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Voorwoord 

Voor U ligt de masterthesis ter afronding van mijn opleiding Orthopedagogiek aan de 

Universiteit van Utrecht. De data voor dit onderzoek is verkregen uit het dossierbestand van 

Lijn 5 OPL in Utrecht. Dit is een orthopedagogisch behandelcentrum voor kinderen en 

adolescenten met een licht verstandelijke beperking (LVB), waarbij tevens sprake is van 

gedragsproblemen of van problemen in de ontwikkeling of de gezinssituatie. Bij deze 

instelling heb ik tien maanden stage gelopen op de afdeling diagnostiek. Ik heb daar veel 

ervaring opgedaan met o.a. gespreksvoering, testafname en verslaglegging bij deze doelgroep. 

 Mijn masterjaar heb ik als zeer leerzaam ervaren. Ik heb daarnaast veel interesse 

gekregen voor kinderen en adolescenten met een LVB. Mijn inziens is er nog te weinig 

gerichte aandacht voor de specifieke problematiek die speelt bij deze doelgroep. 

Graag wil ik de medewerkers van OPL bedanken voor de prettige samenwerking en de 

leuke tijd. Daarnaast wil ik Jolanda Douma bedanken voor de kritische feedback op mijn 

scriptie en de tijd die ze daar altijd voor beschikbaar stelde. Ten slotte wil ik iedereen 

bedanken die mij gesteund heeft tijdens dit intensieve jaar. 
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Samenvatting 

Doel Bij adolescenten met een licht verstandelijk beperking (LVB) en gedragsproblemen is de 

competentiebeleving bestudeerd. Tevens is de invloed van geslacht, ego-ontwikkeling en de 

mate van gedragsproblemen op de competentiebeleving onderzocht. Methode Bij 48 jongens 

en 42 meisjes in de leeftijd van 12-18 jaar (M = 15,29; SD = 1,68) is de competentiebeleving 

en de ego-ontwikkeling bepaald. Bij de ouders is een vragenlijst afgenomen over het 

probleemgedrag van hun kind. Resultaten Adolescenten met een LVB en 

gedragsproblematiek ervaren zichzelf het meest competent op hechte vriendschap en het 

minst op schoolse vaardigheden. Jongens hebben een significant hogere competentiebeleving 

dan meisjes op sociale acceptatie, sportieve vaardigheden, fysieke verschijning en gevoel van 

eigenwaarde. Alleen schoolse vaardigheden hangt positief samen met het stadium van de ego-

ontwikkeling en sportieve vaardigheden vertoont een negatief verband. Ten aanzien van 

probleemgedrag blijkt dat alleen sociale beperkingen negatief samenhangen met het gevoel 

van eigenwaarde en sportieve vaardigheden. Conclusie Jongens hebben een hogere 

competentiebeleving dan meisjes. De competentiebeleving hangt in zeer beperkte mate samen 

met de ego-ontwikkeling en met de mate van probleemgedrag. Om gedragsproblemen te 

reduceren, moet de competentiebeleving worden bevorderd. Verder onderzoek naar de 

competentiebeleving van adolescenten met een LVB en gedragsproblematiek is echter 

gewenst. 

Sleutelwoorden: Competentiebeleving, LVB, ego-ontwikkeling, gedragsproblematiek 
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Inleiding 

De adolescentie is een periode waarin er veel verandert in het leven van jongeren. Ze komen 

in de puberteit en ervaren zowel fysieke- als geestelijke veranderingen. Deze veranderingen 

zijn van invloed op hun identiteit en kunnen de manier waarop ze naar zichzelf kijken 

veranderen (Alsaker & Kroger, 2006). Het oordeel dat een persoon heeft over zichzelf op 

verschillende vaardigheden wordt competentiebeleving genoemd (Yun & Ulrich, 1997). Een 

realistische competentiebeleving is nodig om adequaat te kunnen bepalen welke activiteiten 

binnen de mogelijkheden van iemand liggen (Kunnen, 1992). Als iemand geen goed beeld 

heeft van zijn eigen competenties kan dit leiden tot over- of onderschatting van zichzelf. 

Overschatting kan leiden tot onrealistische verwachtingen van de omgeving, wat 

faalervaringen tot gevolg kan hebben. Andersom hebben faalervaringen een negatieve invloed 

op de mate van competentiebeleving (Rudisill, Mahar & Meaney,1993; Yun & Ulrich, 1997). 

Competentiebeleving hangt positief samen met schoolprestaties, met motivatie en op zijn 

beurt met doorzettingsvermogen (Chapman, 1988; Harter, 1981; Marsh, Byrne, & Yeung, 

1999). Gevoelens van competentie motiveren iemand en laat doorzettingsvermogen toenemen 

(White, 1959). Als iemand zichzelf als een goede voetballer ervaart, zal hij eerder geneigd 

zijn te blijven voetballen en zal hij de vaardigheden verder ontwikkelen. Ongemotiveerdheid 

daarentegen is een belangrijke reden voor uitval in de hulpverlening (Van Yperen, Booy & 

Van der Veldt, 2003). 

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de competentiebeleving bij mensen met een 

verstandelijke beperking (VB). Dit is opmerkelijk omdat juist bij deze doelgroep 

competentiebeleving van belang is, gezien hun ongelijkwaardige positie in de samenleving 

(Schuurman, 2002). Mogelijk heeft deze positie invloed op de wijze waarop iemand met een 

VB zichzelf als competent ervaart. Elias (2005) deed onderzoek naar de competentiebeleving 

van normaal begaafde kinderen en kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in 

de leeftijd van 8 tot 10 jaar. Zij vond geen verschillen in competentiebeleving tussen deze 

twee groepen. Ze vond echter wel een verschil in de accuraatheid van de zelf waargenomen 

competentie. Hierbij werd het oordeel van het kind enerzijds en het oordeel van de leerkracht 

anderzijds vergeleken bij normaal ontwikkelende kinderen en kinderen met een LVB. De 

ontwikkeling van een accuraat zelfbeeld blijkt trager te verlopen bij kinderen met een LVB. 

Een oorzaak hiervoor zou kunnen zijn dat kinderen met een LVB de wereld om hen heen 

anders ervaren dan normaal begaafde kinderen. Ze hebben een globaler en minder 

gedifferentieerd beeld van henzelf (Dykens, 2000). Adolescenten met een LVB blijken echter 
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wel in staat te zijn tot zelfrapportage over hun eigen emoties en gedrag (Douma, Dekker, 

Verhulst & Koot, 2006). Onderzoek naar de competentiebeleving specifiek bij adolescenten 

met een LVB is zeer beperkt. 

Het is bekend dat de omgeving van invloed is op de competentiebeleving. De 

competentiebeleving wordt afgestemd op verwachtingen van anderen. School, puberteit en 

(negatieve) ervaringen met leeftijdsgenoten zijn hierbij van invloed. Naast de omgeving zijn 

ook factoren zoals geslacht, leeftijd (Alsaker & Kroger, 2006) en probleemgedrag (Slot & 

Spanjaard, 2003) van invloed op de competentiebeleving. 

Hoewel de beoordeling van de globale competentiebeleving bij normaal 

ontwikkelende jongens en meisjes gelijk blijkt te zijn, zijn er op een aantal gebieden van 

competentiebeleving verschillen. In de algemene bevolking blijken jongens zich over het 

algemeen hoger te waarderen dan meisjes, voornamelijk op fysieke verschijning, sportieve 

vaardigheden, schoolse vaardigheden en gevoel van eigenwaarde. Echter op gedragshouding  

en hechte vriendschap blijken meisjes zichzelf competenter te voelen dan jongens (Harter, 

1999; Treffers et al. 2002; Van Dongen- Melman, Koot & Verhulst, 1993). Bij jongeren met 

een LVB is alleen onderzoek bekend naar de beoordeling van fysieke competentie (Yun & 

Ulrich, 1997). Uit dit onderzoek blijken 12-jarige jongens zichzelf meer competent te ervaren 

dan hun vrouwelijke leeftijdsgenoten (Yun & Ulrich, 1997). Onderzoek naar de overige 

domeinen van competentiebeleving bij adolescenten met een LVB ontbreekt. 

Meisjes blijken over het algemeen kwetsbaarder en minder constant te zijn met 

betrekking tot zelfwaardering in vergelijking met jongens. Dit verschil neemt toe naarmate de 

adolescenten ouder worden (Alsaker & Olweus, 1993; Rosenberg, 1986). Enkele onderzoeken 

naar verschillen in competentiebeleving op verschillende leeftijden bij normaal ontwikkelende 

jongeren leveren tegenstrijdige bevindingen op. O’Malley en Bachman (1983) bestudeerden 

vijf studies waaruit zij concludeerden dat er wel degelijk verschillen zijn in 

competentiebeleving tussen adolescenten in de leeftijd van 13 tot 23 jaar. Ze concludeerden 

dat de verschillen kleiner worden naarmate iemand ouder wordt. Andere onderzoeken stellen 

dat verschil in competentiebeleving samenhangt met veranderingen die voorkomen op 

bepaalde leeftijden (bijvoorbeeld overgang naar een andere school), dan met de 

kalenderleeftijd (Rosenberg, 1979; Simmons, Rosenberg & Rosenberg, 1973). Uit andere 

onderzoeken blijkt dat er geen duidelijk samenhang is tussen kalenderleeftijd en 

competentiebeleving (Harter, 1982; Wylie, 1979) of dat de adolescentie een periode zou zijn 

van discontinuïteit met betrekking tot competentiebeleving (Dusek & Flaherty, 1981). Alsaker 

en Olweus (1993) deden onderzoek naar de competentiebeleving bij normaal ontwikkelende 
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adolescenten in de leeftijd van 11-16 jaar (N = 1689). Zij vonden eveneens geen duidelijke 

samenhang tussen kalenderleeftijd en competentiebeleving. Daarnaast vonden zij geen 

samenhang met veranderingen in het leven van de adolescent of enige discontinuïteit in de 

competentiebeleving. Er was wel een zwakke trend zichtbaar richting een positievere 

competentiebeleving bij jongens en meer stabiliteit voor jongens en meisjes naarmate ze 

ouder werden. Geconcludeerd kan worden dat de competentiebeleving bij normaal 

ontwikkelende adolescenten niet lijkt te veranderen naarmate ze ouder worden. De 

competentiebeleving wordt juist stabieler en meer gedifferentieerd. 

Bij adolescenten met een LVB lijkt het echter minder relevant om naar de invloed van 

kalenderleeftijd op competentiebeleving te kijken. Bij deze adolescenten bestaat er namelijk 

een kloof tussen de kalenderleeftijd en de zogenaamde ontwikkelingsleeftijd. Met 

ontwikkelingsleeftijd wordt onder andere de ontwikkeling van de identiteit, het ego bedoeld. 

De term ego verwijst naar een algemeen referentiekader waarmee allerlei ervaringen 

(waarnemingen, gevoelens, ideeën, gedragingen) van een individu aaneengesmeed worden tot 

een consistent en betekenisvol geheel, ook door de tijd heen (Westenberg et al., 2000). De 

ego-ontwikkeling vormt de kern van de persoonlijkheidsontwikkeling en verloopt volgens een 

vaste volgorde. De timing en de vorm is echter bij ieder persoon verschillend (Loevinger, 

1976). Ieder ontwikkelingsstadium wordt gekenmerkt door een meer gedifferentieerde 

perceptie van zichzelf, relaties en interacties (Candee, 1974) en geeft inzicht in de manier 

waarop deze worden beleefd, ongeacht kalenderleeftijd (Westenberg et al., 2000). Het lijkt 

aannemelijk dat hoe verder iemands ego is ontwikkeld, hoe lager zijn competentiebeleving is.  

Een adolescent in het conformistische stadium bijvoorbeeld, dat gekenmerkt wordt door het 

belang van sociale relaties, ziet de wereld en zichzelf heel anders en meer gedifferentieerd dan 

iemand in het impulsieve stadium, waar niet wordt gereflecteerd op de eigen gevoelens. 

Onderzoek naar de ego-ontwikkeling en competentiebeleving, in het bijzonder bij jongeren 

met een LVB, is niet aanwezig. 

Ten aanzien van probleemgedrag blijken adolescenten met een VB in vergelijking met 

normaal ontwikkelende leeftijdsgenoten, drie- tot viermaal vaker emotionele en 

gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen te hebben (Dekker, Koot, Van der Ende & 

Verhulst, 2002). Of het probleemgedrag van deze adolescenten van invloed is op hun 

competentiebeleving is niet bekend. Uit onderzoek bij normaal ontwikkelende adolescenten 

blijkt zowel internaliserend als externaliserend probleemgedrag van invloed te zijn op 

competentiebeleving. Depressie, bijvoorbeeld, bij adolescenten hangt samen met een lagere 

competentiebeleving op sociale- en schoolvaardigheden (Cole, Martin, Powers & Truglio, 
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1996; Smári, Pétursdóttir & Porsteinsdóttir, 2001). Tevens hangt sociale angst samen met een 

lage sociale competentiebeleving, zowel bij normaal ontwikkelende adolescenten als bij een 

klinische groep, (Beidel & Turner, 1998; Smári, Pétursdóttir & Porsteinsdóttir, 2001; Spence, 

Donovan & Brechman-Toussaint, 1999) en is het in geringe mate van invloed op fysieke- en 

schoolvaardigheden (Smári et al., 2001). Agressieve adolescenten tot slot blijken over het 

algemeen een lagere competentiebeleving te hebben dan adolescenten zonder agressie (Cole, 

Chan, & Lytton, 1989). 

Aangezien psychopathologie een risicofactor lijkt te zijn voor een negatieve 

competentiebeleving, is het van belang onderzoek te doen naar de competentiebeleving, en de 

invloed van factoren hierop, bij adolescenten met een LVB met een verhoogd niveau van 

psychopathologie. Momenteel is onderzoek hiernaar niet aanwezig. Om een beter zicht te 

krijgen op de competentiebeleving van deze adolescenten is dit onderzoek uitgevoerd onder 

jongeren met een LVB in de leeftijd van 12-18 jaar die aangemeld zijn voor een 

psychodiagnostisch onderzoek vanwege zorgen over hun ontwikkeling en gedrag. Het 

onderzoek heeft de volgende onderzoeksvragen: 

� Hoe is de competentiebeleving van adolescenten met een LVB en gedragsproblematiek? 

� Is er een verschil in competentiebeleving tussen jongens en meisjes met een LVB en 

gedragsproblematiek? 

� Is er een samenhang tussen de competentiebeleving en het stadium van de ego-

ontwikkeling van adolescenten met een LVB en gedragsproblematiek? 

� Is er een samenhang tussen de competentiebeleving en de mate van de 

gedragsproblemen van deze adolescenten met een LVB? 

Methode 

Onderzoeksgroep 

De jongeren die deelnamen aan het onderzoek zijn bij de afdeling diagnostiek van Opbouwnet 

OPL te Utrecht aangemeld voor een psychodiagnostisch onderzoek vanwege zorgen over hun 

ontwikkeling en gedrag. De jongeren bestaan uit zowel jongens als meisjes in de leeftijd van 

12-18 jaar. Allen hebben zij een LVB (IQ = 50/55-70) of zijn zwakbegaafd (IQ = 70/75-

85/90). Jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar die werden aangemeld tussen januari 2004 en 

mei 2008 werden bij het onderzoek betrokken. Deze groep telt 239 jongeren. Voor dit 

onderzoek zijn alle jongeren geïncludeerd waarvan testresultaten bekend zijn over 

competentiebeleving en ego-ontwikkeling. Bij jongeren waarvan beide gegevens niet bekend 

zijn doordat deze in eerder onderzoek al zijn gemeten of omdat de testresultaten niet 
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betrouwbaar zijn, zijn niet meegenomen. De overgebleven groep telt 124 jongeren. Voor de 

betrouwbaarheid zijn jongeren waarvan de competentiebeleving gemeten is met de 

Competentie Belevingsschaal voor Kinderen buiten het onderzoek gelaten. Dit instrument is 

namelijk niet gevalideerd voor adolescenten in de leeftijd van 12-18 jaar. De uiteindelijke 

onderzoeksgroep bestaat uit 91 jongeren (38.1 %) in de leeftijd van 12-18 jaar (M = 15.29; SD 

= 1.68), waarvan 48 jongens (52.7%) en 42 meisjes (47.3%). Indien bekend, zijn van deze 

groep jongeren de testresultaten meegenomen over het probleemgedrag. De uiteindelijke 

onderzoeksgroep is representatief voor alle jongeren die in bovenstaande periode zijn 

aangemeld, omdat er geen selectie heeft plaatsgevonden. 

Binnen de onderzoeksgroep bleek dat niet voor alle respondenten het probleemgedrag 

is gemeten met de Vragenlijst over Ontwikkeling en Gedrag (VOG; Koot & Dekker, 2001). 

Bij slechts 32 respondenten is de vragenlijst, waar het probleemgedrag wordt gemeten dat 

ouders of verzorgers bij hun kind ervaren, wel afgenomen. Om te bepalen of de resultaten van 

deze groep gegeneraliseerd kunnen worden naar de hele steekproef, zijn de beide groepen 

(Nwel VOG = 32; Ngeen VOG = 59) met elkaar vergeleken op geslacht, leeftijd, ego-ontwikkeling en 

competentiebeleving. De resultaten van analyses laten zien dat de groepen niet significant van 

elkaar verschillen voor geslacht (χ
2
(1) = 0.87; p = .35), voor leeftijd (t(89) = 0.11; p = .91), 

voor ego-ontwikkeling (t(85) = -0.17; p = .86) en voor competentiebeleving (zie tabel 1). De 

groep waar de VOG wel voor was ingevuld, is dus niet significant verschillend van 

samenstelling van de groep adolescenten waar dit niet voor was, ten aanzien van de variabelen 

die in dit onderzoek worden onderzocht. 

 

Tabel 1 Vergelijking van groepen waar wel en niet het probleemgedrag is gemeten (Nwel VOG= 

32; Ngeen VOG= 59) 

 Wel VOG Geen VOG     

 M(sd) M(sd)  χ2 T df p 

Geslacht (%) 35.2% 64.8% .87  1 .35 

Leeftijd 15.31 (1.58) 15.27 (1.74)  .11 89 .91 

Schoolvaardigheden 12.61 (3.37) 12.54 (3.01)  .10 86 .92 

Sociale acceptatie 15.00 (3.65) 14.55 (3.28)  .58 85 .56 

Sportieve vaardigheden 13.94 (3.66) 12.77 (3.66)  1.43 85 .16 

Fysieke verschijning 14.33 (4.11) 14.09 (4.5)  .25 84 .81 

Gedragshouding 12.84 (3.21) 13.84 (3.57)  -1.30 86 .20 

Hechte Vriendschap 15.77 (3.65) 16.88 (3.44)  -1.40 85 .17 

Gevoel van eigenwaarde 15.52 (3.38) 14.64 (3.94)  1.05 84 .30 

Ego-ontwikkeling   2.90 (1.19)   2.95 (1.25)  -.17 85 .86 
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Variabelen 

Competentiebeleving 

De Competentie Belevingsschaal voor Adolescenten (CBSA; Treffers et al. 2002) is een op 

Vlaamse en Nederlandse adolescenten (12-18 jaar) afgestemde bewerking van het Self 

Perception Profile for Adolescents (SPPA; Harter, 1988). Met deze schaal kan op 

gestandaardiseerde wijze een indruk worden verkregen van zowel de competentiebeleving op 

een zestal specifieke gebieden (schoolvaardigheden, sociale acceptatie, sportieve 

vaardigheden, fysieke verschijning, gedragshouding, hechte vriendschap) als van het globaal 

gevoel van eigenwaarde zoals beoordeeld door de adolescent zelf. Iedere schaal bevat 5 items 

en verwijzen naar de mate waarin specifieke competenties meer of minder aanwezig zijn in 

vergelijking met andere adolescenten. Bij de CBSA is er sprake van zelfrapportage, mits de 

jongere aangeeft voorkeur te hebben voor de interviewvorm. De items worden gescoord op 

een vier-puntsschaal. Er wordt bij ieder item twee typen jongeren onderscheiden. De jongere 

dient voor een groep te kiezen waarmee hij zich het meeste kan identificeren (bijvoorbeeld 

'Sommige jongeren zijn erg goed in allerlei sporten.' of 'Andere jongeren vinden dat ze niet 

goed in sport zijn.'). Daarna dient de jongere aan te geven in hoeverre hij zich kan 

identificeren met deze groep (‘een beetje waar voor mij’ of ‘helemaal waar voor mij’). Een 

hoge score op een schaal indiceert een hoge mate van competentiebeleving zoals door de 

jongere wordt ervaren. Op iedere schaal kan een waarde worden behaald tussen 5 en 20. 

Ten slotte is de betrouwbaarheid, begripsvaliditeit, normen en de toepasbaarheid 

voldoende tot goed. Naar de criteriumvaliditeit van de CBSA is geen onderzoek gedaan en 

wordt daarom door de COTAN beoordeeld als onvoldoende (COTAN, 2007). Hierbij moet 

worden opgemerkt dat de CBSA op bovenstaande punten is onderzocht voor een bepaalde 

groep, namelijk Vlaamse en Nederlandse adolescenten die voortgezet onderwijs volgen 

((I)VBO, MAVO, VMBO, HAVO en VWO) waarvan een deel (N = 69) is aangemeld bij een 

polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Ondanks de schaal niet genormeerd is voor 

jongeren met een LVB of zwakbegaafde jongeren, is de CBSA toch bruikbaar voor jongeren 

functionerend op zwakbegaafd niveau. Bij adolescenten met een LVB kunnen de resultaten 

van de CBSA gebruikt worden voor een gestructureerd gesprek over belangrijke 

levensgebieden (Kraijer & Plas, 2007). De resultaten dienen echter met enige voorzichtigheid 

geïnterpreteerd te worden. 
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In dit onderzoek worden de scores op alle schalen van de CBSA meegenomen in de 

analyses. De scores zullen vergeleken worden met de normscores van adolescenten van het 

VBO/ MAVO. 

Ego-ontwikkeling 

De ego-ontwikkeling wordt bepaald met behulp van de Zinnen Aanvul Lijst Curium (ZALC; 

Westenberg et al., 2000). Het instrument is gebaseerd op het ontwikkelingsmodel over het ego 

van Loevinger (1976). Het ontwikkelingsmodel beslaat negen egostadia. In het eerste stadium 

ontstaat het bewustzijn van een afzonderlijke identiteit en een niet meer tot ontwikkeling 

komende vorm van zelfbewustzijn. Het eerste stadium en tevens het negende stadium bleken 

echter niet toegankelijk voor de ZALC en vallen daardoor buiten het bestek van Loevingers 

model en meetmethode. De ZALC is gebaseerd op de resterende zeven stadia van ego-

ontwikkeling; het impulsieve stadium, zelfbeschermende stadium, conformistische stadium, 

zelfbewuste stadium, verantwoordelijke stadium, individualistische stadium en het autonome 

stadium. Tussen de stadia zijn zogenoemde ‘tussenstadia’ geconstrueerd. Het is mogelijk dat 

een persoon zich bijvoorbeeld in het zelfbeschermende stadium bevindt, maar op weg is naar 

het volgende, conformistische stadium. 

De lijst heeft een aparte versie voor jongens en voor meisjes. De inhoud van de vragen 

is echter hetzelfde. De lijst omvat 30 onvolledige zinnen die de jongere dient af te maken. Na 

afloop wordt met behulp van een format, op basis van de formulering van de zinnen en 

afkappunten, de jongere ingedeeld in een egostadium op basis van de normscores van 

leeftijdsgenoten. Bij de ZALC is er sprake van zelfrapportage, mits de jongere aangeeft 

voorkeur te hebben voor een interviewvorm. Mondelinge afneming blijkt geen andere score 

op te leveren dan de standaard schriftelijke afneming (Kraijer & Plas, 2007). 

De schaal is genormeerd voor kinderen en jongeren tussen 8-25 jaar. Een deel daarvan 

(N = 1156) was aangemeld bij een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie. De 

poliklinische groep bestond voornamelijk uit kinderen en jongeren met emotionele 

stoornissen (angst en/ of depressie) of met gedragsproblemen (bijvoorbeeld oppositioneel 

gedrag, ADHD). Kinderen met ernstige ontwikkelingsstoornissen (IQ <70) vallen buiten de 

normgroep. 

Ondanks dat de schaal niet genormeerd is voor mensen met een IQ lager dan 70, is hij 

volgens Kraijer en Plas (2007) toch bruikbaar bij zeer licht verstandelijk beperkte en 

zwakbegaafde mensen, binnen het leeftijdsbereik van 8 tot 25 jaar. De betrouwbaarheid, 

begripsvaliditeit en de toepasbaarheid is voldoende tot goed. De normen worden echter met 
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een onvoldoende beoordeeld omdat ze niet representatief zijn en/ of doordat de representatie 

niet te beoordelen is. Tevens wordt de criteriumvaliditeit beoordeeld met een onvoldoende 

omdat hier te weinig onderzoek naar is gedaan (COTAN, 2007). 

Door gebrek aan valide onderzoeksmiddelen voor het meten van de ego-ontwikkeling 

bij adolescenten met een LVB en het commentaar van Kraijer en Plas (2007) meegenomen, 

wordt hier toch gekozen voor de ZALC. De onderzoeksresultaten dienen echter met enige 

voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. 

In dit onderzoek worden de stadia, met de tussenschalen, tot en met het 

conformistische stadium meegenomen. Een jongere kan een score behalen tussen 1 en 5 (1 = 

impulsief, 2 = impulsief-zelfbeschermend, 3 = zelfbeschermend, 4 = zelfbeschermend-

conformistisch, 5 = conformistisch) en er geldt hoe hoger de score, hoe verder de ego van 

iemand ontwikkeld is. Deze scores zijn meegnomen in de analyses. 

Probleemgedrag 

Het probleemgedrag dat door de ouders of verzorgers van de adolescenten wordt ervaren, 

wordt gemeten met de Vragenlijst over Ontwikkeling en Gedrag - Ouderversie (VOG-O; 

Koot & Dekker, 2001). Deze vragenlijst is speciaal ontwikkeld om emotionele- en 

gedragsproblemen van kinderen en adolescenten met een verstandelijke beperking vast te 

stellen. De doelgroep zijn kinderen en jongeren van 6-18 jaar functionerend op ernstig, matig 

en licht verstandelijk beperkt niveau en op zwakbegaafd niveau. De vragenlijst is van 

oorsprong een Australische lijst, die onder de naam Developmental Behaviour Checklist 

(DBC; Einfeld & Tonge, 1995) verscheen. 

De vragenlijst heeft 96 items met omschrijvingen van specifieke emotionele problemen 

en gedragsproblemen. De items hebben betrekking op vijf schalen: 

1. Storend en anti-sociaal gedrag (27 items): o.a. grof, liegt, manipuleert anderen, impulsief; 

2. In zichzelf gekeerd (31 items): o.a. eet niet eetbare dingen, maakt geluiden die geen 

spraak zijn, slaat zichzelf; 

3. Communicatiestoornis (13 items): o.a. echolalie, spreekt tegen denkbeeldige anderen, 

herhaalt telkens woorden of zinnen; 

4. Angst (9 items): o.a. bang om alleen te zijn, huilt snel om kleine dingen, verlegen; 

5. Sociale beperkingen (10 items): o.a. te weinig actief, ongelukkig, vermijdt oogcontact. 

De ‘Totale Probleemscore’ geeft een algehele indicatie van de problematiek die ervaren wordt 

door de ouders of verzorgers. 
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De ouders of verzorgers dienen bij de vragenlijst het gedrag van het kind van de 

afgelopen zes maanden te beoordelen. Bij elk item moeten ze op een driepuntsschaal (0 =  

helemaal niet van toepassing, 1 = een beetje of soms van toepassing, 2 = duidelijk of vaak van 

toepassing) aangeven in hoeverre de gedragsbeschrijving betrekking heeft op hun kind Hoe 

hoger de score op een schaal, hoe ernstiger de problematiek. 

Kraijer en Plas (2006) beoordelen het instrument als goed bruikbaar voor verstandelijk 

gehandicapten. De schalen van de VOG-O hebben een goede betrouwbaarheid en een 

voldoende validiteit (Koot & Dekker, 2001). 

In dit onderzoek worden de scores op alle schalen van de VOG-O en de Totale 

Probleemscore meegenomen in de analyses. 

Betrouwbaarheid van de antwoorden 

Ondanks dat sommige instrumenten niet geheel genormeerd zijn voor adolescenten met een 

LVB, is de betrouwbaarheid van de antwoorden gewaarborgd. Tijdens de afname van de 

lijsten is nagegaan of er bij de jongere sprake was van een specifiek antwoordpatroon en zijn 

de antwoorden achteraf met de jongere besproken, om na te gaan of de jongere de vragen 

heeft begrepen en deze beantwoord heeft naar wens.  

Statistische analyses 

Om inzicht te verkrijgen in de onderzoeksgroep zijn de beschrijvende statistieken bepaald. 

Door middel van een gepaarde t-toets is onderzocht of jongeren significant hoger scoren op de 

ene subschaal van de CBSA dan op een andere subschaal. Een t-toets voor twee 

onafhankelijke steekproeven is uitgevoerd om na te gaan of de gemiddelden van jongens en 

meisjes significant van elkaar verschillen op de verschillende domeinen van 

competentiebeleving. Om een eventuele samenhang te vinden tussen het stadium van de ego-

ontwikkeling, de mate van probleemgedrag en de domeinen van de competentiebeleving zijn 

Spearman’s rangorde correlatietoetsen uitgevoerd. 

Er is een significantieniveau van 5% gehanteerd (α < .05). Met 95% zekerheid kunnen 

er uitspraken worden gedaan over de toetsresultaten. Aangezien er bij onderzoek naar de 

samenhang tussen competentiebeleving en gedragsproblematiek eenzijdig wordt getoetst, 

wordt hier een significantieniveau van 10% gehanteerd (α < .10). Alleen over deze 

toetsresultaten kan met 90% zekerheid uitspraken worden gedaan. 
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Resultaten 

Uit de beschrijvende statistieken (tabel 2) blijkt dat de adolescenten op de ZALC een 

gemiddelde score behalen die nagenoeg overeenkomt met een ego-ontwikkeling in het 

zelfbeschermende stadium. Veruit de grootste groep adolescenten (44.8 %) bevindt zich in dit 

stadium van de ego-ontwikkeling. De overige adolescenten zijn vrij gelijkmatig verdeeld over 

de overige stadia (in oplopende mate van ontwikkeling: impulsief 13.8%, impulsief/ 

zelfbeschermend 14.9%, zelfbeschermend/ conformistisch 11.5%, conformistisch 13.8%). 

Slechts één respondent (1.1%) beschikt over een ego-ontwikkeling die niet onder te brengen 

is in één van de vijf stadia. De respondent beschikt over een egostadium lager dan het 

impulsieve stadium. 

Van de 32 jongeren waarvan de gedragsproblematiek is gemeten, zijn de gemiddelde 

schaalscores en de standaarddeviaties van de VOG weergegeven in tabel 2. 

 

Tabel 2 Gemiddelde score (M) en standaarddeviatie (SD) op de ZALC (N = 87) en de VOG 

(N = 32) 

    M    SD 

ZALC - Ego-stadium 2.93 1.22 

VOG   

  Storend en anti-sociaal gedrag 20.41 9.14 

  In zichzelf gekeerd 9.66 6.40 

  Communicatie-stoornissen 4.44 3.42 

  Angst 3.81 3.25 

  Sociale beperkingen 5.41 3.29 

  Totale probleemscore 45.16 21.96 

 

Als er wordt gekeken naar de gemiddelden op de verschillende domeinen van 

competentiebeleving (zie tabel 3), blijkt dat de adolescenten zichzelf het meest competent 

ervaren ten aanzien van hechte vriendschap (M = 16.48; SD = 3.53) en het minst competent 

op schoolvaardigheden (M = 12.57; SD = 3.12). Hechte vriendschap is significant hoger dan 

schoolvaardigheden (t = -8.61; df = 86; p < .01). 
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Tabel 3 Gemiddelde (M) en standaarddeviatie (SD) op de CBSA (N = 87) 

CBSA M SD 

Schoolvaardigheden 12.57 3.12 

Sociale acceptatie 14.71 3.40 

Sportieve vaardigheden 13.18 3.68 

Fysieke verschijning 14.17 4.35 

Gedragshouding 13.49 3.46 

Hechte Vriendschap 16.48 3.53 

Gevoel van eigenwaarde 14.95 3.75 

 

Ten aanzien van verschillen tussen jongens en meisjes blijken de jongens op sociale 

acceptatie, sportieve vaardigheden, fysieke verschijning en gevoel van eigenwaarde een 

significant hogere competentiebeleving te hebben dan meisjes (zie tabel 4). 

 

Tabel 4 Gemiddelde scores (M) op de CBSA van jongens (N=48) versus meisjes (N=39) 

 

CBSA 

Jongens  

M (SD) 

Meisjes  

M (SD) 

 

 T 

 

p 

Schoolvaardigheden 12.54 (3.35) 12.60 (2.86) -0.09 .93 

Sociale acceptatie 15.40 (3.11) 13.87 (3.59) 2.12 .04 

Sportieve vaardigheden 14.15 (3.56) 12.00 (3.52) 2.81 .01 

Fysieke verschijning 15.32 (3.65) 12.79 (4.75) 2.72 .01 

Gedragshouding 13.00 (3.60) 14.08 (3.23) -1.46 .15 

Hechte Vriendschap 16.23 (3.73) 16.78 (3.32) -0.71 .48 

Gevoel van eigenwaarde 15.87 (3.39) 13.85 (3.90) 2.58 .01 

 

In tabel 5 is vervolgens te zien dat de competentiebeleving op het gebied van 

schoolvaardigheden significant positief blijkt samen te hangen met het stadium van ego-

ontwikkeling (rs = 0.33; p < .01). Hoe hoger het stadium van de ego-ontwikkeling, hoe meer 

competent de adolescent zichzelf ervaart op schoolvaardigheden. Het stadium van de ego-

ontwikkeling verklaart voor 11% de waardering van adolescenten op schoolvaardigheden. Er 

is sprake van een zeer zwak verband. Daarnaast hangt het domein sportieve vaardigheden 

significant negatief samen met het stadium van ego-ontwikkeling (rs = -0.26; p = .02). Hoe 

lager het stadium van de ego-ontwikkeling, hoe hoger de competentiebeleving van de 
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adolescent op sportieve vaardigheden. Ego-ontwikkeling verklaart hier voor 7% de 

competentiebeleving van adolescenten op sportieve vaardigheden, wat tevens een zeer zwak 

verband weergeeft. Voor de overige domeinen van de competentiebeleving (gedragshouding, 

hechte vriendschap, gevoel van eigenwaarde, sociale acceptatie en fysieke verschijning) is er 

geen significante samenhang met het stadium van de ego-ontwikkeling. 

 

Tabel 5 Spearman’s correlaties tussen competentiebeleving (CBSA) en egostadium (ZALC) (N 

= 83) 

CBSA ZALC – Egostadium p 

Gedragshouding .04 .72 

Hechte vriendschap .10 .38 

Gevoel van eigenwaarde .02 .87 

Schoolvaardigheden .33 .00 

Sociale acceptatie .04 .74 

Sportieve vaardigheden -.26 .02 

Fysieke verschijning .03 .80 

 

Op basis van de resultaten van de Spearman’s rangorde correlatietoets blijkt dat twee 

correlaties significant zijn (zie tabel 6). Het gevoel van eigenwaarde (rs = -0.40; p = .03) en 

sportieve vaardigheden (rs = -0.31; p = .10) blijken significant negatief samen te hangen met 

sociale beperkingen. Sociale beperkingen verklaart voor 16% het gevoel van eigenwaarde en 

voor 9.6% sportieve vaardigheden. Hoe minder sociale beperkingen er bij de adolescent zijn, 

zoals door de ouders of verzorgers gerapporteerd, hoe hoger het gevoel van eigenwaarde en 

de waardering ten aanzien van sportieve vaardigheden van de adolescent. Beide correlaties 

zijn echter zeer zwak. Daarnaast lijken angst, sociale beperkingen en de Totale Probleemscore 

negatief samen te hangen met hechte vriendschap (p < 0.2). Tevens lijkt er een negatief 

verband te zijn tussen angst en sociale acceptatie (p = 0.12).  
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Tabel 6 Spearman’s correlaties tussen competentiebeleving (CBSA) en gedragsproblemen 

(VOG) (N = 31) 

VOG 

 

CBSA 

  

Storend en anti-sociaal 

gedrag 

In 

zichzelf 

gekeerd 

Communicatie

stoornissen 

Angst Sociale 

beperkingen 

Totale 

Probleem 

Score 

Gedragshouding rs  .09 -.10 .06 .17 -.08 .07 

 p .64 .60 .75 .35 .67 .71 

        

Hechte Vriendschap rs  -.22 -.18 -.20 -.26 -.25 -.25 

 p .23 .32 .27 .16 .18 .17 

        

rs  -.03 -.22 -.23 -.13 -.40 -.18 

p .86 .24 .22 .50 .03* .34 

Gevoel van eigenwaarde 

       

Schoolvaardigheden rs  .03 -.18 .16 .10 .02 .02 

 p .89 .32 .39 .58 .90 .92 

        

Sociale acceptatie rs  -.05 .02 -.06 -.28 -.21 -.12 

 p .79 .91 .76 .12 .26 .54 

        

rs  -.06 -.11 ,00 -.10 -.31 -.15 

p .77 .56 ,99 .61 .10* .42 

Sportieve vaardigheden 

       

Fysieke verschijning rs  -.14 -.21 -,23 -.17 -.17 -.24 

 p .48 .26 ,21 .36 .37 .21 

* p ≤ 0.1 

 

4. Conclusie en discussie 

Het doel van dit onderzoek was na te gaan hoe de competentiebeleving bij adolescenten met 

een LVB en een verhoogd niveau van psychopathologie eruit ziet. Er is hier namelijk zeer 

weinig over bekend, wat opmerkelijk is gezien de ongelijkwaardige positie die deze doelgroep 

in de samenleving heeft en het belang van goede begeleiding en zorg aan hen. Tevens werd 

nagegaan of de factoren geslacht, het stadium van ego-ontwikkeling en de mate van 

gedragsproblemen samenhangen met de mate van competentiebeleving op verschillende 

gebieden. 

In de eerste plaats lijken de adolescenten zichzelf het meest competent te ervaren op 

hechte vriendschap en het minst op schoolvaardigheden. De hogere competentiebeleving ten 
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aanzien van hechte vriendschap komt overeen met resultaten van onderzoek bij normaal 

ontwikkelende adolescenten (Treffers et al. 2002). De lagere competentiebeleving ten aanzien 

van schoolvaardigheden is mogelijk te verklaren door eerder onderzoek, waaruit bleek dat 

competentiebeleving positief samenhangt met schoolprestaties (Chapman, 1988; Harter, 1981; 

Marsh et al., 1999). Adolescenten met een LVB en gedragsproblematiek presteren door hun 

cognitieve beperking vaak minder goed op schoolse vaardigheden. Hierdoor zullen zij 

zichzelf lager waarderen op schoolse vaardigheden. Daarnaast blijkt het type onderwijs ook 

bij normaal ontwikkelende adolescenten samen te hangen met de competentie ten aanzien van 

schoolvaardigheden (Treffers et al. 2002). Hoe lager het onderwijstype, hoe lager de 

competentiebeleving ten aanzien van schoolse vaardigheden. Als de gemiddelde schaalscores 

van alle domeinen van competentiebeleving van deze studie worden vergeleken met de 

gemiddelde schaalscores van de normgroep van de CBSA (Treffers et al. 2002), dan blijken 

de scores van adolescenten met een LVB over het algemeen ietwat lager te liggen. Het 

verschil is echter zeer minimaal. In eerder onderzoek werd er geen verschil gevonden in de 

competentiebeleving bij normaal ontwikkelende kinderen en kinderen met een LVB (Elias, 

2005). 

Ten tweede is het verschil in competentiebeleving tussen jongens en meisjes nagegaan 

voor deze doelgroep. Jongens met een LVB en gedragsproblematiek blijken significant te 

verschillen van meisjes op de sportieve vaardigheden, fysieke verschijning, gevoel van 

eigenwaarde en sociale acceptatie. Jongens hebben op deze domeinen een hogere 

competentiebeleving. Dit resultaat werd ook in eerder onderzoek bij adolescenten zonder 

LVB en gedragsproblematiek gevonden, met uitzondering van het verschil in 

competentiebeleving ten aanzien van sociale acceptatie (Harter, 1999; Treffers et al. 2002; 

Van Dongen-Melman et al., 1993) Tevens ondersteunt huidig onderzoek de resultaten van 

Yun en Ulrich (1997) waar mannelijke adolescenten met een LVB een hogere 

competentiebeleving hebben ten aanzien van fysieke verschijning in vergelijking met hun 

vrouwelijke leeftijdsgenoten. Op de overige domeinen (hechte vriendschap, gedragshouding 

en schoolvaardigheden) blijken mannelijke en vrouwelijke adolescenten met een LVB en 

gedragsproblematiek niet significant van elkaar te verschillen. Dit is in tegenstelling tot eerder 

onderzoek bij normaal ontwikkelende adolescenten. Hieruit bleek dat jongens zich meer 

competent ervaren ten aanzien van schoolvaardigheden (Treffers et al. 2002) en dat meisjes 

een hogere competentiebeleving ervaren ten aanzien van gedragshouding en hechte 

vriendschap (Harter, 1999; Treffers et al. 2002; Van Dongen-Melman et al., 1993). Hierbij 

moet worden opgemerkt dat in het uitgevoerde onderzoek de trend dat meisjes zich meer 
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competent ervaren ten aanzien van gedragshouding en hechte vriendschappen, in vergelijking 

met jongens, wel zichtbaar is. De verschillen zijn echter niet significant. 

Ten derde is de samenhang tussen competentiebeleving en ego-ontwikkeling 

nagegaan. De domeinen van competentiebeleving blijken vrijwel niet samen te hangen met 

het stadium van ego-ontwikkeling. Er werden slechts twee zeer zwakke correlaties gevonden. 

Er werd een verband gevonden tussen het stadium van ego-ontwikkeling en schoolse 

vaardigheden; hoe hoger het stadium van de ego-ontwikkeling, hoe meer competent de 

adolescent zichzelf ervaart op schoolvaardigheden. Daarnaast werd er een zeer zwak verband 

gevonden tussen het stadium van ego-ontwikkeling en sportieve vaardigheden; hoe lager het 

stadium van de ego-ontwikkeling, hoe hoger de competentiebeleving van de adolescent op 

sportieve vaardigheden. Hoewel de trend aanwezig is, zijn de verschillen in 

competentiebeleving ten aanzien van sportieve vaardigheden tussen de verschillende ego-

ontwikkelingsstadia niet significant. De adolescenten in de verschillende ego-

ontwikkelingsstadia blijken op de overige domeinen van competentiebeleving niet van elkaar 

te verschillen. Deze resultaten zijn tegen de gestelde verwachting in. Ze komen echter wel 

overeen met de resultaten van onderzoek waar geen samenhang werd gevonden tussen 

competentiebeleving en kalenderleeftijd (Alsaker & Olweus, 1993; Harter, 1982; Wylie, 

1979). Opvallend is dat de gevonden verbanden beide betrekking hebben op de enige 

domeinen van competentiebeleving waarbij het gaat om vaardigheden. Vaardigheden waarbij 

presteren centraal staat. Een mogelijke verklaring voor dat adolescenten alleen op 

schoolvaardigheden zich meer competent voelen als hun ego verder ontwikkeld is, is 

onbekend. 

 Ten slotte is de samenhang tussen competentiebeleving en de mate van 

gedragsproblemen nagegaan. Er blijken slechts twee significante correlaties te zijn tussen de 

domeinen van competentiebeleving en de domeinen van probleemgedrag. Deze zeer zwakke 

negatieve verbanden werden gevonden tussen het gevoel van eigenwaarde en sportieve 

vaardigheden met sociale beperkingen. Hoe minder sociale beperkingen de opvoeders over de 

adolescent rapporteren, hoe hoger het gevoel van eigenwaarde en de waardering ten aanzien 

van sportieve vaardigheden van de adolescent met een LVB en gedragsproblematiek is. Dit 

komt overeen met resultaten van eerder onderzoek bij normaal ontwikkelende adolescenten en 

bij adolescenten met sociale angst. Sociale angst bleek daar samen te hangen met een lage 

sociale en fysieke competentiebeleving (Beidel & Turner, 1998; Smári, Pétursdóttir & 

Porsteinsdóttir, 2001; Spence et al., 1999). Voor de overige domeinen werden geen 

significante correlaties gevonden. Er was echter wel een trend zichtbaar van een negatieve 
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samenhang tussen hechte vriendschap en angst, sociale beperkingen en de totale probleem-

score, en tussen sociale acceptatie en angst. Over het algemeen lijkt hoe minder 

gedragsproblemen de opvoeders over hun kind rapporteren, hoe hoger de 

competentiebeleving van de adolescent is. Andersom zou het ook mogelijk kunnen zijn dat 

hoe hoger de competentiebeleving van een adolescent is, hoe minder gedragsproblemen de 

opvoeders bij hun kind ervaren. Een verklaring voor de minimale significante verbanden zou 

kunnen zijn dat hier sprake is van adolescenten met een LVB met een verhoogd niveau van 

psychopathologie. In vergelijking met de normgegevens van de VOG (Koot & Dekker, 2001) 

blijken de adolescenten in huidig onderzoek een veel hogere mate van gedragsproblemen te 

hebben. Het lijkt aannemelijk dat er hierdoor in de onderzoeksgroep minder spreiding is van 

probleemgedrag, wat kan resulteren in minder significante verbanden. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat het stadium van ego-ontwikkeling en de 

mate van probleemgedrag in zeer beperkte mate samenhangen met de competentiebeleving 

van 12 tot 18-jarige adolescenten met een LVB en gedragsproblematiek. Geslacht 

daarentegen vertoont een sterke samenhang met de competentiebeleving bij deze doelgroep. 

Daarnaast kan gesteld worden dat de competentiebeleving en de samenhang met geslacht 

sterk overeenkomt met onderzoek bij normaal ontwikkelende adolescenten. 

Zoals eerder vermeld is er zeer weinig onderzoek gedaan naar de competentiebeleving 

van adolescenten met een LVB en gedragsproblematiek. Het feit dat in dit onderzoek de 

competentiebeleving is bestudeerd bij adolescenten met een LVB en een verhoogd niveau van 

psychopathologie, is een sterk punt. Daarnaast is de samenhang van ego-ontwikkeling en 

gedragsproblemen op de competentiebeleving bij deze doelgroep niet eerder bestudeerd. 

Net zoals bij ieder ander onderzoek is er aan dit onderzoek een aantal beperkingen 

verbonden die wellicht invloed hebben gehad op de resultaten. Allereerst betreft het een 

cross-sectioneel onderzoek, waardoor er geen causale verbanden gelegd kunnen worden. 

Daarnaast is van de jongeren niet bekend met wie ze zich vergelijken als ze wordt gevraagd 

naar hun competentiebeleving. Kinderen met een LVB en waarschijnlijk ook adolescenten, 

schatten hun competentiebeleving hoger in als zij zichzelf vergelijken met leeftijdsgenoten die 

ook een LVB hebben. Als zij zichzelf vergelijken met normaal ontwikkelende kinderen, 

voelen zij zich minder competent (Elias, 2005). Tevens is bij de jongeren hun achtergrond 

niet bekend; zoals religie, gezinssituatie, scholing en voorgeschiedenis. Zoals eerder vermeld 

blijkt de omgeving van invloed te zijn op de competentiebeleving. Deze factoren kunnen 

mogelijk ook van invloed zijn op de manier waarop adolescenten zichzelf beoordelen. 

Daarnaast is de grootte van de onderzoeksgroep waarbij de mate van gedragsproblemen is 
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gemeten relatief klein en is er bij de afname van de VOG geen onderscheid gemaakt tussen 

vader, moeder of andere opvoeders. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat een moeder meer 

problemen bij het kind ervaart dan de vader, omdat zij mogelijk vaker thuis is met het kind. 

Om nauwkeurigere uitspraken te kunnen doen over het verband tussen competentiebeleving 

en gedragsproblematiek, zal de onderzoeksgroep groter moeten zijn en dient onderscheid 

gemaakt te worden bij wie de VOG wordt afgenomen. Ten slotte zijn de gebruikte 

onderzoeksmiddelen niet alle ontwikkeld voor adolescenten met een LVB. Zowel uit de 

theorie als de praktijk blijkt echter dat ze goed bruikbaar zijn bij deze doelgroep (Kraijer & 

Plas, 2007). 

De bevindingen van huidig onderzoek kunnen bijdragen dat er in de praktijk beter 

aangesloten wordt bij de competentiebeleving van de jongere, zodat er gerichter kan worden 

gekeken naar (het bevorderen van) het welbevinden van de jongere. De resultaten van dit 

onderzoek en op basis van eerder onderzoek, blijken adolescenten met een LVB en 

gedragsproblemen een nagenoeg vergelijkbare competentiebeleving te hebben als hun 

normaal ontwikkelde leeftijdsgenoten. Daarnaast blijkt de competentiebeleving niet te 

veranderen naarmate iemand een hoger egostadium bereikt. Alleen blijkt dit het geval te zijn 

bij de competentiebeleving ten aanzien van schoolvaardigheden. Hoewel het stadium van de 

ego-ontwikkeling vrijwel geen samenhang vertoont met de competentiebeleving, kan worden 

opgemerkt dat het merendeel van de adolescenten met een LVB zich in het zelfbeschermende 

stadium van de ego-ontwikkeling blijkt te bevinden. Zelfbeschermende personen streven naar 

controle, zowel over hun eigen gevoelens en gedachten, als over situaties en andere mensen. 

Ze willen hun eigen gevoelens en belangen beschermen en de controle over de situatie niet 

verliezen. Bij de aanpak van gedragsproblemen is het van belang af te stemmen op het 

ontwikkelingsstadium van de adolescent (Dill & Noam, 1990). Om de competentiebeleving 

van adolescenten met een LVB te bevorderen, dienen de gedragsproblemen te verminderen. 

Andersom geldt dat gedragsproblemen bij adolescenten gereduceerd kunnen worden als er 

gewerkt wordt aan het bevorderen van de competentiebeleving. In behandeling kan er met de 

adolescent vaardigheden worden getraind, waarbij als een bijproduct een toename in 

competentiebeleving bereikt kan worden. Door taken te beheersen, doelen te bereiken en 

verbetering te ervaren, worden succeservaringen bereikt en zal de competentiebeleving 

toenemen en de gedragsproblemen afnemen (Elias, 2005). 

Verder onderzoek is derhalve gewenst. Onderzoek naar de competentiebeleving van 

adolescenten met een LVB en gedragsproblematiek en de verschillen met normaal 
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ontwikkelende adolescenten is zeer minimaal aanwezig. Meer inzicht kan bijdragen aan de 

behandeling van en de omgang met deze doelgroep. 
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Summary 

Objective The perceived competence of adolescents with Mild Intellectual Disability (MID) 

and emotional and behavioral problems, and the correlation with ego development, gender 

and emotional and behavioral problems was studied. Method Participants were 48 boys and 

42 girls, aged 12 to 18 (M = 15.29; SD = 1.68). They completed questionnaires about 

perceived competence and ego-development. Their caretakers completed a questionnaire 

about the emotional and behavioral problems of their child. Results Adolescents with MID 

and emotional en behavioral problems feel most competent at close friendships and least at 

scholastic competence. Boys feel significantly more competent at social acceptance, athletic 

competence, physical appearance and global self-worth than girls. There was only a positive 

correlation between the stage of ego development and scholastic competence and a negative 

correlation with athletic competence. With regard to emotional and behavioral problems, 

global self-worth and athletic competence correlate negative with social limitations. 

Conclusions Boys had significantly higher perceived competence than girls. Perceived 

competence hardly correlate with the stage of ego-development and with emotional and 

behavioral problems. To reduce emotional and behavioral problems, the perceived 

competence of adolescents has to improve. Further research of perceived competence of 

adolescents with MID and emotional and behavioral problems is needed. 

Key words Perceived competence, MID, ego development, emotional and behavioral problems 


