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ABSTRACT 

 

Social desirability is an issue for social science research. It can cause numerous problems for 

interpretation and validity. Not much is known about the influence ethnicity has on social 

desirability. Although there may be some big differences between the ethnics, for example the 

difference between collectivistic and individualistic cultures. This research wants to study the 

influence of ethnicity on the cognitive distortions, measured by the How I Think 

Questionnaire (HIT), and the social desirability scale of the HIT (AR-scale). This study will 

also focus on the validity of the AR scale of the HIT. This study is subdivided into two 

separate studies with their own dataset. One of them was formed by separate datasets and one 

was formed by the researcher which therefore was very small. In study 1 a covariance 

analysis examined whether there were main effects for or interactions between ethnicity, 

gender, age or delinquency on the cognitive distortions. The AR scale was used as a control 

variable, because there were significant differences between ethnicities. It was shown that 

there were main effects of delinquency and ethnicity on some of the cognitive distortions, but 

more noticeable was the fact that some of the main effects for ethnicity were only shown 

when the AR scale controlled in the analysis. In study 2 correlations were measured between 

the verbal and written take of the AR scale and egocentrism scale of the HIT to measure the 

validity. It appeared that the AR scale wasn’t valid, but the egocentrism scale was. It can be 

concluded that there are differences for ethnicity on social desirability and cognitive 

distortions and that the differences on the AR scale can cause insufficient views on scores on 

the HIT. Also it isn’t sure whether the AR scale is valid, so before excluding scores of the 

HIT based on cut-off point of the AR score, it must be sure that the AR scale is valid at all. 

Limitations of this study were the small amount of respondents for study 2, which is why the 

conclusion about the validity can’t be generalised. Positives about this study were the new 

findings concerning the influence of the ethnicity on both social desirability and cognitive 

distortions and the implication of an insufficient validity of the AR scale, which must be 

studied in future research. 
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INLEIDING 
 

Sociaal wetenschappelijk onderzoek heeft een sociaal karakter en is daarom vatbaar voor 

sociale wenselijkheid en de validiteitproblemen die daaruit voortvloeien (Hoogstraten, 1979). 

Menselijke reacties zijn uitermate gevoelig voor eigenaardigheden van de vraag (het item). 

Aan het stellen van vragen kleeft het onvermijdelijke gevolg dat de respondent antwoordt met 

het idee dat de onderzoeker iets wil horen (Hoogstraten, 1979). Door dit idee zal de 

respondent mogelijk niet naar waarheid antwoorden, maar naar wat de persoon vermoedt wat 

van hem wordt verwacht of sociaal wenselijk is. Het instrument meet in dat geval door sociale 

wenselijkheid niet meer wat het beoogt te meten. Sociale wenselijkheid is de tendens om 

antwoorden te geven die de respondent positief kleuren (Latkin & Vlahov, 1998) en treedt 

voornamelijk op bij vragenlijst onderzoek.  

Naast sociaal wenselijk antwoorden zijn er andere mogelijkheden voor een respondent 

om te antwoorden. Respondenten kunnen de neiging hebben om bij vragenlijsten, waarin 

stellingen worden getoond en de respondent aan moet geven in hoeverre hij of zij het daarmee 

eens is, op elke stelling in dezelfde mate te antwoorden. Op deze manier ontstaat een constant 

antwoordenpatroon. De term voor dit fenomeen is antwoordtendenties. Wilde (1963, p. 36) 

omschrijft antwoordtendenties als ‘…wanneer de proefpersoon min of meer onafhankelijk 

van de inhoud der vragen, deze overwegend met één der antwoordcategorieën beantwoordt’ 

(Hoogstraten, 1979).  

Twee andere termen die naast de term antwoordentendentie staan zijn ‘response set’ 

en ‘response stijlen’. Het begrip ‘response stijlen’ is te vergelijken met antwoordtendentie, 

terwijl ‘response set’ kan worden omschreven als de behoefte van een persoon in zijn reacties 

een bepaald beeld van zichzelf te schetsen. Wanneer dit beeld een sociaal wenselijk karakter 

heeft, komt dit begrip in de buurt van sociale wenselijkheid. De sociale wenselijkheid is 

verreweg de meest onderzochte antwoordtendentie (Latkin & Vlahov, 1998) en zal hier verder 

uitgewerkt worden. 

Vele respondenten hebben de neiging sociaal wenselijk te antwoorden op vragen die 

bedreigend zijn of erg persoonlijk (Nederhof, 1985). Veel studies hebben uitgewezen dat 

sociaal wenselijk antwoorden resultaten erg kunnen beïnvloeden, zowel in laboratorium 

situaties als bij vragenlijsten (Nederhof, 1985) en de validiteit aantasten, met name de 

inhoudsvaliditeit. Zo kan de vraag rijzen bij een hoge score op sociale wenselijkheid of de 

individuele score op de vragenlijst een ware score is of een sociale norm (Nederhof, 1985). 

Ten tweede kan sociale wenselijkheid als interveniërende factor werken tussen de 
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onafhankelijke en afhankelijke variabele. Zo kan sociaal wenselijkheid als een drukkende 

variabele werken en relaties tussen variabelen afzwakken (Nederhof, 1985).  

  Belangrijk is dat er meetinstrumenten zijn die de mate van sociaal wenselijk 

antwoorden kunnen meten. De meest populaire schaal is die van Marlowe en Crowne; deze 

heeft een goede betrouwbaarheid (Nederhof, 1985). Belangrijker nog is om maatregelen te 

nemen die de werking van sociale wenselijkheid op de resultaten kunnen verminderen en zo 

de validiteit van het onderzoek kunnen garanderen. Zo kan een onderzoeker de respondent 

met een hoge score verwijderen uit de selectie, een correctie uitvoeren op de hoge of lage 

score of de impact van de hoge score op de sociaal wenselijkheidschaal op de vragenlijst in 

beeld brengen (Nederhof, 1985). Een beperking van de eerste methode is dat de 

representativiteit van de steekproef daalt en dat er geen duidelijk cut-off punt is voor de 

hoogte van de sociale wenselijkheidscore (Nederhof, 1985). Enkele andere maatregelen zijn 

bijvoorbeeld om het doel van de test zo min mogelijk bekend te maken, de respondent mede 

te delen dat er geen foute en goede antwoorden zijn en de anonimiteit te garanderen 

(Hoogstraten, 1979). Een manier om sociaal wenselijk antwoorden te omzeilen, zodat 

correctie achteraf niet nodig is, is indirecte vragen stellen, die een projectief karakter hebben 

(Fisher, 1993). Op deze manier kan het bedreigende karakter van een item worden 

verminderd.  

Momenteel is er nog weinig bekend over de invloed van etniciteit op de 

responsestijlen. Mogelijk verschillen deze. Er is namelijk gevonden dat Japanse studenten 

(Japan is een voorbeeld van een typisch collectivistische cultuur) op een Likert schaal meer 

geneigd zijn gemiddeld te antwoorden en Canadese studenten (individualistische cultuur) 

meer de extreme antwoordmogelijkheden geven (Heine & Lehman, 1995).  

Dit onderzoek zal de kennis op dit gebied proberen te vergroten aan de hand van de 

sociaal wenselijkheidschaal van de ‘Hoe ik denk’ vragenlijst (HIT). Deze vragenlijst zal 

worden beschreven in de volgende paragraaf. 

 

Operationalisatie van de responsestijlen in de HIT 

De HIT is een vragenlijst die het maken van denkfouten meet. Denkfouten zijn mechanismen 

om na delinquent gedrag jezelf te beschermen tegen schuldgevoel en een negatief zelfbeeld 

(Barriga, Gibbs & Potter, 2001). De HIT meet het type zelfbeschermende denkfout, welke 

gerelateerd is aan externaliserend gedrag, zoals agressie en delinquentie. Tevens is uit 

onderzoek gebleken dat zelfbeschermende denkfouten een centrale rol spelen in het verklaren 

van antisociaal gedrag (Barriga, Gibbs & Potter, 2001).  
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De zelfbeschermende denkfouten zijn in te delen in vier typen welke onder twee 

hoofdcategorieën vallen, namelijk primair en secundair. De vier typen zijn: egocentrisme, 

anderen de schuld geven, minimaliseren en uitgaan van het ergste. Egocentrisme is een 

primaire denkfout en anderen de schuld geven, minimaliseren en uitgaan van het ergste zijn 

secundaire denkfouten. Primaire denkfouten komen voort uit een egocentristische bias en 

secundaire denkfouten zijn denkfouten die worden gemaakt om een schuldgevoel te 

voorkomen en het zelfbeeld te beschermen (Barriga, Gibbs & Potter, 2001).  

De HIT heeft zes schalen, vier hiervan komen overeen met de vier typen van 

zelfbeschermende denkfouten en een ‘verdacht antwoorden’ schaal en een ‘positieve vulling’ 

schaal. De positieve vulling schaal bestaat uit items met een positieve lading om de negatieve 

lading van de denkfouten items van de HIT te camoufleren (Barriga, Gibbs & Potter, 2001). 

In dit onderzoek zal worden onderzocht of er anders wordt gescoord op deze schalen door 

beide seksen, allerlei etniciteiten en door delinquente versus niet delinquente jongeren. 

Bekend is dat meisjes doorgaans minder denkfouten maken dan jongens (Barriga, Morrison, 

Liau & Gibbs, 2001). Dit wordt ook ondersteund door onderzoek van Lardén et al. (2006). 

Wat betreft delinquentie is bekend dat jongeren in een Justitiele Jeugdinrichting, die dus 

onder de groep delinquent vallen, meer denkfouten maken dan niet-delinquente jongeren 

(Lardén et al., 2006; Nas et al., 2005). Op het gebied van etniciteit is nog niet heel veel 

bekend, alleen dat jongeren vanuit een collectivistische cultuur meer geneigd zijn de 

gemiddelden te scoren op een Likert-schaal en dat jongeren uit een individualistische cultuur 

meer geneigd zijn met de meer extreme scores te beantwoorden (Heine & Lehman, 1995).  

De ‘anomalous response’ schaal, de AR schaal, is bedoeld om een vreemd 

antwoordenpatroon te detecteren en bevat acht items (Barriga, Gibbs & Potter, 2001). Deze 

schaal meet voornamelijk de sociaal wenselijkheid en de scores dienen gehercodeerd te 

worden, alvorens de totaalscore uitgerekend kan worden. Er wordt een cut-off punt 

gehanteerd op basis van de steekproeven die zijn genomen bij het ontwikkelen van de test. 

Het cut-off punt ligt tussen de 4.0 en 4.25 (Barriga, Gibbs & Potter, 2001). Deze waarden zijn 

gebaseerd op steekproeven, waar alleen Amerikaanse respondenten deel aan namen. In 

Nederland vond Van Capelle (2007) aanwijzingen voor een cut-off score op 4.25. 

Een voorbeeld item van de AR schaal is ‘Ik heb geprobeerd om op iemand wraak te 

nemen’. Wanneer hier ontkennend op wordt geantwoord, wordt dit niet plausibel geacht en 

daarom sociaal wenselijk. Echter, het kan zo zou zijn dat iemand inderdaad nog nooit wraak 

heeft genomen en daarom een ontkennend antwoord geeft op deze stelling. Vraag is nu of de 

AR schaal het onderscheid wel goed kan maken tussen respondenten die liegen en 
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respondenten die sociaal wenselijk reageren. Dit is een probleem waarmee sociaal 

wenselijkheidschalen altijd mee te maken hebben (Crowne & Marlowe, 1960).  

Er zijn nog meer tendenties die voor kunnen komen bij een vragenlijst zoals de HIT. 

Deze tendenties kunnen de score ook negatief kleuren. 

- De tendentie tot het kiezen of juist vermijden van de extreme alternatieven, zoals ‘zeer 

mee oneens’ en ‘zeer mee eens’ (Hoogstraten, 1979). 

- De tendentie tot het geven van afwisselende antwoorden (Hoogstraten, 1979). 

- Steeds in dezelfde mate antwoorden. 

Met deze tendenties dient rekening te worden gehouden bij afname, scoring en 

interpretatie van de test. Waar ook rekening mee moet worden gehouden is met de etniciteit 

van de jongere. Etniciteit/culturele achtergrond kan namelijk een factor zijn die de test 

beïnvloedt.  

 

Culturen 

 

Cultuur omvat wetenschappelijk gezien taal, technologie, economie, politiek, onderwijs, 

religie en sociale structuren (Triandis, 1989). Elk land en soms zelfs elke streek van een land 

heeft zijn eigen cultuur. Om een soort clustering hierin aan te brengen is er een tweedeling 

gemaakt om culturen te kunnen plaatsen. Doorgaans wordt een onderscheid gemaakt tussen 

individualistische en collectivistische culturen. De westerse culturen worden beschreven als 

individualistisch en de oosterse culturen als collectivistisch. Echter, heden ten dage is dit 

onderscheid niet meer sterk merkbaar. Culturen verschuiven steeds meer in de richting van 

individualistisch (Triandis, 1989), omdat culturen steeds complexer worden en er 

verstedelijking plaatsvindt. Zodoende leven steeds meer mensen in de stad met veel andere 

mensen om zich heen. Mensen uit collectivistische culturen, die vroeger weinig mensen om 

zich heen hadden, omdat ze bijvoorbeeld op het platteland leefden, hebben nu meer mensen 

om zich heen in de stad en hoeven zich dus niet meer sterk aan één groep te binden (Triandis, 

1989). De steden worden groter en dichter bevolkt, de stedelijke structuur gaat meer lijken op 

die van de individualistische cultuur. Ook blijkt dat de meeste mensen zowel collectivistisch 

als individualistisch denken, maar dat dit verschilt per situatie (Triandis, 2001).  

Naast het beschrijven van de culturen is gekeken naar de werking van culturen op 

individueel niveau. Hier zijn twee begrippen aan gekoppeld; allocentrisme en idiocentrisme. 

Allocentristen hebben afhankelijkheid, socialisatie en familie integriteit hoog staan en 

idiocentristen hebben zelfvertrouwen, competitie, uniciteit, hedonisme en emotionele afstand 
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hoog staan (Triandis & Suh, 2002). Er wordt gesteld dat ongeveer 60% van de mensen in 

collectivistische culturen allocentrisch zijn en 40% idiocentristisch en in individualistische 

culturen ongeveer 60% van de mensen idiocentristisch zijn en 40% allocentristisch (Triandis 

& Suh, 2002). Tevens wordt gesteld dat mensen hoog kunnen scoren op zowel allocentrisme 

als idiocentrisme. Gebleken is dat allocentristen in individualistische culturen neigen naar het 

vormen van groepen, zoals gemeenten (kerk), maar ook bendes (Triandis & Suh, 2002). 

Omdat in dit onderzoek de rol van etniciteit op de sociaal wenselijkheidschaal van de 

HIT nader wordt onderzocht en er een koppeling gemaakt wordt tussen de scores op de AR 

schaal en mate van collectivistisch of individualistisch denken, zullen deze beide stromingen 

nader uitgelegd worden.  

 

Individualistische culturen 

Individualistische culturen vindt men voornamelijk in de westerse, geïndustrialiseerde landen, 

waar veel welvaart heerst en privacy hoog in het vaandel staat. Typisch voor individualisten is 

dat zij aan hun persoonlijke doelen prioriteit geven boven die van de groep waarin ze leven of 

werken (Triandis, 2001). Individualisten moeten het lidmaatschap van een groep verdienen 

(Triandis & Suh, 2002). Individualisten zijn onafhankelijk van de groep en er zijn grote 

verschuivingen binnen groepen (Triandis, 1989). Dit komt voort uit het idee dat 

individualisten hebben over de groep. Zij zien de groep als veranderbaar en hun eigen 

karakter als vaststaand. Bevalt de omgeving ze niet, dan veranderen ze deze (Triandis & Suh, 

2002). Ouders uit individualistische culturen vinden het belangrijk dat zij zelfvertrouwen, 

onafhankelijkheid en creativiteit meegeven aan hun kinderen (Triandis, 1989). Individualisten 

hebben een positiever zelfbeeld dan collectivisten (Triandis & Suh, 2002).  

Binnen de individualistische culturen bestaat nog het onderscheid tussen horizontale 

en verticale culturen. In een horizontale individualistische cultuur streeft een ieder ernaar 

uniek te zijn en zijn eigen ding te doen. In een verticale individualistische cultuur is dit ook 

zo, maar dan wil iedereen ook de beste zijn in datgene wat hij of zij doet (Triandis, 2001). 

 

Collectivistische culturen 

Vooral in de oosterse landen heerst er een collectivistische cultuur. In deze landen staan de 

groepen centraal en gaat het belang van de groep of de maatschappij voor het eigen belang 

(Triandis, 2001). De groep waar ze in leven wordt hen aangewezen, bijvoorbeeld door 

geboorte of huwelijk (Triandis & Suh, 2002). Collectivisten zien ook de normen van de groep 

of maatschappij als vaststaand en hun eigen gedrag als veranderbaar naar deze normen 
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(Triandis & Suh, 2002). Collectivisten vinden het belangrijk om verantwoording van hun 

gedrag af te leggen aan de groep en zijn bezorgd over de invloed van hun gedrag op de groep 

(Triandis, 1989). Collectivisten worden omgekeerd ook sterk beïnvloed door gedragingen en 

denkbeelden van leden van de groep (Triandis & Suh, 2002). Mensen in een collectivistische 

cultuur delen alles met de groep en zijn betrokken bij de levens van de andere groepsleden. 

Gehoorzaamheid, vertrouwen en goed gedrag zijn belangrijkste deugden die ouders uit 

collectivistische culturen door opvoeding aan hun kinderen willen meegeven (Triandis, 1989).  

Ook binnen collectivistische culturen worden verticale en horizontale culturen 

onderscheiden. De mensen in een horizontale collectivistische cultuur stellen zichzelf gelijk 

aan de andere leden van de in-groep (Triandis, 2001). In verticaal collectivistische culturen is 

men meer gericht op de leider (Triandis, 2001). Vooral in dit type cultuur is er meer power 

distance, oftewel het waarnemen van meer verschil tussen mensen met en mensen zonder 

macht (Triandis, 1989).  

 

Tabel 1: Vier typen culturen op basis van het onderscheid tussen individualistisch en 

collectivistisch en horizontaal en verticaal 

 Individualistisch Collectivistisch 

Horizontaal uniek zijn iedereen in de in-group gelijk 

Verticaal competitie gericht op de leider 

 

Doel van onderzoek 

 

Samengevat kan worden gesteld dat sociaal wetenschappelijk onderzoek nooit vrij is van de 

problemen die sociaal wenselijke antwoorden geven. Het sterkst speelt dit probleem bij 

vragenlijst onderzoek. Er lijken verschillen te zijn tussen de waarden en normen die jongeren 

van individualistische en collectivistische culturen krijgen aangereikt, hetgeen mogelijk zijn 

uitwerking zal hebben op sociale wenselijkheid. Helaas is daar echter nog weinig onderzoek 

naar verricht, ook niet bij de HIT, terwijl er enige aanwijzingen zijn uit voorgaande 

onderzoeken dat sociale wenselijkheid een rol kan spelen (Nas, 2005). Adolescenten van een 

andere etniciteit kunnen anders scoren (hoger) op deze schaal dan autochtone adolescenten, 

omdat zij zich meer willen conformeren aan de sociale norm. Bij het hanteren van vaststaande 

normen lopen zij daardoor de kans vaker uit de analyse te worden verwijderd.  

Een tweede probleem dat uit het eerste voortvloeit is de beperkte kennis van de 

redenen achter de verhoogde of andere score op de AR schaal. Het is belangrijk om te weten 
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of de HIT voor elke etniciteit hetzelfde meet. Want is de bias die gemeten wordt voor elke 

etnische groep wel een bias en niet een culturele norm?  

Een derde probleem is dat de waarde van het cut-off point van de AR schaal gebaseerd 

is op de Amerikaanse populatie en deze waarde mogelijk te laag is voor de Nederlandse 

populatie (zie Van der Velden e.a., 2007). Op deze manier worden bij selectie op basis van de 

van vaststaande normen te veel jongeren onterecht uit de analyse gehaald. 

Dit onderzoek heeft verschillende doelen. Het eerste doel is een beschrijving te geven van 

de verschillen tussen de beide seksen en etniciteiten op de HIT denkfoutschalen (waarbij de 

delinquente achtergrond van de jongere in acht wordt genomen) en de score op de AR schaal. 

Dit doel wordt behaald door een variantieanalyse uit te voeren, waarin de AR schaal als 

covariaat zal worden toegevoegd. Het tweede doel is de inhoudsvaliditeit van de HIT te meten 

door de twee schalen egocentrisme en AR zowel mondeling als schriftelijk af te nemen bij 

jongens uit de Justitiële Jeugdinrichting Teylingereind en daarna de samenhang tussen beide 

te analyseren. Wanneer uit de resultaten blijkt dat er verschillen zijn op de AR schaal tussen 

verschillende etniciteiten wordt er gepoogd een koppeling te maken naar een individualistisch 

of collectivistisch denkpatroon, welke het antwoorden van de items kunnen beïnvloeden en 

met de mogelijke dreiging die aan het item vastzit. De volgende vraagstellingen zullen in dit 

onderzoek beantwoord worden: 

1. Zijn er sekse en/of etniciteitverschillen en/of delinquentie verschillen in de HIT-score?  

2. Zijn er sekse en/of etniciteitverschillen in de AR-score van de HIT? 

3. Is de inhoudsvaliditeit van de HIT voldoende? 

 3a. Hangen de scores op de AR schaal schriftelijk en mondeling samen met de dreiging 

van het item en/of met de individualistische of collectivistische denkwijze? 

 3b. Moet het algemeen geldende cut-off punt van de AR schaal veranderd worden naar 

een specifieke, per etniciteit geldende cut-off punt? 

Vraag 1 en 2 zullen in studie 1 beantwoord worden en vraag 3 en de subvragen zullen in 

studie 2 beantwoord worden.  

 

De hypothesen zijn dat: (1) jongens een hogere HIT score hebben dan meisjes; en delinquente 

jongeren een hogere HIT score hebben dan niet-delinquente jongeren, (2) er verschillen zijn 

in de HIT score tussen verschillende etniciteiten, (3) er sekse en etniciteitverschillen zijn op 

de AR-score van de HIT en dat (4) de inhoudsvaliditeit van de HIT voldoende is. Hypothese 2 

kan niet verder gespecificeerd worden, daar er geen literatuur over bekend is. 
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METHODE 

 

Dit onderzoek bestaat uit twee studies met aparte databestanden. De twee studies zullen apart 

worden besproken in de methoden en resultaten. Vraag 1 en 2 zullen in studie 1 worden 

beantwoord en vraag 3 en de subvragen 3a en 3b in studie 2. 

 

Studie 1: 

Dit onderzoek betreft een survey onderzoek met één meetmoment. De onafhankelijke 

variabelen zijn sekse, leeftijd, mate van delinquent zijn en etniciteit, allemaal gemeten op 

nominaal niveau. De afhankelijke variabelen zijn de scores op de denkfouten en de sociaal 

wenselijkheidschaal (AR-schaal) van de HIT, beide gemeten op interval niveau. 

 

Respondenten studie 1 

Het databestand bevat 2929 respondenten met een gemiddelde leeftijd van 14,86 jaar (SD 

1,53). Er zijn 1616 jongens met een gemiddelde leeftijd van 15,10 jaar (SD 1,78) en 1313 

meisjes met een gemiddelde leeftijd van 14,61 jaar (SD 1,12). Er is een significant verschil 

voor leeftijd tussen beide seksen (t(8,19) =.000, p<.05). De respondenten worden 

onderverdeeld in verschillende groepen. Dit om een vergelijking tussen deze groepen 

mogelijk te maken. 

Qua leeftijd kunnen er 3 groepen worden onderscheiden; vroege adolescentie (11-13 

jaar), midden adolescentie (13-17) en late adolescentie (17-25 jaar). 316 Jongeren vallen 

onder de groep vroege adolescentie, 2449 jongeren vallen onder de groep midden adolescentie 

en 136 jongeren vallen in de groep late adolescentie. 

De volgende onderverdeling is die naar mate van delinquent zijn. Deze verdeling is 

gemaakt aan de hand van de vragenlijst politiecontacten. Gezien het feit de respondenten zijn 

samengevoegd uit meerdere databestanden, was deze verdeling al bekend en is daar in huidig 

onderzoek niets aan veranderd. Totaal zijn er 5 groepen. Van de 2929 jongeren zijn er 1118 

niet delinquent en zodoende nog nooit in aanraking geweest met de politie. 133 Jongeren zijn 

delinquent, maar zitten niet opgesloten, 261 jongeren zijn delinquent en zitten wel opgesloten 

en 14 jongeren hebben gewerkt voor bureau Halt. De overige 1403 jongeren kunnen niet 

ingedeeld worden in één van deze delinquentie groepen.  

De respondenten kunnen als laatste ook onderverdeeld worden in etniciteit. De 

etniciteit van de jongeren is samengesteld op basis van het geboorteland van de vader, omdat 

er in sommige gevallen respondenten waren met ouders die beiden in een ander land waren 
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geboren. In deze gevallen was het niet duidelijk welke etniciteit de respondent behoorde te 

krijgen en daarom is er voor gekozen om het geboorteland van de vader als indicator voor de 

etniciteit te gebruiken. 2080 Jongeren hebben de Nederlandse etniciteit, 185 jongeren de 

Marokkaanse etniciteit, 191 de Turkse, 99 de Surinaamse en 42 de Antilliaanse. 120 Jongeren 

vallen binnen de groep ‘anders niet-westers’, wat wil zeggen dat ze de etniciteit hebben van 

een ander land dan wat eerder is vermeld, maar geen westerse cultuur hebben. 80 Jongeren 

vallen binnen de groep ‘anders westers’, wat wil zeggen dat ze een andere etniciteit hebben 

dan eerder is vermeld, maar wel met een westerse cultuur.  

 

Procedure studie 1 

Het databestand bestaat uit meerdere samengevoegde steekproeven, waardoor er niet een 

eenduidige procedure beschreven kan worden. Voor dit onderzoek moest bij alle 

respondenten de HIT (How I Think Questionnaire) ingevuld worden en dat is ook in alle 

gevallen schriftelijk gebeurd, maar de precieze procedure is niet gelijk voor alle 

samengevoegde groepen. In de meeste gevallen werd de lijst klassikaal afgenomen, maar in 

sommige gevallen individueel. 

 

Studie 2 

In onderzoek 2 is gewerkt met een betrekkelijk kleine steekproef, omdat er individueel een 

mondeling semi-gestructureerd interview is afgenomen. Er waren per persoon twee 

meetmomenten: een gestandaardiseerde individuele afname van de HIT en drie dagen later 

een individueel mondeling interview aan de hand van de vragen van de HIT.  

De onafhankelijke variabelen in dit onderzoek zijn sekse (nominaal), leeftijd (ratio), 

etniciteit (nominaal), mate van collectivistisch of individualistisch denken (interval) en score 

op de vragenlijst dreigende items (interval). De afhankelijke variabelen zijn de scores op de 

AR schaal en egocentrisme schaal, beide gemeten op interval niveau. 

 

Respondenten studie 2 

De steekproef bestaat uit 18 jongens uit de Justitiële Jeugdinrichting Teylingereind. De 

jongens hebben een gemiddelde leeftijd van 15,56 jaar (SD = 1,38). De jongens zijn allemaal 

in Nederland geboren, maar krijgen de etniciteit van hun vader in dit onderzoek. Na deze 

nieuwe verdeling krijgen 10 jongens de Nederlandse etniciteit, 2 jongens de Marokkaanse 

etniciteit, 5 jongens de Surinaamse en 1 jongen valt onder de groep ‘anders westers’. 
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Procedure studie 2 

De jongeren zijn individueel geïnterviewd, met een tijdsbestek van een half uur per jongere. 

De jongeren hadden elk 3 dagen voor de dag van het interview de HIT schriftelijk ingevuld in 

kleine groepjes en tweetallen.  

Het interview begon met een korte introductie waarin werd verteld welk doel het 

onderzoek had en waarin anonimiteit werd gegarandeerd. Tijdens de introductie werd aan de 

respondent toestemming gevraagd om het gesprek voor een deel op te nemen, hierbij werd 

ook duidelijk gemaakt dat de opname alleen voor dit onderzoek werd gebruikt en nadien 

vernietigd zou worden. Na toestemming werd door respondent en onderzoeker een formulier 

ondertekend. Als er geen vragen meer waren, werden eerst wat algemene kenmerken 

gevraagd aan de jongens, zoals leeftijd, opleidingsniveau, religie, frequentie kerkbezoek en 

belang van geloof. Ook werd naar het geboorteland van de respondent en diens ouders 

gevraagd.  

Vervolgens werd de vragenlijst Cultuur door de respondent zelf ingevuld (zie bijlage 

2). Hierna begon het interview gedeelte. Als eerste werden de items van de HIT schalen 

egocentrisme en AR mondeling voorgelezen en kon de respondent antwoorden aan de hand 

van een antwoordformulier voor zich op tafel. Daarna werd er dieper op de items ingegaan en 

werd er per item eerst gevraagd waarom de respondent zo had geantwoord en werd er zonodig 

op gereageerd door de interviewster om meer verduidelijking van de antwoorden te krijgen. 

Voor elk AR item was er een voorbeeld gemaakt waarin het gedrag voorkwam. Als de 

respondent bleef ontkennen, werd dit voorbeeld gegeven om te testen of de respondent 

hardnekkig bleef ontkennen of zou zwichten en de situatie zich wel kon indenken. Na het 

voorbeeld gegeven te hebben werd er doorgegaan naar het volgende item. Dit gedeelte is 

opgenomen op een voicerecorder. 

Na de mondelinge afname van de HIT werd de vragenlijst bedreigende items 

mondeling afgenomen. Wederom had de respondent een antwoordformulier voor zich liggen 

en kon aan de hand daarvan antwoorden. Tenslotte werd de respondent vriendelijk bedankt 

voor deelname.  

 

Instrumenten studie 1 en 2 

Vragenlijst Cultuur 

Deze vragenlijst is ontwikkeld door onderzoekster naar aanleiding van een artikel van 

Triandis en Singelis (1998). De lijst is bedoeld om te meten of de respondent meer geneigd is 

individualistisch of collectivistisch te denken. De vragenlijst bestaat uit 5 vragen waarin de 
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respondent op een 10-puntsschaal kan antwoorden en twee open vragen. De 

antwoordmogelijkheden op de gesloten vragen varieerden van 1 ‘in geen enkele situatie’ tot 

10 ‘in alle situaties’ en 1 ‘helemaal niet’ en 10 ‘helemaal wel’ (zie Bijlage 2). Een voorbeeld 

van een gesloten vraag is ‘In hoeverre zijn jouw vrienden van dezelfde etnische 

achtergrond?’. Wanneer een respondent antwoordt met helemaal wel, blijkt er sprake te zijn 

van een collectivistisch denkpatroon, omdat er op die manier geen sprake is van mengeling 

met een andere cultuur. 

De twee open vragen zijn los gescoord en van de gesloten vragen kon, na hercodering 

van vraag 7, een score worden gemaakt. Een hogere score staat voor meer collectivistisch 

denken.   

 

Vragenlijst bedreigende items 

Deze vragenlijst is ontwikkeld door onderzoekster naar aanleiding van een artikel van 

Nederhof waarin vermeld staat dat respondenten geneigd zijn meer sociaal wenselijk te 

antwoorden wanneer de items een bedreigende lading hebben (Nederhof, 1985). Naar 

aanleiding van deze informatie is bedacht om bij elk item van de AR schaal en egocentrisme 

schaal te vragen hoe erg de respondent het zou vinden om die bepaalde handeling te 

verrichten of die bepaalde gedachte te hebben. Zo ontstond bijvoorbeeld de vraag ‘Hoe erg 

zou je het vinden om te liegen?’. De vragenlijst bestond uit 17 vragen met een 5-punts 

antwoordschaal: 1 ‘helemaal niet erg’, 2 ‘niet erg’, 3 ‘beetje erg’, 4 ‘erg’ en 5 ‘heel erg’ (zie 

Bijlage 3). 

Na een betrouwbaarheidsanalyse in SPSS blijkt de vragenlijst een alpha van .89 te 

hebben, wat erg goed is. De alpha kan verhoogd worden na verwijdering van item 16, wat een 

alpha van .90 zou opleveren, maar gezien het feit de alpha al erg goed is, wordt dit niet 

gedaan. 

 

How I Think Questionnaire/Hoe ik Denk Vragenlijst 

De Hoe Ik Denk vragenlijst (HID) is de Nederlandstalige versie van de How I Think 

Questionnaire (HIT). De HIT (Barriga, Gibbs, Potter & Liau, 2001) is ontwikkeld om 

denkfouten te meten. De vragenlijst is gebaseerd op de vier typen denkfouten, zoals 

gedefinieerd door Gibbs en Potter (Gibbs, 1991; Gibbs, Potter & Goldstein, 1995). De vier 

denkfouten zijn: egocentrisme, anderen de schuld geven, minimaliseren en uitgaan van het 

ergste. De denkfout items zijn te relateren aan één van de vier typen denkfouten en aan één 

van de vier categorieën van antisociaal gedrag, benoemd in de DSM-IV-TR, namelijk gebrek 
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aan respect voor regels, wetten en autoriteiten, fysieke agressie, liegen en diefstal. Een 

voorbeeld van een vraag die relateert aan de denkfout egocentrisme is ‘Als ik kwaad word, 

maakt het me niet uit wie ik daar pijn mee doe.’ Tevens zijn een afwijkende antwoordschaal 

en positieve vulling items toegevoegd. De afwijkende antwoordschaal screent de te 

wantrouwen antwoorden, zoals het antwoorden in een bepaalde tendens zonder de 

antwoorden nog te lezen en de sociaal wenselijkheid. Een voorbeeld van een dergelijke vraag 

van de AR schaal is ‘Ik roddel wel eens over anderen’. De positieve vulling items zijn 

opgesteld om de negatieve inhoud van de vragenlijst te compenseren. Totaal bevat de HID 

vragenlijst 54 items, waarvan 39 denkfout-items, 8 afwijkende antwoordschaal items en 7 

positieve opvulling items.  

  De respondenten kunnen op een 6-puntsschaal aangeven in hoeverre zij het eens zijn 

met de gepresenteerde uitspraak: 1 ‘erg mee oneens’, 2 ‘mee oneens’, 3 ‘beetje mee oneens’, 

4 ‘beetje mee eens’, 5 ‘mee eens’, 6 ‘erg mee eens’. 

De betrouwbaarheid van de HID vragenlijst is per schaal berekend. Hierbij zijn de 

schalen berekend die van belang zijn voor dit onderzoek en dat zijn alle schalen in studie 1 en 

egocentrisme en AR in studie 2. De Cronbach’s alpha van de schaal uitgaan van het ergste is 

.78, van de schaal egocentrisme .75, van de minimaliseren schaal .76, van de schaal anderen 

de schuld geven .77 en van de AR schaal .72. Dit zijn allen goede betrouwbaarheden
1
.  

 

                                                           

1
 De Cronbach’s alpha’s voor de steekproef van studie 2 zijn voor de schriftelijke en mondelinge afname apart 

berekend (N=19). Uiteindelijk zijn er dus 4 alpha’s berekend, voor de beide schalen mondeling en beide schalen 

schriftelijk. De alpha voor de schriftelijke afname van de egocentrisme schaal is .36. De alpha voor de AR 

schaal, schriftelijke afname, is .54. De alpha voor de mondelinge afname van de egocentrisme schaal is .79 en 

voor de AR schaal .49 
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RESULTATEN 

Studie 1 

De vragen 1 en 2 (zijn er sekse en/of etniciteitverschillen in de HIT-score en zijn er sekse- of 

etniciteitverschillen in de AR-score van de HIT?) zullen samen worden beantwoord in één 

variantie analyse. Allereerst zal worden onderzocht of er verschillen zijn op de AR schaal, 

wanneer deze er zijn, zal deze in de verdere analyse als covariaat worden gebruikt. De 

afhankelijke variabelen zullen achtereenvolgens zijn: de scores van de AR schaal (welke niet 

zijn gehercodeerd, wat betekent dat een hoog gemiddelde gelijk staat aan niet sociaal 

wenselijk antwoorden en een laag gemiddelde aan sociaal wenselijk antwoorden), de 

gemiddelde scores van alle denkfoutschalen samen, de gemiddelde scores van de schaal 

‘uitgaan van het ergste’, de gemiddelde scores van de schaal ‘egocentrisme’, de gemiddelde 

scores van de schaal ‘minimaliseren’ en de gemiddelde scores van de schaal ‘anderen de 

schuld geven’. De onafhankelijke variabelen zullen zijn: etniciteit, sekse, leeftijd en mate van 

delinquent zijn (delinquentie). De effecten van de variabele etniciteit zullen uitgebreid worden 

besproken, omdat deze variabele centraal staat in de vraagstellingen. Op de volgende pagina 

staan tabel 2a en 2b. In deze tabellen staan de gemiddelden en standaarddeviaties van de vier 

denkfoutschalen per etniciteit en voor beide seksen. Deze tabel geeft een beschrijvend beeld 

van de verdeling van de scores over de groepen. De verschillen zullen specifieker besproken 

worden in de variantie analyse. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 2a: Gemiddelden en standaarddeviaties van de 4 denkfoutschalen van alle respondenten per sekse en etnische groep(W=Westers) 

    Jongens      Meisjes Nederlands Marokkaans    Turks Surinaams Antilliaans Anders-NW  Anders-W  

Denkfoutschalen ↓ M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

Uitgaan van het ergste 2.48 .75 2.23 .72 2.28 .72 2.53 .76 2.57 .70 2.58 .72 2.68 .88 2.50 .77 2.52 .77 

Egocentrisme 2.51 .81 2.32 .78 2.37 .77 2.50 .79 2.55 .88 2.56 .83 2.62 .84 2.53 .80 2.51 .80 

Minimaliseren 2.65 .84 2.33 .76 2.43 .79 2.56 .91 2.65 .78 2.77 .84 2.90 1.24 2.66 .82 2.62 .82 

Anderen de schuld geven 2.60 .83 2.26 .80 2.35 .81 2.65 .87 2.62 .82 2.74 .85 2.77 .94 2.71 .89 2.64 .89 

 

 

Tabel 2b: Gemiddelden en standaarddeviaties van de 4 denkfoutschalen van alle respondenten per leeftijdsgroep en mate van delinquentie 

 vroege ado. midden ado. late ado. N Delinq. Delinq, N opg. Delinq, opg. HALT 

Denkfoutschalen ↓ M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

Uitgaan van het ergste 2.33 .71 2.35 .74 2.65 .73 2.27 .70 2.34 .69 2.67 .73 2.83 .94 

Egocentrisme 2.27 .76 2.43 .79 2.65 .77 2.36 .77 2.41 .66 2.62 .83 2.66 .97 

Minimaliseren 2.34 .81 2.51 .82 2.78 .77 2.44 .79 2.50 .77 2.67 .82 3.33 1.70 

Anderen de schuld geven 2.39 .85 2.44 .83 2.81 .82 2.35 .80 2.44 .82 2.75 .80 2.71 1.04 
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Uit de variantie analyse met als afhankelijke variabele de gemiddelde scores op de AR schaal 

blijkt dat er significante verschillen bestaan tussen de groepen op de scores van de AR schaal 

(F(74, 1363)= 1.86, p=.000), zie tabel 3. Er zijn geen hoofdeffecten, maar er blijkt een 

significant interactie effect te zijn voor sekse, etniciteit en delinquentie (F(6, 1363)=2.53, 

p=.020), waarbij opvalt dat de niet criminele Antilliaanse en Turkse meisjes veel hoger scoren 

dan de jongens en dat dit ook geldt voor de delinquente, niet opgesloten Antilliaanse, 

Surinaamse en anders niet-westerse meisjes. Ook valt op dat de opgesloten Surinaamse 

meiden veel lager scoren op de AR schaal dan de jongens, maar de opgesloten Marokkaanse 

meisjes scoren veel hoger dan de jongens op de AR schaal.  

Er zijn ook twee tendensen gevonden voor de interactie tussen sekse en etniciteit (F(6, 

1363)=2.07, p=.054) en voor de interactie tussen sekse, leeftijd en etniciteit (F(4, 1363)=2.16, 

p=.072). Een bonferroni post hoc toont waar de verschillen liggen tussen de etniciteiten. De 

resultaten staan in tabel 2. 

 

Tabel 2: Bonferroni Post Hoc toets met de gemiddelde scores, standaardafwijkingen en 

verschillen tussen de etniciteiten  

 M SD Nederland Marokko Turkije Suriname Antillen ANW** AW*** 

Nederland 3.64 .83 - .55* .29* .07 .33 .10 -.05 

Marokko 3.10 .94 -.55* - -.27 -.48* -.22 -.45* -.60* 

Turkije 3.44 .85 -.27 .33* - -.21 .05 -.18 -.33 

Suriname 3.62 1.23 -.07 .48* .21 - .26 .03 -.12 

Antillen 3.39 .87 -.33 .22 -.05 -.26 - -.23 -.38 

Anders niet-westers 3.52 .94 -.10 .45* .18 -.03 .23 - -.15 

Anders westers 3.64 .92 .05 .60* .33 .12 .38 .15 - 

* Significant op het .05 niveau 

** Anders niet-Westers 

*** Anders Westers 

 

Uit de tabel kan als belangrijkste geconcludeerd worden dat de Marokkaanse jongeren in 

vergelijking met de andere etnische groepen significant een halve punt lager scoren dan de 

Nederlandse, Surinaamse, anders niet-westerse en anders westerse jongeren. Uit de scores kan 

worden opgemaakt dat de allochtone jongeren niet een groep vormen en niet samen genomen 

kunnen worden in de verdere analyses. De hypothese er zijn sekse- en etniciteitverschillen op 

de AR schaal kan deels worden aangenomen. Er zijn significante etniciteitverschillen, maar 

geen sekseverschillen. 
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In de volgende variantie analysen op de scores van de denkfoutschalen zal de AR schaal 

meegenomen worden als covariaat, gezien hierop significante verschillen bestaan. De analyse 

zal vergeleken worden met dezelfde analyse, maar dan zonder de AR als covariaat. 

 

Zonder de covariaat blijken er significante verschillen te zijn tussen de verschillende groepen 

op de gemiddelde scores van de alle denkfoutschalen samen (F(74, 1363)=2.72, p=.000). Er 

zijn geen hoofdeffecten, maar wel zijn er twee significante interactie effecten gevonden. Er is 

een interactie tussen etniciteit en sekse (F(6, 1363)=2.47, p=.022), waarbij de Antilliaanse, 

Turkse en anders niet-westerse meisjes veel hoger scoren dan de jongens en andere meiden. 

Ook is er een interactie tussen etniciteit, delinquentie en sekse (F(6, 1363)=2.55, p.018), 

waarbij opvalt dat niet delinquente, of wel delinquente, maar niet opgesloten Surinaamse 

meiden hetzelfde scoren op alle schalen als de jongens, maar dat opgesloten delinquente 

Surinaamse meisjes een veel hoger gemiddelde op alle HIT denkfoutschalen hebben dan 

opgesloten Surinaamse jongens. Er is een tendens naar een hoofdeffect voor etniciteit (F(6, 

1363)=2.08, p=.053) en een tendens naar een hoofdeffect voor de mate van delinquentie (F(3, 

1363)=2.14, p=.093).  

De variabele AR blijkt een significante bijdrage te leveren als covariaat in deze 

analyse (F(1, 1362)=571.91, p=.000). Er blijken nu nog steeds significante verschillen te zijn 

op de score van alle denkfoutschalen samen (F(75, 1362)=11.44, p=.000), echter is er nu een 

hoofdeffect voor etniciteit (F(6, 1362)=3.33, p=.003), waarbij de Antillianen hogere 

gemiddelden hebben dan de jongeren van andere etniciteiten die niet delinquent zijn. Het 

significante interactie effect voor etniciteit, delinquentie en sekse blijft bestaan na toevoeging 

van de covariaat (F(6, 1362)=2.81, p=.010), met daarbij dezelfde patroon als werd gezien in 

de analyse zonder de covariaat.  

 

Op de denkfoutschaal ‘uitgaan van het ergste’ zijn significante verschillen gevonden tussen de 

groepen (F(74, 1363)=2.76, p=.000). Er blijkt een hoofdeffect te zijn voor de mate van 

delinquent zijn (F(3, 1363)=3.80, p=.010), waarbij de opgesloten delinquenten het hoogste 

scoren. Er blijken interactie effecten te zijn tussen sekse en etniciteit (F(6, 1363)=2.60, 

p=.016), tussen sekse en mate van delinquent zijn (F(3, 1363)=3.08, p=.027) en tussen sekse, 

etniciteit en mate van delinquent zijn (F(6, 1363)=3.74, p=.001), waarbij (1) Antilliaanse niet 

delinquente en delinquente, maar niet opgesloten meiden hoger scoren dan de jongens van 

deze etniciteit. (2) De Surinaamse niet delinquente en delinquente, opgesloten meiden hoger 

scoren dan de Surinaamse jongens van dezelfde etniciteit, maar dit niet het geval is bij de 
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delinquente, niet opgesloten Surinaamse jongens en meiden, want zij scoren ongeveer even 

hoog. De anders niet-westerse jongens en meiden verschillen ook sterk in score over de 

variabele delinquentie. De niet delinquente anders niet-westerse meiden scoren lager dan de 

jongens, de delinquente, niet opgesloten meiden van de anders niet-westerse etniciteit scoren 

hoger dan de jongens van deze categorie en tussen de delinquente (opgesloten) jongens en 

meiden van de anders niet-westerse etniciteit is nauwelijks verschil in de gemiddelden op de 

denkfoutschaal ‘uitgaan van het ergste’. 

De AR schaal levert ook in deze analyse een significante bijdrage als covariaat (F(1, 

1362)=441.86, p=.000). Er blijken nog steeds verschillen te bestaan op de schaal tussen de 

groepen (F(75, 1362)=9.49, p=.000), maar er is nu een extra hoofdeffect ontstaan voor 

etniciteit (F(6, 1362)=2.52, p=.020), het hoofdeffect voor delinquentie is nog steeds 

significant (F(3, 1362)=3.09, p=.026). Er zijn interactie effecten voor sekse en etniciteit (F(6, 

1362)=2.64, p=.015), sekse en delinquentie (F(3, 1362)=4.25, p=.005), sekse, leeftijd en 

delinquentie (F(2, 1362)=3.08, p=.046) en sekse, etniciteit en delinquentie (F(6, 1362)=4.90, 

p=.000). Waarbij dezelfde patronen te zien zijn als in de analyse zonder de covariaat. 

 

Op de denkfoutschaal ‘egocentrisme’ zijn ook significante verschillen gevonden (F(74, 

1363)=1.67, p=.000), maar geen hoofdeffecten en interactie effecten. Wel is een tendens 

gevonden voor etniciteit (F(6, 1363)=1.84, p=.088).  

De AR schaal blijkt een significante bijdrage te leveren als covariaat in deze analyse 

(F(1, 1362)=411.63, p=.000). Nog steeds zijn er significante verschillen op de schaal (F(75, 

1362)=7.63, p=.000), maar nu blijkt er ook een hoofdeffect te zijn voor etniciteit (F(6, 

1362)=2.45, p=.023). 

 

Wanneer de covariaat niet wordt meegenomen, blijken er op de denkfout schaal 

‘minimaliseren’ significante verschillen te zijn over de groepen (F(74, 1363)=3.21, p=.000). 

Er zijn twee hoofdeffecten gevonden, één voor etniciteit (F(6, 1363)=3.57, p=.002) en één 

voor mate van delinquent zijn (F(3, 1363)=4.47, p=.004). Er zijn interactie effecten gevonden 

tussen sekse en etniciteit (F(6, 1363)=2.21, p=.040), tussen leeftijd en delinquentie (F(4, 

1363)=3.38, p=.009), tussen etniciteit en delinquentie (F(16, 1363)=2.88, p=.000) en tussen 

sekse, etniciteit en delinquentie (F(6, 1363)=2.22, p=.039), waarbij het verschil in score op 

deze denkfout tussen Marokkaanse jongens en meisjes steeds groter wordt, naarmate de mate 

van delinquentie hoger wordt en dat de score van de Antilliaanse jongens en meisjes 

omgedraaid is op de variabele delinquentie. De niet-delinquente Antilliaanse jongens scoren 
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hoger, maar de delinquente, niet opgesloten meisjes scoren hoger dan de jongens op deze 

mate van delinquentie.  

De AR schaalt draagt ook in deze analyse een significante invloed bij (F(1, 1363) = 

421.21, p=.000). Er blijken nog steeds significante verschillen te zijn tussen alle groepen 

(F(75, 1362)=9.76, p=.000) en twee hoofdeffecten; voor etniciteit (F(6, 1362)=5.18, p=.000) 

en voor delinquentie (F(3, 1362)=4.52, p=.004). Er is geen interactie effect meer tussen sekse, 

etniciteit en delinquentie, maar wel tussen sekse en etniciteit (F(6, 1362)=2.31, p=.032), 

leeftijd en etniciteit (F(12, 1362)=2.23, p=.009), sekse, leeftijd en etniciteit (F(4, 1362)=3.50, 

p=.004), leeftijd en delinquentie (F(4, 1362)=4.22, p=.002) en etniciteit en delinquentie (F(16, 

1362)=3.68, p=.000). Hierbij valt op dat delinquente, niet opgesloten Marokkaanse jongeren 

een forse stijging maken in de gemiddelde score op de denkfout ‘minimaliseren’ van de 

vroege adolescentie naar de midden adolescentie, maar dat bij de delinquente, opgesloten 

Marokkaanse jongeren te zien is dat het gemiddelde op de schaal ‘minimaliseren’ fors daalt 

van de vroege adolescentie naar de midden adolescentie, maar daarna weer stijgt naar het 

oude gemiddelde van de midden adolescentie naar de late adolescentie. 

 

Op de denkfout schaal ‘anderen de schuld geven’ blijkt dat er significante verschillen zijn op 

de score van deze schaal (F(74, 1363)=3.24, p=.000). Er is een hoofdeffect voor etniciteit 

(F(6, 1363)=2.18, p=.042). Ook zijn er interactie effecten gevonden tussen sekse en etniciteit 

(F(6, 1363)=3.38, p=.003), tussen leeftijd en delinquentie (F(4, 1363)=2.41, p=.048) en tussen 

sekse, etniciteit en delinquentie (F(6, 1363)=2.64, p=.015). Er is een tendens gevonden voor 

een hoofdeffect voor delinquentie (F(3, 1363)=2.40, p=.066). 

Ook op deze schaal blijkt de AR schaal een significante bijdrage te leveren als 

covariaat (F(1, 1362)=434.39, p=.000). Nog steeds zijn er significante verschillen op deze 

schaal (F(75, 1362)=10.02, p=.000). Ook is er nog steeds een significant hoofdeffect voor 

etniciteit (F(6, 1362)=3.30, p=.003) en een significant interactie effect tussen sekse en 

etniciteit (F(6, 1362)=2.31, p=.032) en tussen sekse, etniciteit en delinquentie (F(6, 

1362)=2.44, p=.024). Het blijkt dat de niet delinquente, niet opgesloten Marokkaanse en 

Surinaamse jongens hoger scoren dan de meisjes van deze categorie en dat de delinquente, 

opgesloten jongens van Surinaamse en anders niet-westerse afkomst hoger scoren dan de 

meiden van deze categorie. 

Geconcludeerd kan worden dat de hypothese ‘jongens hebben een hogere HIT score 

dan meisjes’, verworpen kan worden, maar dat de hypothese ‘delinquente jongeren hebben 

een hogere HIT score dan niet-delinquente jongeren’ wel aangenomen kan worden. 
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Studie 2 

Voor de beantwoording van vraag 3 ‘Is de inhoudsvaliditeit van de HIT voldoende?’ wordt 

gebruik gemaakt van de resultaten van de interviews met de jongeren uit Teylingereind. Er zal 

door middel van een gepaarde t-toets getoetst worden of er significante verschillen zijn tussen 

de twee soorten afnamen (mondeling en schriftelijk). Hiervoor worden de gemiddelde scores 

genomen van de gehercodeerde AR schaal en egocentrisme schaal. Er is gehercodeerd, zodat 

de waarden allemaal dezelfde kant op wijzen, wat van belang is wanneer er correlaties worden 

berekend voor de beantwoording van de subvragen ‘Hangen de verschillen tussen de twee 

afnamen samen met de dreiging van het item en met de individualistische of collectivistische 

denkwijze?’ en ‘Moet het cut-off punt van de AR schaal veranderd worden naar een 

specifieke per etniciteit?’. Een hoge score op egocentrisme betekent dan veelvuldig deze 

denkfout maken en een hoge score op de AR schaal betekent sociaal wenselijk antwoorden. In 

beide gevallen zijn hoge scores dus niet wenselijk. 

 Twee gepaarde t-toetsen zijn uitgevoerd en daaruit is gebleken dat er geen significant 

verschil is in gemiddelde score tussen de schriftelijke en mondelinge afname van de AR 

schaal (t(17)=-.37, p=.715), dus de gemiddelden kunnen als gelijk worden beschouwd. Er is 

wel een significant verschil tussen de gemiddelde scores van de schriftelijk en mondelinge 

afname van de egocentrisme schaal (t(17)=3,12, p=.002) gevonden, waarbij er op de 

schriftelijke versie hoger wordt gescoord dan op de mondelinge versie.  

 Er zijn correlaties berekend tussen de vier variabelen, egocentrisme mondeling en 

schriftelijk en AR mondeling en schriftelijk, ten behoeve van de validiteittoetsing. De 

verwachting is er een hogere correlatie is tussen de beide afnamen van dezelfde schaal. De 

resultaten staan in tabel 4. 

 

Tabel 4: Correlaties tussen de beide soorten afnamen en twee denkfoutschalen 

 AR schriftelijk AR mondeling Ego schriftelijk Ego mondeling 

AR schriftelijk 1 .05 -.26 -.44 

AR mondeling .05 1 -.10 -.04 

Ego schriftelijk -.26 -.10 1 .67* 

Ego mondeling -.44 .04 .67* 1 

* Significant op het .01 niveau 

 

Het blijkt dat de correlatie tussen egocentrisme schriftelijke afname en egocentrisme 

mondelinge afname significant en positief is. Dit betekent dat hoe hoger de score is op de ene 
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afname, hoe hoger de score is op de andere afname. Dit is in lijn met de verwachtingen. 

Echter zijn de resultaten met betrekking tot de AR schaal niet zo goed. Er is geen significante 

correlatie tussen de gemiddelden van de AR schaal mondeling en schriftelijk, wat betekent dat 

deze schaal niet valide is en de hypothese ‘de inhoudsvaliditeit van de HIT is voldoende’ niet 

in zijn geheel kan worden bevestigd. Gezien het feit de validiteit niet helemaal voldoende is, 

zullen de twee subvragen beantwoord worden aan de hand van correlaties tussen de beide 

soorten afnamen van de AR schaal en de vragenlijst bedreigende items en vragenlijst cultuur. 

 

Verwacht wordt dat een hoge score op AR (dus sociaal wenselijk antwoorden) samen hangt 

met een hoog gemiddelde op de vragenlijst bedreigende items, omdat een hoge score op deze 

lijst betekent dat je de items bedreigend vindt. De gemiddelden zullen aan elkaar gecorreleerd 

worden, waarbij alleen die items van de vragenlijst bedreigende items zijn gebruikt, die 

betrekking hebben op de AR items van de HIT. Tussen de gemiddelden van de AR schaal 

schriftelijk en de AR items van de vragenlijst bedreigende items is geen significante correlatie 

gevonden (r=-.16, p=.515) en tussen de gemiddelden van de AR schaal mondeling en de AR 

items van de vragenlijst bedreigende items is ook geen significante correlatie gevonden 

(r=.31, p=.208). 

 

Als laatste zullen de correlaties worden bekeken tussen de gemiddelden van beide soorten 

afnamen AR schaal en de gemiddelden van de vragenlijst cultuur. Ook in dit geval betekent 

een hoog gemiddelde op AR sociaal wenselijk antwoorden en betekent een hoog gemiddelde 

op de vragenlijst cultuur collectivistisch denken. Tussen de AR gemiddelden van de 

mondelinge afname en de gemiddelde score van de vragenlijst cultuur is geen significante 

correlatie gevonden (r=-.18, p=.473) en de tussen de AR gemiddelden van de schriftelijke 

afname en de gemiddelde score van de vragenlijst cultuur is ook geen significante correlatie 

gevonden (r=-.43, p=.078). Echter is hier wel sprake van een tendens naar een negatieve 

correlatie. Dit betekent hoe lager de score op de ene variabele, hoe hoger de score op de 

andere. Oftewel hoe collectivistischer iemand denkt, hoe minder sociaal wenselijk hij of zij 

antwoordt en andersom. Hoe individualistischer iemand denkt, hoe sociaal wenselijker hij of 

zij antwoordt.  

 

DISCUSSIE 

Hoofddoel van deze studie was het onderzoeken van de rol van etniciteit op de sociaal 

wenselijkheidschaal van de HIT en op de denkfoutschalen. Tevens is de validiteit van de 
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egocentrisme schaal en AR schaal van de HIT onderzocht. Uit de resultaten blijkt als 

belangrijkste met betrekking tot onderzoeksvraag 1 en 2 ‘Zijn er sekse en/of etniciteit en/of 

delinquentie verschillen op de denkfoutschalen van de HIT?’ en ‘Zijn er sekse of 

etniciteitverschillen op de scores van de AR schaal?’dat er verschillen zijn op de AR schaal en 

dat wanneer deze verschillen, of het gevolg van deze verschillen wordt afgevlakt in de 

variantie analyse er opeens hoofdeffecten ontstaan voor etniciteit. Oftewel, opeens zijn de 

grootste verschillen te zien binnen de etnische groepen op de denkfoutschalen. De invloed van 

de sociaal wenselijkheidschaal is dus van zodanige aard dat deze de scores kleuren. Dit is een 

vernieuwend punt binnen de huidige literatuur, omdat er in feite niks bekend was over de rol 

van etniciteit op de denkfoutschalen van de HIT. 

Andere opvallende resultaten waren dat de Marokkaanse jongeren ongeveer een half 

punt lager scoren dan de andere etnische groepen op de AR schaal. Dit betekent dat 

Marokkaanse jongeren sociaal wenselijker antwoorden dan andere jongeren en er dus sprake 

is van invloed van etniciteit op de sociaal wenselijkheidschaal van de HIT en mogelijk andere 

sociaal wenselijkheidschalen. 

 Aansluitend bij de literatuur, waarin bekend is dat hoe hoger de mate van delinquentie 

is, hoe hoger het maken van denkfouten is (Lardén et al., 2006; Nas et al., 2005), zijn er op de 

denkfoutschalen ‘uitgaan van het ergste’ en ‘minimaliseren’ hoofdeffecten voor mate van 

delinquent zijn gevonden. Met betrekking tot sekse is er weinig gevonden. Er zijn geen 

hoofdeffecten voor sekse gevonden, wat betekent dat de verschillen niet groot waren en ze 

overstemd werden door de sterkere verschillen onderling op etniciteit en mate van delinquent 

zijn. De verschillen die er zijn gevonden op sekse lagen in interactie verband, wat betekent dat 

de beide seksen wel verschillen van elkaar, maar dan specifiek in samenhang met een andere 

variabele.  

 

Uit de resultaten van studie 2 blijkt dat de egocentrisme schaal van de HIT valide is, maar dat 

de AR schaal van de HIT niet valide is. Wat betekent dat de AR schaal van de HIT mogelijk 

de echte sociaal wenselijkheid niet meet of dat deze wordt gekleurd door etniciteit, zoals in 

studie 1 is aangetoond. Onderzoeksvraag 3 ‘Is de inhoudsvaliditeit van de HIT voldoende?’ 

moet negatief beantwoord worden en dus moeten de twee subvragen ‘Hangen de verschillen 

tussen de twee afnamen (schriftelijk en mondeling) samen met de dreiging van het item en/of 

met de individualistische of collectivistische denkwijze?’en ‘Moet het algemeen geldende cut-

off punt van de AR schaal veranderd worden naar een specifieke, per etniciteit geldende cut-

off punt?’ beantwoord worden. Gebleken is dat er geen samenhang is tussen de bedreigende 
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lading van de items en het sociaal wenselijk antwoorden en dat ook de mate van 

collectivistisch denken niet samen hangt met sociaal wenselijk antwoorden. Beide resultaten 

zijn tegen de verwachting in op basis van de literatuur (Nederhof, 1985). Wat betreft de 

verandering van het cut-off punt zijn er verschillende resultaten gevonden. De ontbrekende 

samenhang tussen de vragenlijst cultuur en het sociaal wenselijk antwoorden wijzen erop dat 

er geen verandering gemaakt hoeft te worden, maar in studie 1 is gebleken dat er wel 

etniciteitverschillen zijn op de sociaal wenselijkheidschaal, waardoor er dus mogelijk een 

culturele norm is, die er voor zorgt dat er anders wordt gescoord op de sociaal 

wenselijkheidschaal. Gezien het feit de resultaten van studie 1 op meer respondenten is 

gebaseerd, lijkt dit betrouwbaarder, maar vervolgonderzoek moet meer uitsluitsel geven over 

de verandering van het cut-off punt. Op basis van huidige resultaten kan de onderzoeksvraag 

betreffende het cut-off punt niet beantwoord worden.  

Een grote beperking aan deze studie, welke er bijvoorbeeld voor heeft gezorgd dat er 

geen samenhangen zijn gevonden en er geen antwoord kan worden gegeven betreffende het 

cut-off punt, is de kleine steekproef van studie 2. Tevens zorgde de kleine steekproef voor een 

lage betrouwbaarheid van de schalen van de HIT, welke zijn betrouwbaarheid al vele malen 

heeft aangetoond in grotere datasets. Een andere beperking is de verdeling van de mate van 

delinquentie van de steekproef uit studie 1. Deze verdeling is erg scheef en leidde ertoe dat de 

groepen moeilijk met elkaar te vergelijken waren.  

Vervolgonderzoek, met betrekking tot de validiteit van de AR schaal, zou dit 

onderzoek kunnen herhalen, maar dan met een grotere steekproef, met daarin meer 

respondenten van verschillende achtergronden. Wanneer er in een grotere steekproef nog 

steeds geen sprake is van een samenhang tussen de AR schaal mondeling en schriftelijk, 

moeten er serieuze twijfels komen over de validiteit van deze schaal en mogelijk hierop 

consequenties laten volgen, zoals het veranderen of afschaffen van het cut-off point welke er 

nu voor zorgt dat er niet naar de score wordt gekeken op de HIT van jongeren die hoog scoren 

op de AR schaal. Vervolgonderzoek zou zich ook kunnen richten op het collectivistisch en 

individualistisch denken wat mogelijk een rol heeft op de sociaal wenselijkheid. Een grotere 

steekproef zou wellicht wel de te verwachten resultaten opleveren. Tevens zou er in nieuw 

onderzoek een gestandaardiseerd instrument gebruikt moeten worden om de mate van 

collectivistisch en individualistisch denken te meten. 

 Ander vervolgonderzoek zou nogmaals de rol van etniciteit kunnen onderzoeken op 

alle denkfoutschalen samen en apart, omdat de vele interacties die nu zijn gevonden niet tot 

eenduidige conclusies leiden. Tevens is niet bekend hoe deze verschillen op de variabele 
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etniciteit eruit zien. In deze vervolgstudie zou er dan ook voor kunnen worden gekozen om de 

te onderzoeken respondenten met iets meer zorg te selecteren, zodat er evenredige groepen 

ontstaan over de verschillende variabelen. 

Positieve punten aan dit onderzoek zijn dat het veel nieuwe kennis toevoegt aan de 

huidige literatuur wat betreft de rol van etniciteit. Zo is gebleken dat Marokkaanse jongeren 

expliciet lager scoren dan andere etnische groepen en dat er op alle denkfoutschalen 

hoofdeffecten zijn voor etniciteit, wat betekent dat er grote verschillen zijn binnen de etnische 

groepen op deze schalen. Verder is gebleken uit dit onderzoek dat het zeer belangrijk is om de 

validiteit van de AR schaal te onderzoeken. Dit onderzoek heeft geïndiceerd dat er mogelijk 

problemen zijn met deze validiteit. Voordat er nu moet worden besloten om scores van de 

HIT uit te sluiten, omdat de score op de AR schaal te hoog is, moet er eerst worden 

onderzocht of de AR schaal wel valide is. Dit is een nieuwe conclusie met veel belang voor de 

toekomst, hierbij de nieuwe bevindingen met betrekking tot de rol van etniciteit optellend kan 

geconcludeerd worden dat dit onderzoek zeker van belang is geweest. 
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1  

 

Toestemming geluidsopname 

 

 

Hierbij geef ik ……………………………..(voornaam en eerste letter achternaam) 

toestemming om het interview op …………….. (datum) op te nemen. Deze geluidsopname 

wordt niet aan justitie, politie, of groepsleiding gegeven. De gegevens worden gewist na de 

verwerking ervan. 

 

De gegevens zullen gebruikt worden voor onderzoek van MB van Buuren, onder begeleiding 

van Dhr. Prof. Dr. D. Brugman van de Universiteit Utrecht.     

 

Handtekening proefpersoon: 

 

 

 

Handtekening onderzoekster: 
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BIJLAGE 2  

Vragenlijst Cultuur 

 

1. In welke situaties ben jij beïnvloedbaar door de vrienden om je heen? 

 

In geen enkele situatie   �    In alle situaties 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. In welke situaties zijn de tradities binnen je familie ook op jou van invloed? 

 

In geen enkele situatie   �    In alle situaties 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. In hoeverre zijn jouw vrienden van dezelfde etnische achtergrond? 

 

Helemaal niet    �    Helemaal wel 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Hoeveel broers en zussen heb je? 

5. Naar welke soort televisieprogramma’s kijk je? (Omcirkel wat juist is) 

Series     ja/nee 

Soaps     ja/nee 

Documentaires   ja/nee 

Journaal    ja/nee 

Actualiteitenprogramma’s  ja/nee 

Muziekzenders (MTV/TMF)  ja/nee 

Films     ja/nee 

Spelprogramma/quiz   ja/nee 

Talkshows    ja/nee 

Reality tv    ja/nee 

Sport     ja/nee 
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6. In welke situaties heb je gezelschap nodig om plezier te hebben? 

In geen enkele situatie       In alle situaties 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

7. In welke situaties vind je het hebben van privacy belangrijk? 

In geen enkele situatie       In alle situaties 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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BIJLAGE 3  

Vragenlijst bedreigende items 

Naam:…………………….    Nummer: 

        

 

 

Helemaa

l niet erg 

Niet 

erg 

Beetje 

erg 

Er

g 

Heel 

erg 

1. Hoe erg zou je het vinden om te liegen? 

 

1 2 3 4 5 

2. Hoe erg zou je het vinden om je te vervelen? 

 

1 2 3 4 5 

3. Hoe erg zou je het vinden om mee te nemen wat je leuk vindt? 

 

1 2 3 4 5 

4. Hoe erg zou je het vinden om iemand pijn te doen, wanneer je 

kwaad bent? 

1 2 3 4 5 

5. Hoe erg zou je het vinden om te roddelen? 

 

1 2 3 4 5 

6. Hoe erg zou je het vinden om iets onaardigs over een vriend(in) te 

zeggen? 

1 2 3 4 5 

7. Hoe erg zou je het vinden om iets op een verkeerde manier te 

krijgen, omdat je het graag wilt hebben? 

1 2 3 4 5 

8. Hoe erg zou je het vinden om wraak te nemen? 

 

1 2 3 4 5 

9. Hoe erg zou je het vinden om wat te nemen en daarmee iemand pijn 

te doen? 

1 2 3 4 5 

10. Hoe erg zou je het vinden om te liegen om daarmee uit 

moeilijkheden te blijven? 

1 2 3 4 5 

11. Hoe erg zou je het vinden om regels te overtreden? 

 

1 2 3 4 5 

12. Hoe erg zou je het vinden om de dingen die je hebt gedaan te 

verzwijgen? 

1 2 3 4 5 

13. Hoe erg zou je het vinden om alleen datgene wat jij wilt hebben, 

belangrijk te vinden? 

1 2 3 4 5 

14. Hoe erg vind je het om slechte dingen te doen? 

 

1 2 3 4 5 

15. Hoe erg vind je het om dingen te pakken zonder te vragen? 

  

1 2 3 4 5 

16. Hoe erg vind je het om te vinden dat niemand iets met jouw 

leugens te maken heeft? 

1 2 3 4 5 

17. Hoe erg vind je het wanneer het je niet uitmaakt of je datgene wat 

je wilt legaal of illegaal is? 

1 2 3 4 5 
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BIJLAGE 4 

 

Interview Teylingereind, voorbeelden bij de AR items 

 

Item 3: ‘Soms moet je liegen om te krijgen wat je wilt.’ 

Waarom heb je daar … ingevuld? Kan je dit met een voorbeeld verduidelijken? 

 

Item 4: ‘Soms verveel ik me’ 

Waarom heb je daar …. geantwoord? Kan je dit met een voorbeeld verduidelijken? 

 

Het is een regenachtige zondagmiddag en Michiel heeft met Patrick afgesproken. Jammer genoeg belt 

Patrick af en weet Michiel niet wat hij nu moet doen. Wat zou jij gaan doen? Zou jij je vervelen in 

zo’n situatie? 

 

Item 7: ‘Als ik iets zie wat ik leuk vind, dan neem ik het mee.’ 

Waarom heb je daar …. ingevuld? Kan je dit met een voorbeeld verduidelijken? 

 

Item 10: ‘Als ik kwaad word, maakt het me niet uit wie ik daarmee pijn doe.’ 

Waarom heb je daar …. ingevuld? Kan je dit met een voorbeeld verduidelijken? 

 

Item 13: ‘Ik roddel wel eens over anderen.’ 

Waarom heb je daar… ingevuld? Kan je dit met een voorbeeld verduidelijken? 

 

Pieter staat met zijn vrienden in de schoolgang en ziet zijn klasgenoot Marcel lopen in hele rare kleren. 

Wat zal Pieter doen? Zou jij je kunnen voorstellen dat Pieter iets over die kleren tegen zijn vrienden 

zegt? Dat ze er misschien samen over kletsen en om lachen?  

 

Item 20: ‘Ik heb wel eens iets onaardigs gezegd over een vriend(in).’ 

Waarom heb je daar …ingevuld? Kan je dit met een voorbeeld verduidelijken? 

 

Kevin en Mark zijn al jaren bevriend, maar hebben ruzie over een meisje. Het bleek namelijk dat de 

vriendin van Kevin al maanden vreemdgaat met Mark. Kevin wil zijn hart luchten bij een andere 

vriend. Kan je je voorstellen dat Kevin geen aardige dingen zegt over zijn vriend Mark? Zou jij 

hetzelfde doen in zo’n situatie? 

 

Item 22: ‘Als ik iets graag wil, maakt het me niet uit hoe ik het krijg.’ 

Waarom heb je daar…ingevuld? Kan je dit met een voorbeeld verduidelijken? 
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Item 27: ‘Ik heb geprobeerd om op iemand wraak te nemen.’ 

Waarom heb je daar…ingevuld? Kan je dit met een voorbeeld verduidelijken? 

 

Stel je nog even die situatie in van die twee vrienden, waarvan er eentje vreemd was gegaan met de 

vriendin van die ander. Zou jij in deze situatie wraak kunnen nemen op 1 van beide? Bijvoorbeeld 

door de vriend te pakken met ene meisje die hij heel leuk vindt? Of door zelf vreemd te gaan? 

Waarom wel/niet? 

 

Item 28: ‘Je moet nemen wat je nodig hebt, ook al betekent het dat je daarvoor iemand 

pijn moet doen.’ 

Waarom heb je daar…ingevuld? Kan je dit met een voorbeeld verduidelijken? 

 

Item 31: ‘Ik heb wel eens gelogen om uit de moeilijkheden te komen.’ 

Waarom heb je daar…ingevuld? Kan je dit met een voorbeeld verduidelijken? 

 

Ik heb zelf wel eens gelogen dat ik iets kapot had gemaakt in het huis, wat mijn moeder erg mooi 

vond. Ik loog om straf te voorkomen, kan je je voorstellen dat ik toen had gelogen? Had je zelf ook 

gelogen in zo’n situatie? 

 

Item 37: ‘Regels zijn meestal bedoeld voor anderen.’ 

Waarom heb je daar…ingevuld? Kan je dit met een voorbeeld verduidelijken? 

 

Item 38: ‘Ik heb de dingen die ik heb gedaan verdoezeld (over gelogen om ze te 

verzwijgen).’ 

Waarom heb je daar…ingevuld? Kan je dit met een voorbeeld verduidelijken? 

 

Je hebt bijvoorbeeld je huiswerk niet gemaakt omdat je er geen zin in had. Zal je dit eerlijk toegeven 

aan de leraar, of zal je een smoes verzinnen om strafwerk te voorkomen?  

 

Item 42: ‘Zorgen dat je krijgt wat je nodig hebt, is het enige wat belangrijk is.’ 

Waarom heb je daar…ingevuld? Kan je dit met een voorbeeld verduidelijken? 
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Item 45: ‘Ik heb slechte dingen gedaan die ik aan niemand heb verteld.’  

Waarom heb je daar…ingevuld? Kan je dit met een voorbeeld verduidelijken? 

 

Henk wil al zijn hele leven een XTC pil uitproberen en op een goede dag besluit hij een pil te kopen 

en slikt hem op zijn kamer. De pil pakt echter verkeerd uit en hij voelt zich hartstikke ziek. Zou Henk 

nu aan iedereen vertellen dat hij een pil heeft geslikt? En waarom wel/ niet? Kan je je voorstellen dat 

je uit schaamte dingen niet zal vertellen? 

 

Item 51: ‘Ik heb dingen gepakt zonder te vragen.’ 

Waarom heb je daar…ingevuld? Kan je dit met een voorbeeld verduidelijken? 

 

Klara zit thuis met haar moeder en ze heeft ontzettend veel zin in snoep. Haar moeder is boven dus 

besluit ze zelf maar wat snoep uit de kast te pakken. Kan je je hier iets bij voorstellen? Heb je na dit 

voorbeeld gehoord te hebben ook wel eens iets gepakt, zonder het te vragen, hoe klein dan ook? 

 

Item 52: ‘Als je liegt, heeft niemand anders daar iets mee te maken.’ 

Waarom heb je daar…ingevuld? Kan je dit met een voorbeeld verduidelijken? 

 

Item 54: ‘Als ik echt iets wil, maakt het me niet of het legaal is of niet.’ 

Waarom heb je daar…ingevuld? Kan je dit met een voorbeeld verduidelijken? 

 

 

 

  

 

 

  

 


