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Samenvatting. 

In de hier gerapporteerde experimentele studie werd met meerdere metingen 

onderzocht wat het effect was van de tentoonstelling INBOX. Aan het 

evaluatieonderzoek namen 201 jongeren in de leeftijd van 13 tot 20 deel. Door middel 

van verschillen tussen en binnen groepen werd gekeken naar een verandering in de 

mate van perspectief nemen bij de jongeren. We vonden geen significante verschillen 

op de expliciete metingen in perspectief nemen voor de experimentele en de controle 

conditie. Wel bleek uit de analyse dat een interactie-effect bestond tussen tijd en 

conditie op de emotieherkenningtaak, een impliciete meting. Jongeren die naar de 

tentoonstelling waren geweest scoorden hoger op de nameting ( 2 weken na de 

tentoonstelling) terwijl de jongeren in de controleconditie lager scoorden bij de 

nameting. Daarnaast hingen de metingen van emotieperceptie en destructieve 

conflicthantering samen. Bovendien was er een kleine relatie te zien tussen de intentie 

tot het gedrag en de frequentie van het gedrag. De psychologische variabelen van de 

stichting, dus betrokken begeleiding, actief leren en aansprekende werkvormen zijn 

voorspellers voor verschillende metingen van perspectief nemen. Deze effecten waren 

echter wel minimaal.  
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1. Inleiding. 

1.1 De stichting Critical Mass.  

Filosofie van Critical Mass. 

Hoe komen wij eigenlijk aan de beelden die wij van anderen 

hebben? Kun je alles geloven wat er in de krant of op tv wordt 

verteld? Hoe komen vooroordelen en stereotypen eigenlijk tot 

stand? En hoe zit het met jezelf: heb jij last van een hokjesgeest of 

ben je in staat te denken buiten je eigen INBOX?(Critical Mass, 

2008, p.2)  

Deze vragen worden in de tentoonstelling gebruikt en komen overeen met de filosofie 

van Critical Mass. Het hoofddoel van deze stichting is namelijk om jongeren te leren 

hoe ze constructief met conflicten kunnen omgaan. Dus om conflicten, te signaleren te 

de-escaleren en te voorkomen. Veel studies tonen aan dat het aanleren en het trainen 

van conflictvaardigheden, bijdraagt aan zelfcontrole van jongeren, het zelfbewustzijn 

vergroot en de prestaties op een breed terrein bevordert (Giebels & Eeuwema, 2006). 

 Maar, hoe is conflictgedrag te leren? Critical Mass gebruikt over het algemeen 

drie werkwijzen om jongeren iets te leren (zie figuur 1.1). Ten eerste, wordt tijdens de 

tentoonstelling geprobeerd jongeren te confronteren met hun eigen gedrag. 

Bijvoorbeeld, bij het spel ‘Box-in’ worden jongeren geconfronteerd met de manier 

waarop zij zelf ruzie maken. Ten tweede, krijgen jongeren kennis mee over sociale 

processen. Tijdens een filmpje over buitensluiting krijgen de jongeren bijvoorbeeld te 

zien dat pijngebieden in de hersenen tijdens buitensluiting worden geactiveerd. Door 

kennis over sociale processen over te brengen, hoopt Critical Mass bewustwording bij 

jongeren te creëren over algemene sociale processen en identiteitsvraagstukken die 

aan (gewelddadige) conflicten ten grondslag liggen. Ten derde, worden jongeren 

handvatten geboden voor daadwerkelijk gedrag in een conflict. Jongeren krijgen eerst 

uitgelegd hoe emoties, gedrag en wensen met elkaar samenhangen in een conflict. 

Vervolgens oefenen de leerlingen met hoe ze hun eigen emoties kunnen beheersen en 

het conflict kunnen aanpakken.  
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Concluderend, het is de doelstelling van Critical Mass jongeren in de tentoonstelling 

iets te leren over sociale processen die ten grondslag liggen aan conflicten door 

confrontatie, bewustwording en handvatten. In deze studie wordt gekeken of het doel 

ook wordt behaald door middel van een effectmeting. Hieronder volgt een 

beschrijving van hoe de denkwijze van Critical Mass is vertaald in tastbare 

werkvormen.  

De werkvormen van Critical Mass.        

Om de filosofie van Critical Mass concreet in de tentoonstelling: “Denk jij buiten je 

INBOX!” terug doen laten komen heeft de stichting een aantal werkwijzen 

ontwikkeld. Een eerste wijze is het bevorderen van verbindingen tussen verschillende 

groepen mensen. Door in de tentoonstelling gebruik te maken van voorbeelden van 

conflicten in het buitenland, kunnen jongeren zien dat conflicten op kleine schaal 

overeen kunnen komen met conflicten op grote schaal. Daarnaast wordt het construct 

van verbinden toegepast doordat studenten met een wetenschappelijke opleiding 

jongeren van het vmbo begeleiden. Hierdoor worden blikvelden uit verschillende 

sociale groepen uitgewisseld. Dit leidt direct tot het volgende punt namelijk aanpak op 

verschillende niveaus. Critical Mass richt zich bewust op jongeren van alle 

opleidingen. Speciale aandacht gaat uit naar het bereiken van de lagere 

onderwijsniveaus omdat volgens de stichting voor die doelgroep weinig aansprekende 

projecten over dit thema bestaan. Als laatste wordt er bij de tentoonstelling gebruik 

gemaakt van innovatieve educatie.        

 In de installaties die Critical Mass ontwikkelt en inzet, staat interactie altijd 

centraal, zodat jongeren niet alleen waarnemen maar  ook deelnemen en beleven. De 

begeleider heeft een betrokken houding en dient ruimte te geven voor de ideeën van 

de leerlingen. Critical Mass hoopt dat op deze wijze informatie beter beklijft (Critical 

Mass, 2008). Samenvattend, onder de innovatieve educatie verstaat Critical Mass de 

aantrekkelijke werkvormen, het actieve leren en de betrokken begeleiding van de 

vrijwilliger.  

Belangrijkste thema’s van Critical Mass                 

Tijdens de ontwikkeling van de installaties staan drie thema’s centraal. Het onderwerp 

het individu en de groep wordt besproken met de vragen: Waarom voelen wij ons met 

groepen verbonden? Waarom hebben wij groepen nodig? Wat heeft dit voor 
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consequenties voor de wijze waarop wij onszelf en de ander zien? Daarnaast wordt de 

kwestie beeldvorming en beïnvloeding besproken. De vragen die hier aanbod komen 

zijn: Waarom hebben gewelddadige incidenten soms een ontwrichtende werking op 

de samenleving? Hoe ontstaan vooroordelen, stereotyperingen, vijandbeelden en wat 

is de invloed van de media op onze beeldvorming? Tot slot is er aandacht voor 

escalatie en de-escalatie van geweld. Bij deze installaties wordt stilgestaan bij: Hoe 

kunnen wij met ons gedrag bijdragen aan conflict en vrede? Hoe kunnen we werken 

aan een gezamenlijke identiteit en sociale cohesie? (Critical Mass, 2008). Wanneer we 

het doel en de middelen van de stichting vertalen in sociaal psychologische termen 

zou gezegd kunnen worden dat de tentoonstelling gericht is op het verbeteren van 

groepsrelaties door bewustwording en vaardigheden.  

Vraagstelling evaluatieonderzoek 
De vraagstelling die centraal staat bij dit evaluatieonderzoek is: Wat is het effect van 

de tentoonstelling bij de jongeren? Als eerste wordt beschreven hoe het 

psychologische construct, perspectief nemen, wordt beïnvloed door de tentoonstelling. 

Vervolgens wordt gekeken hoe een programma normaal gesproken wordt geëvalueerd 

in de psychologie. Daarna wordt behandeld hoe we de effecten van deze 

tentoonstelling op een goede manier kunnen meten. De theoretische bevindingen 

dienen als ondersteuning voor de veronderstelde hypothesen die in deze studie worden 

getoetst. Ten eerste, veronderstellen we dat een positieve attitude en een sterke 

waargenomen gedragscontrole positief samenhangen met perspectief nemen. Ten 

tweede, nemen we aan dat ze door het oefenen van perspectief nemen tijdens de 

tentoonstelling erna vaker het perspectief innemen van de ander dan de jongeren die 

niet aan het programma hebben meegedaan. Ten derde, verwachten we dat jongeren 

uit de experimentele conditie vaker kijken vanuit het perspectief van de ander dan de 

jongeren uit de controle conditie. De verwachting is dus dat de jongeren de e vaker 

vanuit het perspectief van de ander zullen tekenen dan de controlegroep. Ten vierde is 

de voorspelling dat verwachten we dat jongeren die de tentoonstelling hebben 

doorlopen een hogere scoren zullen behalen op de Eyestest. De jongeren worden beter 

in het waarnemen van andermans emoties. Ten vijfde is de verwachting dat de 

tentoonstelling INBOX invloed heeft op het gedrag van jongeren. De hypothese luidt 

dat leerlingen constructiever met conflicten omgaan na het doorlopen van het 

programma. Ten slotte, stellen we dat de veranderingen in perspectief nemen worden 
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beïnvloed door de betrokken begeleiding, het actieve leren en de aansprekende 

vormen van de tentoonstelling.  

Conflict: perspectief 

en bemiddelen

Tentoonstelling INBOX

Doel: Constructief met conflicten omgaan dus 

conflicten te voorkomen, te signaleren en te 

de-escaleren. 

Middel: handvatten voor daadwerkelijke 

gedragsacties aanbieden.

Middel: Bewustwording, Kennis delen over 

sociale processen en 

identiteitsvraagstukken die aan  

(gewelddadige) conflicten ten grondslag 

liggen. 

Verbinden

Aanpak op verschillende 

niveaus

Innovatieve educatie: 

Aansprekende vormen, 

Actief leren,

Betrokken Begeleiding.

Het individu 

en de groep.

Escalatie en 

de-escalatie 

van geweld

Werkwijzen: Belangrijkste

Thema's:
tentoonstelling

Identiteit: 

vooroordelen en 

stereotypering.

Ruzie: 

escalatie en 

de-escalatie

Sociale 

buitensluiting

Sociaal-

psychologische

concepten

Middel:Confronteren met 

eigen gedrag.

Figuur 1.1 Conceptuele weergave van de tentoonstelling.  

1.2. Perspectief nemen: Denk jij buiten je INBOX? 

Wanneer we de naam van de tentoonstelling vertalen naar de sociale psychologie 

komen we eigenlijk direct uit bij het centrale construct van deze effectmeting, 

namelijk perspectief nemen. Perspectief nemen wordt vaak beschouwd als belangrijke 

vaardigheid om goed sociaal te kunnen functioneren. Piaget (1932) zag het al als 

cruciaal mechanisme in een succesvolle ontwikkeling van kinderen. Ook in de morele 

ontwikkelingstadia van Kohlberg (1976) werd perspectief nemen van belang geacht 

(Kohlberg, 1976). Recent onderzoek laat zien dat perspectief nemen een sleutelrol 

heeft in de vermindering van inter-persoonlijk conflict en de constructie, volharding 

en behoud van sociale banden (Galinsky, Ku & Wung, 2005). In het volgende 

gedeelte wordt besproken wat de huidige ideeën zijn in de sociale psychologie over de 

invloed van perspectief nemen bij sociale processen. 
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Invloed op de emotie.  

De eerste studies naar perspectief nemen waren gericht op de invloed hiervan op 

emoties. Bijvoorbeeld, uit het onderzoek van Davis (1983) bleek dat perspectief 

nemen positief correleerde met sociale competentie en eigenwaarde van de 

proefpersonen. De empathie werd veroorzaakt door een spanning die mensen ervoeren 

wanneer ze actief gingen nadenken over hoe een ander werd beïnvloed door zijn of 

haar situatie Deze spanning zorgde ervoor dat de perspectiefnemer meer hulp bood 

aan een ander persoon. De waarde van perspectief nemen in sociale processen wordt 

echter niet alleen bepaald doordat men emotioneel wordt geraakt door iemand anders 

zijn situatie. Gedachten over anderen spelen eveneens een belangrijke rol.  

 

Invloed op het denken. 

Perspectief nemen beïnvloedt tevens het denken, dit zijn de evaluaties van anderen. 

Perspectief nemen zorgt ervoor dat de manier van denken van de doener en de kijker 

meer overeen komen. Davis, Conklin, Smith en Luce (1996) hebben laten zien dat 

perspectief nemen leidt tot een vermenging van jezelf en de ander. Na het inbeelden in 

de positie van een ander is er een grotere overlap in het denken tussen jezelf en de 

ander. Deelnemers omschreven de andere persoon met dezelfde trekken als hoe ze 

zichzelf hadden omschreven. Dit kwam niet omdat ze de persoon aardiger waren gaan 

vinden maar omdat de constructen die ze voor zichzelf gebruiken ook toepassen bij de 

beschrijving van de ander. Bij het kijken naar de effecten van perspectief nemen, 

proberen onderzoekers te achterhalen wat de verschillen zijn tussen hoe een ander 

zich voelt(emotie) en hoe hij ze zich zou voelen in de ander zijn positie(denken). 

 

Perspectief nemen en sociale processen. 

Galinsky en Moskowitz (2000) onderzochten de invloed van perspectief nemen op 

uitingen en toepasbaarheid van stereotypen. In drie experimenten lieten ze zien dat 

perspectief nemen zorgt voor minder vertekeningen over andere groepen in het sociale 

denken. In hun eerste onderzoek kregen deelnemers een foto te zien van een persoon 

die goed paste bij een stereotype van een skinhead. Vervolgens werden ze gevraagd 

om een kort verhaaltje te schrijven over het dagelijks leven van deze persoon. Het 

bleek dat perspectief nemen voor een vermindering van stereotypering zorgde, zowel 

op bewust als op onbewust niveau. In een tweede experiment moesten de 

proefpersonen eigenschappen kiezen uit een lijst van 90 persoonlijkheidstrekken 
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zowel voor zichzelf als voor de andere groep. Daarna schreven de deelnemers het 

korte verhaaltje. Het experiment liet zien dat een verhoging optrad in de overlap 

tussen beelden van zichzelf en de ander. Tot slot kwam naar voren dat, het geloof dat 

je eigen groep beter is dan de andere groep, verminderde wanneer proefpersonen het 

perspectief van een ander innamen. Zelfs wanneer deze andere groep zeer sociaal 

gevoelig is voor stereotypen (Afrikaanse Amerikanen). Een verklaring is dat het   

zelfconcept domineert in plaats van het stereotype tijdens de categorisatie van de 

andere groep. Deze studie liet zien dat verschillen in sociaal denken positief kunnen 

worden beïnvloed door perspectief nemen.  

Galinsky, Ku en Wung (2005) keken eveneens naar de relatie tussen 

perspectief nemen en de overlap in denken over jezelf en andere personen. In deze 

studie werd een conceptueel model gegeven die de invloed van perspectief nemen op 

het creëren van sociale banden weergeeft. De onderzoekers namen aan dat perspectief 

nemen een proces is van het inbeelden van hoe de wereld van iemand anders is. Of 

hoe het is als jij in andermans schoenen staat.. Perspectief nemen zorgt voor een 

verhoging van sympathie en empathie en heeft tevens cognitieve gevolgen. Het 

construct zorgt namelijk dat het makkelijker wordt om sociale verbindingen te maken. 

Hierdoor heeft het een positieve invloed op iemand zijn of haar sociale coördinatie 

(Galinsky, Ku & Wang, 2005).  

Samenvattend kunnen we stellen dat perspectief nemen van groot belang is bij 

het sociaal functioneren van mensen. De thema’s die tijdens de INBOX- 

tentoonstelling worden behandeld over sociale processen komen overeen met de 

processen die perspectief nemen zou beïnvloeden (Galinsky & Moskowitz, 2000). Na 

het bestuderen van de bestaande literatuur over perspectief nemen, zouden we kunnen 

stellen dat het construct nauw verbonden is met de beoogde doelen van Critical Mass. 

Een vraag blijft of de mate van perspectief nemen daadwerkelijk te veranderen is. 

Ofwel, kunnen mensen leren om meer het perspectief van een ander aan te nemen? En 

zo ja, hoe zou een verandering in dit construct gemeten kunnen worden? In de 

volgende paragraaf wordt beschreven op welke manier deze verandering aangetoond 

zou kunnen worden.  

 

1.3 Het meten van een psychologisch effect.  

Het huidige onderzoek richt zich op het effect van de tentoonstelling INBOX bij 

jongeren. De centrale vraag luidt of de attitudes van de jongeren veranderd zijn na de 
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tentoonstelling en of dit tevens effect heeft op hun handelen? Een effectmeting van de 

tentoonstelling moet dus gericht zijn op zowel een verandering van de attitudes als op 

een verandering van het gedrag. .  

Een methode om de overeenkomst tussen attitudes en gedrag te meten is het 

meten van specifieke cognities. Fishbein en Azjen’s theorie (1975) van geredeneerde 

actie stelde dat een persoon zijn gedrag direct kan worden voorspeld door zijn of haar 

intenties. Een intentie was een indicatie van de persoon zijn bereidheid om het gedrag 

te doen. De intentie werd gezien als een directe antecedent van gedrag. Ter illustratie 

een voorbeeld van een intentie: “de volgende werkgroep ben ik aanwezig”. Intenties 

werden bepaald door iemand zijn attitude tot een gedrag. Een attitude was een  

samenvatting van de positieve of negatieve evaluatie van een object. Positieve 

attitudes zouden leiden tot sterke gedragsintenties (Azjen, 1991). Ter verduidelijking 

van een positieve houding, “werkgroepen vind ik interessant”. Daarnaast werd de 

intentie bepaald door de subjectief ervaren norm. Dit is de waargenomen sociale druk 

om het gedrag wel of niet te doen. Zodoende vragen mensen zich af: wat zou mijn 

broer, ouder of vriend van deze keuze vinden? De optelsom van deze inschattingen 

werd de subjectief ervaren norm genoemd. Later werd de theorie van geredeneerde 

actie uitgebreid met een meting voor waargenomen gedragscontrole. 

Met de toevoeging van dit construct werd het de theorie van gepland gedrag, 

zoals in figuur 1.3. is weergegeven. De waargenomen gedragscontrole werd vaak 

vergeleken met self-efficacy. Het geloof dat men zelf in staat is om de actie succesvol 

te kunnen afronden. Deze factor zou de intentie en het gedrag direct kunnen 

beïnvloeden. Deze variabele gaf informatie over de mogelijke beperkingen die de 

persoon ziet om de actie uit te voeren. Waargenomen gedragscontrole werd gezien als 

een verklaring waarom gedrag niet altijd wordt voorspeld door intenties. Een 

voorbeeld van waargenomen gedragscontrole is “voor mij om aanwezig te zijn bij de 

volgende werkgroep is erg gemakkelijk of moeilijk”. De waargenomen 

gedragscontrole was de laatste antecedent voor intenties en maakte zo de voorspellers 

voor de motivatie voor het gedrag compleet.  

De theorie van gepland gedrag (TpB) werd gebruikt om een breed scala aan 

gedragingen te voorspellen en is vooral productief geweest voor onderzoek naar 

gedrag van de gezondheid van de mens. Zoals condoomgebruik, rook –en lijngedrag 

en veilig rijden in het verkeer (Armitage & Conner, 2001) 
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Figuur 1.3. Theorie van Gepland gedrag (Bron: Azjen, 2006) 

 

Kanttekeningen bij de Theorie van Gepland gedrag. 

Beschreven onderzoek toont aan dat bewijs bestaat dat de theorie van gepland gedrag 

voorspellend is voor intenties tot gedrag (Azjen,1991). Maar hoe goed voorspelt het 

model een gedragsverandering? Sutton en Sheeran (2003) vonden dat gedrag in het 

verleden alleen al gold voor 26 procent van de variantie van het gedrag. Toen de TpB-

variabelen werden toegevoegd, golden deze voor 7 procent van de toegevoegde 

variantie. Dit zou betekenen dat de TPB minder voorspellend is voor 

gedragsverandering dan voor bestaande niveaus van gedrag (zoals Sheeran, Conner & 

Norman, 2001).  

Een mogelijke verklaring voor deze beperking is dat de beslissingsmodellen 

van gedrag zoals de TRA en TPB geneigd zijn om te berusten op zelfrapportage. 

Ondanks het bewijs van de kwetsbaarheid van zulke data tot zelf-representatiebias. 

Veel studies naar theorie van gepland gedrag hadden geen prospectieve designs of 

maten niet het daadwerkelijke gedrag. Beck en Azjen (1991) leverde een uitzondering 

door de TPB en de Marlow-Crowne Social Desieriablity Scale (SDS) te gebruiken. In 

deze studie maten ze intenties tot oneerlijk gedrag. Sociale wenselijkheidscores 

werden meegenomen in een regressieanalyse en verklaarde vijf procent van de 

spreiding van de waarden naar intenties. Wat bewijs leverde dat mensen sociale 

wenselijke antwoorden gaven over hun attitudes en intenties. Concluderend zou men 

kunnen stellen dat de TpB-metingen meer geschikt zijn voor indirecte maten.  
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Expliciete en impliciete metingen.  

Vanuit de sociale psychologie is steeds meer bewijs gekomen dat alleen expliciete 

metingen niet voldoende zijn (Dovido, Kawakami & Gaertner, 2002). Daarom wordt 

binnen deze studie gebruik gemaakt van impliciete metingen. Een impliciete meting 

houdt in dat de vraagstelling van de onderzoeker niet duidelijk is voor de deelnemers. 

De impliciete technieken geven een schatting van een persoon zijn attitudes zonder 

het direct aan hem of haar te moeten vragen (Fazio & Olson, 2003). Deelnemers zijn 

onbewust dat hun attitudes worden getoetst. Ze hoeven echter niet onbewust te zijn 

dat ze deze attitude hebben.  

Binnen de literatuur is er veel discussie over de relatie tussen impliciete en 

expliciete metingen. Huidig werd aangenomen dat de samenhang afhing van hoe 

sociaal gevoelig het onderwerp wass (Fazio & Olson, 2003). Hoe meer gevoelig het 

domein, hoe groter de kans dat motivationele factoren een rol zouden spelen. En zo 

hun invloed konden uitoefenen op de open reacties van mensen op de expliciete 

meting. Het MODE model (Fazio, 1990) stelde dat de kracht van relatie tussen 

impliciete en expliciete metingen afhing van de motivatie en de mogelijkheid om na te 

denken. Als de motivatie of de mogelijkheid relatief laag was op het moment van de 

expliciete meting, dan zouden expliciete metingen moeten correleren met de 

impliciete maten (Koole, Dijksterhuis & van Knippenberg, 2001). Wanneer de 

motivatie en de mogelijkheid laag waren werd verwacht dat het gedrag een functie is 

van automatisch geactiveerde attitude, en zou de impliciete meting beter moeten 

voorspellen. Wanneer de motivatie en de mogelijkheid hoog waren werd verwacht dat 

de expliciete meting beter voorspelt (Koole et al., 2001).  

Deze redenering ondersteunen de aannames van Fazio en Olson (2003). Deze 

onderzoekers benadrukten dat om een attitude, stereotype of zelfbeeld te laten zien 

men weer niet alleen gebruik moest maken van impliciete meettechnieken. 

Dovido, Kawakami en Gaertner (2002) hebben onderzoek gedaan naar hoe impliciete 

en expliciete metingen relateren tot het gedrag. De onderzoekers keken naar hoe 

raciale attitudes van blanke deelnemers relateerden tot het gedrag en impressies van 

interraciale interacties. Door middel van responsvertragingen en zelfrapportage 

werden vertekeningen in de waarnemingen onderzocht. Tijdens een interactie tussen 

een witte deelnemer en een zwarte handlanger van het onderzoek werden de verbale 

en non-verbale gedragsuitingen gemeten. Enerzijds werden de expliciete attitudes 

voorspeld door hoe vriendelijk de witten proefpersoon zich voelde hoe ze zich 



 

 
13 

gedragen hadden tot de zwarte partners. Anderzijds kwamen de impliciete attitudes 

terug in de non-verbale aardigheid en de mate waartoe de zwarte partners en de 

observatoren de bias in de perceptie van vriendelijkheid zagen. Hieruit kunnen we 

afleiden dat impliciete en expliciete attitudes gedissocieerd kunnen zijn. Bovendien 

laten de uitkomsten zien dat de attitudes het gedrag op een andere manier  kunnen 

beïnvloeden (Dovido et al., 2002).  

Op basis van de voorafgaande literatuur en studies kunnen we opmaken dat 

voor het huidige evaluatieonderzoek het van belang is om zowel expliciet als impliciet 

te meten. In het volgende gedeelte zal worden besproken welke impliciete en 

expliciete metingen worden gebruikt. Te beginnen met de attitudes van de jongeren 

tot het gedrag.  

 

1.4 Metingen. 

Attitude en waargenomen controle tot het gedrag. 

De attitude tot perspectief nemen wordt in deze studie gemeten aan de hand van een 

aantal vragen. De jongeren moeten aangeven of ze het moeilijk of gemakkelijk vinden 

om iemand anders perspectief aan te nemen en of ze het belangrijk of onbelangrijk 

vinden. Zoals eerder gezegd leiden positieve attitudes tot een sterkere gedragsintentie 

(Azjen, 1991).  

Vescio, Sechrist en Paolucci (2003) onderzochten of perspectief nemen zorgt 

voor een verbetering van attitudes tussen groepen. In het onderzoek werd naar de 

mechanismes (attributie of empathie) gekeken die zorgen voor een verbetering van de 

inter-groepsattitude. Deelnemers luisterden naar een interview waarin een Afrikaans-

Amerikaanse interviewer een discussie voerde over hoe het is om lid te zijn van een 

negatief gestereotypeerde groep. Aan de proefpersonen werd gevraagd om of een 

objectieve houding aan te nemen of zich in te leven in de ander. Na het radiofragment 

vulden ze een vragenlijst over de mate van empathie, attributies en attitudes ervaren 

tijdens het beluisteren van het interview. Uit de analyses kwam naar voren dat de 

relatie tussen perspectief nemen en integroeps-attitudes voor een deel werd 

gemediëerd door empathie. Mensen hadden positievere attitudes over de 

gestereotypeerde persoon als ze het perspectief van de ander moesten innemen.   

 Deze resultaten komen overeen met een eerdere studie van Batson en zijn 

collega’s (1997). Deze onderzoekers deden een meer directe test naar het verband 

tussen empathie en attitudes. Ze vonden dat mensen hoog in empathie en in een ander 
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gefocuste conditie ( het perspectief nemen van een vrouw met AIDS) meer positieve 

attitudes lieten zien dan mensen die werden gestimuleerd om zo objectief mogelijk 

naar de situatie te kijken. Deze experimenten ondersteunen de aanname dat 

perspectief nemen en positieve attitudes met elkaar samenhangen.  

Een recente studie van Gehlbach, Brown, Ioannou, Boyer, Hudson, Niv-

Solomon, Maneggia en Janik (2008) richtte zich op de verandering van attitudes. Het 

experiment werd opgezet om de interesse naar sociale studies bij jongeren te 

verhogen.  Ze deden onderzoek bij 205 middelbaar school leerlingen die meededen 

aan een internetsimulatie (GlobalEd). GlobalEd was een simulatie waarin studenten 

moesten onderhandelen over betwiste onderwerpen in de huidige wereld. De 

kandidaten moesten het perspectief nemen van het land dat ze representeerde. 

Jongeren werden gevraagd om de gedachten en emoties van anderen in te schatten en 

werden gevraagd percepties van de andere te gebruiken in de situatie. Het bleek dat de 

deelnemers meer geïnteresseerd werden in sociale studies. 

 Gehlbach et al. (2008) hebben voor deze evaluatie een schaal voor perspectief 

nemen gebruikt om te kijken of er een verandering was op getreden na deelname aan 

het programma. Resultaten uit deze studie lieten zien dat de uitdagende natuur van de 

activiteit en door sociaal perspectief aan te nemen hun interesse in sociale studies 

werd verhoogd. Kortom, de attitudes van de jongeren werden op een positieve manier 

veranderd of beïnvloed. 

 

Sociaal wenselijke reacties. 

Gehlbach et al. (2008) gaven aan dat het voor middelbaar scholieren zeer van belang 

is om het perspectief van anderen in te nemen. Studenten in deze ontwikkelingsfase 

hebben net op een beschaafd niveau de capaciteit ontwikkeld om de mentale werelden 

van andere in te schatten en zijn vaak bezig met hoe klasgenoten over hen denken 

(Eccles, Midgley, Wigfield, Buchanan, Reuman, Flanagan & Iver, 1993). 

Met betrekking tot de huidige studie is dit een belangrijke veronderstelling. 

Het kan voor vertekende resultaten zorgen wanneer de antwoorden op de vragen niet 

oprecht zijn. De vragen stel je namelijk direct nadat ze 1.5 uur hebben geoefend met 

perspectief nemen. De invloed van sociale wenselijkheid kan hier zeer hoog zijn. 

Jongeren reageren over hoe ze zouden moeten om zo een positief plaatje van zichzelf 

te creëren.  
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Goodwin (2005) stelde dat bij de interpretatie van de resultaten van 

vragenlijstenonderzoek altijd met deze vertekening rekening dient te houden. 

Conclusies kunnen worden gestrekt in de mate dat ander onderzoek aanvullende 

resultaten heeft (Goodwin, 2005) Dit is een van de redenen om verscheidene metingen 

te nemen naar de attitudes en gedragsconsequenties.  

 

Waargenomen gedragscontrole.  

Net als de attitudes van de jongeren wordt ook de mate van waargenomen 

gedragscontrole gemeten door middel van een aantal vragen. Deze zijn opgesteld op 

basis van de Theorie van Gepland gedrag. Gedragscontrole verwees naar de 

specifieke verwachtingen die we hebben over onze capaciteiten om specifieke taken te 

doen (Bandura, 2006).  

De sociale cognitieve theorie van Bandura (2006) stelde zelfs dat 

waargenomen gedragscontrole een centraal kenmerk is van gedrag. Gedrag wordt 

uitgevoerd als iemand controle over de uitkomst ervaart, er weinig externe barrières 

zijn en iemand vertrouwen heeft in eigen kunnen. Deze variabele kreeg veel aandacht 

in de sociale cognitie modellen die gezond gedrag voorspellen (Armitage & Conner, 

2001). Bij dit evaluatieonderzoek is het interessant om te kijken of dit kenmerk een 

rol speelt bij het voorspellen van sociaal gedrag.  

Op basis van de bevindingen beschreven boven en de aannames van Armitage en 

Conner (2001) hypothetiseren we dat een positieve attitude en een sterke 

waargenomen gedragscontrole positief samenhangen met perspectief nemen 

(hypothese 1).  

 

Frequentie van perspectief nemen. 

De frequentie van het gedrag wordt gemeten door middel van een aanpassing van de 

empathievragenlijst (The Interpersonal Reactivity Index) van Davis (1983). De 

oorspronkelijke schaal bestaat uit vier delen namelijk perspectief nemen, fantasie, 

empathische bezorgdheid en persoonlijke onrust. Deze expliciete meting geeft de 

jongeren de ruimte om na te denken over hun mate van perspectief nemen en zou 

hoog kunnen samenhangen met de motivatie van de jongeren (Fazio & Olson, 2003). 

Met betrekking tot het huidige onderzoek hebben we ons alleen gericht op het eerste 

deel van de vragenlijst. De schaal vraagt aan personen om aan te geven hoe vaak ze 

proberen andermans gedachtes en gevoelens uit te vogelen in het dagelijks leven. Een 
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voorbeeld van een item is: “Hoe vaak probeer je je in te beelden hoe jij je zou voelen 

in hun plaats?”. Beter sociaal functioneren en hogere zelfwaarde wordt consistent 

geassocieerd met hoge perspectief neemscores (Davis, 1996). De beschreven studies 

leiden tot de verwachting dat jongeren uit de experimentele conditie vaker kijken 

vanuit het perspectief van de ander dan de jongeren uit de controle conditie 

(Hypothese 2). 

 

Automatische gedragsactie 

De automatische gedragsactie om het perspectief van een ander te nemen wordt 

gemeten aan de hand van de E-tekentaak (Hass, 1984 of Steins & Wicklund, 1996). 

De theorie achter deze taak is de zelfbewustzijntheorie (Duval & Wicklund, 1972). De 

gedachte achter dit model was dat de situatie ervoor zorgde dat mensen hun aandacht 

buiten zichzelf of tot zichzelf richtten. Wanneer mensen zelfbewust waren en 

bijvoorbeeld langs een winkelruit liepen en zichzelf zagen, kan men opmerken dat ze 

toch echt wat kilo’s zouden moesten afvallen. Mensen zonder zelfbewustzijn konden 

niet herkennen dat hun perspectief mogelijk verschilde van een ander. Een persoon 

kon dan niet begrijpen dat zij zelf en andere verschillen in bijvoorbeeld behoeften, 

gedachten en eigenschappen (Silvia & O’Brein, 2004) 

In een studie van Hass (1984) werden mensen gevraagd om een E op hun 

voorhoofd te tekenen. Als mensen meer zelfbewust waren, tekende ze de E vanuit het 

perspectief van een observator dan vanuit het perspectief van hun zelf. Dit effect trad 

zelf op als de deelnemers dachten dat ze door niemand anders werden geobserveerd. 

Of als de manipulatie werd uitgevoerd via een geluidsfragment of een videocamera.  

  In een andere studie, zaten deelnemers tegenover een andere persoon en 

probeerde de persoon door een doolhof te leiden (Stephenson & Wicklund, 1984). 

Hoge zelfbewuste mensen hadden minder fouten. Dit betekent dat ze minder 

vergissingen maakten in links zeggen als ze rechts bedoelde of andersom. Zodoende 

zorgde zelfbewustzijn ervoor dat perspectief nemen mogelijk was.  

Het was belangrijk in het paradigma van Hass (1984) en in onze aanpassing 

van zijn studies, dat deelnemers niet expliciet worden gevraagd om het perspectief 

van de ander aan te nemen. Zo’n verzoek zou leiden tot een plafond-effect of tot 

effecten door eisen van de onderzoeker. In plaats daarvan, zou de meting gevoelig 

moeten zijn tot de eerste reactie van de persoon. Wanneer een deelnemer simpel 

wordt geconfronteerd met een ander gezicht en snel een E moet schrijven. Het 
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spontane resultaat zal dan een perspectief nemende daad zijn of een egocentrische 

respons.  

In de studie van Galinsky, Magee, Inesi en Gruenfeld (2006) maakten ze 

gebruik van de E-tekentaak voor het meten van perspectief nemen. Ze gingen ervan 

uit dat mensen die werden geprimed met macht vaker de E vanuit het eigen 

perspectief zullen tekenen dan vanuit het blikveld van een ander. Dit liet zien dat ze 

zich minder spontaan aanpassen aan het visuele perspectief van een ander. De huidige 

studie wil het omgekeerde effect toetsen. Zorgt een training met perspectief nemen 

ervoor dat mensen eerder de E tekenen vanuit het perspectief van de ander en zich 

spontaan aanpassen? De veronderstelling is dat jongeren uit de experimentele 

conditie de E vaker tekenen vanuit het perspectief van de ander (Hypothese 3).  

 

Accuraatheid van perspectief nemen. 

We zouden ons af kunnen vragen of het betekent dat wanneer mensen het perspectief 

vaker innemen, dit ook betekent dat mensen er beter in zijn? Deze vraag leidt tot de 

volgende meting. De accuraatheid van het gedrag wordt gemeten door middel van de 

Eyestest. Empathie werd gedefinieerd als: “de mogelijkheid om accuraat waar te 

nemen hoe de andere persoon zich voelt” (Levenson & Ruef, 1992, p. 234). Maar 

wanneer is men accuraat bij het inleven in de andere persoon? Om dit te testen maken 

we gebruik van de Eyestest, omdat dit in plaats van een zelfrapportage meting een 

prestatiemeting is (Lombardo , Barnes, Wheelwright & Baron-Cohen, 2007). Met de 

Eyestest meten we de mate waarin de jongeren emoties kunnen herkennen. We meten 

hierbij het affectieve component van perspectief nemen. 

Bij de studie van Galinsky et al. (2006) keken ze wat de invloed was van 

macht op de mate van perspectief nemen. Ook hier wilde ze kijken naar de 

accuraatheid van mensen bij het schatten van andermans emoties. De resultaten lieten 

zien dat macht het ervaren van empathie beperkt en dat de accuraatheid in perspectief 

nemen kan variëren per experimentele conditie. Deelnemers geprimed met macht 

maakten significant meer fouten op de emotietest dan deelnemers in de 

controleconditie.  

In de neuropsychologie zijn er meerdere veronderstellingen over een verkeerd 

of gekleurd begrip van andermans mentale staten (een beperkte Theory of Mind, ToM, 

Feschbach, 1987). Deze beperking zou leiden tot antisociaal, agressief gedrag en 

psychopathie. Feschbach (1987) stelde dat de weergave van een ander zijn mentale 



 

 
18 

staat een vereiste is voor een empathische reactie. En dat perspectief nemen betrokken 

is bij de inhibitie van anti-sociaal gedrag. Individuen die niet goed zijn in het 

inbeelden zouden minder empathie hebben en antisociaal gedrag minder afremmen. 

Uit de studie van Hughes, Dunn  en White (1998) bleek dat ‘moeilijk handelbare’ 

leerlingen een grotere beperking van Theory of Mind (ToM) hadden dan de 

vergelijkingsgroep. Andere studies vonden geen indicaties van ToM beperking en 

antisociaal gedrag (Blair, Sellars, Strickland , Clark, Williams & Smith, 1996). De 

verschillen in resultaten zouden komen door het gemak van de ToM metingen.  

De ontwikkeling van een geavanceerde volwassen ToM-taak heeft dit 

probleem proberen te overkomen. Individuen met autisme en dus met bekende ToM 

moeilijkheden vinden de Eyestest daadwerkelijker moeilijker (Richell, Mitchell, 

Newman, Leonard, Baron-Cohen & Blair, 2003). De Eyestest kan dus worden 

gebruikt om verschillen in accuraatheid van perspectief te achterhalen. In het kader 

van deze studie is het interessant om de aandacht te richten tussen de relatie van het 

accuraat inschatten van emoties en sociaal functioneren.  

 

Emotie herkennen en sociaal functioneren.  

Emotieperceptie wordt gedefinieerd als de capaciteit om emoties van jezelf en emoties 

van anderen te onderscheiden. In een studie van Cassidy, Parke, Butkovsky en 

Braungart(1992) werd emotieperceptie gemeten door kinderen foto’s te laten zien van 

mensen die een discrete emotie uitte. Vervolgens werden een aantal vragen gesteld 

over welke emotie die persoon liet zien. Cassidy et al. (1992) vond dat kinderen die 

goed waren in het waarnemen en begrijpen van emoties meer geaccepteerd werden 

door hun leeftijdsgenootjes. 

  In een gelijke studie van Custrini en Feldman (1989) bij meisjes (tussen de 9 

en 12), vonden ze dat de mate van het waarnemen van andere hun 

gezichtsuitdrukkingen gerelateerd was tot de mate van sociale competentie. Deze 

studies laten zien dat de mate waarin jongeren worden geaccepteerd door hun 

leeftijdsgenoten wordt geassocieerd met emotieperceptie (identificeren van de emotie 

van het gezicht). Kortom de beschreven studies laten zien dat de mate waarin 

jongeren worden geaccepteerd door hun leeftijdgenoten wordt geassocieerd met 

hogere emotieperceptie, gemeten op een prestatiemeting( het identificeren van emotie 

van gezichten). 
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Ciarrochi, Chan en Bajgar (2001) onderzochten of er een relatie is tussen de 

zelfgerapporteerde bekwaamheid in emotieperceptie en de kwaliteit van sociale 

relaties bij adolescenten (13-15 jarigen). De uitkomst was dat er geen relatie bestond 

tussen de zelfgerapporteerde emotie perceptie en de daadwerkelijke 

gezichtsherkenning. Dit is een opvallende uitkomst en interessant voor onze studie. 

Deze bevinding laat zien dat volwassenen en adolescenten mogelijk niet in staat zijn 

om accuraat hun eigen bekwaamheid in emotieperceptie te rapporteren. Om dit te 

ondervangen is de toevoeging van de Eyestest een goede weergave van de 

daadwerkelijke accuraatheid van de jongeren in hun perspectief nemen. Zoals gezegd, 

verwachten we dat jongeren die de tentoonstelling hebben doorlopen een hogere 

scoren zullen behalen op de Eyestest. Dus stellen we dat deze deelnemers beter zijn in 

de perceptie van emoties (Hypothese 4). 

 

Conflictstijlen; een slimme vos of een zachte teddybeer? 

Of daadwerkelijk een verandering optreedt in het gedrag van de jongeren wordt 

gebruik gemaakt van een gedragsmaat. Conflicthantering is een gedrag waarmee de 

effecten van perspectief nemen kunnen worden bekeken (Rizkalla, Wertheim & 

Hodgson, 2008). Zoals Deutsch (2006) aannam is tijdens interacties tussen mensen 

een conflict vrij normaal. Het is echter wel van belang hoe met een conflict wordt 

omgegaan. De uitkomsten kunnen namelijk zowel constructief als destructief zijn 

(Deutsch, 2006). 

Een theorie die vaak wordt gebruikt bij de analyse van conflicthantering is het 

dual-concern model. Dit model ging ervan uit dat conflicthantering op twee dimensies 

konden verschillen namelijk zorg voor zichzelf en voor de ander, of zorg voor de 

relatie met de ander (Blake & Mouton, 1964 zoals beschreven in Giebels & Eeuwema, 

2006). Een intergratieve dimensie betekende dat werd gekeken in hoeverre de 

gezamenlijke uitkomsten werrden geminimaliseerd. De distributieve dimensie stond 

voor de minimale(toegeven) uitkomst of de maximale (forceren) opbrengst ten 

opzichte van de ander (Giebels & Eeuwema, 2006).   

Bij conflicthantering zijn drie verschillende niveaus te onderscheiden. Als 

eerste iemand zijn persoonlijke stijl, vervolgens welke strategie het individu toepast 

tijdens het conflict en ten slotte het concrete gedrag van de persoon tijdens het 

conflict. Mensen hebben verschillende conflicthanteringstijlen of houdingen (Giebels 

& Eeuwema, 2006). Een handige manier om iemand zijn conflictstijl te achterhalen is 
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de vergelijking met dieren. Johnson en Johnson (1987) gebruikten verschillende 

metaforen voor de conflictstijlen. Zoals ‘zo wijs als een uil’, ‘een slimme vos’, ‘een 

echte terriër’ of ‘wat een zachte teddybeer’(Giebels & Eeuwema, 2006). De persoon 

kan variëren wanneer hij welke stijl meer of minder gebruikt. Dit wordt beïnvloed 

door zijn of haar motieven (bezorgd om jezelf versus de ander, Carnevale & Pruit, 

1992). Of door iemand zijn benadering, is deze juist competitief of coöperatief 

(Deutsch, 2006).    

In de wetenschap worden meestal vijf conflictstijlen bediscussieerd. Namelijk 

vechten, toegeven, vermijden, compromis sluiten en probleem oplossen (Sternberg & 

Sariana, 1984). Vechten (dwingen) hield in dat de persoon ernaar streefde om zijn of 

haar eigen doel te behalen, zelfs als dat ten kosten ging van de andere partij. Normaal 

gesproken draaide dit uit op een win-verliesuitkomst (Rizkalla, Wertheim & Hodgson, 

2008). Bij een toegevende stijl liet het individu zijn eigen wil varen om in te stemmen 

met de ander. Vermijden hield in dat degene zich terugtrok uit de situatie. Wat vaak 

ertoe leidde dat het meningsverschil niet werd opgelost. Wanneer de persoon een 

compromis probeerde te sluiten zocht hij of zij een middenweg waarbij allebei de 

partijen iets inleverden om zo tot een overeenkomst te komen. Ten slotte hield de 

probleem oplossende stijl in dat alle behoeften van de partijen creatief met elkaar 

werden afgestemd (Rizkalla, Wertheim & Hodgson, 2008). In het volgende onderdeel 

wordt aandacht gegeven aan de relatie tussen deze conflicthanteringstijlen en 

perspectief nemen.  

 

Conflicthantering en perspectief nemen.  

Uit onderzoek van Sternberg en Sariana (1984) bleek dat verschillende 

oplossingstactieken een andere invloed hebben op conflict. Vaak verminderden de 

volgende acties het conflict: onderhandelen, het onderwerp laten vallen, weggaan, 

afwachten, betrekken van een derde, en de conflictstrategie veranderen (bijvoorbeeld 

door humor te gebruiken). Deze stijlen konden ervoor zorgen dat de sociale interactie 

doorging. Daarbij boden deze acties de mogelijkheid om een rechtvaardige oplossing 

te bereiken (constructieve tactieken). Aan de andere kant werden conflicten erger door 

machtstrategieën. Zoals fysieke kracht, het ondermijnen zelfbeeld en bedreigingen. 

Deze acties leidden vaak tot onrechtvaardige oplossingen en tot het beëindigingen van 

de interactie tussen de personen (destructieve tactieken). Kortom de manier waarop 
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met conflicten wordt omgegaan kunnen opbouwende of afbrekende uitkomsten geven 

voor de interactie (Giebels et. al, 2006). 

Rizkalla, Wertheim en Hodgson (2008) deden onderzoek naar de rol van 

perspectief nemen in de conflictmanagement stijl en de bereidheid om te kunnen 

vergeven. Het model van Malcolm en Greenburg (2000) werd als uitgangspunt 

gebruikt in die studie. Het model stelde dat iemand verschillende fasen doorging om 

het negatieve affect en gedrag om te zetten in een positieve houding. Twee 

belangrijke elementen hierin waren emotionele intelligentie en perspectief nemen. 

Dus was het van belang dat de persoon zijn of haar eigen emoties kon reguleren en die 

van anderen herkende. 

McCullough, Worthington en Rachel (1997) veronderstelde dat empathie 

mensen hun negatieve emoties ten opzichte van de andere verstoorde. Empathie 

zorgde ervoor dat men gaf om de behoefte van de tegenstander. De resultaten van 

Malcolm en Greenburg (2000) lieten zien dat het individu in staat is om het 

perspectief van de ander in te nemen wanneer hij of zij aandacht gaf aan zijn of haar 

eigen emoties en deze herstelde. Hierdoor was de persoon in staat om de ander te 

vergeven. Uit het onderzoek van Rizkalla et al. (2008) bleek dat meer perspectief 

nemen verbonden was met vergeving. Mensen die zich inleefde in de ander pasten 

vaker probleemoplossende of toegevende conflictstijlen toe. De keuze voor de 

conflictstrategie van vechten werd minder vaak gedaan door deze groep. Oftewel de 

bekwaamheid om emoties te herstellen en de bereidheid om te kunnen vergeven werd 

volledig of deels gemediëerd door perspectief nemen. Deze resultaten kwamen 

overeen met het model van conflict waarin motivatie (zorg voor jezelf of de anderen ) 

en benadering (competitief versus coöperatief)de conflictreactie bepaalde (Carnevale 

& Pruitt, 1992). Dit leidt tot de voorspelling dat de tentoonstelling INBOX invloed 

heeft op het gedrag van jongeren. De hypothese luidt dat leerlingen constructiever 

met conflicten omgaan na het doorlopen van het programma (Hypothese 5).  

 

Psychologische variabelen.           

Het is interessant voor de stichting om erachter te komen welke kenmerken van de 

tentoonstelling bijdragen aan de gevonden effecten. Om deze reden hebben we een 

meting toegevoegd die kijkt naar de mogelijke factoren die het effect zouden kunnen 

versterken of verzwakken. De vragen zijn afgeleid van de werkwijzen en middelen die 

Critical Mass gebruikt om hun doel te bereiken. De vragenlijst meet in welke mate 
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betrokken begeleiding, actief leren en aanspreken vormen de effecten beïnvloedt. 

Mede of de jongeren zelf ervaren dat ze geconfronteerd zijn met hun eigen gedrag of 

meer kennis hebben van sociale processen. Alle onderdelen die in Figuur 1 naar voren 

komen hebben we getracht te omvatten in de vragenlijst. Om zo een volledig mogelijk 

beeld te krijgen van verklarende variabelen. Samengevat kijken we naar variabelen 

die de relatie en/of de sterkte van relatie tussen een onafhankelijke of voorspellende 

variabele en een afhankelijke of criterium variabele beïnvloedt (Baron & Kenny, 

1986). De verwachting is dat de veranderingen in perspectief nemen beïnvloed 

worden door de betrokken begeleiding, het actieve leren en de aansprekende vormen 

van de tentoonstelling (Hypothese 6) 

1.5 Doel van de studie. 

Het is duidelijk dat het interne doel van het onderzoek een effectmeting is van de 

tentoonstelling. De externe doelen horen echter niet onbelicht te blijven. In dit 

onderzoek wordt een nieuwe manier van evalueren in de sociale psychologie 

toegepast. Het breidt voorgaand onderzoek uit door niet alleen descriptieve metingen 

te gebruiken maar ook gedragsmaten en prestatiemetingen. Naast dit 

wetenschappelijke doel heeft deze studie een maatschappelijk belang. Door deze 

effectmeting komen we meer te weten komen over de samenhang tussen sociaal 

functioneren en de attitudes en gedrag van adolescenten. Daarnaast kunnen de 

uitkomsten een bijdrage leveren aan de verbetering van de tentoonstelling en de 

richtlijnen van Critical Mass.  

 
2.Methode. 

2.1 Deelnemers. 

In totaal hebben 201 jongeren meegewerkt aan het evaluatieonderzoek. In de 

experimentele conditie zaten 109 jongeren (29 vrouwen, 48 mannen) die de 

tentoonstelling hebben doorlopen. De opleidingen van de jongeren waren vmbo 

(n=61) havo(n=27) en mbo(n=21), dit waren opleidingen die als doelgroep dienen 

voor de stichting. In de controle conditie zaten 92 jongeren ( 28 vrouwen, 52 mannen) 

deze zijn geworven via contacten van de stichting Critical Mass en contactrelaties van 

docenten van de experimentele groep. De opleidingen van de jongeren waren vmbo 

(n=45) havo(n=18) en mbo(n=29). De jongeren waren in de leeftijd van 13 tot en met 

20 jaar (M = 15,41 jaar, SD = 1,749 ).  
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2.2 Design. 

In dit onderzoek waren twee metingen één week voor het bezoek aan de 

tentoonstelling. Drie metingen werden afgenomen direct na de deelname aan het 

programma. Twee weken na de tentoonstelling werden twee metingen uitgevoerd. In 

het geval van de controlegroep zaten er drie weken tussen de eerste en de tweede 

meting. Door de voormetingen en nametingen was het mogelijk om verschillen in 

perspectief nemen bij de jongeren die naar de tentoonstelling zijn geweest te bekijken. 

Tevens keken we naar de effecten tussen de groepen om zo de verschillen te 

achterhalen die de tentoonstelling in gang kan hebben gezet.  

 

2.3 Algemene Procedure. 

De voormetingen werden gedaan aan het einde van de les. De scholieren kregen een 

korte uitleg over de vragenlijst van de proefleider. Nadrukkelijk werd uitgelegd hoe ze 

bij elke meting hun persoonlijke nummer moesten invullen. Dus de eerste letter van 

hun eigen naam, moedersnaam en huisnummer, om zo de anonimiteit te bewaken. 

Vervolgens kregen ze 10 minuten de tijd om de Eyestest in te vullen. Dit gold voor 

zowel de experimentele als de controlegroep. Maar de controlegroep vulde op dit 

moment ook de TOM-taak in omdat zij niet bij de tweede meting aanwezig waren.  

De metingen direct na de tentoonstelling werden in kleine groepjes van 4 a 5 

leerlingen gedaan. De vrijwilliger die het groepje had begeleid tijdens de 

tentoonstelling legde nu de instructies van de taakjes uit. Als eerste werd hen 

gevraagd om een E op hun voorhoofd te tekenen, vervolgens vulden zij de TOM-taak 

in en ten slotte psychologische variabelenlijst in met daarin de theorie van gepland 

gedragvragen. Alles bij elkaar kostte dit 15 minuten, die in de bezoektijd van de 

tentoonstelling werd opgenomen.  

Twee weken na het bezoek aan de tentoonstelling vonden de nametingen 

plaats. De taken werden aan het begin van de les gedaan in het klaslokaal op hun 

eigen school. Leerlingen maakten nogmaals de Eyestest, het conflictscenario en als 

laatste vulden ze de frequentie-vragenlijst in. De controlegroep vulde op dit moment 

ook de theorie van gepland gedrag vragen in omdat deze groep niet aanwezig was bij 

de tweede meting. Wanneer hier behoeften aan was kregen de leerlingen uitgelegd 

wat er met de resultaten werd gedaan en waarom het van belang was om aan het 

onderzoek mee te doen.  
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2.4 Meetinstrumenten.  

Theorie van gepland gedrag.  

Deze vragen gaan over de jongeren hun attitudes, intenties en motivatie om 

perspectief te nemen. De vragen zijn opgesteld aan het model van theorie van gepland 

gedrag van Azjen (1991).  

Procedure. 

In de experimentele conditie stonden deze vragen achter de vragen over de 

psychologische variabelen. In het geval van de controle conditie waren deze vragen te 

vinden na de TOM-taak omdat de deelnemers in de controleconditie geen 

psychologische variabelenvragenlijst hoeven in te vullen. De start van deze vragen 

werd aangegeven door de volgende zin: “Hoe denk jij over de volgende zaken in jouw 

leven?” 

Statistische analyse. 

Apart voor de experimentele als de controle groep werd gekeken naar de 

voorspellende waarde van de variabelen. Via een multipele regressie analyse werden 

deze analyses uitgevoerd. Daarnaast werd gekeken naar de correlaties met de andere 

metingen. Met een onafhankelijke t-test werden de verschillen tussen de groepen 

geanalyseerd.  

 

Individuele verschillen in perspectief nemen.  

Sociaal perspectief nemen was een  7-item beoordelingsschaal (a = .88 voor- en 

nameting) aangepast van Davis (1996). De schaal vroeg aan studenten om aan te 

geven hoe vaak ze proberen andermans gedachtes en gevoelens uit te vogelen. Items 

bevatte, “Hoe vaak probeer je je in te beelden hoe jij je zou voelen in hun plaats?” In 

een pilot studie is gekeken naar de betrouwbaarheid van de vertaalde vragenlijst. De 

cornbach’s alpha was .805 voor N=59. 

Procedure. 

De volgende schriftelijke uitleg werd gegeven: “We hebben een aantal vragen voor je. 

Lees elke vraag goed, er zijn geen goede of foute antwoorden, we zijn alleen 

benieuwd naar je mening. In de vragenlijst staan zeven vragen met 5 antwoord-opties, 

zet 1 rondje om het getal wat jouw mening is”. Met een voorbeeld kregen de jongeren 

uitgelegd hoe ze antwoord moesten geven en hoe ze een foute keuze konden 

verbeteren. Ter illustratie: “Als je naar de film gaat, hoe vaak doe je dat met 

vrienden?( 1=nooit, 2= vaker niet dan wel 3 =soms 4=vaker wel dan niet 5 = altijd). 
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Onthoud de volgende punten bij het geven van je mening: Let op dat je alle vragen 

beantwoordt, sla er geen over ookal lijken ze op elkaar. Lees elke vraag goed. 

Omcirkel nooit meer dan 1 getal op de schaal”.  

Design en statistische analyse. 

Door middel een cornbachs’s alpha te berekenen werd gekeken of de test betrouwbaar 

was. Om de hypothese te ondersteunen dat jongeren in de experimentele conditie 

vaker het perspectief van de ander innemen voerden we een univarete variantie 

analyse uit. Voor de rest keken we naar correlatie tussen de frequentie, de 

accuraatheid (eyestest) en de intentie (TpB) tot perspectief nemen.  

 

E-tekenen 

Tijdens dit experiment werden de effecten van de tentoonstelling op de neiging van 

het spontaan aannemen van het visuele perspectief van de ander gemeten. We 

gebruikten de procedure van Hass (1984) waarin proefpersonen een hoofdletter E op 

hun voorhoofd tekenen. Een manier om de taak te doen was de E te tekenen zodat het 

te lezen was voor jezelf, wat leidde tot een achterstevoren en onleesbare E voor de 

ander. De andere wijze om het te benaderen was de E te tekenen door de ogen van de 

andere persoon, en dit leidde ertoe dat het hij of zij het voor zichzelf achterstevoren 

moest schrijven (Galinsky et al. 2006) 

Procedure. 

Leerlingen kregen een post-it van de begeleider en een stift. Wanneer elke leerling 

deze materialen had, werd hen de volgende instructie gegeven: “Plak de post-it op je 

voorhoofd en schrijf er een hoofdletter E op. Let op: zeg niets tegen je klasgenoot of 

hij het wel of niet goed doet. Als je klaar bent plak je de post-it op de vragenlijst”.  

Design en Statische analyse.  

Door middel van een logistische regressie analyse werd de richting van de E (0=ander 

gericht of 1= eigengericht) vergeleken met de onafhankelijke variabelen. De invloed 

van tentoonstellingmanipulatie werd nagaan door de kans om wel of niet het 

perspectief van de ander te nemen te analyseren. Maar eerst keken we of het model 

dat we hadden geschat goed bij de data paste. De meest belangrijke toets hiervoor was 

de Chi2-toets. Hass (1984) gebruikten ook deze analyse om naar de verschillen te 

kijken tussen de zelfgeoriënteerde deelnemers en de ander-georiënteerde 

proefpersonen. Met de Pearson’s rho voor niet parametische toesten werd gekeken 

naar de samenhang tussen het E-tekenen en de andere metingen.  
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Eyestest. 

Met deze test maten we in hoeverre de jongeren emoties konden herkennen. We 

maten hierbij het affectieve component van perspectief nemen, dus waren de jongeren 

in staat om in te leven in iemand anders emotie. Deze versie van de Eyestest was 

speciaal aangepast voor kinderen van de oorspronkelijke volwassen versie (Baron-

Cohen, Jolliffe, Mortimore & Robertson, 1997). De test bestond uit 28 foto’s van het 

ooggebied van het gezicht. Aan de proefpersoon werd gevraagd om te kiezen tussen 

vier woorden die het best beschreef wat de persoon op de foto dacht of voelde. Drie 

van de vier woorden waren foute mentale staten, en het andere woord was de 

‘correcte’ respons. De plaatsing van de vier worden waren willekeurig voor elk item. 

Het was niet alleen een test van emotieherkenning omdat de woorden zowel affectieve 

als non-affectieve (cognitieve) mentale staten bevatten.  

Procedure.  

Leerlingen kregen de Eyestest uitgereikt en eventueel een pen wanneer ze hierover 

niet beschikten. De instructie zag er als volgt uit: “Voor je liggen 28 foto’s waarop 

ogen van mensen te zien zijn. Onder deze foto’s staan 4 woorden. Kijk goed naar de 

foto’s en kies dan het woord dat het beste past bij wat de persoon denkt of voelt. Zet 

een rondje om het juiste woord”. Ter verduidelijking kregen ze een foto te zien van 

een man met de volgende emoties eronder: Jaloers, Bang, Ontspannen en Kwaad. De 

laatste emotie was de goede gezichtsuitdrukking van de emotie dus was dit woord 

omcirkeld. Ook was in het voorbeeld te zien hoe de jongeren een fout antwoord 

moesten verbeteren. De volgende punten werden nog even nadrukkelijk aangestipt: 

“let op dat je geen foto’s overslaat, het gaat om je eerste reactie, gok als je het niet 

weet, omcirkel nooit meer dan 1 woord”.  

De onderzoeksleider benadrukte tijdens het uitdelen van de vragenlijsten dat 

het om een eerste indruk ging en dat de jongeren niet lang na hoefden te denken over 

hun antwoord. 

Design en statistische analyse. 

De analyses werden in een within-subjects en een between-subjects design uitgevoerd.  

Omdat in het onderzoek werd gekeken naar veranderingen bij personen en verschillen 

tussen groepen. Een mixed-model werd uitgevoerd via een generaal lineair model 

voor herhaalde metingen. Daarnaast werd gekeken naar de relatie tussen andere 

metingen en de Eyestest door middel van berekening van de correlaties.  
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Conflictscenario.  

Conflicthantering was een gedrag waar perspectief nemen voor nodig was. Het 

volgende scenario was afgeleid uit het onderzoek van Jensen-Campbell en Graziano 

(2001). De keuzes voor conflictoplossing voor de vignetten kwamen van Sternberg en 

Sariano (1984) en Vuchinich (1990). De oplossingstactieken waren verdeeld onder 

verschillende relatietypes (familie, ouders, klasgenoten, romantische partners, 

vrienden, leraren). Interne consistentie varieerde van .74 (dreiging) tot .86 

(verminderen eisen) met een gemiddelde interne consistentie van .81.  

 

Procedure.  

Bij de nameting kregen de leerlingen na het invullen van de Eyestest de 

conflictscenario’s uitgereikt. De volgende aanwijzingen werden schriftelijk gegeven 

op het eerste blad van de scenario’s. “Wat is een goede of slechte manier om deze 

ruzies op te lossen? Scoor bij deze 6 conflicten, elke oplossing van 1 ( slechte keuze) 

tot 5 (goede keuze). Meestal zijn er meerdere mogelijkheden om conflicten op te 

lossen en wij willen weten welke optie voor jou de beste is. Niemand weet je 

antwoord dus probeer zo eerlijk als mogelijk te beantwoorden”. Het voorbeeld dat 

werd gegeven is: “Je gaat naar de supermarkt en wilt een pizza kopen. Maar de 

pizza’s zijn op. Oplossing: Ik ga naar een andere supermarkt. (1=slechte keuze, 2= 

beetje slechte keuze, 3= geen slechte en geen goede keuze, 4= beetje goede keuze en 

5= goede keuze)”.  

Design en statistische analyse. 

Door middel van een factoranalyse werd nagegaan of er sprake was van een aantal 

latente factoren, die mogelijk correlaties tussen de variabelen verklaarden. Vervolgens 

keken we naar de betrouwbaarheid van de schaal door middel van de Cornbach’s 

alpha. Tot slot voerden we een variantie analyse uit om de mogelijke hoofdeffecten en 

interactie effecten te achterhalen. We verwachtten een interactie-effect tussen 

aanwezigheid bij tentoonstelling en constructieve omgang met conflicten.  

Bij het toetsen van deze hypothesen werd gebruik gemaakt van alfa =.05. 

 
Psychologische variabelen vragenlijst.  

Met deze vragen bestuderen we de mogelijke variabelen die de verandering in 

perspectief nemen konden verklaren. De vragen waren gebaseerd op het model van de 
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stichting Critical Mass. Bij het opstellen van de stellingen was rekening gehouden met 

de vuistregels uit van Assen en van der Ark (2006). Op een 5-puntsbeoordelingsschaal 

konden de deelnemers aangeven of ze het wel niet een zijn met de stellingen. Tijdens 

een pilot studie (n=14) is gekeken naar de reacties van leerlingen op de vragenlijst. 

Bij onduidelijkheid van vragen werden deze items aangepast voor de daadwerkelijke 

meting.  

Procedure. 

De instructie van deze vragenlijst zag er als volgt uit:  

“Deze 18 vragen gaan o.a. over hoe jij de tentoonstelling hebt ervaren. Er bestaan 

steeds 5 antwoordopties. Er zijn geen goede of foute antwoorden. We zijn benieuwd 

naar je mening. Zet 1 rondje om het getal dat op jou van toepassing is. Onthoud de 

volgende punten bij het geven van je mening: Let op dat je alle vragen beantwoordt, 

sla er geen over. Lees elke vraag goed. Omcirkel nooit meer dan 1 getal op de schaal”. 

Met een voorbeeld kregen de jongeren uitgelegd hoe ze antwoord moesten geven en 

hoe ze een foute keuze konden verbeteren. Een voorbeeld: 

“Ik vind appels lekker (Helemaal mee oneens=1, Oneens =2, Neutraal = 3, Mee eens 

= 4, Helemaal mee eens = 5)”. De start van de vragen werd aangegeven met de 

volgende zin: “In hoeverre ben jij het eens met de volgende stellingen?” 

Design en statistische analyse. 

Deze vragenlijst werd één enkele keer afgenomen omdat de mogelijke verklarende 

effecten van variabelen werden bestudeerd. Aan de hand van een multipele regressie 

analyse werd gekeken naar welke onderdelen van de tentoonstelling voorspellers 

waren voor een verandering in perspectief nemen.  

 

3. Resultaten. 

3.1 Theorie van Gepland gedrag.  

De eerste hypothese was dat een positieve attitude en een sterke waargenomen 

gedragscontrole positief samenhingen met de intentie tot perspectief nemen.  

Uit de berekening van de correlaties tussen attitude, waargenomen 

gedragscontrole en intenties kwamen geen significante relaties, (r(159) =.021, p<.05) 

en (r(159) =.071 p<.05), zie tabel 3.1. Via een meervoudige regressie-analyse werd 

gekeken of de variabelen, attitude en waargenomen gedragscontrole, voorspellers waren 

voor de intentie tot het gedrag. Hier kwam geen significant resultaat uit F (2,158) =.413, 

p=.662. Wanneer de tentoonstelling de attitudes, gedragscontrole en intenties van de 
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jongeren beïnvloedde, zouden significante verschillen moeten bestaan tussen de twee 

groepen. Aan de hand van drie onafhankelijke t-testen werd gekeken of deze effecten 

daadwerkelijk verschenen. Als eerste is naar het verschil gekeken in attitudes van de 

experimentele en controlegroep. Het gemiddelde voor de experimentele conditie was 

3.51 (SD =.61) en voor de controle conditie 3.58 (SD =.53 ). Het verschil was niet 

significant t (157) = -.77, p =.44 (tweezijdig). De waargenomen gedragscontrole werd 

als tweede geanalyseerd. Er werd geen significant verschil gevonden t (173)= -.63, 

p=.53 (tweezijdig), tussen de experimentele groep (M=3.34, SD=.87) en de controle 

groep (M= 3.50, SD=.79).Tot slot werd naar de verschillen in gemiddelde scores naar 

intentie tot het gedrag gekeken. Uit de t-toets kwam een zelfde resultaat als bij de 

eerdere variabelen van gepland gedrag. De experimentele conditie (M =3.08, SD 

=.70) en de controle conditie (M = 3.07, SD =.75 ) verschilden niet significant van 

elkaar, t (174) = 0.42, p =.97(tweezijdig). De relatie met andere effectmeting wordt 

weergegeven bij de bespreking van de resultaten bij de frequentie van perspectief 

nemen.  

Kortom de gevonden resultaten leverden geen ondersteuning voor de 

veronderstelling dat attitudes en waargenomen gedragscontrole positief samenhangen 

met intentie en dat deze verschillen voor de experimentele en controle groep.  

 
Tabel 3.1 Correlaties tussen verschillende metingen van perspectiefinname (Pearson’s 
R). 
 

 1 2 3 4 5 6 

1. Eyesscore 2       

2. Eyesscore 1 .448**       

3, Frequentie 
perspectief 
nemen 

.058 .004    
 

4. Waargenomen 
Gedragscontrole 

.035 .049 .046   
 

5. Attitude -.171 .048 .133 .066   

6. Intentie -.072 -.013 .210* .071 .021  

Notitie. *p <.05, ** p < .01. 
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3.2 Frequentie perspectief nemen. 

Met de frequentie-vragenlijst werd de verwachting gemeten dat jongeren uit de 

experimentele conditie vaker keken vanuit het perspectief van de ander dan de 

jongeren uit de controle conditie. De Cronbach’s alpha van de test was .789, we 

konden veronderstellen dat wanneer we de test nogmaals zouden afnemen hetzelfde 

resultaat zou volgen. 

Uit de uitkomsten bleek dat de frequentie van perspectief nemen niet werd 

verhoogd door de manipulatie, de tentoonstelling. Uit de univarate variantie analyse 

kwam geen significant verschil tussen de leerlingen die wel of niet het programma 

hadden doorlopen (M = 3.02 exp, M = 3.04 con; F(1,165)=.137, p =. 711, Cohen’s d = 

.001).   

Wel kwam een significant resultaat uit de analyse naar de relaties tussen de 

theorie van gepland gedrag variabelen en perspectief nemen. Intentie tot het gedrag en 

de gemiddelde frequentie voor perspectief nemen hingen positief samen met een 

correlatie van , (r(159) = , 210, p<.05. Dit is een klein geobserveerd effect (Zie tabel 

3.2). Een regressie-analyse van intentie op mate van perspectief nemen gaf geen 

significant verschil F(1, 165) =.801, p=.435. Kortom, intentie verklaarde niet voor een 

deel de variantie voor de frequentie van perspectief nemen.  Met andere woorden 

konden we stellen dat jongeren in de experimentele conditie niet vaker het perspectief 

namen dan jongeren in de controle conditie. Tussen de intentie tot het gedrag en de 

frequentie van perspectief nemen bestond wel een positief verband.  

 

3.3 E-tekenen. 

Zorgde een training met perspectief nemen ervoor dat mensen eerder de E tekenden 

vanuit het perspectief van de ander en zich spontaan aanpasten? Deze veronderstelling 

werd gemeten aan de hand van de E-tekentaak. De resultaten ondersteunden niet het 

voorspelde verschil in de richting waarin de E zou worden getekend. Mensen die naar 

de tentoonstelling waren geweest hadden geen hoger percentage van de E in de goede 

richting (ander-gericht). In de experimentele conditie tekende 64.4% van de 

deelnemers de E zodat het goed was te lezen vanuit een perspectief van de ander. In 

vergelijking tot 69.9% van de deelnemers in de controle condities. Het verschil was 

niet significant x2(l, N 184) = .403 p.526.  

Hieruit volgde dat de leerlingen die de tentoonstelling hebben doorlopen zich 

niet meer spontaan aanpasten aan het perspectief van de andere en de E vaker vanuit 
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het perspectief van de ander tekenden. Voor de samenhang tussen het E-tekenen en de 

andere metingen werd een Pearson’s rho berekend, hier kwamen geen significante 

resultaten uit.  

 

3.4 Eyestest. 

De verwachting dat jongeren beter werden in het herkennen van emoties werd 

gemeten door de Eyestest. In een test van 28 items, met vier antwoordopties, was een 

score van 9 of meer boven het kansniveau (Binomial Test, p < 0.05). Alle 

proefpersonen scoorden hierboven. Baron-Cohen, Wheelwright en Hill (2001) stelden 

dat volwassenen uit de oorspronkelijke populatie een gemiddelde score van 18.8 (SD= 

2.5) lieten zien. In deze studie was het gemiddelde tijdens de voormeting 19.12 

(SD=3.02). Deze uitkomsten toonden aan dat de test werd uitgevoerd bij een 

‘normale’ populatie.  

Omdat deelnemers de Eyestest tweemaal hebben ingevuld werd een test-

hertest betrouwbaarheid berekend. Zo kon gecontroleerd worden of beide metingen 

ongeveer dezelfde resultaten gaven, zodat de test stabiel was over tijd. De grootte van 

de samenhang was in dit geval net voldoende r= 0.605 p<0005 (Evers,2004). Een 

mogelijke verklaring voor deze betrouwbaarheid was dat de controlegroep lager 

scoorde op de tweede meting vergeleken met de eerste meting.   

 Om naar de verschillen binnen en tussen de groepen te kijken werd een mixed 

ANOVA uitgevoerd. We analyseerden de verschillen tussen twee onafhankelijke 

groepen en deden een herhaalde meting bij de deelnemers. De gemiddelden van de 

twee groepen staan weergegeven in tabel 3.4.1. De experimentele groep scoorden niet 

significant hoger op de Eyestest dan de controle groep, F(1, 133) = 1,970, p= ,163, het 

verwachtte hoofdeffect bleek niet uit de uitkomsten.  

Tabel 3.4.1 Gemiddelde scores op de Eyestest voor de experimentele (N=72) en 

controle groep (N=63) 

 Experimentele Groep Controle groep 

  
Gemiddelde 

Std. 
Deviatie Gemiddelde 

Std. 
Deviatie 

Eyestest1 19,11 2,41 19,33 2,84 

Eyestest2 19,83 2,51 18,51 2,89 
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De interactie tussen tijd en groep behaalde wel een statistische significant 

niveau, F (1, 133)=10.82, p = .001. Zoals in figuur 3.4.2 is weergegeven betekende dit 

dat een gemiddeld effect was te zien tussen de twee variabelen; groep en tijd. Om te 

controleren of het gevonden effect stond voor een daadwerkelijk verschil binnen de 

groep op tijdstip 1 en 2, voerden we een gepaarde vergelijking uit. Hieruit bleek dat 

voor beide groepen een significante verandering te zien was, experimentele groep  

(MD=.-722, p=.026) en controlegroep (MD=.825, p=.018)  Deze resultaten 

ondersteunen gedeeltelijk de onderzoekshypothese aangezien we daar een significante 

verandering voor de experimentele groep verwachtten. Maar een significante daling in 

de scores voor de controlegroep werd niet verwacht. Met andere woorden de invloed 

van tijd had een verschillend effect voor beide groepen. De jongeren die naar de 

tentoonstelling waren geweest scoorde hoger op de tweede meting terwijl de jongeren 

die niet het programma hadden doorlopen lager scoorde op de twee meting vergeleken 

met de eerste Eyestest.  
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Figuur 3.4.2 Gemiddelde scores op de Eyestest voor de experimentele (N=72) en de 

controle (N= 63) groep. 
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 3.5 Conflicthanteringstrategieën.  

De voorspelling was dat de tentoonstelling INBOX invloed had op het gedrag van 

jongeren. De hypothese luidde dat leerlingen constructiever met conflicten zouden 

omgaan na het doorlopen van het programma (Hypothese 5). We voerden een 

factoranalyse uit om te controleren of onderliggende variabelen de effecten konden 

verklaren. In tabel 3.5.1 zijn de drie componenten gepresenteerd die uit de factor-

analyse kwamen. Ten eerste, vormden lichamelijke kracht, slecht gevoel geven, 

dreigen en boos weglopen een component. Deze conflicthanteringstrategieën zou je 

kunnen plaatsen onder de keuze voor machttoepassing tijdens een conflict. Ten 

tweede, werd een component bepaald door houding veranderen, hulp vragen en 

compromis sluiten. Deze drie strategieën vallen onder de conflictstrategie van 

onderhandelen.  Ten derde, maakten afwachten en neerleggen deel uit van een 

component. Dit component werd gezien als de keuze voor terugtrekken uit het 

conflict.  

 

Tabel 3.5.1 Geroteerde componenten matrix van conflictstrategieën.  

Component 
 

1 2 3 

Lichamelijke 
kracht 

,722 ,130 -,047 

Afwachten -,007 ,874 ,042 

Neerleggen ,099 ,897 ,060 

Houding 
veranderen 

-,109 ,054 ,857 

Hulp ,497 ,231 ,603 

Slechtgevoel ,748 -,164 ,082 

Boos weglopen ,627 ,334 -,204 

Compromis -,431 -,086 ,714 

Dreigen ,793 -,007 -,285 

 

Zoals gepresenteerd in tabel 3.5.2 correleerden de items met elkaar die bij hetzelfde 

construct hoorden. Dus voor macht, correleren lichamelijke kracht, slecht gevoel 

geven, boos weglopen en dreigen. Compromis en houding veranderen correleerden 
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met elkaar en vielen onder het construct onderhandelen. Onder het construct 

terugtrekken vielen afwachten en neerleggen, ook deze items hingen positief samen. 

Om te controleren of jongeren verschillend reageerden per scenario werd een 

betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. Voor het vijfde scenario(vrienden) werd voor 

compromis en hulp vragen een zeer lage betrouwbaarheid gevonden. Dit item is dan 

ook verwijderd uit verdere analyses. Dit leidde tot een Cronbach’s alpha van 0.56 

(N=146) over alle scenario’s.  

 

Tabel 3.5.2 Correlaties tussen items (N=169) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. lichamelijke 
kracht 

         

2. afwachten ,120         

3. neerleggen ,170* ,639**         

4. houding 
veranderen 

-,078 ,081 ,079       

5. hulp ,186* ,156* ,271**  ,335**       

6. slechtgevoel ,377**  -,037 -,011 -,083 ,266**      

7. weglopen ,405**  ,168* ,291**  -,211**  ,268**  ,314**     

8. compromis -,245**  -,001 -,082 ,513**  ,081 -,209**  -,378**    

9. dreigen ,551**  ,034 ,045 -,267**  ,197* ,461**  ,406**  -,520**   

Notitie. *p <.05, ** p < .01. 
 

De gemiddelden en standaarddeviaties van de conflictstrategieën zijn 

weergegeven in tabel 3.5.3. Bij de analyse van verschillen tussen groepen werd een 

significant verschil gevonden voor de strategie, terugtrekken F(1,167) = 5.362, p 

=.022. Echter deze variabele leverde weinig onderbouwing voor onze 

veronderstelling. Samengevat gingen jongeren niet constructiever om met conflicten 

na hun deelname aan de tentoonstelling INBOX.  

 
Tabel 3.5.3 Gemiddelden conflictstrategieën.  

 Experimentele Groep Controle groep 

  
Gemiddelde 

Std. 
Deviatie Gemiddelde 

Std. 
Deviatie 
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Macht 2,04 ,64 2,06 ,56 

Terugtrekken 2,47 ,77 2,23 ,54 

Onderhandelen 3,52 ,60 3,43 ,60 

Notie. Scores variëren van 1 -5. 

De samenhang tussen de conflicthantering en andere metingen zijn 

gepresenteerd in tabel 3.5.4. De conflictstrategie macht hing negatief samen met de 

Eyesscores, (r(140) = -.189, p<.01) In zijn geheel verklaarden de conflictstrategieën 

7,9% van de variantie van de Eyesscore, F(3,153) = 3.904 p =  .010. De keuze voor de 

strategie van macht verklaarde voor het grootste deel de Eyesscore met 5,8% (B=-

.245 p=0,004) Dit houdt dat voor het gebruiken van macht tijdens een conflict een 

negatieve relatie bestaat met een score op de Eyestest. Dus hoe hoger de score op deze 

strategieën hoe lager de score op emotieherkenning.  

De gerapporteerde frequentie van perspectief nemen hing negatief samen met 

de machtstrategie (r(140) =-.187, p<.01). In zijn geheel verklaarden de 

conflictstrategieën 4,4 %  van de variantie van de frequentie voor perspectief inname , 

F(3,144) = 2.288, p =  .081. Dit effect is echter wel marginaal te noemen. De keuze 

voor het gebruik van een machtstrategie verklaarde wel significant een deel van de 

frequentie tot perspectief inname met 3,2% met een beta van -.181 en p=.028 

 

Tabel 3.5.4 Conflictstrategieën en effectmetingen.  

 

 

3.6 Psychologische variabelen.  

De verwachting was dat de veranderingen in perspectief nemen beïnvloed werden 

door de betrokken begeleiding, het actieve leren en de aansprekende vormen van de 

tentoonstelling (Hypothese 6). Om te controleren of de drie vormen van innovatieve 

educatie daadwerkelijk terugkwamen in de vragenlijst keken we naar de correlaties 

 

Eyesscore2 

Gemiddelde 
perspectief 

nemen. 
Gedrags- 
controle Attitude Intentie 

Macht -,189* -,187* -,060 -,101 -,030 

Terugtrekken -,095 ,031 ,104 -,007 ,095 

Onderhandelen ,021 ,109 ,092 -,016 ,030 
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(Zie tabel 3.6.1). De relaties die samenhingen boven een Pearson’s r van .30 worden 

besproken. Ten eerste, het item “De begeleider luisterde naar mijn mening en 

verhalen” hing positief samen met de mate waarin de jongeren de tentoonstelling leuk 

vonden, (r(79) = , 457, p<.01. En met de vraag “Tijdens de tentoonstelling ben ik 

erachter gekomen wat het effect is van mijn gedrag op anderen” r(79) = , 348, p<.01.  

Daarnaast met de stelling “ de tentoonstelling was moeilijk te begrijpen “r(79) = , 

334, p<.01. Deze samenhang zouden we kunnen koppelen onder de betrokken 

begeleiding die de tentoonstelling probeerde uit te dragen.  

Ten tweede, het item “Tijdens de tentoonstelling ben ik erachter gekomen wat 

het effect is van mijn gedrag op anderen” correleerde met “ Door de tentoonstelling 

snap ik beter hoe mijn klasgenoten in elkaar zitten” en “Ik heb tijdens de 

tentoonstelling zelf gevoeld het is om buitengesloten te worden”, r(79) = , 442, p<.01 

en r(79) = , 328, p<.01. “Ik heb tijdens de tentoonstelling zelf gevoeld hoe het is om 

iemand te beoordelen op zijn uiterlijk” en  “als er onderwerpen werden besproken, 

bedacht ik me hoe die in mijn eigen leven voorkomen”, r(79) = , 447, p<.01.Naar 

aanleiding van deze relaties zou gesteld kunnen worden dat deze verbanden stonden 

voor het actieve leren van de tentoonstelling.  

Ten derde, tussen de stellingen “De onderwerpen die werden besproken 

werden uitgelegd met voorbeelden  uit mijn groepje” en “Door de tentoonstelling snap 

ik beter hoe mijn klasgenoten in elkaar zitten” bestond een positieve relatie, r(79) = , 

364, p<.01. 

Ten vierde, was een positieve relatie te zien tussen “Ik heb tijdens de 

tentoonstelling zelf gevoeld hoe het is om iemand te beoordelen op zijn uiterlijk” en 

“Tijdens de tentoonstelling ben ik erachter gekomen wat het effect is van mijn gedrag 

op anderen”, r(79) =, 302, p<.01. Tot slot bestond een verband tussen het beoordelen 

op het uiterlijk en door de tentoonstelling beter begrijpen hoe klasgenoten in elkaar 

zitten, r(79) =, 343, p<.01. Deze relaties zouden de bewustwording onder jongeren 

kunnen weergeven die de stichting probeert te bereiken.  

 

Tabel 3.6 Correlaties tussen items van de psychologische variabelen.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Ik vond het leuk om de 

tentoonstelling te bezoeken 
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2. Ik ben er achtergekomen  

dat ik het gedrag dat we tijdens  

de tentoonstelling besproken  

hebben, ook zelf doe 

.205*             

3. De begeleider luisterde naar  

mijn mening en mijn verhalen 
.457**  .274**             

4. Tijdens de tentoonstelling  

ben ik erachter gekomen  

wat het effect is van mijn  

gedrag op anderen 

.144 .159 .348**            

5. Door de tentoonstelling  

snap ik beter hoe mijn  

klasgenoten in elkaar zitten. 

.162 .124 .245* .442**           

6. Ik heb tijdens de  

tentoonstelling zelf gevoeld  

hoe het is om buitengesloten te 

worden 

.167 .150 .243* .328**  .288**          

7. De onderwerpen die werden 

besproken werden uitgelegd met 

voorbeelden uit mijn groepje 

.027 .040 .226* .255* .364**  .132        

8. De tentoonstelling was  

moeilijk te begrijpen 
.219* .126 .334**  .065 .003 .073 .127       

9. Ik heb tijdens de  

tentoonstelling zelf gevoeld  

hoe het is om een ruzie te 

hebben 

-.027 .096 -.096 .130 .279**  .280**  .210* -.146      

10. Als er onderwerpen werden 

besproken, bedacht ik me  

hoe die in mijn eigen leven 

voorkomen 

-.012 .235* .195 .260* .225* .447**  .142 .140 .140     

11. Ik voelde me op mijn  

gemak bij de begeleider 
.247* -.139 .276**  .180 .229* .098 .158 .260* -.005 .188    

12. Ik heb tijdens de  

tentoonstelling zelf  

gevoeld hoe het is om  

iemand te beoordelen op 

 zijn uiterlijk 

.072 .220* .113 .302**  .343**  .213* .235* -.013 .204* .100 .206*   

13. Op school hebben we al  

veel tijd besteed aan de  

besproken onderwerpen 

.182 -.006 .013 .213* .291**  .197 .042 -.137 .233* -.006 .039 .153  
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Notitie. *p <.05, ** p < .01 
 

Vervolgens werd gekeken naar de relatie tussen de Eyesscore en de kenmerken 

van de tentoonstelling. Een standaard meervoudige regressie analyse werd gebruikt om 

de voorspellende waarden van de kenmerken van de tentoonstelling voor de Eyesscore 

te achterhalen. In totaal verklaarden de psychologische variabelen 29,4% van de 

variantie van de Eyesscore, F(13,82) = 1.763, p =.073. Dit effect was niet significant 

maar marginaal te noemen. 

De vraag “De begeleider luisterde naar mijn mening en mijn verhalen” 

verklaarde wel een significant percentage, namelijk 10.6% met gestandaardiseerde beta 

van -.429, p =.006. De negatieve beta duidt op een negatieve relatie tussen de twee 

scores. Dit resultaat ondersteunt niet de hypothese dat de werkvormen van Critical 

Mass bijdragen aan de verandering op de mate van perspectiefinname.  

Voor de vragenlijst naar de frequentie van perspectief nemen werden geen 

verklarende psychologische variabelen gevonden.  

De relatie van de psychologische variabelen tot het e-tekenen werd getoetst 

aan de hand van een logistische regressie analyse. Voor één variabele werd een effect 

gevonden, namelijk de mate waarin de jongeren de tentoonstelling leuk vonden. Dit is 

de belangrijkste factor die beïnvloedde of de persoon een E voor zichzelf of de ander 

tekent. De B gaf aan of het positieve of negatieve relatie was, B = .821, SE =.381, p= 

0.031.  Positieve B waarde indiceerde dat een hogere score op “Ik vond het leuk om 

de tentoonstelling te bezoeken” zorgde voor een hogere kans om de E vanuit eigen 

perspectief te tekenen. 

De psychologische variabelen samen vormden geen significant verklarend 

model voor attitude, F(13,79) = 1.11, p =  .363. 

Voor 50,6 % verklaarden de psychologische variabelen samen de variantie in 

de intentie tot perspectief inname, F(13,78) = 6.12, p =.000. Het grootste deel van de 

variantie in intenties werd verklaard door de vraag “Door de tentoonstelling snap ik 

beter hoe mijn klasgenoten in elkaar zitten” met 5.6%, beta =.298, p =.004. 4% van de 

variantie in intenties werd significant verklaard door “De onderwerpen die werden 

besproken werden uitgelegd met voorbeelden uit mijn groepje” met een beta van -.226, 

p =.014. “Ik heb tijdens de tentoonstelling zelf gevoeld hoe het is om iemand te 

beoordelen op zijn uiterlijk” verklaarde 3.4%, beta =.211, p =.024. 

Voor de variabele gedragscontrole werden geen verklarend model van 
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kenmerken van de tentoonstelling gevonden, F(13,77) = 1.15, p =.335. 

De psychologische variabelen samen vormden geen significant verklarend 

model voor de conflictstrategie, terugtrekken, F(13,63) =.832, p =.625. Maar de vraag 

“Ik ben er achtergekomen dat ik het gedrag dat we tijdens de tentoonstelling besproken 

hebben, ook zelf doe” verklaarde op zich het grootste deel van de variantie in de 

conflicthanteringstijl, terugtrekken in de experimentele conditie met 5.7%, beta =.-

.286, p =.044. 

Voor de conflicthanteringstrategie onderhandelen was een marginaal effect te 

vinden voor de psychologische variabelen namelijk F(13,63) = 1.695, p =.084. “De 

begeleider luisterde naar mijn mening en mijn verhalen”verklaart 4,5%, beta =.278, p 

=.054 en was tevens een marginaal effect. 

De psychologische variabelen vormden samen geen significant verklarend 

model voor de conflictstrategie macht F(13,63) =.699, p =.758. 

 
4. Discussie en Conclusie. 

4.1 Terugkoppeling resultaten.  

De onderzoeksvraag die in deze studie centraal stond was: Wat is het effect van de 

tentoonstelling bij de jongeren? Ten eerste, veronderstelden we dat een positieve 

attitude en een sterke waargenomen gedragscontrole positief zou samenhangen met de 

intentie tot perspectief nemen. Uit de analyses kwam geen significante relatie naar 

voren tussen attitude, waargenomen gedragscontrole en intentie. Deze uitkomsten zijn 

in tegenstelling tot de bevindingen van Azjen (1991). Een mogelijke verklaring zou 

kunnen zijn dat derde variabelen de relatie hebben beïnvloed. Bijvoorbeeld gedrag in 

het verleden, subjectief ervaren norm of motivatie. Deze mogelijke variabelen zijn 

niet opgenomen bij de vragen voor theorie van gepland gedrag (Sutton & Sheeran, 

2003).  

Uit de analyses kwam dat intenties en de andere gedragsmaten niet 

samenhingen. Dit kan komen door het lange interval tussen de meting van de intentie 

en het gedrag. De tweede Eyestest, het conflictscenario en het perspectief nemen 

werden twee weken later afgenomen waardoor de kans groot is dat gebeurtenissen 

plaatsvinden die de intentie veranderen (Sutton & Sheeran, 2003). Daarnaast hoeven 

de deelnemers voor de beantwoording van de vragen van theorie van gepland gedrag 

het gedrag niet echt uit te voeren. Ze kunnen een hypothetisch antwoord invullen. 
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Bijvoorbeeld, ik zou de komende tijd een perspectief in kunnen nemen. Door deze 

hypothetische antwoorden kan de voorspellende waarde van de intentie sterk dalen.  

Bovendien is het principe van correspondentie in de praktische toepassing van 

de theorie van gepland gedrag niet uitgevoerd. De vragenlijst naar intenties berust op 

een zelfrapportage terwijl de meting van gedrag is gebaseerd op een prestatiemeting, 

een automatische gedragsreactie(zoals het E tekenen) of een scenario.  

Uit de resultaten bleek dat geen significant verschil tussen de scores van de 

groepen op de theorie van gepland gedrag vragen. Deze uitkomst komt overeen met 

de onderzoeksresultaten van Sheeran et al. (2001). Zij stelden dat de TPB minder 

voorspellend is voor een gedragsverandering.  

Ten tweede, namen we aan dat een verschil bestond tussen de groepen in de 

frequentie van perspectief nemen. De jongeren die naar de tentoonstelling waren 

geweest zouden achteraf vaker het perspectief van een ander innemen dan de jongeren 

die niet aan het programma hebben meegedaan. De data ondersteunt deze 

veronderstelling niet. Een mogelijke uitleg voor deze uitkomst is te vinden in de 

schaal waarmee de frequentie van perspectief nemen is gemeten. De schaal van Davis 

(1983) die bij deze meting is gebruikt meet de motivatie om het perspectief te nemen 

over vele situaties en instanties. Het is dus meer een algemene neiging tot het 

perspectief nemen van anderen. Bij deze meting wordt geen rekening gehouden met 

de mogelijke invloed van de situatie. Terwijl de omgeving als belangrijke beïnvloeder 

wordt gezien in de mate van perspectief nemen (Gehlbach et al., 2008).  

Een andere verklaring voor de weinige effecten is dat de schaal een zeer 

expliciete meting is waarin de sociale gevoeligheid hoog ligt. Beide groepen zullen 

gemotiveerd zijn om een gepast antwoord te geven (Koole, Dijksterhuis & van 

Knippenberg, 2001). De resultaten geven wel ondersteuning voor de eerder besproken 

studies die stellen dat alleen expliciete metingen niet voldoende zijn om een construct 

te meten (Dovido, Kawakami & Gaertner 2002).  

Wel is een klein verband gevonden tussen de gerapporteerde intentie en de 

frequentie tot perspectief nemen. Jongeren die positief scoorden op intentie scoorden 

in enige mate ook positief op de frequentie voor het gedrag. Deze expliciete meting 

geeft de jongeren de ruimte om na te denken over hun mate van perspectief nemen en 

hangt dus samen met de motivatie van de jongeren (Fazio & Olson, 2003). 

Ten derde, hadden we de veronderstelling dat jongeren uit de experimentele 

conditie vaker kijken vanuit het perspectief van de ander dan de jongeren uit de 
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controle conditie. De verwachting was dus dat de jongeren de E vaker vanuit het 

perspectief van de ander zullen tekenen dan de controlegroep.  De uitkomsten van de 

analyse gaven geen onderbouwing voor deze hypothese. Er werd geen significant 

verschil vertoond tussen de experimentele en controle groep in de richting waartoe ze 

de E tekende. Een mogelijke reden zou kunnen zijn dat in eerdere studies de 

proefpersonen geprimed werden in een gecontroleerde situatie (Galinsky et al., 2006). 

In deze studie was dit niet het geval. De ervaringen die tijdens de tentoonstelling zijn 

opgedaan kunnen variëren, waardoor de manipulatie voor het E-tekenen kan 

verschillen per deelnemer. Daarnaast is het moeilijk om een manipulatie-check uit te 

voeren bij deze test. Wanneer direct aan de jongeren zou worden gevraagd vragen of 

ze zelfbewust waren, zou waarschijnlijk een bevestigend antwoord volgen (Hass, 

1984).  

Een voorspeller voor de richting van de E was de mate waarin de jongeren de 

tentoonstelling leuk vonden. Wanneer ze het leuk vonden hadden ze een grotere kans 

om de e vanuit zichzelf te tekenen. Een vrije interpretatie van dit resultaat is dat 

wanneer de jongeren het naar hun zin hebben gehad tijdens de tentoonstelling zij 

minder zelfbewust zijn. Dit is echter een redenering die nog niet empirisch is getoetst.  

Ten vierde was de voorspelling dat jongeren die de tentoonstelling hebben 

doorlopen een hogere score zullen behalen op de Eyestest. De jongeren zouden beter 

worden in het waarnemen van andermans emoties. Deze verwachting werd niet 

ondersteund door de resultaten. In tegenstelling tot de aannames van Richell et al. 

(2003) die stelden dat de Eyestest een goede meting is om individuele verschillen te 

meten in een sociaal domein. Een mogelijke reden zou kunnen zijn dat de Eyestest in 

de sociale studies vooral wordt gebruikt bij mensen met psychische stoornis. Alleen 

de vergelijkingsgroep is dan een ‘normale’ algemene populatie (Baron-Cohen et al., 

2001) Daarbij zijn deze studies vooral onder volwassenen gedaan en niet in de 

leeftijdscategorie van de huidige studie.  

Wel was er een interactie-effect te zien tussen tijd en groep op de scores van 

de Eyestest. De score van de experimentele groep was significant hoger op de tweede 

meting dan de eerste meting. Dit effect was niet te zien bij de controlegroep, deze 

deelnemers scoorden zelfs significant lager op meting 2 dan meting 1. Men zou 

hieruit kunnen afleiden dat de motivatie om de emoties te herkennen hoger ligt bij de 

experimentele groep dan bij de controle groep. Dit is echter een vrije interpretatie en 

voor deze veronderstelling zijn geen metingen verricht.  
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De lage samenhang van de Eyestest met andere metingen kan verklaard 

worden aan de hand van de bevindingen van Ciarrochi et al. (2001). Zij vonden dat 

zelfgerapporteerde perspectief nemen niet overeenkomt met de scores op de 

prestatiemeting.  

Ten vijfde was de verwachting dat de tentoonstelling INBOX invloed heeft op 

het gedrag van jongeren. De hypothese luidde dat leerlingen leren constructiever met 

conflicten om te gaan na het doorlopen van het programma. Ook deze hypothese kan 

niet berusten op de uitkomsten uit de bestudering van de effecten uit het onderzoek.  

Een mogelijke verklaring is dat er geen verschillen zijn gevonden in de mate van 

perspectief nemen van de jongeren. Uit de studie van Rizkalla et al. (2008) bleek dat 

perspectief nemen een cruciaal punt is in de constructieve hantering van conflicten. 

Mensen die zich inleven in de ander passen vaker een probleemoplossende of 

toegevende conflictstijl toe. De bekwaamheid om emoties te herstellen en de 

bereidheid om te kunnen vergeven werd volledig of deels gemedieërd door perspectief 

nemen. Voor de factoren van constructief omgaan met conflicten werd geen bewijs 

geleverd en dit kan hebben gezorgd voor een verlies aan significante resultaten voor 

het conflictgedrag.  

Voor de samenhang tussen emotie herkennen en conflicthantering is wel 

ondersteuning gevonden. De score op de Eyestest 2 en de keuze voor de 

machtstrategie hadden een negatief verband. Dit resultaat biedt ondersteuning voor de 

modellen die veronderstellen dat het herkennen van emoties een relatie heeft met de 

omgang met conflicten (Rizkalla et al., 2008). Uit deze uitkomsten kunnen we 

afleiden dat jongeren die lager scoorden op macht hoger scoorden op de tweede 

meting van de Eyestest.  

Het uitblijven van een verband tussen de theorie van gepland gedrag en de 

conflicthanteringstrategieën kan verklaard worden aan de hand van de eerdere 

tekortkomingen tijdens de meting van deze variabelen. De uitgebleven correlatie 

tussen de e-tekentaak en conflicthantering kan worden verklaard aan de hand van de 

onderzoeksresultaten van Steins en Wicklund (1996). Zij vonden dat ‘sociale druk’ 

zorgde voor meer perspectief nemen zolang dat een conflict afwezig was. Maar zodra 

een conflict ontstond leidde de ‘sociale druk’ tot een stop op perspectief nemen. In het 

kader van de huidige studie zou dit kunnen verklaren waarom de twee metingen niet 

correleren.  
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Ten slotte, stelden we dat de veranderingen in perspectief nemen werden 

beïnvloed door de betrokken begeleiding, het actieve leren en de aansprekende 

vormen van de tentoonstelling. Hier is gedeeltelijk bewijs voor gevonden uit het 

onderzoek. We vonden dat de intentie om perspectief te nemen voor het een deel werd 

verklaard door de bewustwording over hoe hun klasgenoten denken. Een andere 

psychologische variabele die voor variantie zorgde was de betrokken begeleiding voor 

de Eyesscore. Deze bijdrages zijn echter klein beneden de 10 procent. Kortom, de 

veronderstelde werkwijzen van Critical Mass dus betrokken begeleiding, innovatieve 

educatie en aansprekende werkvormen werken niet als volledige voorspellers voor het 

gewenste gedrag. Er zijn slechts kleine effecten gevonden voor deze variabelen. Een 

alternatieve verklaring voor deze effecten is dat veel variatie bestaat in de toepassing 

van de werkwijzen. Waardoor de metingen niet konden worden afgenomen in 

gestandaardiseerde, laboratoriumsetting.  

Concluderend kan men stellen dat de verwachtingen die ten grondslag liggen 

aan dit evaluatieonderzoek weinig ondersteuning krijgen uit de resultaten. Er zijn een 

aantal kleine effecten gevonden in de samenhang tussen de metingen. Maar voor de 

verschillen tussen groepen geven de analyses weinig bewijs.  

Een algemene verklaring kan zijn is dat de tentoonstelling slechts 1,5 uur duurt 

waardoor een verandering in perspectief nemen op sociaal gebied waarschijnlijk te 

hoog gegrepen is. Het Modemodel van Fazio (1990)  kan een verklaring bieden. Deze 

stelde dat impliciete attitudes via een simpele langzaam lerende weg worden 

onthouden. Waar expliciete attitudes voortkomen uit een sneller, contextgevoelig 

geheugensysteem. Impliciete attitudes kunnen afstemmen vanuit affectieve 

ervaringen, culturele associatie en cognitieve consistentie principes, waardoor ze niet 

zo snel te veranderen zijn (Fiske & Taylor, 2008). We hebben geprobeerd deze 

beperking te ondervangen door verscheidene metingen op te nemen in ons 

evaluatieonderzoek (Armitage & Conner, 2001). Maar heeft niet kunnen bijdragen 

aan ondersteunende uitkomsten van de hypotheses.  

  Daarnaast kan het sociaal gevoelige domein van de gemeten constructen een 

invloed hebben gehad. De motivatie en de mogelijkheid zijn waarschijnlijk hoog 

tijdens het moment van de expliciete meting, waardoor de expliciete en impliciete 

maten minder met elkaar correleren (Koole, Dijksterhuis & van Knippenberg, 2001). 

Dat sprake is van een selectiebias kan een verklaring bieden voor de weinige 

effecten van alle resultaten. De jongeren doen vrijwillig mee aan het onderzoek 



 

 
44 

waardoor we waarschijnlijk een groep hebben die al positief tegenover het gemeten 

gedrag staan. 

Een andere reden kan zijn dat in eerdere studies naar de relaties tussen 

perspectief nemen en sociaal gedrag, het construct perspectief nemen op een andere 

wijze wordt gemanipuleerd dan in de huidige studie. Tijdens eerdere studies werden 

deelnemers expliciet gevraagd het perspectief in te nemen van de ander. Vervolgens 

vinden de metingen plaats, in deze studie is niet expliciet gevraagd om het perspectief 

in te nemen. Omdat we wilden kijken naar de variatie in dit construct en zijn invloed 

op andere gedragingen. Samenvattend zouden we kunnen stellen dat de resultaten niet 

de gewenste effecten hebben geleverd. Voor elke meting binnen dit 

evaluatieonderzoek zijn verschillende verklaringen gegeven. Wat ons rest zijn de 

praktische beperkingen die de uitkomsten kunnen hebben invloed.  

 

4.2 Praktische beperkingen van het evaluatieonderzoek.  

De gevonden resultaten kunnen mede zijn beïnvloed door een aantal beperkingen van 

het onderzoek. Een eerste beperking is dat de tijden tussen de metingen niet exact 

gelijk zijn gebleven. Doordat de studie werd gedaan onder jongeren die op de 

middelbare school zitten kon de data niet af worden genomen op de exacte tijdstippen 

(door vakanties of studiedagen). Hierdoor kunnen mogelijk de resultaten negatief door 

zijn beïnvloed. Bovendien is de uitleg van de taakjes niet altijd door dezelfde persoon 

gedaan. Doordat het E-tekenen, de theorie van gepland gedrag vragen en de 

psychologische variabelen direct na de tentoonstelling werden afgenomen door de 

begeleider. Deze hadden een strikte uitleg gekregen maar is niet altijd zo uitgevoerd. 

Een andere beperking is dat bij  het construeren van de items voor de 

vragenlijsten rekening moest worden gehouden met de doelgroep. De testen zouden 

worden afgenomen bij jongeren tussen de 13 en 20 jaar. Waardoor is gekozen voor 

korte instructies en vragen met niet te veel antwoordopties om zo de aandacht van de 

jongeren te behouden. Het gevolg kan zijn dat waardevolle informatie is verloren 

gegaan door een te beperkte meting van de variabelen.  

Dit leidt direct tot het volgende kritische punt van de studie, dit 

evaluatieonderzoek is namelijk afgenomen onder 5 verschillende niveaus. Dit heeft 

als positief effect dat het de algemene populatie goed weergeeft die aanwezig was bij 

de tentoonstelling. Een nadeel is echter dat vragenlijsten niet goed zijn begrepen of de 

vragen niet goed toegepast op het niveau van de leerling.  
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Maar ondanks de kritiekpunten heeft dit onderzoek ook bijgedragen aan een 

beter begrip van sociale processen onder jongeren. Al zijn er geen verschillen 

gevonden tussen de groepen, er is wel informatie verzameld over de gemiddelde 

niveaus van perspectief nemen onder jongeren. Deze uitkomsten zouden kunnen 

worden gebruikt door de stichting voor een verbetering van de tentoonstelling.  

Daarnaast is het evaluatieonderzoek een uitbreiding op eerdere effectmetingen 

door de theorie van gepland gedrag aan te vullen met meerdere metingen. Helaas 

heeft dit niet geleid tot meer significante effecten maar dit kan liggen aan de vereiste 

flexibiliteit van het evaluatieonderzoek. Dit leidt ons tot aanbevelingen voor 

toekomstig onderzoek.  

 

4.3 Implicaties voor toekomstig onderzoek 

Verder onderzoek zou moeten worden gedaan met de huidig gebruikte metingen in 

combinatie met de theorie van gepland gedrag. Het kan zijn dat de gevarieerde 

samenstelling van de tentoonstelling gezorgd heeft voor een lage samenhang tussen de 

metingen. Het zou interessant zijn om te achterhalen of de combinatie van metingen 

een goede evaluatiemethode is voor het construct, perspectief nemen. De interpretatie 

dat de richting van het E-tekenen wordt beïnvloed door iemand zijn stemming is een 

interessante veronderstelling die in toekomstig onderzoek zou kunnen worden 

getoetst. Bovendien zouden de metingen die hier zijn gebruikt om perspectief nemen 

te meten vaker onder een ‘normale’ populatie moeten worden afgenomen. Zodat meer 

inzicht wordt verkregen in de individuele verschillen.  

Kortom, dit onderzoek is een eerste stap naar een flexibele effectmeting van 

een programma gericht op jongeren. Maar helaas biedt het evaluatieonderzoek nog 

geen volledige informatie over hoe de intenties van jongeren en het uiteindelijk 

gedrag elkaar beïnvloeden.  

 

4.4 Implicaties voor de stichting Critical Mass. 

Wat betekenen deze uitkomsten voor de tentoonstelling? De begeleider speelt een 

belangrijke rol voor de positieve ervaringen van de jongeren tijdens de 

tentoonstelling. Wanneer de jongeren worden gestimuleerd om de processen toe te 

passen in hun eigen leven en de deelnemers ervaren dat er naar hen geluisterd wordt, 

levert dit een bijdrage aan de perspectief inname van jongeren.  
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  Een aanbeveling is om het construct perspectief nemen expliciet in de 

tentoonstelling terug te laten komen. Voor de jongeren is dit onderliggende construct 

waarschijnlijk niet duidelijk. Op deze manier zouden ze de overeenkomsten kunnen 

zien tussen perspectief inname en de sociale processen ervaren tijdens de 

tentoonstelling. Waarschijnlijk zal dit tot meer effecten leiden voor het 

oorspronkelijke doel van Critical Mass, jongeren leren constructief met conflicten 

omgaan.  

 Dit is een aanleiding voor het volgende punt. Het hoofddoel van de 

tentoonstelling is versnipperd onder vele onderwerpen , zoals mediabeïnvloeding, 

identiteitsontwikkeling en vooroordelen. Hierdoor kunnen effecten uitblijven op 

metingen naar het oorspronkelijke doel van Critical Mass. Een aanbeveling is dan ook 

om als stichting nog een keer na te gaan wat het daadwerkelijke doel is van de 

tentoonstelling. Een kennismaking met de sociale processen die ten grondslag liggen 

aan conflicten of jongeren handvatten bieden en leren hoe ze constructief met 

conflicten om kunnen gaan. 
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