen (bv. Lyotard, 1979) is deze evolutie precies wat onze post-
moderne samenleving kenmerkt: het aantal keuzemogelijkheden is onbeperkt, waarbij 
iedereen naar eigen goeddunken zijn eigen pakket samenstelt. We leven in een ‘koud 
buffet-cultuur’ waarbij iedereen zijn eigen keuzemenu kan samenstellen (Kerkhofs, 
1992). 

Keuzevrijheid en keuzestress

Vanuit het standpunt van een ontwikkelingspsycholoog rijst de vraag of deze toege-
nomen mogelijkheden de ontwikkeling van jongeren (bv. hun identiteitsontwikkeling) 
wel ten goede komt. Is het aanbieden van tientallen afstudeerrichtingen in het mid-
delbaar onderwijs een meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen of kunnen we 
beter het aantal mogelijkheden beperken? Moeten we jongeren in het hoger onderwijs 
vragen om zich onmiddellijk te specialiseren en van meet af aan fundamentele identi-
teitskeuzes te maken, of kunnen we hen beter breder opleiden? 

Een objectief grotere hoeveelheid opties vertaalt zich namelijk niet per definitie in 
meer subjectief ervaren keuze en psychologische vrijheid (Katz & Assor, 2007; Moura-
tidis, Vansteenkiste, Sideridis, & Lens, 2011). 
De beschikbaarheid van een groot aantal 
keuzes kan keuzestress met zich meebrengen, 
een probleem waar vooral twijfelaars (Ger-
meijs & De Boeck, 2003) of adolescenten met 
een verwarde identiteit (Marcia, 1966) last 
van zouden kunnen hebben. Sommige kin-
deren en adolescenten gaan gebukt onder het 
toenemende aantal mogelijkheden. In plaats 
van bevrijdend zijn deze toegenomen opties 
beknellend of zelfs beangstigend. Kiezen betekent immers meer dan ooit verliezen, met 
gevoelens van spijt, wroeging of zelfs falen als gevolg. Want de keuze voor A betekent 
niet langer het afwijzen van drie maar van wel veertien andere mogelijkheden. 

[ Dat jongeren zich meer 
dan ooit in verschillende 
richtingen kunnen 
ontwikkelen heeft zo zijn 
voor- en nadelen. ]

[ Om jongeren te 
ondersteunen in het 
opbouwen van een stabiel, 
intern kompas, dienen 
we de vitamines voor 
identiteitsontwikkeling te 
kennen. ]
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De vaststelling dat het aantal keuzemogelijkheden sterk is toegenomen, verleidde 
sommige auteurs tot de uitspraak dat ‘vrijheid tiranniserend kan zijn’ (Schwartz, 2000). 
Echter, hier mogen we het kind niet met het badwater weggooien. Een te groot aantal 
identiteitsmogelijkheden bemoeilijkt zonder meer het maken van identiteitskeuzes en 
kan misschien zelfs de identiteitsontwikkeling in het gedrang brengen. Tegelijk mag 
de balans ook niet naar de andere kant doorslaan. Het is immers evenmin wenselijk 
dat ouders, leerkrachten of CLB-medewerkers de keuze voor kinderen maken. De 
vraag rijst dan ook hoe we jongeren kunnen begeleiden in het keuzeproces, zodat de 
gemaakte keuze hun groei en ontwikkeling ten goede komt. Hoe kunnen we hen een 
intern kompas (Assor, 2012) meegeven dat een aantal weloverwogen waarden, voor-
keuren en uitgekristalliseerde interesses bevat en dat tevens fungeert als een leidraad 
bij het maken van cruciale identiteitskeuzes? Om deze vraag te beantwoorden is het 
in eerste instantie belangrijk om de vitamines voor groei en optimale identiteitsont-
wikkeling te kennen. In tweede instantie kan dan worden nagedacht over hoe ouders, 
leerkrachten en CLB-medewerkers deze vitamines kunnen aanbieden als jongeren 
voor fundamentele identiteitskeuzes staan. 

1.3 Over mondigheid, brutaliteit en een toenemende roep om 
grenzen in de opvoeding

“Als je hen een vinger geeft, dan nemen ze een arm”, antwoordde een leerkracht 

tijdens een informatieavond over motiverend lesgeven en opvoeden. “Jongeren 

zijn meer dan ooit mondig en je mag hen niet te veel inspraak geven, want anders 

verlies je de controle. Ze moeten gewoon leren luisteren en doen wat van hen 

verwacht wordt. Dat moeten wij ook.” Een ouder viel de leerkracht bij: “Daar ben ik 

het helemaal mee eens. We kunnen hen toch niet alles op een presenteerblaadje 

aanreiken. Een discussie eindigt al snel in ruzie en gedoe.”

Het geven van keuze, het stimuleren van initiatief en het in dialoog gaan met kinde-
ren brengt volgens sommige ouders en leerkrachten niet alleen keuzestress met zich 

mee. Het draagt ook het risico in zich dat we 
verzeild raken in een permissief of toegeeflijk 
opvoedingsklimaat, waarin jongeren niet langer 
vatbaar zijn voor normen en redelijkheid en zo 
maar hun eigen zin doen. De gangbare gedachte 
bij vele ouders en leerkrachten is dat heden-
daagse jongeren een stuk mondiger zijn, al is 
hier niet gemakkelijk wetenschappelijk bewijs 
voor te vinden (Kohn, 2014). Hoewel opvoe-
ders deze assertiviteit over het algemeen wel 

waarderen, zijn velen het erover eens dat deze ontwikkeling ook een keerzijde heeft. 
Leerkrachten vertellen (zie het bovenstaande voorbeeld) ons wel eens dat de klas dan 
een kippenhok wordt, waarbij ze in toenemende mate moeite hebben om gezag en 

[ Participatie, dialoog 
en initiatief zouden 
de klas veranderen in 
een kippenhok, waarbij 
leerkrachten de controle 
over hun leerlingen 
dreigen te verliezen. ]
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respect af te dwingen. Deze mondigheid kan volgens sommige ouders en leerkrachten, 
maar ook academici (De Standaard, 31 mei 2013), zelfs omslaan in brutaliteit, waarbij 
jongeren als een ongeleid projectiel tekeergaan. Tijdens workshops geven ouders soms 
aan dat ze de voortdurende noodzaak om in dialoog te gaan beu zijn. Het kost hen 
te veel energie en uiteindelijk moeten ze toch aan de verzuchtingen van hun kroost 
toegeven. Ouders zouden per definitie de teugels moeten laten vieren als ze de zin 
voor initiatief bij hun kinderen stimuleren. Kortom, het bieden van keuzes en het 
versterken van de autonomie van jongeren zou de deur openen voor permissiviteit en 
toegeeflijkheid. Een dergelijk laisser faire-klimaat dient echter ten allen tijde verme-
den te worden, want het effent de weg voor probleemgedrag (Barber, Stolz, & Olsen, 
2005; Maccoby & Martin, 1983). 

Even stilstaan: Toenemende mondigheid

Wat is jouw indruk over de mondigheid van hedendaagse kinderen en jongeren? Heb je 
de indruk dat de huidige generaties inderdaad niet alleen assertiever, maar misschien ook 
wel brutaler zijn? Ken je misschien een kind of puber uit je omgeving die blijft discussiëren 
en onderhandelen als hem gevraagd wordt iets te doen of te laten, of ben je zelf zo iemand? 
Of worden deze generatieverschillen overdreven en zal elke nieuwe generatie ouders en 
leerkrachten zeggen dat de mondigheid van jongeren is toegenomen? 

De noodzaak van grenzen

Ook psychiater Peter Adriaenssens waarschuwt in zijn boek Laat ze niet schieten. Geef 
de grens een plaats in het leven van jongeren (2010) voor de gevaren van een permissieve 
aanpak. Tegen de achtergrond van alarmerende berichten over een groeiende groep 
jongeren die (soms extreem) probleemgedrag vertoont, maakt hij de analyse dat ouders 
te laks zijn geworden. Ze hebben bijvoorbeeld de neiging om hun opvoedingstaken 
door te schuiven naar leerkrachten en durven niet meer zelf de verantwoordelijkheid 
te nemen om hun kinderen waarden en normen bij te brengen. Adriaenssens (2010, 
p. 47) schrijft hierover het volgende: “Die ouders belichten alleen het probleem van 
de jongere en weigeren hun eigen aandeel in de zaak onder ogen te zien. Het gedrag 
van die gasten loopt de spuigaten uit en is heel zichtbaar: baldadigheden op school, 
bendevorming op straat, winkeldiefstal. En de ouders? Die kijken toe en eisen dat 
anderen de verantwoordelijkheid nemen om hun kinderen weer te doen luisteren.” 
De aanbeveling van Adriaenssens volgt logisch uit zijn analyse van het probleem: om 
te verhinderen dat kinderen gedragsproblemen ontwikkelen, moeten ouders controle 
uitoefenen. Ze moeten een grens trekken en aangeven wat mogelijk is en wat niet 
door de beugel kan (Adriaenssens, 2007). Vele jongeren kunnen deze grenzen immers 
nog niet voor zichzelf bepalen en als hun ouders het niet voor hen doen, dan komen 
er gegarandeerd problemen van. Het stellen van grenzen is misschien moeilijker dan 
ooit voor ouders. Zo hebben veel jongeren naast hun ‘echte’ leven ook een leven in 
een virtuele wereld, een wereld waar toezicht houden en regels stellen nog moeilijker 
is dan in het echte leven. 
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Ouders hebben nu inderdaad de taak om ook het gamen, het gebruik van de iPad 
en het gedrag van hun kind op sociale media te controleren en waar nodig aan banden 
te leggen, iets wat vroegere generaties niet hoefden te doen. Een anekdote illustreert 
dat treffend. Jaarlijks brengt één van beide auteurs als Sinterklaas een bezoek aan de 
kinderen uit de wijk. De ouders geven dan op voorhand de interesses, hobby’s en het 
lievelingseten van de kinderen door, maar zeggen vaak ook op welk gedrag Sinterklaas 
de kinderen dient aan te spreken. Zo bleek 6-jarige Sam bijna verslaafd te zijn aan 
het gamen en kon de 9-jarige Magali niet stoppen met facebooken als zij in bed lag. 
De hulp van Sinterklaas werd ingeroepen om aan deze zaken paal en perk te stellen. 
Het is duidelijk dat de nieuwe multimedia voor ouders nieuwe uitdagingen met zich 
meebrengen. 

Politici en grenzen

Misschien omdat ouders in mindere mate grenzen stellen en omdat de sociale controle 
in wijken afbrokkelt, voelt de politiek zich geroepen om dit in de plaats van ouders te 
doen. Het beleidsmatige pleiten voor de noodzaak van grenzen, is natuurlijk ook een 
boodschap die er als zoete koek ingaat bij kiezers. In Vlaanderen beschikken lokale 
politici sinds een aantal jaren over een beleidsinstrument, namelijk Gemeentelijk 
Administratieve Sancties (kortweg GAS-boete), om jongeren te bestraffen voor ‘fou-
tief gedrag’. In Nederland staan dergelijke regels verankerd in de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV). De Vlaamse regering besliste op een bepaald ogenblik om de 

hoogte van deze boetes op te trekken van 
€ 250 naar € 350 per overtreding voor vol-
wassenen, en van € 125 naar € 175 voor 
minderjarigen. Bovendien werd de leeftijd 
waarop jongeren een GAS-boete kunnen 
krijgen verlaagd van 16 naar 14 jaar. Wat 
onder de noemer ‘foutief’ gedrag valt, kan 
door lokale Vlaamse politici zelf ingevuld 
worden en blijkt nogal te variëren. Terwijl 

sommige gemeentes dit systeem nog niet invoerden, delen andere gemeentes voor 
de meest bizarre en vaak onbenullige zaken GAS-boetes uit. Zo mogen burgers in 
sommige gemeentes niet op de leuning van een bankje zitten, geen broodje eten in 
de portiek van een kerk, niet met sneeuwballen gooien, als straatmuzikant niet vals 
spelen, en niet met confetti gooien die op de grond ligt tijdens een carnavalsoptocht. 
Dergelijke regels hebben sommige cartoonisten ertoe verleid om de spot te drijven 
met de GAS-boetes. 

Ook in het Nederlandse Den Haag kregen kleuters, of liever gezegd de grootou-
ders die op hen pasten, een geldboete van € 130 voor het plukken van narcissen uit 
een gemeenteplantsoen. De kleuters waren in een plantsoentje een mooi boeket aan 
het samenstellen toen twee stadswachten hen betrapten. De wethouder vond de boete 
geheel terecht omdat de grootouders en hun kleinkinderen dienen te weten dat dergelijk 
gedrag volkomen fout is. “De narcissen in de perkjes zijn voor iedereen. De 47 narcissen 

[ Bij een gebrek aan 
vertrouwen in afdoende 
ouderlijk toezicht en sociale 
controle zagen politici zich 
genoodzaakt om GAS-boetes 
in het leven te roepen. ]
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die de kinderen onder toeziend oog van opa en oma plukten, zijn betaald van belasting-
geld en horen niet in een vaas op de keukentafel”, zo klonk het (Omroepwest.nl). 

Vanuit een opvoedkundig perspectief dient opgemerkt te worden dat het invoeren 
van een boetesysteem meer inhoudt dan het begrenzen van wat niet kan. Er wordt 
namelijk én een grens getrokken én een externe sanctie gekoppeld aan het overschrij-
den van die grens. De vraag rijst dan natuurlijk of een dergelijke wijze van grenzen 
stellen tot een beter begrip leidt van het waarom van de regels en de groei van kinde-
ren ten goede komt. 

Dat het belangrijk is dat ouders, opvoedkundigen en hulpverleners duidelijke ver-
wachtingen communiceren en de grenzen voor gedrag afbakenen, staat buiten kijf. 
Om kinderen gepast gedrag aan te leren en 
normen te doen respecteren zal een stok 
achter de deur wellicht ook effectief zijn. 
De dreigende boete zorgt er immers voor 
dat jongeren zich gedwongen voelen om de 
opgelegde grenzen te respecteren, al kan een 
hoogoplopende en onfair gepercipieerde 
sanctie ook verzet en weerstand uitlokken 
en dus als een boemerang in het gezicht van 
de wetgever terugkeren (Van Petegem, Soenens, Vansteenkiste, & Beyers, 2015). Maar 
de groei van jongeren bevorderen en hen burgerzin en normbesef bijbrengen vereist 
meer dan hen gedragsmatig in het gareel te houden met dreigende sancties. Om hen 
ten volle te socialiseren is het noodzakelijk dat jongeren zich de aangereikte grenzen en 
normen eigen maken. En hiervoor is meer nodig dan een dreigende sanctie (Koestner, 
Ryan, Bernieri, & Holt, 1984; Vansteenkiste, Soenens, Van Petegem, & Duriez, 2014). 
De stijl van het introduceren en het handhaven van grenzen moet fundamenteel anders 
zijn als we willen bereiken dat jongeren vrijwillig verantwoordelijkheid opnemen voor 
hun gedrag. Kortom, of grenzen de groei van jongeren en de cohesie en solidariteit in 
onze samenleving versterken, hangt in sterke mate af van de gehanteerde stijl bij het 
introduceren van deze grenzen. Terwijl de ene stijl haaks staat op de voedingsstoffen die 
noodzakelijk zijn voor groei, sluit de andere er naadloos op aan. 

Take-home boodschap: 
 o De wetenschappelijke kennis rond de ontwikkeling van kinderen is exponentieel toe-

genomen. 

 o Kinderen en hun ouders kunnen kiezen uit een zeer brede waaier aan ontwikkelings-
mogelijkheden: voor elk wat wils!

 o Omwille van de mondigheid of zelfs brutaliteit van hedendaagse jongeren klinkt de 
vraag naar het stellen van grenzen luider.

 o Om te begrijpen of beschikbare kennis, ontwikkelingsmogelijkheden en ingevoerde 
grenzen de groei van kinderen echt bevorderen, dienen we de vitamines voor groei te 
kennen. 

[ Een dreigende sanctie 
dwingt jongeren om in het 
gareel te lopen. Maar om 
jongeren burgerzin bij te 
brengen is er meer nodig dan 
een stok achter de deur. ]
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2. Hoe toont (gefnuikte) groei zich? Een toelichting bij de 
opbouw van dit boek

2.1 De Zelf-Determinatie Theorie als rode draad 

De Zelf-Determinatie Theorie (ZDT; Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000a; Ryan, 
Deci, & Vansteenkiste, 2015; Vansteenkiste & Ryan, 2013), een intensief onderzochte 
motivatietheorie over groei en persoonlijkheidsfunctioneren, vormt de rode draad van 
dit handboek. De ZDT is al meer dan vier decennia in ontwikkeling. Prof. dr. Edward L. 
Deci en prof. dr. Richard M. Ryan (University of Rochester, US) zijn er de grondleggers 
van. De langdurige en zeer vruchtbare samenwerking tussen deze twee professoren is 
uniek in het landschap van de psychologie. Hun baanbrekende werk heeft honderden 
onderzoekers over de hele wereld ertoe aangezet om deze theorie te hanteren als een 
inspiratiebron voor hun onderzoekswerk. Het is de moeite waard om even te surfen 
op de ZDT-website om een idee te krijgen van de impact van hun academisch werk 
(www.selfdeterminationtheory.org). 

De ZDT is één van de weinige macrotheorieën in de hedendaagse psychologie 
(Deci & Ryan, 2000). In lijn met de postmoderne tendens die eerder werd beschreven, 
zien we dat ook in de psychologie onderzoekers steeds vaker elementen ontlenen aan 
verschillende theorieën en hun eigen model samenstellen om een specifiek fenomeen 
te begrijpen. De ZDT daarentegen is een algemene theorie over menselijk functio-
neren die van toepassing is op zeer veel levensdomeinen en op veel aspecten van het 
menselijke functioneren. Sinds het doctoraatswerk van Edward Deci eind jaren 1960 
– begin jaren 1970 (Deci, 1971, 1972), waarin de impact van beloningen op het ple-
zier in een activiteit centraal stond (zie hoofdstuk 11), werden geleidelijk aan nieuwe 
elementen toegevoegd aan de theorie (Vansteenkiste et al., 2010). 

Er zijn een aantal redenen waarom wij zelf aangetrokken zijn tot dit kader en het 
als rode draad hanteren in dit handboek en in ons wetenschappelijk en praktijkge-
richt werk. Ten eerste is het gevoerde onderzoekswerk binnen de ZDT zeer cumu-
latief van aard. De ontwikkeling van de ZDT kunnen we vergelijken met het leggen 
van een puzzel. Zoals puzzelstukken naadloos op elkaar aansluiten, zo groeide deze 
theorie ook op een zeer organische wijze: er werden nieuwe puzzelstukken toege-
voegd op een ogenblik dat er én voldoende empirisch bewijs voor bleek én de nieuwe 
puzzelstukken ook aansloten bij de oude puzzelstukken. Op dit ogenblik bestaat de 
meer omvattende ZDT uit zes verschillende puzzelstukken, ook wel minitheorieën 
genoemd. Historisch gezien werden de volgende minitheorieën achtereenvolgens 
ontwikkeld: Cognitieve Evaluatie Theorie (CET), Organismische Integratie Theorie 
(OIT), Causaliteit Oriëntatie Theorie (COT); Psychologische Basisbehoeften Theorie 
(PBT), Doelen Theorie (DT) en Relatie Motivatie Theorie (RMT). Zoals mag blij-
ken uit figuur 0.1 is er ruimte voor de toevoeging van nieuwe minitheorieën als er 
nieuw empirisch bewijs wordt gevonden. Door de cumulatieve opbouw is de theorie 
intern coherent en kan de ZDT naar onze mening zelfs als elegant worden getypeerd. 
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Figuur 0.1.  Puzzel als metafoor voor de organische ontwikkeling van de ZDT.

Een andere reden waarom we ons aangetrokken voelen tot dit theoretisch kader 
is omdat de ZDT vertrekt vanuit een duidelijke mensvisie. Er wordt een uitspraak 
gedaan over de menselijke natuur, waarbij een aantal cruciaal geachte psychologische 
behoeftes of vitamines voor groei naar voren worden geschoven. Het identificeren van 
deze voedingsstoffen helpt om aanknopingspunten te vinden met de praktijk. Het 
wordt namelijk duidelijker hoe we vanuit de omgeving gezonde ontwikkeling kunnen 
bevorderen als we weten wat de motor is van groei. Gedurende de ontwikkeling van 
de ZDT is de theorie in toenemende mate bruikbaar gebleken voor de praktijk. Terwijl 
aanvankelijk in het bijzonder experimentele laboratoriumstudies werden uitgevoerd, 
waarbij fundamenteel theoretische vragen werden beantwoord, werd de praktische 
waarde van de theorie voor verschillende levensdomeinen geleidelijk aangetoond. We 
geven een aantal voorbeelden. De theorie bleek bruikbaar om beter te begrijpen:
o	 wat de motivatie is van kinderen om zich in te zetten op school of dat niet te doen; 
o of deze motivationele verschillen tussen kinderen voorspellen of ze zich goed 

in hun vel voelen en het beste van zichzelf geven dan wel afhaken (bv. Ryan & 
Connell, 1989);

o waarom kinderen activiteiten waaraan ze een broertje dood hebben (bv. opruimen) 
toch vrijwillig kunnen uitvoeren en hoe ouders hen daarbij kunnen stimuleren (bv. 
Chandler & Connell, 1987);

o waarom het uitvoeren van activiteiten onder druk veel energie vergt, uitputtend 
is en zelfs kan omslaan in verzet, waarbij kinderen zich afzetten tegen autoriteits-
figuren (bv. Van Petegem et al., 2015);

o hoe scholen en opvoedkundige instellingen structurele maatregelen kunnen nemen 
om de groei van jongeren te stimuleren (bv. Assor et al., 2009; Vandereycken & 
Vansteenkiste, 2009);
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o	 hoe ouders het enthousiasme bij hun kinderen kunnen aanwakkeren (bv. Soenens 
et al., 2007) en kunnen omgaan met weerspannige kinderen

o of en hoe leerkrachten en ouders op een succesvolle wijze getraind kunnen worden 
om de groei van kinderen te bevorderen (bv. Reeve & Cheon, 2014).

De evolutie van de ZDT kan in grote lijnen getypeerd worden als een top-down-
ontwikkeling (Vansteenkiste, Williams, & Resnicow, 2012): fundamentele processen 
en factoren werden aanvankelijk experimenteel geïsoleerd in het laboratorium. De 
ecologische validiteit, met name de mate waarin deze processen en factoren ook rele-
vantie hadden voor de dagelijkse praktijk, kreeg in tweede instantie meer aandacht. 
De huidige ontwikkeling van de ZDT wordt gekenmerkt door een combinatie van 
dergelijk fundamenteel theoretisch en meer toegepast onderzoek. 

Vooral sinds 2000 en de publicatie van een aantal belangrijke overzichtsartike-
len (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000a) is de populariteit van deze theorie 
exponentieel toegenomen in academische kringen. Maar het is tevens onze indruk 
dat de theorie meer en meer ingang vindt in de praktijk, zowel in België als in Neder-
land. Vanuit opvoedingswinkels, Kind en Gezin, scholen, onderwijsinspecties en het 
ministerie groeide de interesse in de ZDT in het afgelopen decennium. Deze interesse 
blijft niet beperkt tot de levensdomeinen onderwijs, opvoeding en ontwikkeling. Ook 
gezondheidsorganisaties, bedrijven, klinische instellingen en sportclubs vertonen een 
toenemende interesse in de theorie (zie bv.: www.mfactor.be voor een toepassing in de 
sportcoachingspraktijk). Kortom, de ZDT heeft naar onze mening een groot potenti-
eel en hoewel er nog vele vragen onbeantwoord blijven, zijn er al significante stappen 
gezet in de afgelopen decennia, zowel op theoretisch als op praktisch gebied.

2.2 Structuur van het handboek

Dit boek is opgebouwd uit vier verschillende delen en 12 hoofdstukken. Figuur 0.2 
biedt een grafisch overzicht van deze verschillende delen. We openen het boek met 
een bespreking van cruciale psychologische voedingsstoffen of vitamines voor groei. 
Deze komen aan bod in deel I. In deel II en deel III wordt dieper ingegaan op de wijze 
waarop (gefnuikte) groei zich toont: hoe kunnen we afleiden uit het functioneren 
van kinderen en jongeren of ze groeien, dan wel of hun groei wordt afgeremd of zelfs 
wordt gefnuikt? In deel IV ten slotte wordt dieper ingegaan op de wortels van groei en 
in het bijzonder op de rol van ouders in het stimuleren van deze groei.
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Figuur 0.2. Grafisch overzicht van de inhoud van het handboek.

2.2.1 Vitamines voor groei

Een betrokken directeur van een middelbare school wilde de leerlingen in hun 

schoolse ontwikkeling en motivatie stimuleren. Daartoe voerde hij een nieuw 

rapporteringssysteem in. Terwijl het voordien gebruikelijk was dat enkel de 

klastitularis4 op het rapport een schriftelijke toelichting gaf bij de behaalde 

resultaten, verlangde hij dat nu van alle vakleerkrachten. Leerlingen zouden 

op deze manier meer gedetailleerde feedback krijgen, wat hun ontwikkeling 

ten goede zou komen. Maar dit nieuwe systeem bleek niet het gewenste effect 

te hebben. Leerkrachten die slechts één uur per week voor de klas stonden, 

weigerden om een dergelijke toelichting te geven omdat ze te veel leerlingen 

van commentaar dienden te voorzien. Zij die het wel deden, bleken vooral voor 

de hand liggende feedback te geven, die de leerlingen niet onmiddellijk als 

behulpzaam ervoeren.

Om te begrijpen waarom deze structurele verandering, hoewel goedbedoeld, geen 
gunstig effect had op de ontwikkeling van jongeren en voor meer werkdruk zorgde 
bij leerkrachten, is het noodzakelijk om het cruciale proces te kennen dat bij deze 

4 Klastitularis staat voor mentor in Nederland. 
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verandering een rol speelt. Dat geldt ook voor de dagelijkse pogingen van ouders om 
bepaalde regels bij te brengen of om hun kind aan te moedigen bij bepaalde activi-
teiten. Om te weten hoe ouders groei kunnen stimuleren, is het noodzakelijk dat we 
eerst de psychologische voedingsstoffen of vitamines voor groei identificeren. Een der-
gelijk mechanisme laat immers toe om diepgaander te reflecteren over de noodzaak 
en de wenselijkheid van bepaalde structurele veranderingen en pogingen van ouders 
om hun kind te motiveren. 

Om deze vitamines te identificeren en te benoemen hebben we een stevig theore-
tisch fundament nodig. De ZDT biedt, als een overkoepelende theorie over menselijke 
motivatie en groei, een dergelijk fundament. In het bijzonder wordt binnen de ZDT 
een bevoorrechte plaats toegekend aan drie essentieel geachte psychologische behoef-
tes, namelijk: de behoeftes aan autonomie, competentie en relationele verbondenheid. 
Autonomie verwijst naar de mate waarin kinderen zichzelf zijn en een gevoel van 
psychologische vrijheid ervaren in hun dagelijkse denken, handelen en voelen. Com-
petentie verwijst naar de mate waarin kinderen zich bekwaam voelen om taken tot 
een goed einde te brengen. Relationele verbondenheid verwijst naar de mate waarin 
kinderen een hechte en warme band ervaren met belangrijke mensen uit hun omge-
ving, waaronder ouders, vrienden en eventueel broers en zussen.

Maar niet alleen kinderen beschikken over deze psychologische behoeftes, ook 
ouders en leerkrachten hebben ze. De vraag van de directeur om uitgebreid feedback 
te geven conflicteerde misschien met de bevrediging van de psychologische behoeftes 
van het lerarenkorps. Althans een deel van het lerarenkorps vatte het op als een extra 
taak, waarvan ze het nut en de meerwaarde niet onmiddellijk begrepen. Sommige leer-
krachten voelden zich ook niet direct in staat om gedegen feedback te geven omdat 
ze te weinig uren voor de klas stonden. Deze behoeftefrustratie leidde ertoe dat ze 
de door de directeur opgedragen verandering niet of slechts tijdelijk doorvoerden. De 
verandering zette zich dus niet door (Gagné, Koestner, & Zuckerman, 2000). Voor 
leerlingen en hun ouders werkte dat verwarrend. Bovendien bleek de geboden feed-
back soms (noodgedwongen) oppervlakkig, waardoor de jongeren er ook weinig uit 
leerden. De feedback kwam hun competentieontwikkeling onvoldoende ten goede en 
het rapportagesysteem werd weer afgeschaft. 

In deel I van dit handboek worden de psychologische behoeftes aan autonomie, 
relationele verbondenheid en competentie uitgebreid behandeld. Er wordt dieper 
ingegaan op de conceptualisatie van behoeftes in diverse psychologische kaders en op 
het mensbeeld waarop de ZDT gebaseerd is. Deel I vormt op deze manier het funda-
ment waarop de rest van het handboek steunt. 

2.2.2 Manifestatievormen van groei

De ZDT spreekt zich niet enkel uit over de vitamines voor groei (namelijk behoef-
tebevrediging), maar ook over de specifieke vorm van deze groei. In grote lijnen stelt 
de theorie dat behoeftebevrediging de motor vormt voor de evolutie naar meer inner-
lijke organisatie en een meer ‘volwaardig functioneren’ (‘full functioning’; Deci, Ryan, 
& Guay, 2013). Dat volwaardig functioneren wordt geconcretiseerd. Zo kunnen er 
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verschillende manifestatievormen onderscheiden worden, die behandeld worden in 
deel II en deel III van dit boek. Groei toont zich dan omdat kinderen en jongeren (1) 
activiteiten kunnen uitvoeren die hun nieuwsgierigheid wekken en die ze als plezierig 
en interessant ervaren (intrinsieke motivatie), (2) aangereikte normen en waarden ver-
innerlijken en er eigenaar van worden (internalisatie), (3) en identiteitskeuzes kunnen 
maken die persoonlijk betekenisvol en authentiek zijn en dus verankerd worden in een 
intern kompas. We laten jullie hier nu alvast even kennis mee maken. 

Praktijkvoorbeeld: Het ontwikkelen van een leerplanconcept

Enige tijd geleden kwamen medewerkers van een pedagogische dienst langs om te 
brainstormen over een nieuw leerplanconcept. In het nieuwe leerplan zou de individuele 
ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs centraler komen te staan. De vraag rees welke 
cruciale leerlijnen ze binnen deze individuele ontwikkeling dienen te onderscheiden. Om deze 
vraag te kunnen beantwoorden is het essentieel dat we een visie hebben op de groei van 
kinderen, namelijk op de richting waarin groei zich aftekent. Zonder een duidelijk beeld van de 
gewenste richting van groei, is het moeilijk om een leerlijn met een aantal tussenliggende fases 
te ontwerpen. Een theorie zoals de ZDT, die een duidelijk beeld geeft van wat groei is en hoe 
groei gestimuleerd kan worden op verschillende leeftijden, komt hierbij goed van pas.

Exploratiedrang en nieuwsgierigheid

Peuters zijn van nature actief: ze willen graag de wereld exploreren. Het zijn echte 
ontdekkingsreizigers die nieuwsgierig op pad gaan. Ze laten zich hierbij leiden door 
wat hen interessant of boeiend lijkt, door wat hen verwondert. Deze nieuwsgierigheid 
en dit plezier vormen een eerste manifestatie van groei. Hoe meer kinderen dingen 
kunnen doen die ze echt graag doen, hoe beter ze deze doen en hoe beter ze zich in 
hun vel voelen. Een belangrijke taak voor ouders is dan ook om de exploratie- en acti-
viteitendrang die elk kind bezit ten volle te ondersteunen en te stimuleren, kortom, 
te voeden. 

Sommige ouders lijken, nadat ze in de eerste twee levensjaren vooral bezig waren 
met de voeding van hun baby, deze ‘voedende’ taak uit het oog te verliezen. Voeden 
is niet beperkt tot het fysieke, ook de psyche heeft voeding nodig. Dat betekent dat 
ouders, maar ook leerkrachten, actief aan de slag gaan met de aangeboren nieuwsgie-
righeid en ontluikende interesses van kinderen. Ze proberen maximaal ‘van onderuit’ 
te werken en zich af te stemmen op wat kinderen aanspreekt. Op deze manier kunnen 
leerkrachten jongeren prikkelen, enthousiasmeren en zelfs inspireren. Gepassioneerde 
leerlingen bijten zich vast in een onderwerp. Hun vastberadenheid zorgt er niet alleen 
voor dat ze ‘het maken in het leven’, maar vooral dat ze zichzelf ten volle ontplooien 
en zich goed voelen (Vallerand, 2010). Het belangrijkste is dat in het onderwijs en bij 
de opvoeding de basis wordt gelegd voor een levenslange passie om zich te ontplooien, 
om bij te leren. 

Om deze passies te laten ontluiken is het belangrijk dat ouders samen met hun 
kinderen op ontdekkingstocht gaan. Ook ouders kunnen immers leren van hun kinde-
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ren als het gaat om passie, interesse en nieuwsgierigheid. Het lijkt soms alsof sommige 
mensen naarmate ze ouder worden, een deel van hun spontane nieuwsgierigheid en 
zin voor spel en plezier verliezen. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat deze 
kwaliteiten onvoldoende aangemoedigd worden op school en in de werkcontext, waar 
de harde economische realiteit er in veel gevallen voor zorgt dat efficiëntie en output 
voorrang krijgen. Voor sommige kersverse ouders is de ontmoeting met hun eerste 
kind dan ook een wake-up call: een confrontatie met hoe het vroeger als kind was om 
over alles verwonderd te zijn en met grote ogen en al hun zintuigen nieuwe kennis op 
te doen. In deel II wordt onder de noemer intrinsieke motivatie dieper ingegaan op 
dit groeiproces.

Verinnerlijken van waarden en normen

Een belangrijke taak voor ouders van pasgeboren kinderen is om hen letterlijk te 
voeden. Zuigelingen krijgen (moeder)melk en zelfs maanden na de geboorte neemt 
het zorgen voor voldoende en gepaste voeding heel wat tijd in beslag in de omgang 
tussen ouders en kinderen. Als peuters dan vanaf circa 8-14 maanden leren kruipen 
(Berk, 2006), krijgen ouders een andere opdracht: ze moeten een grens trekken tussen 
wat mag en niet mag. Rondkruipende peuters verkennen de wereld via hun mond en 
handen en ouders beginnen tijdens deze levensfase systematisch een aantal verboden 
in te voeren: een verbod om met de handjes aan stopcontacten te voelen, een verbod 
om scherpe voorwerpen in de mond te steken, en ga zo maar door. Gaandeweg voeren 
ouders ook geboden in die aangeven wat kinderen verwacht worden te doen. Ze 
moeten bijvoorbeeld stilliggen op het verzorgingskussen, in een stoel aan tafel zitten 
om te eten, en vuile schoenen uitdoen wanneer ze uit de tuin naar binnen komen.

Deze verboden en geboden geven aan wat ouders belangrijk vinden. Ze vertellen 
iets over de waarden en normen die ouders aan hun kroost wensen mee te geven. Het 
gaat hierbij vaak om zaken die in een samenleving belangrijk worden gevonden. Gedu-
rende de opvoeding zullen deze normen en waarden evolueren met de leeftijd van het 
kind. Aan kleuters wordt een zindelijkheidstraining gegeven, er wordt hen geleerd om 
andere kinderen geen pijn te doen, te delen, en om niet met een volle mond te praten. 
Via concrete gedragingen geven ouders een aantal waarden door, zoals beleefdheid, 
behulpzaamheid en dankbaarheid. Van kinderen in de lagereschoolleeftijd verlangen 
ouders en leerkrachten dat ze stil zijn als de juffrouw spreekt, opletten tijdens de les 
en niet spieken tijdens een toets. 

Het proces waarbij ouders proberen om samenlevingswaarden en -regels even-
als bepaalde gedragingen aan kinderen bij te brengen, wordt het socialisatieproces 
genoemd (Maccoby, 2015; Maccoby & Martin, 1983). Hoewel ouders de belangrijkste 
socialisatiefiguren zijn in de opvoeding, zijn er nog andere personen of instanties die 
hierin een rol spelen, zoals grootouders, leerkrachten, de media of de bredere cultuur 
waarin kinderen opgroeien. Hoewel het socialisatieproces vroeger gezien werd als een 
passieve overdracht van waarden en normen van de ouder naar het kind, waarbij het 
kind de ouderlijke waarden en normen vrij letterlijk slikte, benadrukken hedendaagse 
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theorieën over opvoeding de actieve rol van kinderen in dit proces (Maccoby, 2015; 
Maccoby & Martin, 1983). Dat is ook het geval in de ZDT. Het socialisatieproces kan 
volgens de ZDT pas als geslaagd worden beschouwd als kinderen zich de aangereikte 
waarden, regels en gedragingen eigen maken, dat wil zeggen: als er een actief proces 
van verinnerlijking heeft plaatsgevonden. Kinderen maken deze waarden en normen 
tot een stuk van zichzelf; ze kunnen zich erin herkennen en worden er mede-eigenaar 
van. Dat zal in het bijzonder het geval zijn als kinderen overtuigd zijn van de waarde 
en het belang van de aangereikte normen en waarden. Als dat het geval is, dan gaan 
ze zich er vrijwillig en meer blijvend naar schikken, zelfs als socialisatiefiguren niet 
langer toekijken. De sociaal gewaardeerde normen, waarden en gedragingen zijn dan 
een deel van hun levensstijl geworden. Als kinderen begrijpen dat met de mond vol 
praten onbeleefd is, dan is de kans groter dat ze dit ’s middags op school niet doen, ook 
al zijn hun ouders afwezig. Als kinderen inzien dat spieken niet rechtvaardig is, dan 
is de kans groter dat ze het ook niet doen als de leerkracht even geen toezicht houdt. 
Het verwerven van dit eigenaarschap van aangereikte normen, waarden en gedragin-
gen vormt een tweede manifestatie van groei, want het draagt bij tot het persoonlijke 
welbevinden en de sociale integratie van jongeren. De taak van ouders bestaat er dan 
in om dit groeiproces, dat centraal staat in deel II onder de noemer internalisatie, te 
ondersteunen. 

Identiteitsontwikkeling: de ontwikkeling van een intern kompas

Als de nieuwsgierigheid en de basisbehoeftes van kinderen gedurende de opvoeding 
voldoende worden gevoed, kunnen kinderen hun interesses leren kennen en deze 
geleidelijk aan verfijnen. Ze zullen ook experimenteren met de waarden en de normen 
die hen worden aangereikt en er zo geleidelijk achter komen wat ze echt belang-
rijk vinden. Deze ontluikende waarden en interesses kunnen de basis vormen voor 
hun identiteitsontwikkeling. Ze ontdekken geleidelijk aan wie ze zijn en meten zich 
ook bepaalde persoonlijke kenmerken aan. In het optimale geval bouwen ze op deze 
manier een intern fundament of intern kompas (Assor, 2012) op, waarop ze kunnen 
terugvallen bij het nemen van belangrijke beslissingen op sleutelmomenten. Een 
sterk ontwikkeld intern kompas brengt stabiliteit en geeft richting, ook (en misschien 
vooral) in stormachtige of onzekere tijden. Het helpt jongeren om te beslissen welke 
vrijetijdsactiviteiten ze beoefenen, met welke vrienden ze optrekken, en welke stu-
dies ze willen aanvatten, onderwerpen waarover ze in toenemende mate zelf kunnen 
beslissen naargelang ze ouder worden. 

Maar bij sommige jongeren ontbreekt een dergelijk intern kompas. Ze worden dan 
sterk afhankelijk van invloeden van buitenaf. Net zoals bij een stuurloos schip dat vaart 
in de richting waarin de wind blaast, laten ze zich bij het vormen van hun identiteit 
leiden door wat hun ouders of hun vrienden belangrijk vinden. Ze maken wel keuzes, 
maar deze zijn eerder gefragmenteerd en weinig coherent. Hun keuzes hangen als los 
zand aan elkaar. Andere jongeren blijven, bij gebrek aan een intern fundament, pie-
keren over de keuzes die voor hen liggen. Door een identiteitsvacuüm stellen ze hun 
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keuzes uit, tot ze door de omstandigheden gedwongen worden om ze te maken. Door 
het gebrek aan een intern kompas rijst al snel weer twijfel over de gemaakte keuzes. 
Ze worden herroepen en de stuurloze jongeren gooien het dan maar over een andere 
boeg. Zo dobberen ze rond zonder voet aan de grond te krijgen. Identiteitsontwikkeling 
vormt het centrale thema in deel III, waarin verschillende hedendaagse visies op iden-
titeitsontwikkeling – waaronder ook de visie van de ZDT – uitvoerig worden gepre-
senteerd. We schenken ook aandacht aan het belang van een intern kompas op latere 
leeftijd. Onze identiteitsontwikkeling is immers niet afgerond na onze jeugdjaren. 

2.2.3 Manifestatievormen van gefnuikte groei

“Ze luisteren gewoon niet! Ik moet het tien keer herhalen en het lijkt het ene 

oor in te gaan en het andere oor weer uit!”, zo beklaagde een vader zich over 

de gebrekkige gehoorzaamheid van zijn kinderen. “Soms worden ze zelfs 

onbeleefd of opstandig als ik iets vraag. Ik heb dan moeite om mij te bedwingen 

en niet kwaad te worden, maar dat heeft ook niet veel zin.”

Terwijl behoeftebevrediging een ware verrijking is voor ons dagelijks leven, is behoef-
tefrustratie een nachtmerrie. Wanneer de behoefte aan autonomie gefrustreerd is, erva-
ren mensen een gevoel van druk en verplichting. Frustratie van de behoefte aan com-
petentie geeft aanleiding tot gevoelens van mislukking. Frustratie van de behoefte aan 
verbondenheid toont zich in eenzaamheid en sociale vervreemding. Behoeftefrustratie 
werkt problematische ontwikkeling in de hand en het leidt, als het voortduurt, zelfs 
tot psychopathologie (Ryan et al., 2006, 2015). Mensen proberen deze chronische 
behoeftefrustratie vaak te compenseren door gedragingen die schijnbaar op korte 
termijn voor een kentering kunnen zorgen of levensgeluk kunnen teweegbrengen. 
Paradoxaal genoeg verwijdert dergelijk compensatoir gedrag mensen vaak verder van 
de bevrediging van hun fundamentele psychologische behoeftes. 

Eén compensatoire strategie (zie Deci & Ryan, 2000; Vansteenkiste & Ryan, 2013) 
waar we in dit handboek dieper op ingaan is opstandig verzet. Jongeren gaan in verzet 
tegen wat hen op een dwingende manier wordt opgelegd en proberen de ervaren 
behoeftefrustratie (en in het bijzonder hun gefnuikte autonomie) te compenseren 
door net het omgekeerde te doen van wat van hen verlangd wordt. Dergelijk gedrag, 
ook wel bekend onder de naam reactantie (Brehm, 1966) en opstandig verzet (Van-
steenkiste et al., 2014), is dan gericht op het herstellen van de verloren autonomie. In 
het voorbeeld hierboven lijken de kinderen in de ogen van de vader soms opstandig 
verzet te vertonen. Opstandig verzet is slechts één categorie van redenen waarom jon-
geren weigeren om medewerking te verlenen of gehoorzaam te zijn. In deel II komen 
er nog andere categorieën aan bod.

Een ander antwoord op voortdurende ervaringen van behoeftefrustratie is het 
ambiëren van een materialistische levensstijl. Door zich te richten op wat als het ‘goede 
leven’ wordt gepredikt in onze huidige consumptiesamenleving (Kasser, 2002), probe-
ren jongeren hun identiteit gestalte te geven. Door de laatste gadgets aan te schaffen 
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of zich op Facebook-foto’s de juiste looks aan te meten, proberen ze zich als succesvol 
te presenteren. Een dergelijke materialistisch georiënteerde identiteit verhult in vele 
gevallen echter een onderliggend tekort, met name een gebrekkig uitgebouwd intern 
kompas. Paradoxaal genoeg blijkt een dergelijke identiteit echter een lege doos. Ze 
brengt onvoldoende het beoogde geluk, omdat een materialistische identiteit behoef-
tebevrediging eerder in de weg staat dan bevordert (Unanue, Dittmar, Vignoles, & 
Vansteenkiste, 2014). Dit thema staat centraal in Deel III. 

2.2.4 De wortels van (gefnuikte) groei

“Mama, druk je eens op de code?”, vroeg Lora. Ze lustte geen broccoli, maar 

als haar mama de juiste code indrukte, dan ging haar mond open. “De code is 

‘neus’, ‘linkeroor’, ‘rechteroor’, en nog eens ‘neus’”, zei mama enthousiast. En 

de mond van Lora ging open. 

In het vierde en laatste deel wordt ingegaan op de wortels van groei. In het bijzonder 
wordt de cruciale vraag behandeld hoe socialisatiefiguren, waarvan ouders de belang-
rijkste zijn, de groei van hun kinderen kunnen bevorderen of voeden. Hierbij wordt 
een historisch overzicht geboden van de opvoedingsliteratuur, waarbij overeenkom-
sten en verschillen met de behoefteondersteunende benadering van de ZDT worden 
besproken. 

Volgens de ZDT is het cruciaal dat ouders maximaal weten in te spelen op de 
basisbehoeftes van autonomie, competentie en verbondenheid. Dat is de sleutel voor 
een succesvolle opvoeding, want een behoefteondersteunende opvoeding stimuleert 
kinderen tot exploratie en zet hen ertoe aan om zich normen en waarden eigen te 
maken en overtuigde identiteitskeuzes te maken, terwijl een behoefteondermijnende 
opvoeding opstandig verzet en zelfvervreemding in de hand werkt en jongeren ertoe 
brengt om materialistische ambities te koesteren in een poging de innerlijke leegte het 
hoofd te bieden.

Op diverse plaatsen in dit deel worden ook zeer concrete opvoedingsvraagstuk-
ken waarmee ouders worstelen behandeld. Hoe kunnen ouders kinderen motiveren 
om vervelende dingen te doen (bv. broccoli eten, cfr. voorbeeld)? Mogen ouders hun 
(jonge) kroost een tik geven om hen een lesje te leren? Is het uitreiken van belonin-
gen een wenselijke strategie om kinderen tot actie aan te zetten? Hoe kunnen ouders 
praten met hun kinderen, zodat ze zich blootgeven en op een eerlijke en authentieke 
manier hun gevoelens en gedachten prijsgeven? Hoe kunnen ze met weerspannige 
kinderen omgaan zonder noodzakelijk aan hun verzuchtingen te hoeven toegeven? 
Tevens gaan we in op de valkuilen van een behoefteondermijnende opvoeding en de 
factoren die het aanbieden van een behoefteondersteunende omgeving bevorderen. 
Hoewel we vooral ingaan op de rol van ouders als primaire socialisatiefiguren, zijn er 
meerdere personen betrokken bij de ondersteuning van de ontwikkeling van kinde-
ren: grootouders, leerkrachten, hulpverleners, familie, buren, alle kinderen hebben een 
aantal significante personen in hun leven. 
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Take-home boodschap:
 o De psychologische groei van kinderen en jongeren blijkt uit het feit dat ze (1) zich aan-

gereikte normen en waarden eigen maken, (2) hun exploratiedrang kunnen botvieren 
en hun interesses kunnen realiseren, (3) een intern kompas weten op te bouwen dat 
richting geeft aan hun leven. 

 o Gefnuikte groei toont zich via (1) het opstandig verzet dat kinderen en jongeren 
vertonen en (2) het zich aanmeten van een materialistische levensstijl.

 o Het ondersteunen en het actief ondermijnen van deze behoeftes vormen de wortels van, 
respectievelijk, groei en gefnuikte groei. 

3. Wat is de meerwaarde van dit handboek? 

Er zijn verschillende populaire werken en handboeken over ontwikkeling en opvoe-
ding op de markt. Hoe onderscheidt dit boek zich dan van de bestaande literatuur? 
Naar onze mening vormt het handboek een belangrijke uitbreiding en aanvulling op 
de bestaande handboeken en dit op verschillende punten.

Ten eerste heeft het een sterk empirisch karakter. De behandelde theoretische 
kaders worden niet alleen vanuit een theoretisch standpunt toegelicht, maar weten-
schappelijke inzichten worden rijkelijk ingekleed met concrete onderzoeksresultaten. 
De bedoeling is om de lezer aan te moedigen om tabellen en figuren op een correcte 
wijze te interpreteren: wat kan wel en wat kan niet uit een tabel of figuur afgeleid 
worden? Daarnaast is het ook van cruciaal belang dat correct afgelezen resultaten 
teruggekoppeld kunnen worden naar de theorie. Wat zijn de implicaties van de bevin-
dingen voor de getoetste theorie? Uit de verschillende onderzoeksillustraties mag 
ook blijken dat ontwikkelings- en motivatiepsychologische vragen met verschillende 
onderzoeksmethodes en -designs kunnen worden beantwoord. Zo zullen we zien hoe 
onderzoekers gebruik maken van technieken zoals (gestandaardiseerde) observatie en 
zelfrapportage. Wat de onderzoeksdesigns betreft zal zowel experimenteel (laborato-
riumonderzoek en veldonderzoek) als correlationeel onderzoek (cross-sectioneel en 
longitudinaal) aan bod komen. We hopen dat de lezer op deze manier meer gevoel 
krijgt voor de verschillende types onderzoeksmethodes en -designs, de voor- en nade-
len die aan elke methode en design verbonden zijn en dus ook de conclusies die hieruit 
kunnen worden getrokken. 

Ten tweede krijgen in dit boek recente ontwikkelingspsychologische kaders aan-
dacht. In bestaande ontwikkelingspsychologische handboeken worden hoofdzakelijk 
klassieke theorieën en auteurs (i.c. Piaget, Erikson, Freud, Vygotski, Skinner en anderen) 
behandeld. Deze vormen de basis voor een goed begrip van meer hedendaagse ontwik-
kelingspsychologische inzichten. De concepten accommodatie en assimilatie, zoals die 
door Piaget werden gedefinieerd, worden bijvoorbeeld ook door identiteitspsychologen 
gehanteerd om identiteitsontwikkeling te beschrijven. De Ecologische Systeemtheorie 
van Bronfenbrenner kan gebruikt worden om een beter inzicht te verwerven in de 
meer distale en proximale factoren die ontwikkeling bij kinderen verhinderen dan wel 
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bevorderen. Sociale Domein Theorie, die verschillende sociale domeinen onderscheidt 
waaronder oudere regels en normen kunnen geplaatst worden, bouwt bijvoorbeeld 
verder op Kohlberg’s theorie rond morele ontwikkeling. Bowlby’s hechtingstheorie 
komt aan bod als de rol van ouderlijke relationele steun wordt besproken.

Dit handboek verschilt, ten derde, ook van klassieke ontwikkelingspsychologische 
handboeken door – veeleer dan de grote ontwikkelingslijnen (bv. cognitief, sociaal, 
emotioneel en fysiek) op een leeftijdsgebonden wijze te bespreken – een aantal cruci-
ale thema’s (bv. internalisatie, identiteitsontwikkeling) uit te diepen. Binnen een der-
gelijke thematische aanpak wordt ook uitgebreid aandacht geschonken aan factoren 
die de ontwikkeling bevorderen dan wel ondermijnen. Zo komt de rol van socialisatie-
factoren in het algemeen en de rol van ouders in het bijzonder in de ontwikkeling van 
kinderen aan bod. Door de uitgebreide bespreking van de wortels van ontwikkeling wil 
dit boek ook de brug slaan naar de praktijk. Een cruciale vraag vanuit de samenleving 
is namelijk in welke mate ouders, opvoedkundigen en hulpverleners invloed kunnen 
uitoefenen op de ontwikkeling van kinderen, welk opvoedingsklimaat ontwikkeling 
stimuleert dan wel afremt, en hoe inzichten vanuit de opvoedingsliteratuur kunnen 
worden aangewend om advies te geven aan ouders (bv. via opvoedingswinkels). 

Ten vierde wordt de lezer actief aangemoedigd tot reflectie via verschillende rubrie-
ken. In de rubriek ‘Even stilstaan’ moedigen we de lezer actief aan om te reflecteren 
over een thema en het eigen leven of voorzien we een oefening. De rubriek ‘Praktijk-
voorbeeld’ bevat voorbeelden uit het dagelijks leven, waarmee we de brug proberen 
te slaan naar het praktijkveld. In de rubriek ‘Uitweiding’ wordt een thema diepgaan-
der inhoudelijk uitgewerkt. Om de lezer voldoende houvast te bieden, worden de 
leerdoelen van elk hoofdstuk voorafgaandelijk vermeld. Tevens sluit elke paragraaf af 
met de rubriek ‘Take-home boodschap’, waar de belangrijkste conclusies samenvat-
tend worden gepresenteerd. Ten slotte voegden we op het einde van elk hoofdstuk 
een reeks praktische aanbevelingen toe, die voortkomen uit het besproken onderzoek. 
Kortom, we probeerden de lezer te betrekken in ons verhaal. 

Ten slotte is dit boek uniek omdat ontwikkeling wordt bekeken vanuit één specifiek 
kader, met me de ZDT. Het handboek is echter niet exclusief tot de ZDT beperkt. In 
verschillende delen hanteren we een historische opbouw, waarbij punten van overeen-
komst en verschil tussen de ZDT en andere belangrijke kaders en perspectieven worden 
geduid. Zo bespreken we bijvoorbeeld de gelijkenissen en verschillen tussen de ZDT 
en Maslows behoefte piramide en het Dispo-
sitionele Motievenperspectief (deel I), Sociale 
Domeintheorie, Kochanska’s theorie over 
morele ontwikkeling, en Brehm’s Reactantie-
theorie (deel II), Erikson’s theorie over psycho-
sociale ontwikkeling en Waterman’s Persoonlijke 
Expressiviteitstheorie (deel III), hechtingstheorie 
en de configurationele opvoedingsbenadering (deel IV). De reden waarom we het 
ZDT-perspectief nadrukkelijk uitwerken, is omdat deze een uitgesproken visie heeft 
omtrent de voedingsbodem en de uitingswijze van groei en hoe de sociale omgeving 
deze groei kan voeden. Verder wordt in dit handboek veel onderzoek besproken dat 

[ Het cumulatieve karakter 
van wetenschappelijk werk 
laat toe om een verhaal te 
schrijven dat we graag met 
de lezer delen. ]
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door onderzoekers in onze vakgroep werd verricht. Het handboek is onder andere 
gebaseerd op een verschillende onderzoekslijnen die we in de loop der jaren binnen 
onze sectie hebben uitgewerkt, in samenwerking met talrijke predoctorale en postdoc-
torale medewerkers. Uit het hele boek mag blijken hoe onderzoek doen eigenlijk kan 
worden vergeleken met het in elkaar zetten van een grote puzzel. Elke nieuwe studie 
probeert op een betekenisvolle wijze verder te bouwen op een voorgaand onderzoek, 
zodat deze samen een cumulatief geheel vormen. Op deze manier ontstaat een verhaal 
dat we graag met jullie delen. Het hart van dit verhaal is de stelling dat we beschikken 
over een aantal psychologische behoeftes, die fungeren als vitamines voor groei. Het 
eerste deel gaat op dit thema dan ook dieper in. 

Take-home boodschap: 
 o In dit boek komen de resultaten van talrijke wetenschappelijke studies aan bod.

 o We behandelen verschillende hedendaagse ontwikkelingspsychologische auteurs en 
theorieën.

 o We presenteren de topics niet op een leeftijdsgebonden maar op een thematische wijze. 

 o De ZDT vormt de rode draad van dit handboek. 


