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Indicatoren van ontwikkeling bij adolescenten

Ontwikkeling van persoonlijkheid, relationele ondersteuning, groepsfunctioneren,

probleemgedrag, en welbevinden

Ron. H. J. Scholte � Cornelis F. M. van Lieshout �

Ciska Meertens

Samenvatting De ontwikkeling van persoonlijkheid,

ervaren relationele ondersteuning, groepsfunctioneren,

probleemgedrag, en welbevinden werden bestudeerd bij

1430 meisjes en 1931 jongens, variërend in leeftijd van

twaalf tot achttien jaar. De onderzochte ontwikkelings-

indicatoren leeftijd, leerjaar, onderwijsniveau, puberteits-

ontwikkeling, en beleving van de puberteitsontwikkeling

verwezen naar respectievelijk de chronologische, sociale,

cognitieve, biologische, en emotionele ontwikkeling.Alco-

hol- en sigaretten-, en in mindere mate druggebruik wer-

den grotendeels voorspeld door de indicatoren, terwijl de

verschillen in ontwikkeling in het functioneren op andere

gebieden in geringe mate voorspeld werden. Implicaties

van de resultaten worden besproken.

Wanneer mensen spreken over de ontwikkeling van ado-

lescenten en van gedrag dat adequaat is voor adolescen-

ten, wordt vrijwel altijd stilzwijgend uitgegaan van de

chronologische leeftijd van de adolescent. Zo zullen bij-

voorbeeld ouders van een dertienjarige dochter in het

algemeen zeggen dat die dochter niet mag roken, omdat

ze daarvoor nog te jong is. De gelijkstelling van ontwik-

kelingsniveau met chronologische leeftijd is in het alge-

meen heel handzaam, maar het kan echter ook leiden tot

een te globale benadering van ontwikkeling. Het pro-

bleem is dat leeftijd bijvoorbeeld geen informatie geeft

over de processen die de ontwikkeling sturen. Vaak is

chronologische leeftijd daarom niet de meest voor de

hand liggende en soms zelfs een onjuiste tijdsindex om

ontwikkeling tegen af te zetten (vgl. Petersen, 1988;

Rutter, 1989). Om deze reden wordt vaak niet de

geboorte, maar een andere indicator genomen voor het

vaststellen van de ontwikkeling. Bijvoorbeeld, bij onder-

zoek naar te vroeg geboren baby’s is de tijd gerekend

vanaf de conceptie van de baby vaak een betere index

voor ontwikkeling dan de tijd vanaf de geboorte. De

tijdsindicering kan ook verschillen afhankelijk van de

aard van de onderzoeksvraagstellingen. Bijvoorbeeld,

bij de bestudering van de ontwikkeling van het moeder-

schap kan bij sommige vraagstellingen het moment van

belang zijn waarop vrouwen het plan opvatten om moe-

der te worden, bij andere de tijd vanaf de conceptie van

haar baby en bij weer andere de tijd vanaf de geboorte

van de baby. Bij de bestudering van ontwikkelingspro-

cessen gaat het verder niet zozeer om het fysische tijds-

verloop, maar om het inhoudelijk ontwikkelingsproces

dat zich voltrekt of om de verwerking van een ontwikke-

lingsproces. Dit geldt in grote mate voor de adolescentie,

omdat vooral in de adolescentie asynchrone ontwikke-

lingen op uiteenlopende biopsychosociale gebieden een

belangrijke rol spelen.

Vaak wordt de adolescentie beschreven als een verza-

meling overgangen waarmee nieuwe ontwikkelingen in

gang gezet worden (Steinberg, 1993). Een eerste speci-

fieke overgang tijdens de adolescentie, die betrekking

heeft op de sociale ontwikkeling, is de overgang naar

het voortgezet onderwijs. Vanaf die overgang doen ado-

lescenten samen met de groep klasgenoten specifieke

ervaringen op die iemand die niet naar het voortgezet

onderwijs gaat niet opdoet, of die een ander die pas op

latere leeftijd naar het voortgezet onderwijs gaat of die

het voortgezet onderwijs vertraagd doorloopt, pas later

opdoet. Hetleerjaar, variërend van het eerste tot het laat-

ste leerjaar van het voortgezet onderwijs, lijkt een

geschikte indicator van de ontwikkeling na de overgang
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naar het voortgezet onderwijs. Het belangrijkste ontwik-

kelingsproces dat zich na die overgang voltrekt, lijkt te

bestaan in de accumulatie van sociale ervaringen, invloe-

den en transities, die adolescenten met het cohort van

medeleerlingen doormaken. Dit wordt ook wel aange-

duid met de term ‘sociale klok’ (Neugarten & Datan,

1973). Wanneer een adolescent een leerjaar doubleert,

betreft het proces vervolgens de sociale ervaringen die

hij of zij deelt met het cohort van leerlingen van de

volgende jaargang. Voor de meeste adolescenten in wes-

terse samenlevingen hangt het leerjaar heel erg nauw

samen met de chronologische leeftijd. De ervaringen in

de opeenvolgende leerjaren zijn echter inhoudelijk onder-

scheiden van de chronologische leeftijd en de samenhang

is niet dezelfde voor alle adolescenten.

Daarnaast markeren verschillende niveaus van voort-

gezet onderwijs ook een reeks ervaringen die groepen

adolescenten van elkaar onderscheidt. Het ontwikke-

lingsproces dat door dit verschil wordt aangesproken

betreft de cognitieve ontwikkeling van de adolescenten.

Het havo of vwo indiceren een hogere of snellere cogni-

tieve ontwikkeling op een meer abstract en formeel

niveau van denken dan het vso, vbo of mavo. Het onder-

wijsniveau vertoont minder samenhang met chronologi-

sche leeftijd dan het leerjaar.

Op het gebied van de biologische ontwikkeling indi-

ceert depuberteitsstatus het ontwikkelingsproces waarin

kinderen uitgroeien van seksueel onrijpe tot seksueel

rijpe individuen, die in staat zijn tot voortplanting. Dit

proces wordt in de eerste plaats gemarkeerd door de

verwerving van primaire en secundaire geslachtskenmer-

ken, maar de oriëntatie op leeftijdgenoten en volwasse-

nen, zoals ouders, wordt ook wezenlijk anders tijdens de

puberteit. De seksuele rijping vertoont een zekere samen-

hang met chronologische leeftijd, maar een veel geringere

dan het leerjaar. De verschillen in leeftijd binnen beide

seksen waarop de seksuele rijping in gang gezet wordt

zijn aanzienlijk en kunnen, zonder dat er sprake is van

een abnormaal vroege of abnormaal late inzet, wel zes

jaar belopen. Verder zijn meisjes gemiddeld ongeveer

twee jaar eerder aan hun puberteit toe dan jongens

(Petersen, 1988).

Daarnaast verwijst de subjectieve inschatting (vgl.

Galambos, Kolaric, Sears, & Maggs, 1999) of beleving

van het verloop van de puberteit naar de verandering in de

affectieve stellingname van adolescenten ten opzichte

van hun puberteitsontwikkeling. Voor de meeste adoles-

centen vormt hun puberteitsontwikkeling een uitdagende

en een als aangenaam ervaren ontwikkelingsopgave.

Sommige adolescenten zijn echter ontevreden over het

trage verloop van hun puberteitsontwikkeling terwijl

anderen juist ontevreden zijn over hun vroege puberteits-

ontwikkeling die zich onafwendbaar aan hen voltrekt.

Bijvoorbeeld, vroegrijpe meisjes ervaren meer problemen

in samenhang met hun vroege puberteitsontwikkeling

(Petersen, 1988; Richards, Boxer, Petersen, & Albrecht,

1990) terwijl jongens meer problemen ervaren met hun

vertraagde puberteitsontwikkeling (Petersen, 1985).

Onderzoek naar indicatoren van ontwikkeling

In ons onderzoek hebben we een uiteenlopende reeks

indicatoren van ontwikkeling bestudeerd. Ten eerste

hebben we de chronologische leeftijd onderzocht. Ver-

volgens hebben we het leerjaar en het niveau van voort-

gezet onderwijs, verwijzend naar respectievelijk de

sociale en cognitieve ontwikkeling, bestudeerd. Ten

slotte hebben we gekeken naar de biologische ontwikke-

ling (puberteitsstatus) en de emotionele ontwikkeling

(beleving van de puberteitsontwikkeling). Omdat wij

niet uitsluiten dat de puberteitsontwikkeling in een aan-

tal opzichten een kwalitatief verschillend verloop kan

hebben bij jongens enmeisjes hebben we bovengenoemde

indicatoren afzonderlijk voor jongens en meisjes

onderzocht.

De bestudeerde ontwikkelingsprocessen staan niet op

zichzelf en kunnen elk voor zich, maar ook in hun onder-

linge samenhang een verschillende invloed hebben op

verschillende domeinen van het functioneren van adoles-

centen. Om het contrast tussen die verschillende indica-

toren van ontwikkeling scherp in beeld te krijgen, hebben

we hun invloed op een reeks domeinen van zowel aange-

past als problematisch functioneren onderling vergele-

ken, namelijk op het domein van de persoonlijkheid

van adolescenten, van de door hen ervaren relationele

ondersteuning, van hun groepsfunctioneren en hun soci-

ometrische status in hun schoolklas en van hun pro-

bleemgedrag en welbevinden. We verwachtten dat

sommige van deze domeinen van functioneren niet of

nauwelijks veranderen onder invloed van ontwikkelings-

processen tijdens de adolescentie terwijl andere domei-

nen juist sterk aan verandering onderhevig zijn. Verder

verwachtten we dat niet alleen of niet in de eerste plaats

processen samenhangend met toenemende chronologi-

sche leeftijd die veranderingen beı̈nvloeden, maar vaak

of in de eerste plaats processen samenhangend met

andere indicatoren van ontwikkeling. Meer specifiek

hadden we de volgende verwachtingen.

Bij het vaststellen van de persoonlijkheid zijn we uit-

gegaan van zelfbeschrijvingen op de vijf dimensies van

het vijffactorenmodel, namelijk Extraversie, Vriendelijk-

heid, Zorgvuldigheid, Emotionele Stabiliteit, en Open-

heid voor nieuwe ervaringen (vgl. Goldberg, 1990).

Adolescenten zijn met toenemende leeftijd in staat tot

een meer genuanceerde beschrijving van hun
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persoonlijkheid (Scholte, Van Aken, & Van Lieshout,

1997). Een toenemend genuanceerde beschrijving impli-

ceert echter geen versnelling of vertraging van de per-

soonlijkheidsontwikkeling met toenemende leeftijd. De

persoonlijkheid van mensen vertoont juist een aanzien-

lijke interindividuele stabiliteit over de levensloop. Daarom

verwachtten we geen hoge samenhang tussen chronologi-

sche leeftijd en de scores van de adolescenten op de vijf

dimensies. De enige uitzondering betreft Emotionele Sta-

biliteit, omdat sommige onderzoekers veronderstellen dat

er in samenhang met de puberteitsontwikkeling tijdelijk

sprake zou zijn van een lagere emotionele stabiliteit (Sim-

mons & Blyth, 1987). Omdat het hierbij gaat om een

instabiliteit in de beleving verwachtten we een samen-

hang met de puberteitsbeleving, dat wil zeggen, met een

lagere waardering van de puberteitsontwikkeling.

Deervaren relationele ondersteuning door adolescenten

hebben we vastgesteld ten aanzien van vier belangrijke

personen in het relationeel netwerk van adolescenten,

namelijk hun moeder, hun vader, hun meest speciale

broer/zus, en hun beste vriend/vriendin (indien de laatste

twee personen voorhanden waren). Ten aanzien van elk

van deze personen hebben we bij iedere adolescent de

ervaren relationele ondersteuning bepaald op vijf aspec-

ten, namelijk kwaliteit van informatie tegenover het ont-

houden van informatie of misleiding (informatieve

steun), warmte tegenover vijandigheid (emotionele

steun), de balans tussen respect voor autonomie en het

stellen van grenzen aan het gedrag (gedragsregulering),

de convergentie tegenover de oppositie van doelen (doel-

convergentie) en de algemenemate waarin een adolescent

zich geaccepteerd acht door een persoon (acceptatie). De

ervaring van deze vijf aspecten van de vier genoemde

personen bleek terug te brengen te zijn tot vijf algemene

dimensies van relationele ondersteuning (Scholte, Van

Lieshout, & Van Aken, in druk). Drie dimensies betrof-

fen ervaren steun van specifieke personen, namelijk emo-

tionele en informatieve steun van beide ouders, van beste

vrienden en van hun speciale broer of zus, terwijl de beide

andere dimensies niet persoon-specifiek waren. Het

betrof de ervaren convergentie tegenover oppositie van

doelen en het ervaren van respect voor de eigen auto-

nomie van de zijde van alle vier personen in het netwerk.

We verwachtten dat de ervaren ondersteuning van

ouders zou afnemen in samenhang met toenemende leef-

tijd, en verder ookmet de puberteitsstatus en het leerjaar,

terwijl de ervaren ondersteuning van de beste vrienden

juist zou toenemen in samenhang met de genoemde ont-

wikkelingsindicatoren, met name voor adolescenten met

een hogere cognitieve ontwikkeling in hogere onderwijs-

niveaus (Furman & Buhrmester, 1992). Een van de

belangrijkste ontwikkelingstaken in de adolescentie is

het ontwikkelen van autonomie (Simmons & Blyth,

1987). Uit onderzoek blijkt dat het met name de sub-

jectieve leeftijd of beleving van de eigen biologische rijp-

heid is die samenhangt met gevoelens van autonomie

(Galambos e.a., 1999). Op basis hiervan verwachtten

we daarom dat de beleving van de puberteitsontwikke-

ling een voorspellende waarde zou hebben voor het erva-

ren respect voor autonomie van de adolescenten.

Voor het groepsfunctioneren van de adolescenten in

hun schoolklas maken we onderscheid tussen hun socio-

metrische status in de klas, dat wil zeggen de mate waarin

adolescenten door klasgenoten geaccepteerd en afgewe-

zen worden, en vijf dimensies waarin klasgenoten als

groep de bijdrage van de individuele adolescenten tot

het functioneren van de klasgroep tot uitdrukking bren-

gen. Het betreft hun agressie/onachtzaamheid ten aanzien

van het groepsfunctioneren, hun teruggetrokkenheid en

prestatie-oriëntatie, hun zelfvertrouwen, sociabiliteit en

emotionaliteit (Scholte e.a., 1997). We verwachtten niet

dat de sociometrische status tijdens de adolescentie zou

toe- of afnemen, alleen al omdat de scores per schoolklas

gestandaardiseerd zijn. Met betrekking tot toe- of

afname in het functioneren van adolescenten in groepen

tijdens de adolescentie verwachtten we dat eventuele ver-

anderingen vooral te maken zouden hebben met het leer-

jaar en het onderwijsniveau van de adolescenten en pas in

tweede instantie met leeftijd, puberteitsstatus of puber-

teitsbeleving. Immers, het groepsfunctioneren betrof

gegevens van alle klasgenoten in de klasgroepen.

We hebben diverse vormen van externaliserend pro-

bleemgedrag onderzocht. Conform de indeling van Loe-

ber (Loeber e.a., 1993) konden we drie soorten

delinquent probleemgedrag onderscheiden, namelijk

openlijke delinquentie, verborgen delinquentie, en auto-

riteitsconflicten. Verder hebben we alcohol-, sigaret-, en

druggebruik vastgesteld als ook de betrokkenheid als

dader bij pesten. Internaliserend probleemgedrag hebben

we bepaald aan de hand van de mate van betrokkenheid

als slachtoffer bij direct en indirect pesten en door middel

van een aantal belevingsmaten zoals eenzaamheid, pie-

keren, zorgen om thuis, somatische klachten en zelfwaar-

dering. Naast toenemende leeftijd, worden diverse

ontwikkelingsprocessen met een toename in externalise-

rend en internaliserend gedrag in verband gebracht, zoals

de puberteitsbeleving, en een toenemend conformisme

met de groep zoals dat tot uitdrukking komt in het leer-

jaar. Verder zijn leerlingen uit hogere onderwijsniveaus

en meisjes minder betrokken bij externaliserend pro-

bleemgedrag dan leerlingen uit lagere onderwijsniveaus

en jongens. Het blijkt dat fysiek rijpere adolescenten

meer externaliserend gedrag vertonen (Caspi, Lynam,

Moffitt, & Silva, 1993; Stattin & Magnusson, 1990).

Ook de subjectieve ervaring van de puberteit blijkt een

significante samenhang te vertonen met externaliserend
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gedrag, additioneel aan de bijdrage van chronologische

leeftijd en puberteitsstatus. Voor internaliserend pro-

bleemgedrag zijn deze verschillen eerder omgekeerd,

ook al zijn ze minder duidelijk (Galambos e.a., 1999).

Onze verwachting was dat in ons onderzoek adolescenten

met een hogere puberteitsstatus alsmede een hogere bele-

ving van de puberteit meer externaliserend gedrag zou-

den vertonen.

Kortom, we verwachtten dat de samenhang tussen

diverse indicatoren van ontwikkeling tijdens de adoles-

centie en het functioneren van adolescenten zou verschil-

len per domein van functioneren. Bovendien verwachtten

we dat het belang van verschillende indicatoren zou vari-

ëren voor uiteenlopende domeinen van functioneren en

zou kunnen verschillen voor jongens en meisjes.

Methode

Deelnemers

De deelnemers waren 3361 leerlingen (1430 meisjes, 1931

jongens) uit 17 eerste, 43 tweede, 44 derde, en 45 vierde en

vijfde leerjaren uit het voortgezet onderwijs in de regio

Arnhem-Nijmegen. De leerlingen varieerden in leeftijd

van twaalf tot achttien jaar (M = 14,5, SD= 9 maan-

den). Vijf procent van deze leerlingen rekende zich tot een

minderheidsgroep: 1,5% Surinaams, Antilliaans, of

Moluks; 2% uit Middellandse Zee-landen; en 1,5% uit

andere landen.

Instrumenten

Ontwikkelingsindicatoren

Chronologische leeftijd. De leerlingen is gevraagd hun

geboortedatum op te schrijven. Deze werd vervolgens

omgezet tot de chronologische leeftijd.

Leerjaar. Van elke klas werd door de school aange-

geven welk leerjaar het betrof. Omdat er slechts twee

vijfde klassen deelnamen werden deze tot het vierde leer-

jaar gerekend.

Schoolniveau. Het schoolniveau werd als indicator

voor de cognitieve ontwikkeling beschouwd. Er werden

vier niveaus onderscheiden, waarbij een hoger niveau

impliceert dat een adolescent verder is in zijn of haar

cognitieve ontwikkeling. De niveaus waren: 1. vso en

lbo/vbo, 2. mbo en mavo, 3. havo, en4. vwo. Bij combi-

naties van twee onderwijsniveaus (acht klassen) is uit-

gegaan van het laagste niveau, bij combinaties van drie

onderwijsniveaus (acht klassen) is uitgegaan van het mid-

delste niveau.

Puberteitsstatus. Voor het bepalen van de puberteits-

status is gebruik gemaakt van een Nederlandse vertaling

van de Pubertal Development Scale (Petersen, Crockett,

Richards, & Boxer, 1988). De puberteitsstatus werd vast-

gesteld aan de hand van elf vragen over lichamelijke ver-

anderingen (bv. ‘sinds wanneer is jouw lichaam

veranderd?’ of ‘sinds wanneer heb je gemerkt dat je oksel-

haar krijgt?’). De leerlingen konden op een vijfpunts-

schaal aangeven sinds wanneer de veranderingen plaats

hadden. De antwoordcategorieën waren ‘nog geen veran-

deringen gemerkt’, ‘sinds het afgelopen half jaar’, ‘sinds

het afgelopen jaar’, ‘sinds langer dan één jaar’, en ‘sinds

langer dan twee jaar’. Eén item gaf de groeispurt weer

door de verwachte lengte tegen de huidige lengte af te

zetten. Uiteindelijk werden de items gestandaardiseerd

voor meisjes en jongens apart. De interne consistenties

(Cronbachs alfa) waren 0,68 voor de meisjes, en 0,87 voor

de jongens.

Beleving van de puberteit. De beleving van de puberteit

werd bepaald aan de hand van de beide vragen, met

tussen haakjes de antwoordcategorieën ‘Wat vind je

van het tijdstip waarop je lichaam verandert en volwas-

sen wordt’ (veel te laat, te laat, precies op tijd, te vroeg,

veel te vroeg) en ‘Wat vind je ervan dat je lichaam veran-

dert en volwassen wordt’ (erg fijn, fijn, niet fijn en niet

vervelend, vervelend, erg vervelend). Deze items werden

gestandaardiseerd voor jongens en meisjes afzonderlijk;

de interne consistenties voor deze schalen waren respec-

tievelijk 0,41 voor de meisjes en 0,34 voor de jongens.

Persoonlijkheid

Een zelfrapportage-vragenlijst bestaande uit 25 bipolaire

items werd gebruikt om de persoonlijkheidsdimensies

van het vijffactorenmodel te meten. De deelnemers wer-

den gevraagd om op een zevenpuntsschaal aan te geven

in hoeverre elk item op hen van toepassing was. De

schaal liep van 1. ‘klopt heel erg goed’ voor de ene pool

van het item tot 7. ‘klopt heel erg goed’ voor de andere

pool, met 4. ‘beide kloppen een beetje’ als middenpunt

van de schaal. Exploratieve en confirmatorische factor-

analyses toonden een vijffactorstructuur aan (Scholte e.

a., 1997). De interne consistenties (Cronbachs alfa)

waren respectievelijk 0,78, 0,75, 0,60, 0,75, en 0,57 voor

Extraversie, Vriendelijkheid, Zorgvuldigheid, Emotio-

nele Stabiliteit, en Openheid.

Ervaren relationele ondersteuning

Een zelfrapportage-vragenlijst bestaande uit 27 unipo-

laire items werd gebruikt om de relationele ondersteu-

ning te meten die de adolescenten ervoeren van hun

moeder, vader, belangrijkste broer of zus en beste
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vriend(in). De ‘beste vriend(in)’ werd omschreven als

‘een persoon die jou ook als een van zijn of haar beste

vriend(inn)en zou aanwijzen’. Personen met wie de ado-

lescenten verkering hadden of op wie zij verliefd waren

werden niet als beste vriend(in) aangemerkt. De adoles-

centen moesten op een vijfpuntsschaal aangeven in hoe-

verre elk van de 27 items van toepassing was voor de

genoemde personen. De schaal liep van 1. ‘klopt erg

goed’ tot 5. ‘klopt erg slecht’, met 3. ‘klopt soms wel,

soms niet’ als middenpunt (bv. ‘deze persoon laat merken

dat hij/zij van mij houdt’). De 27 items bleken in vijf

factoren uiteen te vallen (Scholte e.a., in druk). Drie

van deze factoren hadden betrekking op ondersteuning

van bepaalde personen in het sociale netwerk, te weten

Ouderlijke Ondersteuning (waar alle items met betrek-

king tot informatieve en emotionele ondersteuning door

vader en moeder op laadden, bv. ‘mijn vader laat merken

dat hij van mij houdt’, ‘mijn moeder laat merken dat zij

van mij houdt’, alfa = 0,91), Ondersteuning door Vrien-

den (alle items voor informatieve en emotionele steun

door vrienden, alfa = 0,83), en Ondersteuning door

Siblings (alle items voor belangrijkste broer/zus, alfa =

0,85). De overige twee factoren hadden betrekking op

bepaalde soorten ondersteuning, ongeacht door wie die

ondersteuning werd gegeven, te weten Convergentie van

Doelen (waar de items voor doeloriëntatie van alle per-

sonen op laadden, bv. ‘deze persoon en ik hebben

dezelfde opvattingen over het gebruik van alcohol en

drugs, gokken, gebruik van geweld’, alfa = 0,87), en

Respect voor Autonomie (dat wil zeggen de items betref-

fenden de gedragsregulatie, bv. ‘deze persoon laat me

zoveel mogelijk zelf beslissen’, alfa = 0,79). Convergen-

tie vanDoelen verwijst naar het op elkaar afstemmen van

doelen bij belangenconflicten tegenover het laten voort-

bestaan van belangenconflicten. Respect voor Autono-

mie verwijst naar de balans tussen ervaren autonomie

tegenover het ervaren van beperkingen die anderen stel-

len aan het gedrag van de adolescent.

Sociometrische status

De deelnemers werd gevraagd om drie tot vijf klasge-

noten te noemen die ze ‘heel erg aardig’ vonden (accep-

tatie door leeftijdgenoten), en drie tot vijf klasgenoten die

ze ‘helemaal niet aardig’ vonden (afwijzing door leeftijd-

genoten). De scores voor acceptatie en afwijzing werden

berekend door voor elke deelnemer het aantal ontvangen

nominaties te tellen op respectievelijk de ‘meest-aardig’-

en de ‘minst-aardig’-vraag en deze somscores in kans-

scores om te zetten, waarbij gecorrigeerd werd voor wis-

selende aantallen beoordelaars en beoordeelden in de

verschillende klassen (zie Thissen-Pennings & Ten

Brink, 1994).

Groepsreputatie

De reputatie in de klas was gebaseerd op twintig vragen

waarbij (evenals bij de sociometrische status) drie tot vijf

klasgenoten moesten worden genomineerd. De twintig

items hadden betrekking op aspecten van het functione-

ren van een individu in een groep leeftijdgenoten (zie

Scholte e.a., 1997, voor een beschrijving van de items).

Voor elke deelnemer werden alle ontvangen nominaties

wederom omgezet in kansscores. In onze eerdere studie

(Scholte e.a., 1997) leverde een factoranalyse op de twin-

tig items vijf factoren op: Agressiviteit/Onachtzaamheid

(ruziezoekend, lui, afwezig), Prestatie-oriëntatie (persi-

stent, hard werkend, verlegen, teruggetrokken), Zelfver-

trouwen (sensitief, serieus, niet gauw van streek),

Sociabiliteit (enthousiast, rekening houdend met ande-

ren, intelligent), en Emotionaliteit/Nervositeit (emotio-

neel, angstig, zenuwachtig). De interne consistenties

(Cronbachs alfa’s) voor de schalen gebaseerd op deze

factoren zijn respectievelijk 0,75, 0,72, 0,70, 0,66, en 0,55.

Probleemgedrag

Delinquentie. Delinquentie werd gemeten door middel

van 21 items die weergaven hoe vaak de adolescent het

afgelopen jaar bepaalde gedragingen vertoond hadden.

Deze items werden beantwoord op een zevenpunts-

schaal: 0, 1-3 keer, 4-6 keer, 7-12 keer, 13-26 keer, 27-52

keer, vaker dan 52 keer. Deze 21 items weerspiegelden de

volgende 3 subschalen: Openlijk delinquent gedrag, Ver-

borgen delinquent gedrag, en Conflict met Autoriteiten

(vgl. Loeber e.a., 1993). Verborgen delinquent gedrag

(alfa = 0,90) betreft gedragingen als diefstal of een

nacht wegblijven zonder ouderlijke toestemming. Open-

lijk delinquent gedrag (alfa = 0,83) betreft persoonsge-

richt geweld, onder andere deelname aan geweld en

vechtpartijen. Conflict met Autoriteiten (alfa = 0,65)

betreft onder andere ruzie met ouders of leerkrachten,

zonder dat daarbij geweld wordt gebruikt.

Middelengebruik. Middelengebruik werd vastgesteld

met items voor roken (‘hoeveel sigaretten heb je de afge-

lopen maand gemiddeld per dag gerookt?’), alcoholge-

bruik (‘hoeveel glazen alcoholische drank heb je de

afgelopen maand gedronken?’), druggebruik (‘heb je de

afgelopen twaalf maanden wel eens softdrugs gebruikt?’,

nooit, soms, regelmatig) en gokken (‘heb je de afgelopen

maand wel eens om geld gegokt?’, nooit, soms,

regelmatig).

Pesten. Om de betrokkenheid bij pesten te meten

gebruikten we de Bully/Victim Self-Report Question-

naire (Olweus, 1991) met de drie subschalen: slachtoffer

van indirect pesten (bv. ‘hoe vaak willen medeleerlingen

niet met jou samen pauze houden, zodat je alleen blijft’,
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alfa = 0,63), slachtoffer van direct pesten (bv. ‘hoe vaak

zeggen medeleerlingen gemene of vervelende dingen

tegen je’, alfa = 0,77), en dader van pesten (bv. ‘hoe

vaak heb je zelf meegedaan bij het treiteren van andere

leerlingen op school’, alfa = 0,82).

Psychologisch welbevinden

De schaal voor psychologisch welbevinden bestond uit

vijf subschalen: Zelfwaardering (bv. ‘in de meeste dingen

ben ik net zo goed als veel andere mensen’, alfa = 0,66),

Eenzaamheid (bv. ‘ik voel me vaak eenzaam’, alfa =

0,46), Piekeren (bv. ‘in hoeverre maak je je zorgen of

pieker je over je schoolprestaties’, alfa = 0,72), Zorgen

over Thuis (bv. ‘in hoeverre maak je je zorgen of pieker je

over je ouders’, alfa = 0,56) en Psychosomatische klach-

ten (bv. ‘hoe vaak heb je gedurende de laatste 30 dagen

last gehad van hoofdpijn’, alfa = 0,76).

Procedure

Getrainde onderzoeksassistenten namen alle vragenlijs-

ten klassikaal af gedurende één of twee lesuren (maxi-

maal anderhalf uur). Alle schoolklassen werden bezocht

in de herfst en winter van 1994. Leerlingen deden op

vrijwillige basis mee aan het onderzoek: één leerling wei-

gerde zijn medewerking. Informatie over de procedure en

de instrumenten werd door de assistenten voorgelezen.

Vragen van de leerlingen werden voor, tijdens, of na de

afname beantwoord. Als de leerkrachten in de klas ble-

ven tijdens de afname, werd hen gevraagd zich niet met

de afname te bemoeien. Voor de nominaties kregen de

leerlingen een lijst met de namen van alle leerlingen in

hun klas, met een codenummer. Dit codenummer kon

worden gebruikt om medeleerlingen te nomineren.

Nominaties van leerlingen van het andere geslacht

waren toegestaan, evenals van leerlingen die tijdens de

afname niet aanwezig waren. Zelfnominaties waren niet

toegestaan.

Statistische analyses

Om de onderlinge samenhang tussen de gebruikte indi-

catoren van ontwikkeling te bepalen zijn de intercorrela-

ties berekend tussen de indicatoren, zowel voor meisjes

en jongens samen als apart. Bij het berekenen van de

intercorrelaties is gebruik gemaakt van de Bonferroni-

correctie voor het aantal correlaties.

Bij de voorspelling van persoonlijkheidsdimensies,

relationele ondersteuning, groepsfunctioneren, pro-

bleemgedrag en welbevinden van de adolescenten vanuit

de vijf indicatoren van ontwikkeling hebben we gebruik

gemaakt van ‘forward regressieanalyses’. Bij deze

analyses wordt de te voorspellen variabele eerst voor-

speld door de predictor die de meeste variantie gemeen-

schappelijk heeft ofwel het hoogst correleert met de te

voorspellen variabele, vervolgens door de predictor die

nog een significante additionele proportie variantie deelt

met de te voorspellen variabele, enzovoort tot er geen

significante gemeenschappelijke variantie resteert. In de

tabellen is steeds per ontwikkelingsindicator de signifi-

cante initiële en, vervolgens, de toegevoegde verklaarde

variantie (R-kwadraat) aangegeven. De volgnummers (in

superscript) per rij geven de volgorde aan waarin ont-

wikkelingsindicatoren in de voorspelling betrokken wer-

den. De totale verklaarde variantie van een te voorspellen

variabele op basis van de significante voorspellers wordt

verkregen door het samenvoegen van de afzonderlijke

verklaarde varianties per predictor.

Resultaten

Onderlinge samenhang tussen de indicatoren van

ontwikkeling

In tabel 1 zijn de correlaties weergegeven tussen de ont-

wikkelingsindicatoren. Zoals verwacht zijn de correlaties

tussen leeftijd en leerjaar het hoogst; die van leeftijd en

leerjaar met puberteitsstatus zijn wat lager en onderling

even hoog. Verder is er een significante, voor jongens en

meisjes even hoge positieve samenhang tussen de puber-

teitsstatus en puberteitsbeleving. De positieve samen-

hang tussen puberteitsbeleving en leeftijd en leerjaar

lijkt daarmee samen te hangen. Onderwijsniveau als

index voor cognitieve ontwikkeling heeft de laagste

samenhang met alle andere indicatoren. Jongens zijn

gemiddeld wat ouder dan meisjes, wellicht omdat jon-

gens vaker een leerjaar gedoubleerd hebben. Meisjes vol-

gen gemiddeld een wat hoger onderwijsniveau.

Ontwikkeling van persoonlijkheid

In tabel 2 zijn de correlaties weergegeven tussen enerzijds

de vijf ontwikkelingsindicatoren en anderzijds de afhan-

kelijke variabelen die het functioneren van de adolescen-

ten weergeven.

De resultaten betreffende de ontwikkeling van de per-

soonlijkheid zijn weergegeven in tabel 3.

De ontwikkelingsindicatoren voorspellen één tot vier

procent van de variantie, hetgeen een gering aandeel van

de totale variantie vertegenwoordigt. Vier van de vijf

dimensies worden zowel bij jongens als bij meisjes in de

eerste plaats voorspeld door de puberteitsbeleving. Een

meer positieve beleving van de puberteitsontwikkeling

gaat gepaard met hogere Extraversie, meer
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Vriendelijkheid, meer Emotionele Stabiliteit en meer

Openheid voor nieuwe ervaringen. Hogere Zorgvuldig-

heid gaat in de eerste plaats samen met een hoger onder-

wijsniveau. Een geringe additionele variantie wordt

voorspeld door wisselende ontwikkelingsindicatoren

voor jongens en voor meisjes.

Ontwikkeling van relationele ondersteuning

De resultaten van de voorspelling van de ontwikkeling

van de ervaren relationele ondersteuning zijn weergege-

ven in tabel 4

.

De gezamenlijke ontwikkelingsindicatoren voorspel-

len één tot zes procent van de variantie in de vijf factoren

van ervaren relationele ondersteuning. De afname van

ouderlijke ondersteuning is bij meisjes geringer dan bij

jongens. De afname hangt zowel bij jongens als bij meis-

jes vooral samenmet de toenemende chronologische leef-

tijd en bij jongens bovendien met geringere waardering

van de puberteitsontwikkeling en een lager onderwijs-

niveau. Een verdergevorderde puberteitsontwikkeling

voorspelt zowel bij jongens als bij meisjes meer ervaren

ondersteuning van vrienden; bij jongens hangt bovendien

een hogere waardering van de puberteitsontwikkeling en

een hoger onderwijsniveau samen met hogere ervaren

relationele ondersteuning van vrienden. Adolescente jon-

gens en meisjes met een meer positieve beleving van hun

puberteit ervaren meer relationele ondersteuning van

hun broer of zus. Adolescenten in hogere onderwijsvor-

men ervaren meer convergentie van doelen met belang-

rijke personen in hun netwerk, terwijl met name jongens

met een meer positieve waardering van hun puberteit

meer respect voor hun eigen autonomie ervaren.

Ontwikkeling van acceptatie en verwerping, het

functioneren in groepen, en slachtoffer van pesten

De gegevens betreffende het sociometrisch onderzoek

zijn gerapporteerd in tabel 5.

Acceptatie en verwerping in de klasgroep vertoont

geen enkele samenhang met de onderzochte ontwikke-

lingsindicatoren terwijl het functioneren in groepen

slechts voor maximaal drie procent geprediceerd wordt

door de onderzochte ontwikkelingsindicatoren. De

belangrijkste trends komen neer op een hoger zelfver-

trouwen voor jongens en meisjes in hogere vormen van

voortgezet onderwijs en op hogere teruggetrokkenheid

en prestatie-oriëntatie bij jongens in een hoger onderwijs-

niveau en met een verdergevorderde puberteitsontwikke-

ling. Oudere jongens in hogere klassen en meisjes in een

hoger onderwijsniveau zijn meer sociabel. Emotionali-

teit/nervositeit hangt bij meisjes samen met geringere

waardering van hun puberteit en een lager leerjaar, ter-

wijl jongens met een latere puberteitsontwikkeling in een

lager onderwijsniveau en een hoger leerjaar meer emoti-

onaliteit/nervositeit tonen.

De ontwikkeling van de betrokkenheid als dader en

slachtoffer bij pesterijen op school is eveneens weergege-

ven in tabel 5. De ontwikkelingsindicatoren voorspellen

één tot zeven procent van de totale variantie in de ver-

schillende aspecten van betrokkenheid bij pesten. Een

hogere waardering van de puberteitsontwikkeling voor-

spelt bij jongens en bij meisjes een geringere betrokken-

heid als slachtoffer bij direct en indirect pesten. Vooral

Tabel 1 Intercorrelaties tussen de vijf ontwikkelingsindicatoren.

(Sub)steekproefa Leeftijd Leerjaar Onderwijsniveau Puberteitsstatus Sekseb

Leeftijd 0,14*

Leerjaar totaal 0,82* 0,06*

meisjes 0,84*

jongens 0,81*

Onderwijsniveau totaal -0,09* 0,07* -0,15*

meisjes 0,01 0,11*

jongens -0,12* 0,05

Puberteitsstatus totaal 0,62* 0,63* 0,05* 0,01

meisjes 0,63* 0,66* 0,09*

jongens 0,63* 0,62* 0,03

Beleving puberteit totaal 0,14* 0,11* -0,01 0,19* 0,00

meisjes 0,19* 0,15* -0,02 0,17*

jongens 0,11* 0,09** -0,01 0,21*
a Totale steekproef: N = 2483 – 3335; meisjes: n = 1091 – 1430; jongens: n = 1392 – 1931.
bPunt-biseriële correlaties: de code voor meisjes = 1, voor jongens = 2.

Na Bonferroni-correctie voor herhaalde analyses op het p < 0,05 niveau geldt voor totaal: p < 0,01; voor meisjes en jongens: p < 0,005.
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Tabel 2 Correlaties tussen ontwikkelingsindicatoren en functioneren van adolescenten.

Variabele Leeftijd Leerjaar Onderwijs-niveau Puberteits-status Beleving puberteit

Persoonlijkheid

Extraversie (-0,11) (-0,06) -0,18 (-0,12)

Vriendelijkheid -0,07

Zorgvuldigheid (-0,07) (-0,06) 0,12

(0,09)
Emotionele stabiliteit -0,07 -0,11 (0,12)

Openheid 0,09

(0,08)

0,07

(0,08)

(-0,06)

Relationele ondersteuning

Ouderlijke ondersteuning -0,11

(-0,14)

-0,10

(-0,12)

(0,07) -0,07

Ondersteuning beste vriend 0,08

(0,08)

0,07 (0,08) 0,12

(0,12)
Ondersteuning siblings (-0,09) 0,07 0,12 (0,20)

Convergentie van doelen

Respect voor autonomie (0,06)

Groepsfunctioneren

Agressie-onachtzaamheid 0,11

(0,06)

0,11 (0,07) -0,08

Teruggetrokken-

prestatiegericht

-0,08

(-0,13)

-0,07 0,15

(0,07)
Zelfvertrouwen (0,10) -0,11

(-0,06)

(0,10) -0,09

Sociabiliteit 0,08

(0,13)

-0,07

(-0,11)

(0,08) -0,12

(-0,07)
Emotionaliteit 0,07 0,10 (-0,10) (-0,09) 0,11

(0,07)
Slachtoffer direct pesten -0,17

(-0,17)

-0,18

(-0,16)

-0,11

(-0,08)

-0,14

(-0,17)

0,11

Slachtoffer indirect pesten

Delinquentie

Openlijke delinquentie (0,07) (0,06) (-0,13) (0,09) (-0,10)

Verborgen delinquentie (0,08) (0,10) (-0,08) 0,06

(0,10)

-0,11

(-0,10)
Autoriteitsconflicten (0,09) 0,12

(0,15)

0,15

(0,19)

(-0,06)

Dader van pesterijen -0,09 -0,14 -0,12

(-0,13)

(0,07) (-0,12)

Middelengebruik

Alcoholgebruik 0,43

(0,41)

0,40

(0,41)

0,37

(0,41)

-0,14

(-0,11)
Sigaretgebruik 0,21

(0,26)

0,12

(0,18)

-0,16

(-0,18)

0,15

(0,22)

-0,14

(-0,07)
Druggebruik 0,18

(0,21)

0,13

(0,18)

0,12

(0,23)

-0,12

(-0,11)
Welbevinden

Eenzaamheid (-0,07) (-0,07) (-0,10) (-0,07)

Zorgen om thuis (-0,08)

Somatische klachten -0,09 (-0,06)

Zelfwaardering (0,07) (0,12) (0,09)

Totale steekproef: N = 2564 – 3334, meisjes: n = 1000 – 1430, jongens: n = 1222 – 1906.

Correlaties vanmeisjes staan buiten de haakjes; correlaties van jongens staan tussen haakjes. Voor de correlaties geldt: correlaties groter dan
|0,07| p < 0,05; groter dan |0,08| p < 0,01; groter dan |0,10| p < 0,001.
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jongens met een tragere puberteitsontwikkeling zijn

vaker slachtoffer van direct pesten. Verder worden

zowel meisjes als jongens in hogere leerjaren en in hogere

niveaus van voortgezet onderwijs minder vaak slacht-

offer van direct pesten.

Ontwikkeling van probleemgedrag: delinquentie, pesten

en middelengebruik

De voorspelling van de ontwikkeling van delinquentie,

betrokkenheid als dader bij pesten, en middelengebruik

is weergegeven in tabel 6.

De ontwikkeling van verschillende vormen van delin-

quent gedrag wordt voor maximaal vijf procent voor-

speld door de ontwikkelingsindicatoren, en het minst

bij meisjes. Meer openlijk delinquent gedrag wordt voor

jongens uitsluitend voorspeld door een lager

onderwijsniveau. Meisjes met een geringere waardering

van hun puberteitsontwikkeling en oudere jongens ver-

tonen meer verborgen delinquent gedrag. Een verderge-

vorderde puberteitsontwikkeling hangt bij jongens en

meisjes vooral samen met meer autoriteitsconflicten.

Zowel meisjes als jongens in hogere niveaus van voort-

gezet onderwijs zijn minder vaak dader van pesten, ter-

wijl meisjes in hogere leerjaren ook minder vaak dader

zijn.

De ontwikkeling van middelengebruik wordt van alle

voorspelde aspecten van psychosociaal functioneren het

sterkst voorspeld door de onderzochte ontwikkelingsin-

dicatoren, namelijk voor 3 tot 21% van de variantie.

Toename van alcoholgebruik hangt bij meisjes en jon-

gens het sterkst samen met de onderzochte ontwikke-

lingsindicatoren; bij meisjes in de eerste plaats met

toenemende leeftijd en verdergevorderde puberteit; bij

Tabel 3 Significante predictoren voor de persoonlijkheid van meisjes en jongens.

Variabele R2-change en totale F-waarde
Leeftijd Leerjaar Onderwijs-niveau Puberteits-status Belevingpuberteit F

Extraversie m 0,021 23,9

j 0,012 0,011 15,7

Vriendelijkheid m 0,011 8,4

j 0,021 31,5

Zorgvuldigheid m 0,021 25,9

j 0,011 0,012 8,9

Emotionele m 0,012 0,021 17,0

stabiliteit j 0,012 0,021 25,9

Openheid m 0,013 0,012 0,021 12,3

j 0,011 16,7

m = meisjes (n = 1129), j = jongens (n = 1460)
1,2,3,4: variabele opgenomen als respectievelijk eerste, tweede, derde, of vierde predictor in de voorspelling. Na Bonferroni-correctie voor
herhaalde analyses op het p < 0,05 niveau geldt voor m en j: p < 0,005.

Tabel 4 Significante predictoren van ervaren relationele ondersteuning van meisjes en jongens.

Variabele R2-change en totale F-waarde
Leeftijd Leerjaar Onderwijs-niveau Puberteits-status Belevingpuberteit F

Ouderlijke m 0,011 12,7

ondersteuning j 0,021 0,013 0,022 20,0

Ondersteuning m 0,021 16,4

beste vrienden j 0,013 0,012 0,021 16,9

Ondersteuning m 0,011 8,9

siblings j 0,021 21,5

Convergentie m 0,021 21,1

van doelen j 0,041 0,012 0,012 35,5

Respect voor m

autonomie j 0,021 24,1

m = meisjes (n = 1136), j = jongens (n = 1474)
1,2,3,4: variabele opgenomen als respectievelijk eerste, tweede, derde, of vierde predictor in de voorspelling. Cursieve R2-change duidt op een
negatieve samenhang tussen predictor en variabele. Na Bonferroni-correctie voor herhaalde analyses op het p< 0,05 niveau geldt voor m en
j: p < 0,005.
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jongensmet hogere leerjaren, verdergevorderde puberteit

en hogere leeftijd. Sigaretgebruik wordt ook relatief

krachtig voorspeld door de onderzochte indicatoren en

gaat bij zowel jongens als meisjes gepaard met toene-

mende leeftijd en een lager onderwijsniveau en verder

bij meisjes met een lagere waardering van de puberteits-

ontwikkeling en bij jongens met een verdergevorderde

puberteitsontwikkeling. Druggebruik treedt bij meisjes

en bij jongens meer op bij toenemende leeftijd en verder

bij meisjes bij een lagere waardering van de puberteits-

ontwikkeling en bij jongens bij een verdergevorderde

puberteitsontwikkeling.

Ontwikkeling van welbevinden

De gegevens betreffende de voorspelling van de ontwik-

keling van welbevinden, of omgekeerd van internalise-

ringsproblemen zijn weergegeven in tabel 7.

Veranderingen in welbevinden en internaliseringspro-

blemen tijdens de adolescentie hangen volgens onze

bevindingen slechts in heel beperkte mate samen met de

bestudeerde ontwikkelingsindicatoren, namelijk slechts

voor maximaal drie procent van de verklaarde variantie.

Vrijwel steeds is een lagere waardering van de puberteits-

ontwikkeling de beste voorspeller van meer problemen

rond eenzaamheid, zorgen om thuis, somatische klachten

en lagere zelfwaardering. De overige voorspellers hebben

een wisselende maar steeds geringe bijdrage in de

voorspelling.

Discussie

Ons onderzoek wijst uit dat tijdens de eerste vier leerjaren

van het voortgezet onderwijs uiteenlopende indicatoren

van ontwikkeling een significante, zij het beperkte rol

Tabel 5 Significante predictoren van acceptatie en verwerping, het groepsfunctioneren, en slachtoffer van pesten van meisjes en jongens.

Variabele R2-change en totale F-waarde
Leeftijd Leerjaar Onderwijs-niveau Puberteits-status

Belevingpuberteit F
Agressie- m

onachtzaamheid j 0,011

8,3

Teruggetrokken- m

prestatiegericht j 0,011 0,012

12,2

Zelfvertrouwen m 0,011

15,6

j 0,011 0,011

10,8

Sociabiliteit m 0,011

8,5

j 0,021 0,012

19,0

Emotionaliteit m 0,012 0,011

10,2

j 0,013 0,012 0,011

10,6

Slachtoffer m 0,022 0,013 0,041

28,0

direct pesten j 0,014 0,013 0,041 0,012

24,3

Slachtoffer m 0,011

8,9

indirect pesten j 0,031

40,8

m = meisjes (n = 1136), j = jongens (n = 1474)
1,2,3,4: variabele opgenomen als respectievelijk eerste, tweede, derde, of vierde predictor in de voorspelling. Cursieve R2-change duidt op een
negatieve samenhang tussen predictor en variabele. Na Bonferroni-correctie voor herhaalde analyses op het p< 0,05 niveau geldt voor m en
j: p < 0,005.
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spelen in de verklaring van de individuele verschillen in

de ontwikkeling op uiteenlopende domeinen van psycho-

sociaal functioneren. Een uitzondering op deze bevin-

ding vormen alcohol- en sigarettengebruik en in

mindere mate gebruik van drugs, die in aanzienlijke tot

hoge mate voorspeld werden door de onderzochte indi-

catoren van ontwikkeling. Alcohol-, sigaretten-, en in

mindere mate druggebruik zijn normatief gebonden aan

de ontwikkeling tijdens deze fase van de adolescentie.

Dat wil zeggen dat voor veel adolescenten toename van

deze vormen van middelengebruik vanzelfsprekend is of

moeilijk tegen te houden is. Er zijn echter enkele

opvallende verschillen in de voorspelling van welk mid-

delengebruik. Chronologische leeftijd of leerjaar zijn de

krachtigste voorspellers voor alle vormen van middelen-

gebruik. Alcoholgebruik is echter daarna het sterkst

gekoppeld aan de fysieke of puberteitsontwikkeling,

met name bij meisjes (vgl. ook Andersson &Magnusson,

1990; Magnusson, Stattin, & Allen, 1985). Hoe ouder

adolescenten zijn of lijken, des te meer alcohol gebruiken

ze. Sigaretgebruik hangt nauwelijks samen met de puber-

teitsontwikkeling, maar is juist veel geringer in hogere

niveaus van voortgezet onderwijs. De indruk bestaat dat

de inspanningen gericht op preventie van alcoholgebruik

Tabel 6 Significante predictoren van probleemgedrag van meisjes en jongens.

Variabele R2-change en totale F-waarde
Leeftijd Leerjaar Onderwijs-niveau Puberteits-status Belevingpuberteit F

Delinquentie

Openlijke m

delinquentie j 0,021 20,9

Verborgen m 0,011 11,9

delinquentie j 0,011 8,4

Autoriteits- m 0,021 24,8

conflict j 0,031 0,012 25,6

Dader van m 0,021 0,012 18,0

pesten j 0,021 25,4

Middelengebruik

Alcoholgebruik m 0,181 0,022 129,8

j 0,013 0,171 0,042 123,5

Sigaretgebruik m 0,041 0,032 0,013 31,7

j 0,071 0,032 0,013 51,8

Druggebruik m 0,021 0,012 16,2

j 0,041 0,012 33,19

m = meisjes (n = 1067 – 1099), j = jongens (n = 1379 – 1430)
1,2,3,4: variabele opgenomen als respectievelijk eerste, tweede, derde, of vierde predictor in de voorspelling. Cursieve R2-change duidt op een
negatieve samenhang tussen predictor en variabele. Na Bonferroni-correctie voor herhaalde analyses op het p< 0,05 niveau geldt voor m en
j: p < 0,005.

Tabel 7 Significante predictoren voor het welbevinden van meisjes en jongens.

Variabele R2-change en totale F-waarde
Leeftijd Leerjaar Onderwijs-niveau Puberteits-status Belevingpuberteit F

Eenzaamheid m 0,011 10,1

j 0,013 0,011 0,012 11,0

Zorgen om m 0,011 15,9

thuis j 0,021 31,5

Somatische m 0,011 14,0

klachten j

Zelfwaardering m 0,021 20,3

j 0,012 0,021 23,9

m = meisjes (n = 1069 – 1094), j = jongens (n = 1376 – 1416)
1,2,3,4: variabele opgenomen als respectievelijk eerste, tweede, derde, of vierde predictor in de voorspelling. Cursieve R2-change duidt op een
negatieve samenhang tussen predictor en variabele. Na Bonferroni-correctie voor herhaalde analyses op het p< 0,05 niveau geldt voor m en
j: p < 0,005.
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nauwelijks aankomen bij de adolescenten zelf en wellicht

ook niet bij hun ouders en andere opvoeders en bij maat-

schappelijke geledingen in brede zin. Preventie van roken

bereikt, voor zover het succesvol is, veel beter de adoles-

centen in de hogere dan in de lagere niveaus van voort-

gezet onderwijs. Druggebruik is in veel geringere mate

dan alcoholgebruik en roken vrijwel uitsluitend gekop-

peld aan toenemende leeftijd en vertoont weinig of geen

samenhang met de puberteitsontwikkeling en de ontwik-

keling in de context van de school, zoals het leerjaar of

het niveau van het onderwijs.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, bestaat er

in onze bevindingen geen sterke en geen eenduidige

samenhang tussen toename van verschillende vormen

van delinquent gedrag en de verschillende indicatoren

van ontwikkeling. In de eerste vier jaar van het voortge-

zet onderwijs is er sprake van een significante maar heel

geringe toename van het aantal jongens met zogenaamd

‘adolescence-limited’ delinquent gedrag (Moffitt, 1993).

Bij ‘adolescence-limited’ delinquent gedrag gaat het vol-

gens Moffitt om overwegend verborgen delinquent

gedrag dat bij een groot aantal jongens in westerse

samenlevingen tijdens de adolescentie tijdelijk zou toene-

men en vervolgens tot in de vroege volwassenheid weer

zou afnemen. In samenhang met de verdergevorderde

puberteitsontwikkeling nemen zowel bij jongens als bij

meisjes autoriteitsconflicten met ‘gezagsdragers’ zoals

ouders en leerkrachten wel toe. Volgens Loeber en ande-

ren (1993) zijn autoriteitsconflicten echter de minst ern-

stige vorm van delinquent gedrag, dat wil zeggen, minder

ernstig dan verborgen en openlijk delinquent gedrag.

Autoriteitsconflicten zijn volgens Loeber en anderen

(1993) voorlopers van meer ernstige vormen van delin-

quent gedrag. Onze bevindingen wijzen niet (of nog niet)

op een toename van openlijk delinquent gedrag tijdens de

onderzochte fase in de adolescentie; openlijk delinquent

gedrag komt wel meer frequent voor in lagere dan in

hogere niveaus van voortgezet onderwijs. Hoe zijn onze

ogenschijnlijk tegenstrijdige bevindingen te verklaren?

Gezien de samenstelling en omvang van onze steekproef

– ruim 3300middelbare scholieren in dorpen en de steden

Arnhem enNijmegen – is er geen duidelijke reden om aan

te nemen dat er in de steekproef een ‘bias’ zou zijn rich-

ting niet of minder vertonen van delinquent gedrag. Het

kan zijn dat er voorafgaand aan de overgang naar het

voortgezet onderwijs al sprake is van delinquent gedrag

waardoor de toename niet erg spectaculair meer is. Het

kan ook zijn dat de toename van delinquent gedrag pas

plaats vindt in een latere fase van de adolescentie of dat

een heel kleine groep adolescenten verantwoordelijk is

voor een spectaculaire toename van delinquent gedrag

(vgl. Loeber, 1997). Een toename die vrijwel verdwijnt in

de gegevens van een grote steekproef. Verder is het

mogelijk dat onze maten voor agressie overwegend de

frequentie van agressief gedrag meten en in mindere mate

de ernst van het delinquent gedrag. Verder onderzoek

moet uitwijzen of deze alternatieve verklaringen gelden.

Ook ten aanzien van de overige onderzochte aspecten

van psychosociaal functioneren geldt dat de vastgestelde

ontwikkeling tijdens de adolescentie wel vrijwel steeds

significant is maar eerder gering dan spectaculair. De

percentages totaal verklaarde variantie door de vijf indi-

catoren van ontwikkeling tezamen belopen maximaal

zeven procent. Dit is aanzienlijk lager dan percentages

vermeld in ander onderzoek. Zo worden er doorGalam-

bos en anderen (1999) bijvoorbeeld percentages genoemd

van 42% verklaarde variantie voor middelengebruik en

14% voor antisociaal gedrag.

Verschillende domeinspecifieke indicatoren van ont-

wikkeling zijn verder tamelijk systematisch gerelateerd

aan de ontwikkeling op uiteenlopende domeinen van

psychosociaal functioneren. Bijvoorbeeld, een positieve

waardering van de puberteitsontwikkeling is voor jon-

gens en meisjes gerelateerd aan vier van de vijf dimensies

van de persoonlijkheid. Voor ‘zorgvuldigheid’ geldt ech-

ter zowel voor jongens als voor meisjes een primaire

samenhang met het niveau van het gevolgd onderwijs.

Zorgvuldigheid komt voor deze leeftijdsgroep ook pri-

mair tot uitdrukking in de uitvoering van taakgedrag in

het onderwijs. Bij de ervaren relationele ondersteuning

doet zich een vergelijkbare situatie voor. Toenemende

leeftijd is primair gerelateerd aan een afname van ervaren

ondersteuning van de ouders, terwijl een meer gevor-

derde puberteitsontwikkeling samenhangt met een toe-

name in de ervaren steun van beste vrienden, en een

hoger niveau van voortgezet onderwijs gepaard gaat

met een sterkere convergentie van doelen. De conclusie

die men hieruit mag trekken is dat chronologische leeftijd

zeker niet de enige en in veel gevallen zelfs niet de belang-

rijkste indicator van ontwikkeling is tijdens de adolescen-

tie, maar dat ook de indicatoren die verwijzen naar de

cognitieve, biologische, of de meer emotionele ontwikke-

ling van groot belang zijn.

Hierin ligt ook de praktische relevantie van dit onder-

zoek. Hulpverleners, evenals ouders, dienen zich te reali-

seren dat de beoordeling van gedrag van adolescenten op

basis van hun chronologische leeftijd ontoereikend kan

zijn voor het begrijpen van dat gedrag. Dat geldt zeker

voor gedragingen die normatief zijn voor personen met

een zekere lichamelijke rijpheid of volwassenheid, het-

geen niet geheel terecht geassocieerd wordt met een spe-

cifieke leeftijd. Het gebruik van alcohol bijvoorbeeld, is

gekoppeld aan een min of meer volwassen status; voor

adolescenten die – in hun eigen beleving – een zekere

biologische volwassenheid bereikt hebben, is het gebruik

van alcohol daarom aangepast gedrag (vergelijk het

12 Kind en adolescent (2001) 22:1–14
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model van vroegrijpe ontwikkeling van Newcomb &

Bentler, 1988). Om het voorbeeld uit de inleiding aan te

halen: de dertienjarige dochter kan een zodanige biolo-

gische rijpheid bereikt hebben, dat ze eerder het leven

leidt van een zestienjarige – met de bijbehorende sociale

relaties, maatschappelijke eisen en verwachtingen – dan

dat van een dertienjarige. Het roken is zo gezien, hoewel

ongezond, geen afwijkend gedrag.

Er zijn enkele opmerkingen te plaatsen bij het inter-

preteren van de door ons gevonden resultaten. Van de

vijf ontwikkelingsindicatoren is de beleving van de

puberteit duidelijk de meest frequente significante voor-

speller van het functioneren van adolescenten. Dat geldt

voor vrijwel alle domeinen van het functioneren, behalve

voor het groepsfunctioneren zoals dat waargenomen en

gerapporteerd is door klasgenoten. Het is mogelijk dat de

beleving van de puberteit niet alleen betrekking heeft op

de persoonlijke ervaring met betrekking tot lichamelijke,

biologische veranderingen, maar tevens een indicatie is

voor de algemene zelfwaardering van de adolescent.

Indien een adolescent een hoge zelfwaardering heeft, zal

dat weerspiegeld worden in de zelfbeschrijvingen van de

adolescent op het gebied van de beleving van de lichame-

lijke veranderingen als ook op andere gebieden zoals

bijvoorbeeld de persoonlijkheid. Ook hangen een aantal

ontwikkelingsindicatoren die als voorspellers gebruikt

worden, onderling hoog met elkaar samen (multicolli-

neariteit). Dit kan effect gehad hebben op de gevonden

voorspellende waarden van de indicatoren op het functi-

oneren van de adolescenten.

Daarnaast geldt dat individuele verschillen in het

functioneren van adolescenten op diverse domeinen, die

voorafgaand aan de adolescentie al bestaan, aanwezig

blijven en niet aan sterke veranderingen onderhevig

zijn. Voor een deel kan het uitblijven van spectaculaire

ontwikkeling tijdens de adolescentie in ons onderzoek

verder samenhangen met de aard van de gebruikte sco-

res. De meest spectaculaire ontwikkeling werd vastge-

steld bij bepalingen die gebaseerd waren op

gedragsfrequenties zoals het aantal glazen alcoholhou-

dende dranken of het aantal sigaretten dat binnen een

bepaald tijdsbestek geconsumeerd is. Andere metingen

die gebaseerd waren op gedragsfrequenties, zoals diverse

vormen van delinquent gedrag, resulteerden echter niet

in spectaculaire ontwikkelingen. Veel minder spectacu-

laire ontwikkelingen traden op bij zelfbeschrijvingen

waarvoor het gemiddelde niveau en de spreiding binnen

een bepaald cohort zeker ten dele als referentiekader

gold. Dat probleem kan zich voorgedaan hebben bij de

persoonlijkheidsbeoordeling, bij de bepaling van de erva-

ren relationele ondersteuning, de betrokkenheid bij pes-

ten en de evaluatie van het welbevinden van

adolescenten. Weer andere maten waren zelfs

uitgesproken ongevoelig voor veranderingen tijdens de

adolescentie omdat de metingen gestandaardiseerd

waren. Dat gold bijvoorbeeld voor de acceptatie en afwij-

zing door klasgenoten en in mindere mate ook voor de

reputatie van adolescenten in hun schoolklas.

Dit onderzoek is gebaseerd op cross-sectionele gege-

vens bij een grote steekproef en betreft samenhangen

tussen indicatoren voor ontwikkeling en domeinen van

psychosociaal functioneren. Hoewel voor het onderzoek

van ontwikkelingsprocessen zelf longitudinale gegevens

nodig zijn, is een cross-sectionele, getrapte steekproef

zoals die in dit onderzoek gebruikt is, geschikt voor het

beantwoorden van onderzoeksvragen met betrekking tot

ontwikkelingsindicatoren. Daarnaast is het mogelijk dat

variaties in het ontwikkelingsverloop van individuen of

van subgroepen verdoezeld zijn binnen een zo grote

steekproef als in deze studie gebruikt is. Bij individuen

of subgroepen kunnen ontwikkelingsprocessen aanzien-

lijk minder of juist meer spectaculair verlopen of kunnen

uiteenlopende domeinen een geheel ander ontwikkelings-

verloop laten zien dan bij deze grote steekproef tot uit-

drukking komt. Nader persoonsgericht onderzoek zal

een licht kunnen werpen op mogelijke bestaande varia-

ties in de ontwikkelingspatronen van adolescenten.
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