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Hoofdstuk 2 
Theoretisch kader 

 

2.1   Inleiding 

Dit onderzoek maakt deel uit van het Reactiepatronen Onderzoek (RPO), een sinds 
1980 lopend onderzoeksprogramma waarbinnen onderzoekers in binnen- en 
buitenland zich bezighouden met onderzoek naar de houding van jongeren ten 
opzichte van sociale grenzen. Rink, Vos, Van Lokven en Slagveer (1989) waren de 
eersten die vanuit de vakgroep Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit 
Groningen onderzoek deden naar de houding van jongeren ten opzichte van sociale 
grenzen. Zij definiëren sociale grenzen als: “regels, wetten, normen, waarden of 
verwachtingen die impliciet of expliciet bestaan in de omgeving van een jongere en 
zijn gedrag reguleren en/of inperken” (p. 14). In elke sociale interactie zijn er 
bepaalde regels waar elk van de deelnemers aan de interactie zich over het 
algemeen aan houdt. Wanneer iemand zijn gedrag herhaaldelijk niet aanpast aan 
sociale grenzen, wordt dit als probleemgedrag gezien. Niet alleen jongeren hebben 
met deze sociale grenzen te maken, maar ze worden geldig geacht voor iedereen in 
de samenleving. 

 

Dit hoofdstuk beschrijft het theoretisch kader van het onderzoek. Eerst wordt het 
Reactiepatronen Onderzoek en haar geschiedenis beschreven. In §2.2 worden de 
doelen en bijgestelde doelen van het RPO besproken. Verder beschrijft deze 
paragraaf de onderzoeken die al verricht zijn binnen het RPO en het lopende 
onderzoek. Paragraaf 2.3 wijdt zich aan de beschrijving van attitude en de relatie 
tussen attitude en gedrag. In §2.4 wordt coping besproken, het omgaan met 
situaties. Ouders kunnen tijdens de opvoeding hun kind beïnvloeden in hun 
attitudes en coping. Dit wordt beschreven in §2.5. Tot slot wordt in §2.6 de invloed 
van leeftijdsgenoten op gedrag kort besproken. 
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2.2   Het Reactiepatronen Onderzoek 

In de eerste opzet van het RPO hadden de onderzoekers tot doel een instrument te 
ontwikkelen om daarmee een standaardbeeld samen te kunnen stellen van de 
houding van jongeren wanneer zij geconfronteerd worden met sociale grenzen 
(Rink, Vos, Van Lokven & Slagveer, 1989). Wanneer dit standaardbeeld gevormd 
zou zijn, zou dit kunnen bijdragen tot een meer objectieve diagnostiek in de 
jeugdzorg, die de kwaliteit van hulpverlening zou kunnen verhogen. Met behulp 
van dit instrument zou vastgesteld kunnen worden hoe en in welke mate de 
houding van de jongere(n) afwijkt van het standaardbeeld. 

 

Om dit doel te bereiken werd zowel nationaal als internationaal onderzoek verricht 
bij drie verschillende groepen jongeren. De eerste groep betrof jongeren van 12-20 
jaar zonder geregistreerde gedragsproblemen, van deze groep wordt in tabel 2-1 
een overzicht van de verschillende onderzoeken gepresenteerd. 

 

Tabel 2-1 Overzicht van onderzochte jongeren zonder geregistreerde gedragsproblemen 

Land  Onderzoeker Jaar 
van 
dataver-
zamelen 

N Man 

(%) 

Leeftijd 

M (SD) 

Beschrijving van 
de onderzoeks-
groep 

Nederland Rink et al. 1987 1179 54.0 14.8 (1.6) Steekproef van 
scholen en 
klassen in het 
noorden en 
midden van 
Nederland.  

Canada Latchford 1992 473 47.0 15.6 (1.9) Steekproef van 
scholen en 
klassen in New 
Brunswick 

Duitsland Dickscheit 1994 355 54.4 14.8 (1.7) Steekproef van 
scholen en 
klassen in de 
omgeving van 
Rostock en 
Oldenburg 

België Grietens 1995 390 50.3 14.6 (2.0) Steekproef van 
scholen en 
klassen in twee 
provinciën.  
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Land  Onderzoeker Jaar 
van 
dataver-
zamelen 

N Man 

(%) 

Leeftijd 

M (SD) 

Beschrijving van 
de onderzoeks-
groep 

Estland Petersell 1996 82 63.4 14.8 (0.8) Vier scholen in 
Estland, 
representatieve 
steekproef van 
klassen.  

Nederland Sanchez 1997 379 49.3 14.7 (?) Marokkaanse, 
Surinaamse en 
Turkse jongeren 
in Nederland. 

Slowakije Potočárová & 
Krankus 

1999 69 42.0 16.0 (2.0) Scholen in en 
rond Bratislava. 

Nieuw 
Zeeland 

Barclay & 
Everts 

1999 - 
2002 

93 52.7 16.0 (1.2) Scholen in en 
rondom 
Auckland en 
jongeren van 
Pacific Island. 

Mexico Oudhof  2003 293 50.5 15.8 (1.8) Scholen in 
Toluca. 

(Deze gegevens zijn gedeeltelijk overgenomen uit Strijker & Rink, 2003) 

 

Naast deze eerste groep jongeren zonder geregistreerde gedragsproblemen werd 
een tweede groep jongeren onderzocht. Deze groep bevond zich in justitiële 
jeugdinrichtingen. Een overzicht van de onderzoeken die bij deze groep verricht 
zijn, wordt gegeven in tabel 2-2. 
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Tabel 2-2 Overzicht van onderzochte jongeren in justitiële jeugdinrichtingen 

Land Onderzoeker Jaar 
van 
dataver-
zamelen 

N Man 

(%) 

Leeftijd 

M (SD) 

Beschrijving van 
de onderzoeks-
groep 

Nederland Vos 1989 242 82.2 16.1 (1.4) Alle justitiële 
jeugdinrichtingen 
in Nederland.  

Estland Petersell 1996 24 100 16.4 (0.9) Eén justitiële 
jeugdinrichting in 
Estland. 

België Grietens 1997 85 83.5 16.4 (0.9) Alle (vier) 
justitiële 
jeugdinrichtingen 
in Vlaanderen. 

Mexico Oudhof 2003 99 77.8 16.9 (1.4) Eén justitiële 
jeugdinrichting in 
de omgeving van 
Toluca. 

(Deze gegevens zijn gedeeltelijk overgenomen uit Strijker & Rink, 2003) 

 

De derde groep bestond uit jongeren met gedragsproblemen, die niet in aanraking 
waren geweest met justitie. In tabel 2-3 wordt een overzicht gegeven van de 
verschillende onderzoeken binnen deze groep. 

Tabel 2-3 Overzicht van onderzochte jongeren met gedragsproblemen 

Land Onderzoeker Jaar 
van 
dataver-
zamelen 

N Man 

(%) 

Leeftijd 

M (SD) 

Beschrijving van 
de onderzoeks-
groep 

Duitsland Holste 1994 81 100 15.7 (0.2) Jongeren met 
gedrags-
problemen in 
omgeving van 
Oldenburg. 

Estland Petersell 1996 78 58.9 Onbekend Twee scholen 
voor speciaal 
onderwijs in 
Estland. 
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Bij de dataverzameling van de onderzoeken genoemd in tabellen 2-1 tot en met 2-3 
werd steeds gebruik gemaakt van hetzelfde instrument om de houding van 
jongeren ten opzichte van sociale grenzen te meten. In dit instrument wordt een 
aantal situaties aan de jongere voorgelegd waarin een sociale grens verdisconteerd 
is. Er zijn vier mogelijke reacties te geven op deze situaties, namelijk:  

A. aanpassen aan de situatie,  

B. overschrijden van de sociale grens,  

C. onderhandelen over de sociale grens, en  

D. terugtrekken uit de situatie.  

In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op dit instrument en de vier mogelijke 
reacties. Op basis van de gegevens van de onderzoeken uit voorgaande drie 
tabellen, werden de patronen van reacties van de verschillende groepen jongeren 
met elkaar vergeleken. Er werd voor de jongeren zonder geregistreerde 
gedragsproblemen steeds eenzelfde rangorde in grootte van gemiddelden op de vier 
reacties gevonden (Strijker & Rink, 2003). Omdat het steeds dezelfde rangorde 
betrof, werd dit het standaardbeeld genoemd. Deze rangorde was als volgt bij de 
kennis van mogelijke reactiewijzen: Aanpassen, Overschrijden, Terugtrekken, 
Onderhandelen. Bij de gekozen reacties was de rangorde: Aanpassen, 
Overschrijden, Onderhandelen, Terugtrekken. Hoewel de onderzoeken in 
verschillende culturen verricht werden bleek de cultuur nauwelijks effect te hebben 
(Strijker & Rink, 2003). In §5.5 wordt verder ingegaan op de rangordes van 
groottes van gemiddelden van reacties. 

 

Naar aanleiding van het gevonden standaardbeeld werd het onderzoeksdoel 
bijgesteld (Rink, 1999). De samenhang tussen houding van jongeren ten opzichte 
van sociale grenzen en de genoten opvoeding werd het nieuwe onderzoeksdoel. 
Naar deze samenhang werd onder andere onderzoek gedaan door Dickscheit 
(1998) en Potočárová (2004). Tevens werd als nieuwe onderzoeksvraag gesteld 
hoe de individuele resultaten van het gevonden reactiepatroon gebruikt zouden 
kunnen worden bij het ontwikkelen en evalueren van opvoedings- en 
trainingsprogramma’s. In dit kader deed Jonker (2004) onderzoek naar een 
opvoedingsprogramma binnen een justitiële jeugdinrichting. Het onderzoek in 
voorliggend proefschrift gaat in op de houding van jongeren in het voortgezet 
speciaal onderwijs ten opzichte van sociale grenzen en evalueert een daar 
ontwikkeld en uitgevoerd trainingsprogramma. Daarnaast wordt er momenteel 
door Van Oijen (2004) onderzoek gedaan binnen pleeggezinnen, door Van der 
Mooren (2004) wordt verder onderzoek gedaan naar de psychometrische aspecten 
van de gebruikte vragenlijsten binnen het RPO en door Mousavi (2004) wordt 
onderzocht of er verschillen bestaan in houding ten opzichte van sociale grenzen 
tussen jongeren met een verschillende religieuze achtergrond. 
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2.3   Attitude 

De onderzoeken binnen het RPO richten zich niet op uiterlijk waarneembaar 
gedrag, maar op attitudes van jongeren. Attitude en houding worden gezien als 
twee overeenkomstige begrippen en worden in het RPO door elkaar gebruikt. 
Eagly en Chaiken (1993) definiëren attitude als een psychologische neiging tot 
uiting van gedrag door het evalueren van een bepaalde entiteit en de mate van 
instemmen of niet instemmen. Voor een situatie waarin een sociale grens is 
verdisconteerd, geldt dat de situatie geëvalueerd wordt en vervolgens de attitude 
wordt bepaald door het wel of niet instemmen met de situatie en de sociale grens. 
Het uiteindelijke gedrag wordt volgens Ajzen en Fishbein (1980) beïnvloed door 
drie factoren. De eerste factor is de attitude, ofwel hoe de persoon tegenover 
bepaald gedrag staat. De tweede factor zijn de subjectieve normen: wat anderen 
doen. Als laatste wordt waargenomen gedrag genoemd: hoe moeilijk is het gedrag 
en wat zal het gevolg van dit gedrag zijn. Wat betreft situaties met een sociale 
grens erin verdisconteerd betekent dit dat het gedrag beïnvloed wordt door de 
attitude van de persoon, het gedrag van anderen en evaluatie van 
gedragsmogelijkheden en hun consequenties. 

 

Vos (1994) meent dat er in de onderzoeken binnen het RPO drie aspecten van 
attitudes te onderscheiden zijn. Hij noemt hierbij achtereenvolgens de 
gedragstendenties (de gekozen reacties) zonder externe factoren, het normbesef 
van welke regels gelden in bepaalde situaties en tenslotte het gedragsrepertoire (de 
kennis van de reacties) van de jongere. Voor de hulpverlening kan de kennis van 
de attitude van de jongere daarom zowel een preventieve als een curatieve waarde 
hebben; de jongere kan aangesproken worden op zijn attitude. 

 

In verschillende studies in de sociale psychologie is aangetoond dat attitude een 
belangrijke voorspeller is van gedrag (onder andere Eagly & Chaiken, 1993). 
Hiermee zou er een verband bestaan tussen attitude van de persoon en zijn gedrag 
in een situatie. Hoe de causale relatie tussen attitudes en gedrag echter precies ligt, 
is gecompliceerd. Daarnaast veronderstellen verschillende onderzoekers binnen het 
RPO dat gedrag niet alleen bepaald wordt door attitude, maar dat er meerdere 
voorspellers zijn voor het uiteindelijke gedrag. Zo kiest Grietens (1999) er in zijn 
onderzoek voor attitudes en gedrag te zien als behorend bij eenzelfde 
zelfrepresentatie. Hiermee geeft hij aan dat er, weliswaar een relatie, maar geen 
causale relatie bestaat tussen attitude en gedrag. Ook Oudhof (2003) gaat er van uit 
dat er een relatie bestaat tussen attitude en gedrag. Hij stelt dat gedrag mede 
veroorzaakt wordt door attitude, maar dat ook andere factoren een belangrijke rol 
spelen. De concrete situatie waarin de jongere zich bevindt, is een voorbeeld van 
een factor die een belangrijke rol speelt bij het uiteindelijke gedrag. Boersma 
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(2004) voegt hieraan toe dat naast de invloed van de concrete situatie ook de 
invloed van leeftijdsgenoten medebepalend is voor gedrag. 

 

2.4   Coping 

De houding ten opzichte van sociale grenzen wordt binnen het RPO, zoals 
beschreven, gezien als attitude van de jongere. Attitude heeft een invloed op het 
uiteindelijke gedrag. Het omgaan met sociale grenzen kan beschouwd worden als 
een bijzondere vorm van gedrag, namelijk als coping. Dit is in de onderzoeken 
binnen het RPO nog niet nader omschreven, maar wordt door ons wel van belang 
geacht.  

 

Lazarus (1991) definieert coping als: “de cognitieve- en gedragsinspanningen die 
gericht zijn op het omgaan met specifieke externe of interne eisen die ervaren 
worden als een belasting voor iemands middelen/reserves” (p. 112). In §2.1 werd 
beschreven dat sociale grenzen kunnen worden gedefinieerd als regels, wetten, 
normen, waarden of verwachtingen die impliciet of expliciet bestaan in de 
omgeving van een jongere. De cognitieve- en gedragsinspanningen die gericht zijn 
op het omgaan met sociale grenzen is coping in situaties met een sociale grens. Dit 
zijn de acties of gedachten die het voor een individu mogelijk maken om met 
moeilijke problemen of situaties om te gaan (Ayers, 1991). De uitkomst van 
coping kan zowel negatief als positief zijn, waarmee gezegd wordt dat het 
copinggedrag zowel gewenst als ongewenst voor het individu en de omgeving kan 
zijn. Coping is geen statisch kenmerk van een persoon. Lazarus en Folkman (1984) 
bijvoorbeeld, zien coping als een transactioneel proces, waarbij externe of interne 
eisen gehanteerd worden onder invloed van steeds veranderende cognitieve en 
gedragsmatige pogingen van de persoon. De manier van coping wordt beïnvloed 
door de inschatting van een stressvolle situatie door een persoon, de individuele 
beoordeling (zie ook figuur 2-1). De manier van coping beïnvloedt op zijn beurt de 
inschatting weer (Bajema, 2001). 

 

Attitude speelt een belangrijke rol in coping, maar is niet de enige veroorzaker van 
een bepaalde coping-reactie. Bij coping speelt een aantal factoren een rol: de 
interactie tussen individu en omgeving, de situationele variabelen, de persoonlijke 
eigenschappen en de individuele beoordeling van de situatie (Bajema, 2001). Deze 
laatste factor, de individuele beoordeling, komt overeen met attitude, zoals in de 
vorige paragraaf beschreven. De factoren die van invloed zijn op coping kunnen 
schematisch worden weergegeven in het volgende model (figuur 2-1). 
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Figuur 2-1 Model ontleend aan Bajema (2001) 

 

Zoals in het model in figuur 2-1 te zien is, speelt attitude, naast interactie met de 
omgeving, situationele variabelen en persoonlijke eigenschappen een cruciale rol 
bij coping. Wanneer één van deze drie factoren verandert in een situatie, kan het 
individu voor een andere copingstrategie kiezen. Voor het Reactiepatronen 
Onderzoek betekent dit dat een manier om copingstrategieën in situaties met een 
sociale grens te veranderen, men attitudes ten opzichte van sociale grenzen moet 
veranderen. 

 

In de literatuur wordt een verschil gemaakt tussen coping stijlen en coping 
kenmerken. De geprefereerde manier van coping tijdens bepaalde omstandigheden 
wordt coping stijl genoemd, terwijl coping kenmerken meer consistent van aard 
zijn en onafhankelijk van de situatie gebruikt worden. De manier waarop 
gereageerd wordt in één bepaalde situatie wordt dus een coping stijl genoemd. Als 
gekeken wordt hoe iemand reageert op een groter aantal situaties, wordt dit een 
coping kenmerk genoemd van die persoon. Wanneer, bijvoorbeeld door middel van 
een training, invloed uitgeoefend zou worden op coping stijlen, kan dit op langere 
termijn een verandering in coping kenmerken veroorzaken. 

 

Interactie met omgeving 

 

Situationele variabelen 

 

Persoonlijke 
eigenschappen 

Coping 

Individuele beoordeling 
(=Attitude) 
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Ebata en Moos (1991) maken een onderscheid tussen actieve en passieve coping. 
Bij actieve coping gaat de persoon de stressvolle situatie aan, bij passieve coping 
gaat hij de situatie juist uit de weg. In het RPO worden, zoals eerder beschreven, 
vier mogelijke manieren van coping genoemd: Aanpassen aan de situatie, 
Overschrijden van de grens, Onderhandelen over de grens en Terugtrekken uit de 
situatie. Hierbij kunnen Aanpassen aan de wet of regel en Terugtrekken uit de 
situatie gezien worden als vormen van passieve coping, terwijl Overschrijden en 
Onderhandelen vormen van actieve coping zijn. De actieve en passieve coping 
kunnen zowel coping stijlen als coping kenmerken zijn. Coping in één bepaalde 
situatie is een actieve of passieve coping stijl, coping over meerdere situaties is een 
actief of passief coping kenmerk van een persoon. 

 

In de ontwikkeling van cognitieve coping vaardigheden is de adolescentie een 
belangrijke periode. De jongere leert tijdens de adolescentie om meer 
geavanceerde cognitieve vaardigheden onder de knie te krijgen (Aldwin, 1994). 
Wanneer het verwerven van adequate copingstrategieën niet optimaal verloopt, kan 
dit gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling. Zo kan het gebruik van 
bepaalde copingstrategieën (zoals de schuld op je nemen, piekeren en 
catastrofiseren) een belangrijke indicator zijn van psychopathologische stoornissen, 
zoals angststoornissen en depressie, bij zowel adolescenten als volwassenen 
(Garnefski, Legerstee, Kraaij, Van den Kommer & Teerds, 2002).  

 

2.5   Opvoeding 

Zowel attitudes als copingstrategieën krijgen vorm tijdens de 
persoonlijkheidsontwikkeling van jongeren. Ouders kunnen deze ontwikkeling van 
hun kinderen beïnvloeden en doen dat ook (Maccoby, 2000). Het gaat hierbij 
volgens Collins, Maccoby, Steinberg, Hetherington en Bornstein (2000) om een 
complexe beïnvloeding, dat er sprake is van invloed staat volgens hen vast. Bakker 
(2001) ziet opvoeding als een vorm van communicatie tussen opvoeder en kind, 
met als doel het kind voor te bereiden op een zelfstandig functioneren in de 
samenleving. Volgens haar maakt de opvoeder hierbij gebruik van een 
gestructureerde dagindeling en situationele context, waarmee voor het geestelijk en 
lichamelijk welzijn van het kind gezorgd wordt. Op deze manier wordt de 
persoonlijkheidsontwikkeling gestimuleerd. In de opvoeding kan onderscheid 
gemaakt worden tussen verschillende opvoedingstaken. Doordat opvoeding 
invloed heeft op attitudes alsook op gedrag, is in dit proefschrift mede de 
opvoeding door ouders, zoals die tot uiting komt in het uitvoeren van de 
opvoedingstaken, onderzocht. 
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2.6   Invloed van leef t i jdsgenoten 

Zoals beschreven in §2.3, veronderstelt Boersma (2004) dat de peergroup van de 
jongere medebepalend is voor zijn gedrag. Leeftijdsgenoten hebben invloed op de 
attitude van een jongere en daarmee ook indirect op het gedrag van de jongere. In 
de ontwikkeling tijdens de adolescentie speelt de peergroup een belangrijke rol 
(Hawkins, Catalano & Miller, 1992; Van der Ploeg, 1997). Naarmate de invloed 
van de ouders afneemt, neemt de invloed van leeftijdsgenoten in deze periode toe. 
Jongeren verwerven morele waarden door actieve participatie in sociale relaties. 
Over het algemeen kan men dit zien als een belangrijke bron voor de morele 
ontwikkeling op het niveau van de autonome moraal. Het moreel handelen wordt 
niet alleen bepaald door het eigen ontwikkelingsniveau, maar ook door de normen 
die gelden in de peergroup waartoe de jongere behoort. De positie die een jongere 
inneemt binnen een groep leeftijdsgenoten is hierbij van belang voor zijn verdere 
ontwikkeling. Deze positie van het individu in relatie tot een specifieke groep 
wordt de sociometrische status genoemd (Van Boxtel, 1992). Doordat de 
sociometrische status belangrijk is voor de ontwikkeling van de jongere en 
hierdoor invloed kan hebben op zijn gedrag, is in dit proefschrift nader onderzocht 
of en hoe de sociometrische status samenhangt met attitude van de jongere ten 
opzichte van sociale grenzen. 

 

Er zijn drie manieren om sociometrische status vast te stellen (Lubbers, 2004). De 
eerste is de nominatiemethode, waarbij aan elke jongere in een groep wordt 
gevraagd een aantal (meestal drie) leerlingen te noemen met wie hij het liefst 
omgaat en met welke leerlingen het minst graag. Moreno (1934) is de grondlegger 
van de nominatiemethode, die het meest wordt gebruikt in de sociologie. Sommige 
onderzoekers hebben op morele gronden bezwaar tegen de negatieve nominatie 
van de nominatiemethode (Maassen, Van der Linden & Akkermans, 1997), daarom 
gaat hun voorkeur uit naar de tweede methode: de ratingmethode. Elke jongere 
krijgt bij deze methode een lijstje met namen van de andere leerlingen uit zijn 
groep en moet hierbij op een schaal aangeven hoe aardig hij diegenen vindt. Naast 
deze beide methodes is er nog een derde methode ontwikkeld, de “social cognitive 
maps” (SCM), (Cairns, Perrin & Cairns, 1985). Bij deze methode wordt de jongere 
gevraagd om zoveel mogelijk peergroups te noemen die veel met elkaar omgaan in 
hun school of klas. Zowel de nominatiemethode als de ratingmethode wordt 
veelvuldig gebruikt in nationaal en internationaal onderzoek, terwijl SCM weinig 
wordt gebruikt.  




