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Keuze en participatie: Een vloek of een zegen? 



Doelstellingen: deze lezing zou geslaagd zijn als …. 
 

• .. je een aantal basisinzichten hebt meegekregen rond de noties 
keuze, autonomie en een autonomieondersteunende benadering 
 

• … deze sessie aanmoedigt tot verdere reflectie rond de wijze 
waarop je op een motiverende wijze in overleg kan gaan met 
jongeren en keuze kan bieden 
 

• … we samen een aantal concrete, authentieke voorbeelden uit de 
praktijk kunnen bespreken 

 



Overzicht 
 

• Maatschappelijke bespiegelingen rond keuze & inspraak 
 

• Dagelijkse voorbeelden 
 

• Zeven stellingen 



Bredere maatschappelijke bespiegelingen over 
keuze & inspraak 



1. Ontwikkelingsmogelijkheden ad infinitum  

 

-  Aantal mogelijkheden voor kinderen / jongeren is enorm groot  

 Vrije tijd / hobby 

 Studiemogelijkheden 

 Beroepsmogelijkheden 

 

- Postmoderne samenleving = koude buffet cultuur 



- MAAR! Komen deze toegenomen mogelijkheden de groei 

van kinderen wel ten goede? 

- Onder welke omstandigheden en voor wie is keuze optimaal 

motiverend?   

Opportuniteit /  

kansen 

 

Bevrijdend 

 

Last 

 

Beangstigend 

“vrijheid is  

tiranniserend”  

(Schwartz, 2000)  





2. Over mondigheid, brutaliteit & een toenemende roep om 

grenzen in de opvoeding 

 

Protesterende leerkrachten: 

 

 

 



Stelling:  
Ik kan mij terugvinden in de uitspraak van deze 

leerkracht. 

1. Akkoord 

2. Niet akkoord 

3. Deels akkoord, deels niet akkoord 



- Te veel inspraak & mogelijkheden  

= valkuil voor een permissief klimaat  

= voedt angst dat jongeren oncontroleerbare projectielen 

worden 

MAAR! Is dit effectief zo? Staat het bieden van inspraak 

haaks op het trekken van grenzen?  

  

 
 



Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk 



Dialoog 
Thuis: dialoog tussen moeder en een 5-jarig kind 

 Gelieve de rol van het kind in te nemen 
 Krijgt het kind te weinig inspraak & keuze?  

 
 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Gks8Gi0RWzFRcM&tbnid=PltaS61Rdcm9iM:&ved=0CAcQjRw&url=http://gescheidenoudersenpubers.nl/&ei=WMI7VMqjGKLTygPEioC4Bg&bvm=bv.77161500,d.bGQ&psig=AFQjCNEcmspgn4kzqy3T_9OCLcX1TwnuSQ&ust=1413288914428993


Dialoog tussen uzelf en 5-jarig kind 
Kind: Neen, ik lust geen vis!  
Moeder: Kom, kom, niet overdrijven, hé. Het is maar een klein stuk.  
Kind: Ja? Dat is echt een groot stuk, kijk eens!  
Moeder: Mieke, we gaan niet opnieuw ruzie maken, he. Als je nu jouw vis 
niet opeet, dan krijg je straks geen dessert. 
Kind: Dat is niet eerlijk! Jij probeert mij gewoon te lokken! Jij eet toch ook 
niet graag rode kool! 
Moeder: We eten nu vandaag geen rode kool. Het is vis. En je hoeft zo niet 
te roepen en hier zo’n groot probleem van te maken. Je had het al drie 
keren kunnen opeten. 
Kind: Ik moet, moet, moet … hier altijd van alles doen. Jij wil hier gewoon 
altijd de baas spelen! (en Mieke loopt weg van tafel) 
Moeder: Wel, als je geen respect kan tonen voor wat ik klaar maak, dan 
krijg je ook geen dessert! 



Hoe voelde u zich na dit gesprek als kind? 

 
Kind voelt zich niet gehoord, want klacht wordt  

‧ … geminimaliseerd 

‧ … ontkend 

Gesprek = strijd 

 

Biedt de moeder te weinig inspraak?  

 

 



Dialoog 
In de klas: dialoog tussen juf en leerling 

 Gelieve de rol van leerling te nemen 
 Krijgt de leerling te veel inspraak?  

 
 

 



Dialoog tussen leerling en juf 
Leerling: Juf, kijk, ik heb nog een boek gevonden over ruimtevaart thuis. 
Juf: Dat ziet er wel leuk uit. Staat er iets interessant in?  
Leerling: Ja! Er staat iets in over die planeten waar we gisteren over hebben geleerd. 
En over waarom de aarde rond is. Kijk, een leuke prent. 
Juf: Dat lijkt me wel een boeiend boek. Zouden de andere kinderen dit ook leuk 
vinden?  
Leerling: Ik denk het wel.  
Juf: Wel, misschien kan je er twee pagina’s uit kopiëren voor de ganse klas en dan 
kunnen we dit met ons allen eens bekijken. Jij kan aan de andere kinderen uitleggen 
wat je bijzonder vindt. Wat vind je van dit voorstel? 
Leerling: Keitof! Wanneer gaan we dit bespreken?  
Juf: Wel, als we nu eens samen kopijen namen over de middag. 



Hoe voelde u zich na dit gesprek als kind? 

 

 Kind neemt initiatief en wordt hierin door de juf 
erkend 

 

 De juf weet het kind verder te betrekken bij de les en 
geeft blijk van een open houding  

 

 

 



Stellingen rond keuze & autonomie 



#1 Met welke vitamines zijn kinderen en 

jongeren gebaat? 



Welke behoeftes sluiten aan bij deze criteria? 

Eerder 
psychologisch 

dan fysiologisch 

Eerder inherent 
dan verworven 

Fundamenteel 

Eerder universeel 
dan gebonden 

aan cultuur 



Autonomie 

De ervaring jezelf te mogen zijn en vrijwillig te mogen handelen, 
denken en voelen; ervaring van keuze en psychologische vrijheid 



Relationele verbondenheid 

Evaring van een warme, hechte en authentieke band met anderen, 
voor anderen zorg dragen en geliefd worden 



Competentie 

Het gevoel hebben bekwaam te zien om een activiteit uit te 
voeren, gewenste doelen te bereiken en de eigen vaardigheden te 
ontplooien 



Positievere evaluaties 
van leerstof en 

leerkracht 
 

 

ABC 

Meer volharding, leren 
en betere prestaties 

Hoger welzijn, 
zelfwaarde & vitaliteit 

 
Grotere betrokkenheid,  

leervreugde 

Vansteenkiste, M., & Ryan, R. M. (2013). On psychological growth and vulnerability: Basic psychological need satisfaction and need 
frustration as an unifying principle. Journal of Psychotherapy Integration, 3, 263-280 







Autonomie- 
bevrediging 

Participatieve 
benadering 

Gunstige 
uitkomsten 



#2 Wat zijn de motivationele 
voordelen van het aanbieden van 

keuze?  



Illustratie 1: 
Keuze bij huiswerktaken 

Patall, E. A., Cooper, H., & Wynn, S. R. (2010). The effectiveness and relative importance of providing choices in the classroom. Journal of 
Educational Psychology, 102,896-915 



of 

HUISWERKOPTIE  A HUISWERKOPTIE B 

Deelnemers: 207 4de -6de middelbaar studenten 
 

UNIT 1 

Patall, E. A., Cooper, H., & Wynn, S. R. (2010). The effectiveness and relative importance of providing choices in the classroom. Journal of 
Educational Psychology, 102,896-915 
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γ100  = .22,  

t(350) = 2.83, p<.01   

Patall, E. A., Cooper, H., & Wynn, S. R. (2010). The effectiveness and relative importance of providing choices in the classroom. Journal of 
Educational Psychology, 102,896-915 
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γ100  = .19,  

t(350) = 2.16, p<.05   

Patall, E. A., Cooper, H., & Wynn, S. R. (2010). The effectiveness and relative importance of providing choices in the classroom. Journal of 
Educational Psychology, 102,896-915 



Illustratie 2: 
Naar een samenvattend beeld:  

Meta-analytische evidentie 

Patall, E. A., Cooper, H., & Robinson, J. C. (2008). The effects of choice on intrinsic motivation and related outcomes: A meta-analysis of 
research findings. Psychological Bulletin, 134, 270-300 
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k = 

13 

Average Effects (d-index) of Choice on Outcomes 

k = 46 k = 13 

k = 8 

Fixed effects displayed (random effects very similar) 

Meta-Analysis of Choice Effects: 

Intrinsic Motivation  

d = .30  

Choice No choice 

Patall, E. A., Cooper, H., & Robinson, J. C. (2008). The effects of choice on intrinsic motivation and related outcomes: A meta-analysis of 
research findings. Psychological Bulletin, 134, 270-300 



Meta-Analysis of Choice Effects: 
Average Effect (d-index) for Intrinsic Motivation for 
Adults and Children 

0,25 

0,55 

Adults Children

Age

Patall, E. A., Cooper, H., & Robinson, J. C. (2008). The effects of choice on intrinsic motivation and related outcomes: A meta-analysis of 
research findings. Psychological Bulletin, 134, 270-300 



Illustratie 3: 
Keuze binnen vier muren: 

Participatie in detentie 

Van der Kaap-Deeder, J., Audenaert, E., Mabbe, E., Soenens, B., Vandevelde, S., & Vansteenkiste, M. (in press). Choosing when choices are limited: 

The role of perceived afforded choice and autonomy in prisoners. Law and Human Behavior. 



Van der Kaap-Deeder, J., Audenaert, E., Mabbe, E., Soenens, B., Vandevelde, S., & Vansteenkiste, M. (in press). Choosing when choices are limited: 

The role of perceived afforded choice and autonomy in prisoners. Law and Human Behavior. 



Keuze Autonomie 
Levens- 

kwaliteit 

.22** .24** 
 

.22** 

Van der Kaap-Deeder, J., Audenaert, E., Mabbe, E., Soenens, B., Vandevelde, S., & Vansteenkiste, M. (in press). Choosing when choices are limited: 

The role of perceived afforded choice and autonomy in prisoners. Law and Human Behavior. 



#3 Voorbij optiekeuze:  

actiekeuze als alternatief!  



Van optie- naar actiekeuze 

OPTIE 
KEUZE 

ACTIE 
KEUZE 

“hoe, wanneer &  
met wie 

iets te doen” 
“wat te doen” 

Reeve, J., Nix, G., & Hamm, D. (2003). Testing models of the experience of self-determination in intrinsic motivation and the conundrum of 
choice. Journal of Educational Psychology, 95, 375-392. 



Illustratie 4: 
Actiekeuze in de les lichamelijke opvoeding 

Mouratidis, A., Vansteenkiste, M., Sideridis, G., & Lens, W. (2011). Vitality and interest-enjoyment as a function of class-to-class 
variation in need-supportive teaching and pupils' autonomous motivation. Journal of Educational Psychology, 103, 353-366 



Herhaaldelijke, toevallige experimentele blootstelling aan 
keuzebevorderende of ‘klassieke’ leerkrachtstijl tijdens les LO 

Les 1: 
 

Keuze 

Les 2: 
Gebrek aan 

keuze 

Les 3: 
 

Keuze 

Les 4: 
Gebrek aan 

keuze 
 
 

Plezier 
Vitaliteit  

Plezier 
Vitaliteit  

Plezier 
Vitaliteit  

Plezier 
Vitaliteit  

 
 

Tijdens de les 

Na de les 

Mouratidis, A., Vansteenkiste, M., Sideridis, G., & Lens, W. (2011). Vitality and interest-enjoyment as a function of class-to-class 
variation in need-supportive teaching and pupils' autonomous motivation. Journal of Educational Psychology, 103, 353-366 



Keuze werd gemanipuleerd via: 

 Geen keuze mbt type sport tijdens les LO (vb., voetbal, 
basketbal etc.) = optiekeuze 

 Wel actiekeuze: 

a) Kans om te fungeren als co-leerkracht 

b) Kleine groepjes kunnen door leerlingen worden samengesteld 

c) Volgorde van oefeningen 

d) Ritme om over te schakelen naar nieuwe oefeningen 

Mouratidis, A., Vansteenkiste, M., Sideridis, G., & Lens, W. (2011). Vitality and interest-enjoyment as a function of class-to-class 
variation in need-supportive teaching and pupils' autonomous motivation. Journal of Educational Psychology, 103, 353-366 



Illustratie 5: 
Keuze over de manier van lesgeven 

Jang, H., Reeve, J., & Halusic, M. (2016). A new autonomy-supportive way of teaching that increases conceptual learning: teaching in 
students' preferred ways. The Journal of Experimental Education, 84(4), 686-701. doi:  



Jang, H., Reeve, J., & Halusic, M. (2016). A new autonomy-supportive way of teaching that increases conceptual learning: teaching in 
students' preferred ways. The Journal of Experimental Education, 84(4), 686-701. doi:  



Jang, H., Reeve, J., & Halusic, M. (2016). A new autonomy-supportive way of teaching that increases conceptual learning: teaching in 
students' preferred ways. The Journal of Experimental Education, 84(4), 686-701. doi:  



ACTIEKEUZE 

1) Hoe-component 

• Zelf voorwerpen van thuis meebrengen = mee vorm geven van lesinhoud 

• Volgorde van oefeningen 

       vb. Keuze van oefening in een reeks oefeningen 

• Grootte van geleverde inspanning & ritme van progressie 

    vb. “Joker” kunnen inzetten bij beantwoorden vragen 

            vb. Onderscheid tussen basis en vrijwillig extra huiswerk  

• Route om tot oplossing te komen 

• Medium waarin opdracht wordt gemaakt 

2) Wanneer-component  

           vb. Keuze van deadline indienen taak  / huiswerk 

          

3)     Met wie-component 



Actiekeuze is vaak een nuttige hefboom om 
met weerspannige personen om te gaan!  

 
 

Weerspannige personen zijn niet per definitie 
onwillig om opgedragen activiteiten uit te 
voeren, ze willen ze anders aanpakken … 

 



- Ander moment => timing van de vraag! 

 vb. « Ik wil wel lastige oefeningen maken, maar niet onmiddellijk» 

- Andere volgorde 

 vb. « Ik wil wel oefeningen maken, maar niet met deze beginnen »  

- Andere manier => andere oefenwijze 

 vb. « Ik wil wel oefenen maar op een andere manier »  

- Andere hoeveelheid => te veel (belastend) / weinig = ritme  

        vertragen / versnellen 

 vb. « Ik wil wel oefeningen doen, maar niet zo veel / weinig» 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 



Nieuwsgierige exploratie van obstakels is 
cruciaal om dan gepaste actiekeuzes 

aan te bieden!  

 



Echter, keuzes aanbieden en participatief 
werken is niet per definitie zaligmakend. Om 
te begrijpen onder welke omstandigheden en 

waarom keuze al dan niet optimaal 
motiverend is, is enige theoretische 

verdieping noodzakelijk!  



#4 Keuze vormt een kerncomponent van 

een autonomieondersteunende benadering, 

maar autonomieondersteuning is ruimer 

dan het aanbieden van keuze! 



Stijl Autonomieondersteunende 
stijl 

 
Vertrekpunt 

Gevoel bij leerling 

Aansluiting zoeken bij 
psychologische behoeftes 

Grondhouding 

Belevingswereld jongeren: 
Voorstellen, gevoelens, 

interesses 

“Ik mag mijzelf zijn” - 
Autonomie 

Afstemmen op 
belevingswereld 

Nieuwsgierigheid, openheid, 
flexibiliteit 

Autonomieondersteuning: Algemene beschrijving 



Oefening:  
Welke reactie is autonomieondersteunend en welke is 

controlerend van aard?  

Aelterman, N., Vansteenkiste, M., Soenens, B., Fontaine, J., Haerens, L., Delrue, J., & Reeve, J. (in revision). Towards a fine-grained 

understanding of the components of need-supportive and need-thwarting teaching: The merits of a gradual approach.. Journal of 

Educational Psychology 



Autonomie-

ondersteuning 

Controle 

Chaos 

Structuur 



Illustratie 6: 
Naar een meer verfijnd inzicht:  

Identificeren van specifieke zones 

Aelterman, N., Vansteenkiste, M., Soenens, B., Fontaine, J., Haerens, L., Delrue, J., & Reeve, J. (in revision). Towards a fine-grained 

understanding of the components of need-supportive and need-thwarting teaching: The merits of a gradual approach.. Journal of 

Educational Psychology 



Participatief 

Inspraak 

Keuze 

Ritme kind 

Controle 

Chaos 

Structuur 

Begeleidend 

Verhelderend 

Afstemmend 

Afwachtend 

Opgevend 

Dominerend 

Eisend 

Duiding 

Perspectiefinname 

Interesse wekken 



Oefening:  
Welke reactie is autonomieondersteunend en welke is 

controlerend van aard?  

Aelterman, N., Vansteenkiste, M., Soenens, B., Fontaine, J., Haerens, L., Delrue, J., & Reeve, J. (in revision). Towards a fine-grained 

understanding of the components of need-supportive and need-thwarting teaching: The merits of a gradual approach.. Journal of 

Educational Psychology 



Daar participatief werken slechts één 
onderdeel vormt van een autonomie-

ondersteunende benadering …. 



Autonomie- 
bevrediging 

Participatieve 
benadering 

Gunstige 
uitkomsten 

Afstemmende 
benadering 

1.  … kan de autonomie ook ondersteund worden via een 
afstemmende benadering. 
=> Keuze is geen noodzakelijke voorwaarde voor autonomie. 
=> Vele wegen leiden naar Rome!  



2. ... kunnen we onze autonomie ook handhaven als anderen 
keuzes maken voor ons.  

 Er is wel één voorwaarde aan gekoppeld: dat we instemmen 
met de voor ons gemaakte keuze, omdat we deze passend, 
billijk of acceptabel vinden. 
 

 We kunnen er voor kiezen om niet te kiezen en te vertrouwen 
op een significante ander! 

 vb. aankoop kledij door mijn vrouw 



 Beoordeelde kwaliteit van de leerkracht 

Participatief 

Begeleidend 

Verhelderend 

Afstemmend 

Afwachtend 

Opgevend 

Dominerend 

Eisend 

Aelterman, N., Vansteenkiste, M., Soenens, B., Fontaine, J., Haerens, L., Delrue, J., & Reeve, J. (in revision). Towards a fine-grained 

understanding of the components of need-supportive and need-thwarting teaching: The merits of a gradual approach.. Journal of 

Educational Psychology 



#5 Wat zijn de voorwaarden opdat keuze 

zich zou vertalen in een gevoel van 

vrijwillig functioneren?  



Autonomie- 
bevrediging 

Participatieve 
benadering 

Gunstige 
uitkomsten 

Kenmerken keuzeproces 
Stijl 

Aard opties 
Aantal opties 
Aantal keuzes 



• Voorwaarde 1: Keuze dient echt een vrije keuze te zijn; “no 
strings attached”!   

 

 Gevolg? Kiezer mag niet op een subtiele/manifeste wijze 
verleid worden tot een optie (Moller, Ryan, & Deci, 2006) = 
combinatie van participatie & subtiel eisend zijn 

  

 vb. ‘Het is om het even welke kleren je aandoet,  

                   maar als ik jou was dan zou ik toch die  

                   dikke trui aantrekken.’  

 
Moller, A. C., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2006). Choice and ego-depletion: The moderating role of autonomy. Personality and Social 
Psychology Bulletin, 32, 1024-1036. 



Participatief 

Controle 

Chaos 

Structuur 

Begeleidend 

Verhelderend 

Afstemmend 

Afwachtend 

Opgevend 

Dominerend 

Eisend 



• Voorwaarde 2: De soort aangeboden opties dienen betekenisvol 
te zijn in de ogen van de kiezer; aangeboden opties reflecteren 
interesses, voorkeuren of waarden 

 vb. ‘Je mag kiezen tussen de vaat doen of strijken’ 

 

 Wat betekenisvol of triviaal is hangt af van diverse factoren, zoals 

 - leeftijd vb. kleur drinkbeker 

 - culturele achtergrond 

 - interesses & voorkeuren 

 Gevolg? Om betekenisvolle opties aan te bieden zal een 
afstemmende benadering nodig zijn!  

 
Katz, I., & Assor, A. (2007). When choice motivates and when it does not. Educational Psychology Review, 19, 429-442.  



• Voorwaarde 3: Het aantal aangeboden opties en te maken 
keuzes moet beheersbaar & overzichtelijk zijn 

 vb. ‘Je mag kiezen uit deze 100 fototoestellen’ 

 

 Het optimaal aantal aangeboden opties: 3 à 5  

 

 

Patall, E. A., Cooper, H., & Robinson, J. C. (2008). The effects of choice on intrinsic motivation and related outcomes: A meta-analysis of 
research findings. Psychological Bulletin, 134, 270-300 
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Patall, E. A., Cooper, H., & Robinson, J. C. (2008). The effects of choice on intrinsic motivation and related outcomes: A meta-analysis of 
research findings. Psychological Bulletin, 134, 270-300 





Participatief 

Autonomie  

ondersteuning 

Controle 

Chaos 

Structuur 

Begeleidend 

Verhelderend 

Afstemmend 
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Opgevend 

Dominerend 

Eisend 



 Gevolg? Bij een te groot aantal opties zal een verhelderende en 
begeleidende benadering noodzakelijk zijn, zodat kiezers zich 
competent voelen om te kiezen 

 vb. boomdiagram opstellen = stapsgewijs keuzeproces 

 

 Echter, er kan hier ook variatie  bestaan rond het optimaal aantal 
opties & keuzes in functie van 

 - leeftijd 

 - expertise  

             - ervaring / maturiteit 

 



#6 Is iedereen gebaat met keuze?  



Autonomie- 
bevrediging 

Participatieve 
benadering 

Gunstige 
uitkomsten 

Kenmerken keuzeproces 
Stijl 

Aard opties 
Aantal opties 
Aantal keuzes 

Kenmerken kiezer 
Besluiteloosheid 

Motivatie 
Type kiezer 



Illustratie 7:  
Hoe leuk is schilderen voor meer besluitelose 

kinderen?  

Waterschoot, J., Soenens, B., & Vansteenkiste, M. (2017). Effect of experimentally induced choice on intrinsic motivation in the middle 
childhood: the role of student and teacher characteristics. Manuscript in preparation. 



Besluitelozen vinden de 
schilderactiviteit minder leuk, 

misschien omdat ze sneller spijt 
hebben van de gemaakte keuze 

Oplossing: 
Zijn ze meer gebaat met een 

verhelderende en 
begeleidende benadering 

tijdens het kiezen? 

Waterschoot, J., Soenens, B., & Vansteenkiste, M. (2017). Effect of experimentally induced choice on intrinsic motivation in the middle 
childhood: the role of student and teacher characteristics. Manuscript in preparation. 
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Controle 

Chaos 

Structuur 
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Verhelderend 
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Opgevend 

Dominerend 

Eisend 



Illustratie 8:  
Ben je gebaat met keuze in de les LO als je een 

hekel hebt aan sport?  

Mouratidis, A., Vansteenkiste, M., Sideridis, G., & Lens, W. (2011). Vitality and interest-enjoyment as a function of class-to-class 
variation in need-supportive teaching and pupils' autonomous motivation. Journal of Educational Psychology, 103, 353-366 



Mouratidis, A., Vansteenkiste, M., Sideridis, G., & Lens, W. (2011). Vitality and interest-enjoyment as a function of class-to-class 
variation in need-supportive teaching and pupils' autonomous motivation. Journal of Educational Psychology, 103, 353-366 

Zij die LO in het algemeen niet 
leuk vinden profiteren niet zo 
veel van keuze, vermoedelijk 

zouden ze liever geen LO doen. 

Oplossing: 
Zijn ze meer gebaat met een 

afstemmende benadering 
waarin hun ergernis serieus 
wordt genomen of waarbij 

duiding wordt gegeven?  



Participatief 

Autonomie  

ondersteuning 

Controle 

Chaos 

Structuur 

Begeleidend 

Verhelderend 

Afstemmend 

Afwachtend 

Opgevend 

Dominerend 

Eisend 



Opdat participatief vruchten zou afwerpen is een 

nieuwsgierige & open grondhouding nodig, zodat  

- ... aard & aantal opties afgestemd is op noden & 

interesses kiezer 

- ... je eventueel gebruik kan maken van andere 

autonomieondersteunende (vb. perspectief inname of 

duiding) of structurende (vb. overzicht) strategieën.   

Motivationeel maatwerk 
 



#7 Worden jongeren die opgroeien in 
een participatief (gezins)klimaat 

ongeleide projectielen?  

Je kan toch als niet over alles keuze geven en 
in dialoog gaan? 

 



 

Anders gesteld …. 

resulteert autonomieondersteuning in 
grenzeloze vrijheid? 

 



A. Akkoord 

B. Niet akkoord 

C. Het hangt er van af 

Stelling: Autonomie en grenzen 
Het verlenen van autonomie staat haaks op het 

trekken van grenzen. 



Controlerende 
omgevingen 

Autonomie-
ondersteunende 
omgevingen 
 
 
 

Gebrek aan structuur  
= chaos 

Structuur 
= grenzen & duidelijkheid 

Autonomie-ondersteuning betekent niet dat (Reeve, 2006; Jang, 
Reeve, & Deci, 2010) ouders of leerkrachten geen regels en 
normen kunnen stellen en leerlingen onbeperkte vrijheid genieten 
= permissieve omgeving 

 

Soenens, B., & Vansteenkiste, M. (2010). A theoretical upgrade of the concept of parental psychological control: Proposing new 
insights on the basis of Self-Determination Theory. Developmental Review, 30, 74-99.  



Participatief 

Autonomie  

ondersteuning 

Controle 

Chaos 

Structuur 

Begeleidend 

Verhelderend 

Afstemmend 

Afwachtend 

Opgevend 

Dominerend 

Eisend 



Illustratie 9:  
Acceptatie en eigenaarschap van grenzen 

Vansteenkiste, M., Soenens, B., Van Petegem, S., & Duriez, B. (2014). Longitudinal associations between adolescent perceived degree 
and style of parental prohibition and internalization and defiance. Developmental Psychology, 50, 229-236. 



Eigenaarschap 
grens 

Autonomie- 
ondersteunend 

verbieden 

Probleem-
gedrag 

Verzet tegen 
grens 

Mate van 
verbieden 

Vansteenkiste, M., Soenens, B., Van Petegem, S., & Duriez, B. (2014). Longitudinal associations between adolescent perceived degree 
and style of parental prohibition and internalization and defiance. Developmental Psychology, 50, 229-236. 



Illustratie 10:  
Leren luisteren naar je emoties veeleer dan ze 

onder de mat te vegen: 
De rol van autonomieondersteunend ouderschap 

Brenning, K., Soenens, B., Van Petegem, S., & Vansteenkiste, M. (2015). Perceived maternal autonomy support and early adolescent emotion 
regulation: A longitudinal study. Social Development, 24, 561-578. 



Brenning, K., Soenens, B., Van Petegem, S., & Vansteenkiste, M. (2015). Perceived maternal autonomy support and early adolescent emotion 
regulation: A longitudinal study. Social Development, 24, 561-578. 



Facet 1: 

Receptiviteit voor eigen 

gevoelswereld 

Facet 2: 

Actieve interesse in 

betekenis gevoelens 

Facet 3: 

Vrijwillige actie 

Integratieve emotieregulatie = bron van veerkracht 



Casus 

  

Het was het einde van het schooljaar. Oscar (9) begon plots te huilen in 

de auto toen ze op weg waren naar de tekenacademie. Zijn papa 

reageerde verrast. Na enige tijd gaf Oscar te kennen dat hij verdrietig 

was omdat Basiel, één van zijn betere vrienden, zou verhuizen. “Maar je 

hoeft niet zo te huilen, we kunnen hem dan nog eens uitnodigen!”, 

probeerde zijn papa hem te trootsen. “Maar hij is de enige die mij begrijpt 

in de klas en ik begrijp hem ook goed.” “Je zal wel nieuwe vrienden 

maken hoor in je klas. Papa had vroeger ook een goede vriend die 

verhuisd is en wij zien elkaar vandaag zelfs nog. Uiteindelijk gaat Basiel 

ook maar een paar kilometer verder wonen.”  

 



Integratieve emotieregulatie = bron van veerkracht 

Facet 1: 

Receptiviteit voor eigen 

gevoelswereld 

Onvoorwaardelijke  

aanvaarding  

Facet 2: 

Actieve interesse in 

betekenis gevoelens 

Nieuwsgierigheid 

Facet 3: 

Vrijwillige actie 

Begeleiding & keuze 

“Het is logisch dat je zoveel 

verdriet hebt. Jullie zijn 

goede vrienden!” 

“Wat is er zo bijzonder aan 

Basiel?” “Waarom zijn jullie 

zo’n goede vrienden?” 

“Zou je op één of andere 

manier willen tonen dat je 

het jammer vindt dat hij 

verhuist?” 



Overzicht 
 

# 1. Autonomie of vrijwillig functioneren = cruciale vitamine 
# 2. Participatief werken heeft motivationele voordelen 
# 3. Keuze omvat zowel optie- als actiekeuze 
# 4. Keuze is slechts één bouwsteen van een autonomie-
ondersteunende benadering 
# 5. De effecten van keuze hangen samen met de stijl, aard, en het 
aantal aangeboden opties 
# 6. De effecten van keuze hangen af van persoonskenmerken van de 
kiezer, waardoor maatwerk vereist is. 
# 7. In een autonomieondersteunend gezinsklimaat worden jongeren 
in toemende mate eigenaar van grenzen, leren ze ontvankelijk te zijn 
voor hun emoties en bouwen ze een intern kompas op.  

 



Alles op een rij 




