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VOORWOORD  
 
Het is zo ver… het einde van mijn studie komt nu akelig dichtbij. Voor u ligt namelijk het 
eindresultaat van mijn afstudeeronderzoek naar zingeving onder jongeren in de leeftijd van 
15 tot 17 jaar. Dit onderzoek ben ik ruim een jaar geleden gestart en ik heb er met veel 
plezier aan gewerkt. Het was fijn om met de thema’s zingeving, jongeren en onderwijs bezig 
te zijn. Op deze manier heb ik een duidelijke verbinding kunnen maken tussen mijn praktijk 
als docente levensbeschouwing en de studie humanistiek. Het leek alsof alles op z’n plek viel 
en het heeft mij persoonlijk veel opgeleverd, o.a. het nader uitkristalliseren van mijn visie op 
levensbeschouwelijk onderwijs. Mijn ambitie was wat bescheiden, de hoeveelheid werk 
enorm en de inzichten en uitkomsten verrassend. Maar het is vooral een hele opluchting dat 
deze klus geklaard is. Soms was het moeilijk om mijn tijd en aandacht te verdelen tussen 
mijn werk en dit onderzoek. En soms zat ik vast in het denkproces. Maar op die momenten 
kon ik rekenen op de steun van omgeving en begeleider. Deze wil ik hier dan ook van harte 
bedanken: 
 
Martien Schreurs, begeleider, bedankt voor de prettige samenwerking, je adviezen, kritische 
maar open vragen, ideeën en nieuwe perspectieven die je mij voorlegde, waardoor ik verder 
kon op de momenten dat vragen en twijfels daar waren. Jij hebt me op de juiste momenten 
aan het denken gezet, waardoor ik nog dieper in de materie kon kruipen. 
 
Wiel Veugelers, meelezer en variantcoördinator, bedankt voor je vinger aan de pols tijdens de 
groepsbijeenkomsten, je aanmoedigende commentaar en de suggesties voor verbetering, 
waardoor ik kon vertrouwen op een goede afloop. 
 
Rinie van de Velde, collega-docent levensbeschouwing en sectievoorzitter, bedankt voor het 
‘lenen’ van je leerlingen, voor je tijd, interesse en aanmoediging. 
 
Leerlingen van het Pius X, bedankt voor jullie inzet en openheid tijdens het schrijven van de 
essays, en bedankt voor de plezierige reacties en succeswensen. 
 
Anneke Stoffelen, vriendin, bedankt voor het lezen van mijn onderzoeksrapport en het 
aanwijzen van de nodige spel- en stijlfoutjes. 
 
Walter Zantingh, mijn lief, bedankt voor het meelezen gedurende het proces. En vooral 
bedankt voor de steun op de momenten waarop ik er even ‘doorheen’ zat. Jij wist me wel 
weer op te beuren en vertrouwen te geven. 
 
Mama en zuslief, bedankt voor het onvoorwaardelijke vertrouwen in mij en de interesse voor 
mijn onderzoek. Laten we het vieren! 
 
 
En ten slotte aan de lezer: veel leesplezier gewenst! 
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Deel 1 Opzet van het onderzoek 
 
H1 DE PROBLEEMSTELLING 
 
Inleiding 
 
Veelal wordt er gesproken over het nihilisme van de jeugd van tegenwoordig. Nihilisme 
moet in dit verband worden opgevat als een opvatting dat het leven eigenlijk zonder zin of 
doel is. Het gaat dan om een extreme vorm van scepticisme: alle waarden, geloven en 
waarheden worden ontkend. Vooral het moreel nihilisme is in dit geval relevant: jongeren 
zouden waarden en normen compleet afwijzen. Maar ook het existentieel nihilisme is hier 
van belang: jongeren zouden aan geen enkel subject of object een betekenis of een doel 
kunnen geven. 1  
 
Er verschijnen de laatste jaren veel zorgwekkende krantenberichten over de generatie van nu. 
Door de jaren heen werden generaties jongeren al omschreven als ‘patat-generatie’, de ‘zap-
generatie’ en de ‘generatie-niks’. De laatste jaren is dit beeld aangevuld met walkman-ego’s 
en jongeren die zonder blikken of blozen bereid zijn tot snackseks. Kortom: er bestaat een 
beeld van jongeren waaruit blijkt dat jongeren geen idealen hebben. Ze zijn het product van 
de consumptiemaatschappij. Ze zijn verwend. Gewend om alles te hebben wat ze willen. Ze 
verlangen nergens meer naar. Het zijn jongeren zonder idealen en passie. Maar is de huidige 
generatie inderdaad zo nihilistisch? Geven zij inderdaad niets om toekomstdromen, idealen, 
normen en waarden? En ervaren zij hun leven inderdaad als zinloos? Daarover gaat dit 
onderzoek. 
 
1.1 Motivatie 
 
Met dit onderzoek wil ik achterhalen of leerlingen in staat zijn  te expliciteren wat hun leven 
betekenisvol maakt. Wat vinden zij belangrijk? Wat zijn hun verlangens, idealen, 
levensdoelen of toekomstdromen? Zijn jongeren ook in staat om hun leven als zinvol te 
ervaren? Kunnen jongeren hun gedrag afstemmen op deze idealen en toekomstdromen? En 
wat kan het vak levensbeschouwing hieraan bijdragen? Dit is mijn persoonlijke motivatie: ik 
wil graag dat (mijn) leerlingen in staat zijn om het leven als ‘zinvol’ te ervaren. Als docent 
levensbeschouwing wil ik leerlingen begeleiden in het proces van identiteitsontwikkeling en 
zingeving.  
 
Zingeving wordt in dit onderzoek direct gekoppeld aan gedrag. In mijn werk als docent op 
een middelbare school merk ik dat gedrag en dat wat jongeren belangrijk vinden soms 
mijlenver uit elkaar liggen. Zo geven vrijwel al mijn leerlingen aan later een goede baan te 
willen, tegelijkertijd is hun inzet tijdens de lessen en thuis niet altijd toereikend. Ze nemen 
genoegen met een zesje (en liggen ogenschijnlijk ook niet wakker van een vier), terwijl ze 
aangeven in de toekomst succesvol te willen zijn. Ook collega’s om mij heen hoor ik 
geregeld over de discrepantie tussen gedrag en toekomstidealen. Hierdoor ben ik 
nieuwsgierig geworden naar de relatie tussen deze twee. Zien de docenten spoken? Zijn ze 
verbitterd door lastige leerlingen? Of is het waar dat leerlingen hun gedrag niet altijd 
afstemmen op dat wat ze naar eigen zeggen belangrijk vinden?  

                                                 
1 Voor de omschrijving van het woord nihilisme is gebruik gemaakt van het Filosofisch Woordenboek en het 
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. 
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1.2 Doelstelling 
 
De doelstelling van dit onderzoek is drieledig. Ten eerste wil ik door dit onderzoek meer 
zicht krijgen op hetgeen jongeren nu als écht belangrijk of betekenisvol ervaren. 
Tegelijkertijd zou ik graag willen weten of het de jongeren lukt om hier ook daadwerkelijk 
naar te leven of te handelen. En tenslotte wil ik een bijdrage leveren aan het vak 
levensbeschouwing. Een persoonlijke doelstelling is tevens om meer aansluiting te vinden bij 
de leefwereld van jongeren en zingevingsprocessen die hierin een rol spelen.   
 
Deze doelstellingen moeten gezien worden tegen de achtergrond van enerzijds mijn studie 
aan de Universiteit voor Humanistiek, waarbij ik me in het bijzonder richt op jongeren en 
educatie. Anderzijds tegen de achtergrond van mijn werk als docent levensbeschouwing. In 
mijn werk heb ik veel te maken met jongeren. En doordat ik lessen levensbeschouwing geef, 
wordt er regelmatig gesproken over waarden en zaken die écht belangrijk zijn in het leven. 
Jongeren geven dan vaak aan dat ze vriendschappen en een goede baan als écht belangrijk 
ervaren. Tegelijkertijd heb ik het vermoeden dat leerlingen niet altijd in staat zijn zich hierop 
te richten. Ze zijn snel afgeleid of verleid door de meest uiteenlopende zaken. Het lijkt voor 
jongeren moeilijk om bewust bezig te zijn met idealen, levensdoelen en zingeving. Klopt dit? 
Op welke wijze komt deze discrepantie tussen idealen en gedrag voor? En hoe verhoudt dit 
zich tot negatieve berichten uit de media over deze generatie? 
 
1.3 Vraagstelling 
 
Om het voorafgaande te vangen in één overkoepelende vraag is de vraagstelling als volgt 
geformuleerd: 
 
Ervaren jongeren van nu hun leven als zinvol? En zo ja, op basis waarvan? 
 
Deze vraagstelling is vervolgens onderverdeeld in de volgende deelvragen:  

1. Wat benoemen jongeren als écht belangrijk / zinvol in het leven? 
2. Zijn jongeren in staat om hun gedrag in overeenstemming te brengen met dat wat ze 

écht belangrijk vinden?  
3. Waar komt deze discrepantie mogelijkerwijs vandaan? Waardoor wordt zij 

veroorzaakt? 
4. Hoe ervaren jongeren deze (eventuele) discrepantie? 

 
Ten slotte zal ik dit onderzoek afronden met enkele suggesties met betrekking tot het vak 
levensbeschouwing. Ik richt me dan op de volgende vraag:  

5. Hoe kan het vak levensbeschouwing een bijdrage leveren aan een (betere) 
overeenstemming tussen enerzijds datgene wat ze belangrijk vinden en anderzijds het 
gedrag van de jongeren? 

 
De laatste vraag is gedurende het onderzoek een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Dit 
omdat uit de eerste analyses is gebleken dat leerlingen het bijzonder moeilijk vinden om te 
schrijven over dat wat zij belangrijk of zinvol vinden in het leven. De vraag die hierbij 
opkwam is: worden de respondenten voldoende gestimuleerd hierover na te denken en te 
spreken met anderen? Hoe kunnen de leerlingen hier in getraind of begeleid worden? Kan de 
school en in het bijzonder het vak levensbeschouwing hier van betekenis zijn? De uitwerking 
van deze laatste vragen is terug te vinden in hoofdstuk 5.5. 
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1.4 Uitleg van begrippen uit de vraagstelling 
 

- Jongeren van nu 
 
Met jongeren van nu bedoel ik in dit geval jongeren van 15 tot 17 jaar oud. In het bijzonder 
gaat het hier om scholieren, jongens en meisjes, van het Pius X College te Bladel die in het 
vierde leerjaar van havo of vwo zitten. De begrippen jongeren, leerlingen en respondenten 
kunnen in dit onderzoek gezien worden als synoniemen van elkaar. Ik zal me echter zoveel 
mogelijk beperken tot het gebruik van het begrip respondenten. 
 
Ik gebruik in mijn vraagstelling bewust de term ‘jongeren van nu’ omdat ik het contrast met 
de mediaberichten op scherp wil stellen. Volgens verschillende media zou het hier gaan om 
een generatie zonder normen en waarden, zonder toekomstdromen, of idealen. Dit zou een 
groot contrast zijn met de jongeren van bijvoorbeeld zo’n dertig of veertig jaar geleden. Nu is 
dit geen historisch onderzoek en ik wil geen nadruk leggen op generatieverschillen. Ik wil 
onderzoeken of de generatie van deze tijd (anno 2009) inderdaad lijdt aan een gebrek aan 
toekomstdromen en idealen en daarmee een gebrek aan betekenisgeving en/of zinervaring.  
 

- Belangrijk / zinvol 
 
De doelgroep wordt ondervraagd over wat zij als écht belangrijk of zinvol in het leven 
ervaren. Ik gebruik deze twee begrippen naast elkaar om de volgende reden. Het begrip 
zinvol dekt mijns inziens de lading van dit onderzoek beter dan het begrip belangrijk. Toch 
gebruik ik de term belangrijk omdat deze beter aansluit bij het kennisniveau van de 
doelgroep. In Hoofdstuk 2.4 leest u meer hierover. Het begrip belangrijk kan wel gezien 
worden als een synoniem voor het begrip zinvol. Het betreft hier dezelfde inhoud.  
 
Nu duidelijk is dat belangrijk en zinvol in dit verband als synoniemen van elkaar gezien 
kunnen worden, is het nog wel noodzakelijk om het begrip zinvol nader te omschrijven. De 
inhoud van het woord zin is moeilijk in een definitie vast te leggen. Daarom gebruik ik hier 
de omschrijving die Andriessen geeft aan het woord zin. ‘De zin van het leven kan men 
datgene noemen wat perspectief geeft aan het bestaan van een mens: idealen die hij de 
moeite waard vindt, doelen die hij na wil streven, activiteiten waarmee hij zich engageert.’ 
(Andriessen, 1991, p. 199) De levensdoelen die nagestreefd worden komen dan ook voort uit 
idealen en betrokkenheid bij bepaalde doelen of activiteiten.  
 
1.5 Theoretische en praktische relevantie voor de humanistiek 
 
Dit onderzoek draagt bij aan het onderzoeksprogramma van de humanistiek omdat het 
enerzijds gericht is op zingeving en anderzijds raakvlakken heeft met humanisering.  Ik zal 
dit toelichten. Het belangrijkste deel van dit onderzoek gaat over zingeving, betekenisgeving 
en identiteitsontwikkeling bij jongeren. Hierbij staan vragen centraal als: hoe vormen 
jongeren zich een identiteit? Hoe ontwikkelen zij waarden, levensdoelen, toekomstdromen en 
idealen? Stemmen jongeren hun gedrag af op hun waarden, dromen en idealen? En zijn de 
jongeren in staat hun leven als zinvol te ervaren? De resultaten van dit onderzoek zullen een 
theoretische bijdrage leveren aan de humanistiek doordat de praktijk van zingeving bij 
jongeren wordt verbonden aan verschillende geraadpleegde theorieën. Op basis van deze 
theorieën in combinatie met de uitkomsten van het empirische deel van dit onderzoek wordt 
geprobeerd tot nieuwe inzichten te komen. 
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Tegelijkertijd handelt dit onderzoek over humanisering. Een van de onderzoeksvragen luidt: 
Zijn jongeren in staat hun gedrag in overeenstemming te brengen met de eigen waarden, 
levensdoelen, toekomstdromen en idealen? De uitkomsten van onderzoek leveren inzicht in 
de levensdoelen die respondenten zichzelf stellen. Hoe zien deze jongeren zichzelf in de 
toekomst? Welke plaats vervullen zij in de maatschappij? Hoe vinden zij hun eigen weg? 
Maar ook: wat drijft deze jongeren? Wat vinden zij de moeite waard? Welke idealen streven 
zij na? Inzicht hierin maakt het mogelijk om deze jongeren beter te bereiken, te motiveren en 
te stimuleren om betrokken te zijn bij de maatschappij en het eigen leven als zinvol te 
ervaren. Door jongeren bewust te maken van de waarden die zij (al dan niet) nastreven en de 
keuzes die zij maken, heeft dit onderzoek een humaniserend effect op de 
onderzoekspopulatie. Tevens wordt inzicht verkregen in hoe andere jongeren (in een 
vergelijkbare context) begeleid kunnen worden in het proces van volwassenwording op weg 
naar een zinvol bestaan, zowel op persoonlijk als op maatschappelijk gebied. Het vak 
levensbeschouwing kan zodoende een meer humaniserend effect teweeg brengen.  
 
Ten slotte probeert dit onderzoek inzichten en handvatten te bieden aan docenten en scholen 
om jongeren te begeleiden in en te stimuleren om na te denken over zichzelf, hun eigen 
waarden,  levensdoelen, toekomstdromen, idealen en het met name ook over het eigen 
gedrag. Dit met als doel jongeren te begeleiden in het ontwikkelen van hun identiteit en het 
sturen van het eigen gedrag. 
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H2 METHODOLOGISCH KADER 
 
2.1 Verzamelen van empirisch materiaal 
 
Dit onderzoek zal een empirisch onderzoek zijn waarbij ik gebruik maak van geschreven 
materiaal van leerlingen. Dit materiaal is verzameld aan de hand van een opdracht 
(onderzoeksinstrument) die ik aan de leerlingen heb voorgelegd. De leerlingen maakten deze 
opdracht tijdens een les en stuurden het resultaat digitaal naar mij op. Vervolgens heb ik dit 
materiaal onderworpen aan een kwalitatieve analyse. Het één en ander is echter in meer 
kwantitatieve termen uitgedrukt. Zo heb ik bijvoorbeeld bekeken of jongens en meisjes tot 
soortgelijke of juist heel verschillende antwoorden kwamen. Dit bekeek ik door uitspraken te 
categoriseren en te kwantificeren, en in schema’s te presenteren.  
 
Voorafgaand aan dit empirisch onderzoek heeft een literatuuronderzoek plaatsgevonden. Dit 
om tot een beter begrip van het onderwerp te komen en om te kijken wat reeds is onderzocht 
en wat niet. Ook heeft dit literatuuronderzoek geholpen bij het ontwikkelen van een passend 
onderzoeksinstrument. Het zwaartepunt van dit onderzoek ligt echter niet bij het 
literatuuronderzoek, maar bij het empirische gedeelte. 
 
In de vraagstelling wordt duidelijk waar ik gedurende dit onderzoek naar op zoek ben. Om te 
komen tot een antwoord heb ik verschillende deelvragen geformuleerd. Deelvragen 1 tot en 
met 4 vormen als het ware een set en geprobeerd is deze vragen te beantwoorden met behulp 
van door de leerlingen zelf geschreven materiaal. Deze manier van onderzoeken heeft als 
voordeel dat het materiaal dat verzameld wordt, niet wordt beïnvloed door invloeden van 
buitenaf. Het verzamelde materiaal wordt vervolgens geanalyseerd volgens de methode van 
de kwalitatieve data-analyse, ook wel bekend als content analyse. Deze methode is geschikt 
voor het bestuderen van en betekenisgeven aan sociale onderzoeksgegevens zonder deze 
(direct) te veranderen of om te zetten in numerieke modellen (Babbie, 2001). 
 
Deelvraag 5 is beantwoord door gebruik te maken van literatuur en persoonlijke inzichten. 
Deze vraag gaat over de inhoud van het vak levensbeschouwing. Bekeken wordt op welke 
wijze het vak levensbeschouwing een bijdrage kan leveren aan zingevingsprocessen bij 
jongeren. Hoe krijgen de jongeren scherp(er) in het vizier wat voor hen écht de moeite waard 
is in het leven? En hoe kan het vak levensbeschouwing een bijdrage leveren aan de 
‘doorleving’ van deze waarden en idealen zodat deze ook terugkomen in gedrag en keuzes 
van de jongeren? Zodat gedrag en idealen in overeenstemming zijn met elkaar. 
 
2.2 Onderzoeksobject 
 
Voor het beantwoorden van de centrale vraagstelling van dit onderzoek is gebruik gemaakt 
van een groep 68 leerlingen van het vierde leerjaar. Het betreft leerlingen van het Pius X-
College te Bladel. Middels deze leerlingen heb ik het materiaal verzameld dat noodzakelijk is 
voor de empirische analyse van dit onderzoek. Niet alle 68 leerlingen zijn geraadpleegd voor 
het beantwoorden van alle deelvragen. Hier kom ik later op terug.  
 
Er is gekozen voor leerlingen van het vierde leerjaar havo en vwo, omdat ik als docent 
levensbeschouwing lesgeef aan de onderbouw van het havo/vwo. Ik wil het onderzoek niet 
beïnvloeden door sociaal wenselijke antwoorden van mijn eigen leerlingen. Zij zouden de 
indruk kunnen hebben dat de informatie die ze mij verschaffen van invloed is op de 
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beoordeling van de leerlingen. Dit wil ik voorkomen. Zowel voor de uitkomst van het 
onderzoek, alsook voor de relatie met mijn leerlingen. Bovendien zijn leerlingen van het 
vierde leerjaar relatief gemakkelijk te benaderen door een beroep te doen op mijn collega en 
sectievoorzitter Rinie van de Velde. Aanvankelijk zouden ook leerlingen van het vijfde 
leerjaar vwo deelnemen aan dit onderzoek, maar dit leverde praktisch gezien nogal wat 
moeilijkheden op. Daarbij speelt nog een rol dat, naar verwachting, de leerlingen van het 
vierde leerjaar havo/vwo naar inschatting voldoende reflectieve en expressieve vermogens 
hebben ontwikkeld, waardoor zij prima in staat zijn om de onderzoeksvragen te 
beantwoorden. Zodoende kan ik bruikbaar materiaal verzamelen. Dit in tegenstelling tot mijn 
eigen leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar van het havo/vwo. Moeilijkheden met het 
begrijpen en beantwoorden van de opdracht waren bij leerlingen van het vierde leerjaar niet 
te verwachten. Leerlingen uit de vierde klas wordt geregeld gevraagd na te denken over hun 
toekomst (studie en beroep) en leven. Uiteindelijk is gekozen voor klas 4h2 en klas 4v2. 
Relevante kenmerken van deze respondenten zijn hieronder in schema weergegeven. 
 
Tabel 1: Samenstelling respondenten klas 4h2 en 4v2  
 
Leef
-tijd 

Geslacht Type 
onderwijs 

Profiel 
keuze* 
C&M 

Profiel 
keuze*    
E&M 

Profiel 
keuze* 
N&G 

Profiel 
keuze* 
N&T 

Totaal / 
geslacht 

en leeftijd 

Respon-
denten 

(n** = 45) 
15 
jaar 

Meisje 4 havo 1  3  4 9% 

15 
jaar 

Jongen 4 havo  1 1 1 3  7% 

16 
jaar 

Meisje 4 havo 1 1 5  7 16% 

16 
jaar 

Jongen 4 havo  1 3 1 5 11% 

17 
jaar 

Meisje 4 havo  1 2  3 7% 

17 
jaar 

Jongen 4 havo    1 1 2% 

15 
jaar 

Meisje 4 vwo 1 4   5 11% 

15 
jaar 

Jongen 4 vwo    1 1 2% 

16 
jaar 

Meisje 4 vwo 3 4 6 1 14 31% 

16 
jaar 

Jongen 4 vwo  2   2 4% 

Totalen per profielkeuze 6 14 20 5 45 100% 
*profielkeuze = de richting die leerlingen hebben gekozen binnen hun opleiding. De 
profielen moeten gezien worden als een soort vaststaande keuzepakketten waar een klein 
aantal vrij te kiezen vakken aan toegevoegd  dienen te worden. De profielen waaruit 
leerlingen kunnen kiezen zijn: cultuur & maatschappij (C&M), economie & maatschappij 
(E&M), natuur & gezondheid (N&G) en natuur & techniek (N&T). Deze profielkeuze hangt 
nauw samen met het beroepsperspectief van leerlingen en geeft (enigszins) zicht op de 
interessegebieden van de leerlingen.  
**n = totaal aantal leerlingen die bruikbaar materiaal hebben opgeleverd 
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Tabel 2: Totalen van jongen en meisjes van 4h2 en 4v2 
 
 Havo Vwo Totaal 
Aantal meisjes 14 19 33 
Aantal jongens 9 3 12 
Totaal 23 22 45 
 
NB: een vijftal leerlingen heeft wel meegewerkt aan de opdracht, maar is tijdens of na het 
uitvoeren ervan het materiaal verloren. Dit kwam in alle gevallen door een technische fout 
van de laptop waarop de leerlingen gewerkt hebben. In twee gevallen heeft de ICT-dienst van 
het PiusX College het werk teruggevonden. In drie gevallen is het werk verloren gegaan. Ook 
is het aantal deelnemende leerlingen iets lager uitgevallen dan verwacht. Dit werd 
veroorzaakt door absentie van enkele leerlingen. 
 
Naast klas 4h2 en 4v2 is nog een derde klas geraadpleegd. Deze klas, 4v1, heeft tijdens de 
testfase meegewerkt aan dit onderzoek. Doel hiervan was het uittesten van het 
onderzoeksinstrument. Hierover leest u meer in hoofdstuk 2.4. De eerste vraag van het 
onderzoeksinstrument is exact hetzelfde gebleven. De resultaten van deze groep waren dan 
ook bruikbaar voor het beantwoorden van de eerste deelvraag van de 
onderzoeksvraagstelling. Het materiaal dat deze klas heeft opgeleverd is daarom verwerkt in 
de analyse en beantwoorden van deelvraag 1: wat benoemen jongeren als écht belangrijk / 
zinvol in het leven? Voor het beantwoorden van deelvraag 1 zijn in totaal 68 leerlingen 
geraadpleegd, waarvan 47 meisjes. Slechts een deel van klas 4v1 is geraadpleegd voor het 
beantwoorden van deelvraag 2. Het gaat hier om vijf meisjes en 1 jongen uit klas 4v1. In 
totaal zijn voor het beantwoorden van deelvraag 2 dus 51 leerlingen geraadpleegd.  
 
Tabel 3: De samenstelling van klas 4v1 
 
Leef-
tijd 

Geslacht Profiel 
keuze* 
C&M 

Profiel 
keuze 
E&M 

Profiel 
keuze 
N&G 

Profiel 
keuze 
N&T 

Variabelen 
onbekend 

Totaal /  
leeftijd en 
geslacht 

Respon-
denten  
(n = 23)* 

15 jr Meisje 1 1 3 1  6 26 % 
15 jr Jongen  1 1 3  5 22% 
16 jr Meisje 1  3   4 17% 
16 jr Jongen  1  1  2 9 % 
17 jr Meisje 1     1 4 % 
Leeftijd, geslacht, 
profiel onbekend 

    5 5 22% 

Totalen per 
profielkeuze 

3 3 7 5 5 23 100% 

*n = totaal aantal leerlingen die bruikbaar materiaal hebben opgeleverd 
NB: alle leerlingen zitten in 4vwo 
NB: het materiaal van al deze respondenten is gebruikt bij deelvraag 1. Slechts zes 
respondenten uit deze groep zijn verwerkt in de beantwoording van deelvraag 2. 
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2.3 Literatuuronderzoek 
 
Bij aanvang van het onderzoek was de vraag- en doelstelling nog niet helemaal duidelijk. 
Daarom is begonnen met lezen; breed, en ongestuurd. Ik ben begonnen met het lezen van 
eerder uitgevoerde en soortgelijke onderzoeken met betrekking tot levensbeschouwelijke 
vorming, jongeren, toekomstdromen en inspiratie (Miedema en Janssen, De Boer, Alma en 
Van Spaendonck). Ik heb identiteitstheorieën gelezen (o.a. Giddens, Taylor en De Wit) en 
literatuur over zingeving (Baumeister, Hijmans en Van Spaendonck). Later is ook literatuur 
over zelfsturing en sociale betrokkenheid bij jongeren geraadpleegd. (Dieleman e.a.) Evenals 
literatuur over waardevormende dialogen in het onderwijs (Veugelers). In het theoretisch 
kader (deel 2) is verslag gelegd van dit literatuuronderzoek en de voor de onderzoek 
relevante uitkomsten daarvan. 
 
2.4 Onderzoeksinstrument 
 
Gedurende dit onderzoek is nagegaan of jongeren in staat zijn te expliciteren wat hun leven 
zinvol maakt. De doelgroep wordt hiertoe gevraagd te benoemen wat volgens hen belangrijk 
is in het leven. Dit doet men door afstand te nemen van dagelijkse bezigheden en zich af te 
vragen waar hij of zij eigenlijk voor leeft of wat hij of zij in het leven zoekt. Zodoende wordt 
een visie op het bestaan geëxpliciteerd (Andriessen, 1991). Op deze manier worden de 
respondenten gedwongen na te denken over het onderzoeksthema. De jongeren moeten hun 
gedachten hierover op papier zetten. Dit vraagt veel van de jongeren, maar levert ook 
kwalitatief gezien goed onderzoeksmateriaal op wat ten alle tijden te raadplegen is. 
Bovendien is het voor de jongeren een oefening. Het bewust nadenken over dat wat 
belangrijk is in het leven helpt de leerlingen om hun leven meer betekenis te geven.  
 
Het onderzoeksinstrument (voor leerlingen ‘de opdracht’ genoemd) is op de volgende manier 
tot stand gekomen. Allereerst heb ik me laten inspireren door eerder uitgevoerde 
onderzoeken van Alma en Janssen (2000), Elpine de Boer (2006) en Jan van Spaendonck 
(1995). Ik heb de vragen die zij aan jongeren hebben voorgelegd goed bekeken en de vorm 
gebruikt voor mijn eigen opdracht. Vervolgens zijn een tweetal essayvragen geformuleerd, 
vraag 1 en 2 van het concept-onderzoeksinstrument. In de loop van dit onderzoek is nog een 
derde vraag toegevoegd. Deze vraag moest informatie opleveren over concrete 
keuzemomenten in het leven van de jongeren. Uit deze derde vraag moest blijken wat 
jongeren daadwerkelijk belangrijk vinden en hoe zij dit meenemen in de keuzes die zij 
maken. Het gaat dan niet alleen om het besef van dat wat belangrijk is, maar tevens om 
keuzes of gedrag van jongeren dat hier (al dan niet) door beïnvloed wordt. Het concept-
onderzoeksinstrument (bestaande uit deze drie vragen) is voorgelegd aan een testgroep van 
leerlingen uit hetzelfde leerjaar en onderwijstype als mijn groep respondenten. Doel hiervan 
is achterhalen of de vragen de juiste informatie opleveren. Tevens was het van belang te 
testen of de opdrachten haalbaar zijn binnen een gegeven lesuur (waarbinnen de opdracht 
geschreven moet worden). Tenslotte wilde ik testen of de opdracht duidelijk is. Er is nog een 
evaluatievraag toegevoegd aan het concept-model om feedback op de opdracht te genereren. 
In bijlage 1 vindt u het concept-onderzoeksinstrument. Tijdens de testfase is het een en ander 
duidelijk geworden en naar aanleiding hiervan is het onderzoeksinstrument aangepast. De 
inzichten en aanpassingen zijn hieronder beschreven. De meest opvallende aanpassing is het 
min of meer samenvoegen van vraag 2 en 3. Dit omdat bleek dat vraag 3 onvoldoende 
heldere informatie opleverde. De leerlingen vonden het erg moeilijk om hierop te 
antwoorden. Ik denk dat de aanpassing kwalitatief betere gegevens oplevert die bijdraagt aan 
het beantwoorden van de onderzoeksvraag. 
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De uitkomsten van de test hebben geleid tot een aantal inzichten en tevens een aantal 
aanpassingen in het onderzoeksinstrument. 
 

1. Vrijwel direct bleek het onmogelijk om anoniem te blijven, wanneer gevraagd wordt 
om het essay te e-mailen. Leerlingen maakten hiertegen echter geen enkel bezwaar. 
Sommigen hebben zelfs in hun opdracht gewoon hun naam vermeld, terwijl dat niet 
verplicht was. Dit maakt het veel makkelijker om leerlingen naderhand te benaderen 
bij eventuele onduidelijkheden. Bij afname is daarom aan leerlingen gevraagd hun 
naam te vermelden. De namen worden niet gebruikt in het onderzoeksverslag.  

 
2. Aanvankelijk bleek een lesuur te kort om de opdracht te kunnen maken. De helft van 

de leerlingen heeft alles af gekregen. De andere helft niet. Dit gebrek aan tijd wordt 
veroorzaakt doordat het bijna 15 minuten duurt voordat alle leerlingen de opdracht 
hebben begrepen en een laptop hebben gehaald en opgestart. Om dit probleem op te 
lossen heb ik tijdens de echte afname de laptops zelf klaargezet en opgestart vóór 
aanvang van de les. Dit leverde zo’n 10 minuten tijdswinst op. Ook heb ik de 
opdracht uitgedeeld vóór aanvang van de les. Bovendien vraagt de aangepaste versie 
van het onderzoeksinstrument minder tijd om te beantwoorden. 

 
3. Opvallend was dat sommige leerlingen het moeilijk vonden om iets over dit 

onderwerp op papier te zetten. Ze zijn er duidelijk niet zo in getraind. Het lukte ze 
heel aardig om te beschrijven wat ze belangrijk vinden in het leven en wat het leven 
de moeite waard maakt voor hen. Maar ze vonden het erg moeilijk om te beschrijven 
hoe dit hun gedrag en de keuzes die ze maken beïnvloedt. Slechts enkele leerlingen 
slaagden erin om dit duidelijk te beschrijven. Daarom heb ik vraag 2 en 3 van de 
conceptversie min of meer samengesmeed tot één nieuwe vraag. Deze vraag is wat 
concreter en makkelijker te beantwoorden en heeft meer opgeleverd. 

 
In de bijlagen (1 en 2) is te zien hoe de conceptversie van het onderzoeksinstrument er 
uitzag, en hoe de uiteindelijke versie er uitziet. 
 
Naast het ontwikkelen van goede vragen, moest ik goed nadenken over de organisatie van dit 
deel van het onderzoek. Door met anderen over mijn onderzoek te spreken, verzamelde ik al 
snel wat handige tips die ik gebruikt heb bij het verzamelen van de data. Zo is ervoor 
gekozen leerlingen te laten werken op een laptop, zodat de data direct digitaal en eenvoudig 
overhandigd konden worden en in alle gevallen goed leesbaar zijn. Ook is nagedacht over de 
vraag: hoe krijg ik de leerlingen hiertoe bereid? En: aan welke randvoorwaarden moet het 
voldoen? 
 
2.5 Uitvoering door leerlingen 
 
Op woensdag 22 april, het vierde lesuur vond de afname plaats met klas 4h2. Dit gebeurde 
onder begeleiding van hun docent, Rinie van de Velde. Dit was prettig, want als onbekend 
gezicht genoot ik nog weinig gezag. Rinie zette de leerlingen goed aan werk, en vervolgens 
heb ik alleen af en toe een rondje gelopen om te kijken of alles naar wens verliep. Op vrijdag 
24 april, tijdens het vijfde lesuur, vond de afname plaats met klas 4v2. Hun eigenlijke docent 
had op dit moment lesuitval in verband met de laatste lesdag van de eindexamenkandidaten 
en festiviteiten hier rondom. Ik verwachtte veel weerstand omdat ik hun les kwam vervangen 
(in plaats van lesuitval), maar dit viel honderd procent mee. De uitvoering verliep prima. De 
laptops stonden klaar, de opdracht was uitgedeeld en dus konden de leerlingen direct aan de 
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slag. De meesten gingen serieus te werk. Anderen keken eerst even rond om te kijken wat de 
rest ervan brouwde. Een enkeling vond het moeilijk om iets over zichzelf te schrijven. 
Anderen vonden het juist gemakkelijk en hadden binnen de kortste keren een heel verhaal op 
papier staan. Enkele meisjes gaven aan dat ze een dagboek bijhielden en dat het daarom niet 
zo moeilijk was om over zichzelf te schrijven. Een andere leerling was nog niet klaar en 
vroeg of ze het thuis af mocht maken en later op mocht sturen. Dit heeft ze ook gedaan. Ik 
was positief verbaasd over de motivatie en bereidheid van de leerlingen. Ik heb de uitvoering 
als erg prettig ervaren. Een aantal leerlingen voelde zich zelfs een beetje vereerd dat ze mee 
mocht werken. In de evaluatievraag gaven leerlingen heel uiteenlopende reacties. De meeste 
leerlingen vonden het een leuke opdracht. Een enkeling vond het vervelend om tegen een 
vreemde over zichzelf te vertellen. Een opvallend citaat is het volgende: “De opdracht was 
best moeilijk omdat je in het dagelijks leven niet echt bezig bent met vragen zoals: wat is nu 
echt belangrijk? Gek eigenlijk want het leven draait om vragen zoals die.” (jongen, 4vwo). 
Hieruit blijkt dat dit onderzoek niet alleen relevant is vanwege zijn uitkomst, maar dat het 
voor jongeren ook plezierig kan zijn om daar eens ‘gedwongen’ over na te denken. Ook was 
het fijn om te merken hoe spontaan enkele leerlingen in hun begeleidende e-mails me veel 
succes toe wensten. De testafname met klas 4v1 vond enige tijd daarvoor plaats - op 25 maart 
- en verliep op gelijke wijze.  
 
Tijdens de analyse van de eerste schrijfopdracht (behorende bij deelvraag 1) bleek dat de 
jongeren heel goed in staat waren om te verwoorden wat zij voor nu en in de toekomst 
belangrijk vinden. Ze gaven heel open en eerlijke antwoorden over zichzelf en hun relatie 
met bijvoorbeeld vrienden en ouders. Ze gaven aan wat lekker loopt in het leven en wat ze 
als zinvol ervaren. Ze gaven ook aan waar dingen moeizamer verliepen en waarbij twijfels 
een grote rol speelden. Ik was positief verbaasd over de hoge mate van openheid en 
reflectiviteit onder deze leerlingen en de kwaliteit van het onderzoeksmateriaal. 
 
Bij de analyse van de tweede schrijfopdracht (behorende bij deelvraag 2, 3 en 4) bleek dat de 
jongeren aanzienlijk meer moeite mee hadden met het schrijven van een samenhangend 
vertoog over hoe zij in het leven staan en hoe hun gedrag of de keuzes die ze maken 
beïnvloed worden door datgene wat zij zelf als belangrijk ervaren. Veel verhalen zijn wat 
onsamenhangend. En vaak blijven de verhalen wat aan de oppervlakte. Soms wordt dan 
geschreven: “Ik vind mijn vrienden heel belangrijk en ik ga graag veel met ze op stap. Ja, 
mijn gedrag en dat wat ik belangrijk vind komen dus overeen.” Terwijl de leerling dan niet 
ingaat op de momenten waarop gedrag minder overeenkomt met zingevende activiteiten of 
het nastreven van toekomstidealen. Het lijkt erop dat de jongeren toch nog niet goed in beeld 
hebben waarom ze kiezen voor bepaald gedrag, wat de gevolgen hiervan zijn en dat het 
(wellicht) ook anders zou kunnen. Naar aanleiding van sommige onsamenhangende en wat 
oppervlakkige verhalen kwam de volgende vraag naar voren: is deze groep wel in staat om 
mee te werken aan dit onderzoek? Zijn ze vaardig genoeg om te reflecteren op het eigen 
handelen? Ik denk dat de opdracht niet te moeilijk was. Ik denk wel dat de reflectieve 
vaardigheden verder ontwikkeld kunnen (en moeten) worden. Ook de hoeveelheid (of liever 
gezegd het tekort aan) tijd die de leerlingen konden gebruiken voor de opdracht, is de 
kwaliteit van het onderzoeksmateriaal  niet te gunste gekomen. Wellicht was het beter 
geweest om de leerlingen eerst de opdracht mee te geven zodat ze er thuis of samen met 
vrienden over konden nadenken. Om vervolgens een uur de tijd te nemen om de eigen 
gedachten hierover op papier te zetten. Wellicht dat sommige leerlingen dan minder moeite 
hadden gehad met het beantwoorden van de vragen. Op dit moment zit er niets anders op dan 
het materiaal zo goed mogelijk te analyseren, in kaart te brengen en opvallendheden te 
presenteren. Bovendien wil ik hier niet beweren dat al het materiaal onbruikbaar is. In 
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tegendeel: veel verhalen zijn interessant en leveren veel nieuwe inzichten op. De resultaten 
hiervan zijn terug te lezen in hoofdstuk 5.2. De narratieven zijn soms wat minder diepgaand 
dan gehoopt. Maar dit biedt juist aanleiding om te kijken hoe het vak levensbeschouwing een 
bijdrage kan leveren aan het verder ontwikkelen van reflectieve vaardigheden en 
vaardigheden ten behoeve van het expliciteren van  de gedachten over het eigen leven.  
 
Ook is duidelijk geworden dat deze manier van onderzoeken staat of valt met de 
bereidwilligheid van de groep. Zowel de testgroep (4v1), als klas 4h2 en 4v2 gingen prima 
aan de slag. Op deze school, met deze leerlingen is de bereidwilligheid tot het uitvoeren van 
dit onderzoek geen probleem gebleken. Ik kan me echter voorstellen dat dit niet overal 
mogelijk is en dat het sterk afhangt van het onderwijstype en de omgeving waarin de 
leerlingen opgroeien. 
 
2.6 Analyse van het materiaal 
 
In deze paragraaf probeer ik kort en bondig weer te geven hoe het analyseproces is verlopen. 
In hoofdstuk 5 zijn het proces van de analyse en de uitkomsten uitvoeriger beschreven. Na 
het bestuderen van literatuur en het schrijven van het theoretisch kader is het empirisch 
materiaal verzameld. Er zijn 69 ‘opdrachten’ (door respondenten geschreven verhalen waarin 
de onderzoeksvragen worden beantwoord) gelezen en geanalyseerd. Op basis van deze 69 
‘opdrachten’ is deelvraag 1 beantwoord. Een deel hiervan (45 stuks) was uitsluitend voor 
deelvraag 2, 3 en 4 relevant. Dit aantal van 45 is wat minder dan gehoopt, maar ik ben van 
mening dat dit toch voldoende materiaal oplevert om mee te werken. 
 
De analyse begon met het zeer aandachtig lezen van het geschreven materiaal. Per deelvraag 
van de onderzoeksvraagstelling heb ik citaten van leerlingen verzameld en gecategoriseerd. 
Op basis van eerder gelezen literatuur had ik al een aantal hypothesen ontwikkeld bij 
deelvraag 1. In de digitale versies van de opdrachten van de leerlingen heb ik met kleur 
aangegeven waar hypothesen worden bevestigd (groen), of juist ontkracht (rood). Tevens is 
tussen haakjes het nummer van de betreffende hypothese erbij vermeld. Met de kleur blauw 
is aangegeven wanneer de leerlingen eigenlijk niet zo goed weten wat ze belangrijk vinden of 
willen met hun leven. Met paars zijn heel opvallende passages aangegeven, zodat ik die later 
gemakkelijk terug kon vinden. Gedurende de analyse van de eerste 24 opdrachten heb ik de 
hypothesen zoals ze waren afgeleid van de literatuur aangepast of herschreven, zodat ze beter 
aansluiten bij de leefwereld en het taalgebruik van de respondenten. Ook heb ik een aantal 
hypothesen toegevoegd op basis van het door de respondenten geschreven materiaal. Na de 
analyse van de eerste klas (24 leerlingen) heb ik het analyseschema vastgesteld en niet meer 
aangepast, zodat het materiaal van de andere respondenten op basis van hetzelfde 
hypothetische kader werd geanalyseerd.  
 
Aan de hand van deze hypothesen zijn de verhalen van de jongeren geïnterpreteerd en 
gecodeerd. Hierbij is geen normatief oordeel gegeven over de inhoud van het verhaal van de 
leerlingen. Er is alleen gekeken naar wat leerlingen zelf aangeven als zijnde waardevol of 
betekenisvol. Zo is geprobeerd alleen in kaart te brengen wat volgens de jongeren zelf het 
leven de moeite waard maakt.  
 
De antwoorden van de leerlingen zijn gekwantificeerd en onderbracht in een aantal 
categorieën. De bijbehorende scores zijn vastgelegd in tabellen. Deze tabellen worden 
ondersteund met citaten van de leerlingen, ter illustratie. Op deze manier is geprobeerd alle 
informatie zo helder mogelijk te structureren en presenteren. Vervolgens heb ik categorieën 
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gemaakt door hypothesen te bundelen. Op die manier is een nieuw beeld verkregen over wat 
jongeren in hoge mate bezighoudt. Ook is zo geprobeerd bepaalde typen jongeren in kaart te 
brengen, afhankelijk van de door hen beschreven ‘belangrijke’ zaken in het leven. Tenslotte 
is geprobeerd deelvraag 1 te beantwoorden door voorlopige conclusies te trekken. 
 
Om te komen tot een antwoord op deelvraag 2, 3 en 4 heb ik opnieuw het materiaal 
aandachtig gelezen en op eenzelfde wijze in het digitale materiaal aangegeven welke 
passages relevant zijn. Ook hier is geprobeerd verschillen en overeenkomsten te ontdekken. 
Hierbij heb ik er op gelet dat de nuance niet verloren gaat. In de uitwerking van de analyse is 
te zien welke hypothesen zijn ontstaan en hoe vaak bepaalde antwoorden van leerlingen 
voorkomen. Ook hier is het materiaal gepresenteerd in tabellen die ondersteund worden door 
citaten om op deze wijze een gestructureerd beeld te schetsen van het gedrag van de 
respondenten en de eventuele discrepantie met de eigen opvattingen over dat wat belangrijk 
of zinvol is in het leven. 
 
2.7 Het beantwoorden van deelvraag 5  
 
Voor het beantwoorden van deelvraag 5 is opnieuw literatuur geraadpleegd. Ditmaal 
literatuur die in het bijzonder handelt over onderwijs, het vak levensbeschouwing, de functie 
van de school, de begeleidende rol van een docent, de pedagogische taak van de school en de 
didactische werkwijzen die een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van een eigen 
identiteit, reflectiviteit en een helder zicht op de eigen opvattingen en het eigen gedrag. Dit 
literatuuronderzoek gecombineerd met mijn eigen inzichten en ervaringen die ik de 
afgelopen twee jaar heb opgedaan, heeft geleid tot de beantwoording van deelvraag 5.  
 
2.8 Schrijven van de conclusies 
 
Nadat alle gegevens verzameld, geanalyseerd, gestructureerd en gepresenteerd zijn, was het 
tijd voor het schrijven van de conclusies van dit onderzoek. In de conclusies wordt 
teruggegrepen naar de onderzoeksvraagstelling en wordt kort en bondig een antwoord 
gegeven op de verschillende deelvragen die de revue gepasseerd zijn. Ook wordt een 
terugkoppeling gemaakt naar het thema van dit onderzoek: zingeving en nihilisme bij 
jongeren.  
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H3 BESCHRIJVING VAN DE SCHOOL 
 
3.1 Achtergrondinformatie Pius X College Bladel 
 
Het empirische materiaal dat voor dit onderzoek is verzameld is afkomstig van leerlingen van 
het Pius X College in Bladel. De uitkomsten van dit onderzoek zijn dan ook alleen 
generaliseerbaar voor scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie, een vergelijkbare 
sfeer of cultuur (van normen en waarden en omgangsvormen), een vergelijkbare (rurale) 
omgeving en met een vergelijkbare positie en invulling van het vak levensbeschouwing. 
Daarom is het van belang een beeld te schetsen van deze kenmerken van de school.  
 
Het Pius X College is door enkele fusies en uitbreiding van onderwijsafdelingen in de loop 
der jaren uitgegroeid tot een brede scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum (vwo), 
havo, vmbo en praktijkonderwijs. Met bijna 2400 leerlingen en meer dan 280 medewerkers is 
het Pius X College een middelgrote school. Het Pius X heeft duidelijk de functie van een 
streekschool en is naar eigen zeggen verankerd in de Kempische gemeenschap. 
 
3.2 De identiteit van de school 
 
Het Pius X is een katholieke school die naar eigen zeggen midden in de moderne 
samenleving staat en zich daarvoor openstelt. Vanuit de rooms-katholieke traditie bezint de 
school zich op haar plaats in de samenleving. Voor de leerlingen probeert de school de 
samenhang en de eigen plaats in de veelheid van leefpatronen en waardestelsels zichtbaar te 
maken. De onderwijskundige visie van de school bestaat eruit dat de school haar leerlingen 
wil opvoeden tot zelfstandigheid en tot goed functioneren in de samenleving. Om dit te 
bereiken, wordt een brede persoonlijke en maatschappelijke vorming gestimuleerd. Daarbij is 
er oog voor de individuele verschillen tussen leerlingen. 
 
In het schoolplan wordt de identiteit van de school nadrukkelijker vermeld: ‘Op het Pius X 
zijn solidariteit en mede menselijkheid belangrijke waarden waaraan men aandacht wil 
besteden. Daarnaast spelen waarden als tolerantie, (het bieden van) veiligheid, geborgenheid, 
loyaliteit, rechtvaardigheid en luisteren naar de ander een belangrijke rol. Dit alles wordt 
uitgedragen door medewerkers en docenten in het bijzonder.’ 
 
In schoolgidsen, schoolplannen en brochures weten scholen hun levensbeschouwelijke en 
onderwijskundige visies altijd mooi te omschrijven. Inmiddels weet ik dat veel van deze 
visies sterk op elkaar lijken. Het gaat er echter om hoe deze visies in de praktijk gerealiseerd 
worden. En wat dat betreft kan ik beamen dat het Pius X College inderdaad een school is 
waar aandacht is voor diverse groepen in onze samenleving. Elke leerling is welkom, 
alhoewel het overgrote deel van de leerlingen bestaat uit autochtone leerlingen, niet zelden 
met een katholieke achtergrond. Alhoewel tijdens de lessen wordt gewerkt aan een tolerante 
en medemenselijke houding ten opzichte van diversiteit in de samenleving, is er in de 
dagelijkse praktijk weinig diversiteit te ontdekken. Hiermee wil ik geen waardeoordeel 
uitspreken over de school of de regio. Ik wil alleen een beeld schetsen van de school, welke 
getypeerd wordt door medemenselijkheid, maar tegelijkertijd een hoge mate van 
homogeniteit kent.  
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3.3 Het vak levensbeschouwing binnen de school 
 
Het vak levensbeschouwing heeft binnen het Pius X een erkende plaats. Naast de lessen 
levensbeschouwing zijn er bezinningsbijeenkomsten aan het begin en het einde van het 
schooljaar. Ook vinden er kerstvieringen plaats. En bij overlijden van een personeelslid of 
leerling wordt een stilte- of rouwruimte ingericht.  Ook zijn er themadagen met betrekking 
tot waarden en normen en er is aandacht voor mensen in ontwikkelingslanden middels 
actiedagen, uitzending en uitwisseling van leerlingen en grootschalige projecten. Op het Pius 
X College wordt levensbeschouwelijke vorming vanuit de rooms-katholieke identiteit 
gegeven. Maar leerlingen van alle geloofsovertuigingen zijn welkom, mits zij de 
schooldoelstellingen accepteren en het lesprogramma volledig volgen. 
 
Ondanks deze erkende plaats van het vak levensbeschouwing is er de eeuwige strijd om het 
aantal lesuren. De lesuurverdeling valt niet altijd positief uit voor het vak 
levensbeschouwing. Met uitzondering van de eerste klas havo/vwo hebben de leerlingen één 
uur levensbeschouwing per week. Hierdoor kan ik als docent niet altijd de gewenste 
ontwikkeling op het gebied van identiteit en levensvragen bewerkstelligen. Binnen dit uur 
wordt aandacht besteed aan de vier grote levensbeschouwingen in Nederland: Christendom, 
Jodendom, Islam en het Humanisme. Tevens is er aandacht voor  levensbeschouwelijke 
thema’s zoals: ethiek, natuur en milieu, uitingen van levensbeschouwing, het begin van het 
leven, levensbeschouwelijke communicatie, wie ben ik, vriendschap, verlies en een groot 
aantal levensvragen.  
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Deel 2 Theoretisch kader 
 
H4 OVERZICHT VAN THEORIEËN OVER ZINGEVING, NIHILISME EN 
IDENTITEITSVORMING 
 
Dit onderzoek gaat over zingeving. Vanzelfsprekend dus dat zingeving terugkomt in het 
theoretisch kader hieronder (4.1). Zingeving wordt hier onderzocht tegen de achtergrond van 
het huidige nihilisme dat volgens de media onder jongeren zou bestaan. Vandaar dat ik 
tevens aandacht schenk aan visies op nihilisme (4.2). Tegelijkertijd gaat dit onderzoek over 
identiteitsontwikkeling bij jongeren. Doel van dit onderzoek is dan ook (deels) om te kijken 
of jongeren in staat zijn na te denken over hun leven, hun waarden, hun normen, hun 
toekomstidealen enzovoorts. De deelnemende jongeren wordt gevraagd na te denken over 
hun identiteit: Wie ben je? Wat vind je belangrijk? Wat zijn je (toekomst)idealen? Theorieën 
over identiteitsontwikkeling zijn dan ook van belang voor dit onderzoek (4.3). Hierbij wordt 
aanvullend ingegaan op identiteitsontwikkeling gekoppeld aan moraal (4.4).  
 
4.1 Visies op zingeving  
 
In eerste instantie had ik een eigen invulling van het begrip zingeving. Naar mijn idee was 
het leven zinvol wanneer gewerkt wordt aan hetgeen op de langere termijn betekenisvol 
gevonden wordt. Wanneer men dingen doet die in strijd zijn met dat wat als belangrijk wordt 
ervaren, dan treedt er frustratie of een gevoel van zinloosheid op. Het betreft hier echter een 
vooronderstelling die moeilijk te handhaven is. Wanneer ik immers kijk naar mijn leerlingen 
lijkt frustratie niet zozeer op te treden. Zelfs niet wanneer gedrag en toekomstidealen ver uit 
elkaar liggen. Deze vooronderstelling moet dus getoetst worden. Dit zal dan ook terugkomen 
in het analysedeel van dit onderzoek. Hiervoor is het noodzakelijk om het begrip zingeving 
onder de loep te nemen. Hierbij maak ik onderscheid tussen twee perspectieven op 
zingeving. Het psychologische perspectief van Roy F. Baumeister en Jan van Spaendonck 
omdat deze meer zicht biedt op onderliggende processen en functies van zingeving. Ook 
worden hier kort twee godsdienstpsychologen, Alma en De Boer, besproken, omdat zij 
hebben bijgedragen aan het tot stand komen van het hypothetisch kader. Naast het 
psychologisch perspectief is er het godsdienstsociologische perspectief van Ellen Hijmans 
om te kijken hoe zingeving als oriëntatiekader bepalend is voor de wijze waarop jongeren 
hun leven vormgeven.  
 
4.1.1 Zingeving vanuit psychologisch perspectief 
 
Deze eerste visie op zingeving moet gezien worden vanuit een psychologische invalshoek. 
Baumeister (1991), vooraanstaand sociaalpsycholoog en hoogleraar, hanteert hierbij de 
cognitieve benadering. Volgens Baumeister hebben mensen behoefte aan ‘meaning’ 
(zingeving) waarbij zingeving wordt opgevat als een vorm van informatieverwerking. We 
associëren, onderscheiden en zoeken relaties tussen verschillende ervaringen. Zingeving 
heeft twee functies: het stelt mensen in staat om bepaalde patronen in de wereld om hen heen 
te onderscheiden en zo te voorspellen wat er gaat gebeuren (om zo een zekere mate van 
controle over het leven te ervaren). En ten tweede gebruiken mensen hun opvatting van zin 
bij met nemen van beslissingen, het sturen van hun gedrag en het reguleren van hun 
emotionele toestand. Deze functie van zingeving komt duidelijk naar voren in dit onderzoek. 
De vraag die jongeren voorgelegd krijgen luidt dan ook: komen de keuzes die jij maakt 
overeen met dat wat jij écht belangrijk vindt?  
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Baumeister wijst op betekenissystemen die de basis vormen voor onze zinbeleving. Culturen 
bieden brede systemen van geloof en waarden die mensen zeggen hoe te denken. Deze 
systemen bieden raamwerken die mensen helpen betekenis te geven aan gebeurtenissen. 
Baumeister wijst er echter op dat de moderne samenleving gekenmerkt wordt door het 
verdwijnen van deze systemen en raamwerken. Religie, moraliteit en traditie hielpen mensen 
met het geven van betekenis aan hun leven en gaven hen de basis om onderscheid te maken 
tussen welke handelingen wenselijk en goed waren, en welke niet. Maar religie, moraliteit en 
traditie hebben niet langer de invloed en emotionele kracht die ze voorheen hadden. Dit heeft 
tot gevolg dat de moderne individuen minder sterke criteria hebben om te rechtvaardigen en  
evalueren. Moderne samenlevingen hebben te kampen met een ‘shortage of values’. En 
moeten op zoek naar nieuwe bronnen voor zingeving. Vaak wordt ‘the self’ als zo’n bron 
gezien. Maar ook andere bronnen worden aangesproken. Het zijn vooral jongeren die te 
kampen hebben met zo’n ‘shortage of value’. Zij hebben weinig tot geen vaststaande 
betekenissystemen en tradities waarop zij terug kunnen vallen. Juist zij zullen zelf moeten 
zoeken naar een nieuwe bron van betekenis of zin. Wellicht krijg ik gedurende dit onderzoek 
meer zicht op de vraag welke nieuwe bronnen van moraliteit en levensdoelen jongeren 
gebruiken. Deze vraag zal daarom verderop in dit onderzoek terugkeren. 
 
Mensen hebben behoefte aan bronnen van zingeving omdat ze op zoek zijn naar een (levens-
)doel. ‘The need for purpose is to see one’s activities in relation to future or possible states.’ 
(Baumeister, 1991, p. 32) Hier worden twee verschillende soorten levensdoelen genoemd: 
doelen en vervullingen. Een activiteit kan zinvol zijn omdat daarmee andere doelen worden 
behaald, de motivatie en zin van de activiteit ligt dan buiten de activiteit zelf en is dus 
extrinsiek. Maar een activiteit kan ook in zichzelf zinvol of zingevend zijn. Er is dan sprake 
van een intrinsieke motivatie om de activiteit te doen / ervaren. De activiteit wordt dan 
ervaren als ‘vervullend’. In de loop van dit onderzoek werd bevestigd dat jongeren sterk de 
behoefte hebben om hun activiteiten te zien in relatie tot hun toekomst om ze zodoende als 
zinvol te kunnen ervaren. De leerlingen uit de ‘testgroep’ gaven veelvuldig aan dat ze hard 
hun best doen voor school. Ze willen graag het vwo afronden, om daarna een leuke studie te 
volgen. Ze zijn heel concreet bezig met hun toekomst en beroepskeuze. Leerlingen ervaren 
hun werk voor school als zinvol omdat hiermee andere doelen (een goede toekomst) worden 
behaald.  
 
Jan van Spaendonck, school- en bedrijfspsycholoog, schrijft over zinbeleving en concrete 
bronnen van zingeving en is relevant voor dit onderzoek omdat hij zich toespitst op 
zingeving bij jongeren. Van Spaendonck (1995) maakt onderscheid tussen expliciete en 
impliciete zinbeleving. Van expliciete zinbeleving is sprake wanneer mensen een visie op het 
bestaan formuleren. Vaak voelen mensen echter niet de behoefte om uit te spreken waarom 
activiteiten waardevol zijn. Activiteiten zijn als vanzelfsprekend zinvol en de zinbeleving is 
impliciet. Van Spaendonck verwijst hier naar Andriessen (1991) die spreekt over 
‘onuitgesproken’ zin die in onze dagelijkse activiteiten oplicht. We ervaren de ‘dragende, 
integrerende, stimulerende en vervullende werking’ van activiteiten zonder dat we ons er 
bewust van zijn. Pas wanneer we in een levenscrisis raken, ontstaat de behoefte van het 
expliciteren van de zin van onze bezigheden en / of het leven als geheel. Andriessen vat de 
zin van het leven op als datgene wat perspectief geeft aan het bestaan van een mens: idealen 
die men de moeite waard vindt, doelen die men nastreeft en activiteiten waarmee men zich 
engageert. 
 
Van Spaendonck schrijft tevens over de relatie tussen zingeving en identiteitsontwikkeling 
bij jongeren. ‘Veel zingeving maken adolescenten zich vanzelf eigen in de omgang met 



 21 

volwassenen en leeftijdsgenoten. Waarden, normen en referentiekaders, waarmee ze zich in 
de wereld oriënteren, nemen ze over van de gemeenschap waarin ze opgroeien.’ (Van 
Spaendonck, 1995, p. 53) Tieners gebruiken deze referentiekaders om dat wat er zich afspeelt 
in hun binnenwereld, gedachten en verlangens te interpreteren. Dit is waar zingeving en 
identiteitsontwikkeling met elkaar in verbinding staan. Jongeren identificeren zich met hun 
ouders, met andere volwassenen en met leeftijdsgenoten. Ze nemen houdingen, gevoelens en 
gedragingen over en delen hun kijk op het leven. Zo worden opvattingen en idealen 
verworven die vervolgens in hun gedrag tot uitdrukking komen. Op dit punt sluit het werk 
van Van Spaendonck aan bij de onderzoeksvraag van dit onderzoek:  komen gedrag of de 
keuzes die je maakt overeen met dat wat jij écht belangrijk vindt? 
 
Godsdienstpsychologe Hans Alma heeft onderzoek gedaan naar jeugd en zingeving. Dit 
onderzoek is kort weergegeven in het boekje Zin op school (Alma et al. 2000).  
Alma heeft middelbare scholieren de volgende vraag voorgelegd: zou je een opstel van 
ongeveer één kantje kunnen schrijven over wat je echt belangrijk vindt voor jouw eigen 
toekomst? Uit de opstellen is gebleken dat jongeren leuk, afwisselend werk willen dat goed 
verdient. Ook willen ze een lieve vaste partner en eventueel kinderen, geluk en succes. 
Goede contacten met familie en vrienden worden ook op prijs gesteld. Bovendien wordt 
genoemd: een vaste relatie, een mooi huis en een goede omgang met de eigen religieuze 
traditie. Op basis van deze uitkomsten heb ik hypothese 1 t/m 6 opgenomen in het 
hypothetisch kader bij deelvraag 1.   
 
In een bijdrage aan hetzelfde boekje Zin op school (Alma et al., 2000) beschrijft Van 
Spaendonck waar tieners naar op zoek zijn. Hij stelt dat het jongeren ontbreekt aan een 
duidelijke levensovertuiging, maar dat jongeren toch uiting geven aan een scala van 
verlangens. Deze verlangens hebben direct geleid tot het ontstaan van hypothese 7 t/m 11 bij 
deelvraag 1. Kort samengevat willen jongeren experimenteren, iets wagen, avonturen 
beleven, zich losmaken van plichten en beslommeringen, zich radicaal aan iets of iemand 
geven, en hun leven diepgang geven, aldus Van Spaendonck.  
 
Elpine de Boer, godsdienstpsychologe aan de Universiteit Leiden, heeft onderzoek gedaan 
naar wat jongeren bezighoudt en inspireert. Een deel van dit onderzoek bestaat uit het in 
kaart brengen van levensdoelen van jongeren. Centraal staat de vraag: wat vinden zij 
belangrijk om na te streven, zowel nu als in de toekomst? Op basis van de resultaten van dit 
onderzoek heb ik een aantal hypothesen opgenomen in het hypothetisch kader bij deelvraag 
1. Het gaat om hypothese 12 t/m 21. Uit het onderzoek van De Boer (2006) is namelijk 
gebleken dat jongen zichzelf tot doel stellen om te genieten van het leven en blij te zijn met 
zichzelf en de mensen om hen heen. Ook streeft men naar een leuke partner of gezin, een 
goede baan met een flink salaris en een vrij en onafhankelijk bestaan. Daarnaast bleek dat 
(sommige) jongeren iets willen doen om de wereld te verbeteren, mensen willen helpen, zelf 
een goed mens willen zijn en een leven met God nastreven. Naar aanleiding van de 
onderzoeksvraag: waar maak jij je zorgen over? bleek dat jongeren hun schoolprestaties, 
uiterlijk en gezondheid ook erg belangrijk vinden.  
 
4.1.2 Zingeving vanuit godsdienstsociologisch perspectief 
 
Een ander perspectief op het begrip zingeving komt vanuit de godsdienstsociologie. Ellen 
Hijmans, deed in 1994 onderzoek naar hedendaagse zingevingssystemen voor het Instituut 
voor Toegepaste Sociale Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Tegen de 
achtergrond van de secularisatie van de samenleving is Hijmans op zoek gegaan naar 
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onzichtbare zingevingssystemen. Dit onderzoek is geraadpleegd om tot een beter begrip te 
komen van zingeving en zingevingssystemen.  
 
Hijmans (1994) kiest ervoor zingeving op te vatten als het oriëntatiekader dat opvattingen en 
praktijken met elkaar verbindt. Zingeving moet gezien worden als een alledaags verschijnsel 
dat verbonden is met het doen en laten van mensen. Zingevingssystemen worden door 
Hijmans gedefinieerd als prioriteitenpatronen van normen en waarden die in het dagelijks 
leven een oriëntatiefunctie vervullen. Deze zingevingssystemen of oriëntatiekaders 
verschaffen niet alleen antwoorden op levensvragen, mensen gebruiken deze antwoorden ook 
om hun leven vorm en structuur te geven. Daarom spreekt Hijmans van twee verschillende 
aspecten: het cognitieve betekenisaspect en het instrumentele gebruiksaspect. Hierbij staat 
het cognitieve betekenisaspect in eerste instantie voor de persoonlijke visie, de doelen en 
ultieme waarden die men in het leven nastreeft, kortom: voor het persoonlijke levensontwerp. 
Het instrumentele gebruiksaspect van zingeving verwijst naar het toegepaste, praktische en 
het vormgevende vermogen van het zingevingssysteem.  Wat betreft het ‘cognitieve 
betekenisaspect’ geniet het in dit verband de voorkeur om het woord ‘cognitief’ achterwege 
te laten. Ik spreek daarom alleen van het ‘betekenisaspect’, omdat het hier gaat om 
opvattingen en ideeën, en niet zozeer om kennis.  
 
Toch is het onderscheid tussen betekenis- en gebruiksaspect van zingeving interessant, omdat 
deze terugkomt in de vraagstelling van het onderzoek dat voor u ligt. Enerzijds gaat het over: 
wat maakt het leven betekenisvol? Welke idealen, doelen en waarden hebben jongeren? Dit 
zouden we dus vanaf nu het betekenisaspect van zingeving kunnen noemen. Anderzijds gaat 
het onderzoek over hoe jongeren hun leven vormgeven, hoe ze zich gedragen. Dit is het 
instrumentele gebruiksaspect van zingeving. Tevens wordt gekeken naar een eventuele 
discrepantie tussen deze twee aspecten van zingeving. Hijmans spreekt in dit verband over 
‘integratie’. Het gaat om ‘een hiërarchie van levensdoelen, die samenhang brengt in 
bezigheden en activiteiten en die zorgt voor een bepaalde mate van overkoepeling en een 
algemene noemer waaronder activiteiten worden gebracht.’ (Heijmans, 1994, p. 55) Kortom: 
is er een samenhang tussen bezigheden of activiteiten en de levensdoelen die men zich stelt? 
 
Hijmans onderscheidt vier verschillende typen zingeving. Deze verschillende vormen van 
zingeving horen bij bepaalde typen mensen.  

1. Het eerste type zingevingssysteem noemt Hijmans het ‘drijfveertype’. Deze mensen 
hebben een sterk en dominerend levensdoel dat hun dagelijks leven vorm geeft en 
beheerst. Dit doel is tevens sterk verbonden met de levensbeschouwelijke visie.  

2. Het tweede type wordt aangeduid als het ‘aholictype’. Ook hier is sprake van een 
sterk en dominerend levensdoel. Hier ontbreekt elke levensbeschouwelijke 
achtergrond. Alles wat men doet is terug te voeren op het ene concrete levensdoel. 
Hierbij vindt verder geen reflectie op het eigen handelen plaats. Het concrete 
levensdoel is tevens het ultieme doel en zin van het leven. 

3. Het ‘mozaïektype’ wordt gekenmerkt door meerdere kleinere levensdoelen, die op 
gelijke hoogte staan ten opzichte van elkaar. Rondom elk levensdoel worden 
verschillende activiteiten en sociale relaties gevormd. Er is sprake van differentiatie 
in levensdoelen, en tegelijkertijd van ordening met betrekking tot het gedrag. De 
levensbeschouwelijke visie zorgt voor integratie en verantwoording van de leef- en 
handelwijze.  

4. Tenslotte is er het conglomeraattype. Levensbeschouwing en reflectie op het 
handelen spelen nauwelijks een rol. Enkel bereikbare doelen en behoeften vormen het 
oriëntatiekader van zingeving. De vraag naar zin wordt nauwelijks gesteld.  
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In schema: vier typen zingevingssystemen naar oriëntatie op het dagelijks leven:  
 

LEVENSBESCHOUWING 
 

INTEGRATIE 

speelt een rol + speelt geen rol – 
 

Dominant levensdoel Type 1: Drijfveer 
 

Type 2: Aholic 

Meerdere levensdoelen Type 3: Mozaïek 
 

Type 4: Conglomeraat 

Bron: Hijmans 1994, p. 56 
 
Voor dit onderzoek is het interessant om na te gaan hoe de respondenten te typeren zijn. 
Welk type komt het meeste voor? Welk type juist helemaal niet? Dit geeft meer zicht op 
zingeving bij jongeren. Waar gaan ze voor? En hoe komen ze tot zinervaring in hun leven? 
Door één dominant doel na te streven? Of juist door meerdere kleine doelen na te streven? 
Ervaren zij dit op basis van een levensbeschouwelijke achtergrond? Of juist helemaal niet? 
Denken ze er überhaupt wel over na?  
  
4.2 Visies op nihilisme 
 
Zoals in de inleiding vermeld is, bestaat in de media het beeld dat jongeren geen idealen 
hebben. Ze zijn het product van de consumptiemaatschappij. Ze zijn verwend. Gewend om 
alles te hebben wat ze willen. Het zijn jongeren zonder verlangens, idealen en passie. Maar is 
de huidige generatie inderdaad zo nihilistisch? Geven zij inderdaad niets om 
toekomstdromen, idealen, normen en waarden? En ervaren zij hun leven inderdaad als 
betekenisloos? Daarover gaat dit onderzoek. Ik ben geneigd ervan uit te gaan dat geen enkele 
jongere nihilistisch is. In het contact met mijn leerlingen merk ik dat jongeren wel degelijk 
normen en waarden, idealen en toekomstdromen hebben. Deze vooronderstelling kan echter 
een valkuil zijn en daarom moet nader bekeken worden wat onder nihilisme wordt verstaan. 
Hierbij moet er rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat mijn vooronderstelling 
onjuist is. Misschien zijn er wel degelijk jongeren die zich in een betekenisvacuüm bevinden. 
Misschien zien ze het wel helemaal niet zitten: hun leven en de wereld waarin ze zich 
bevinden.  Bovendien is het mogelijk dat jongeren wel in staat zijn om hun waarden en 
idealen te expliciteren. Maar dat deze niet doorleefd of doorvoeld worden. Het handelen staat 
dan los van hun waarden en idealen. Van Praag noemt dit het sociaal nihilisme. Om meer 
inzicht te krijgen in het nihilisme zijn Jaap van Praag en Rob Wijnberg geraadpleegd. 
 
Peter Derkx (1997) heeft een bloemlezing samengesteld uit de geschriften van Jaap van 
Praag. Hierin geeft Van Praag zijn visie op nihilisme en het belang van het ontwikkelen van 
een levensovertuiging. Van Praag schetst op  inzichtelijke wijze hoe nihilisme een rol speelt 
in de Nederlandse samenleving (eind jaren ’50). Hierbij onderscheidt hij verschillende 
soorten nihilisme: het principiële nihilisme en het sociale nihilisme. Met principieel nihilisme 
bedoelt van Praag ‘de overtuiging dat geen enkele levensovertuiging algemene of duurzame 
houdbaarheid bezit.’ (Derkx en Gasenbeek, 1997, p. 141) Inzichten die blijvend een richtlijn 
in het leven zouden kunnen zijn, worden niet meer erkend. Evenals waarden die niet alleen 
voor het individu, maar ook voor anderen geldig zouden zijn. Er is sprake van een ‘hevig 
ressentiment ten aanzien van de traditionele waarden, waartegen men zich als het ware afzet.’ 
(Derkx en Gasenbeek, 1997, p. 141) Deze vorm van nihilisme is echter niet wat Van Praag 
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de grootste zorgen baart. Het principiële nihilisme ontkent de houdbaarheid van 
overtuigingen, terwijl het sociale nihilisme hieraan voorbij gaat. Het betreft hier een vorm 
van gebrek aan bewustwording met betrekking tot overtuigingen. Het sociaal nihilisme is in 
drie verschillende vormen of levenshoudingen te onderscheiden.  
 

1. In de eerste plaats onderscheid Van Praag de levenshouding die berust op volstrekte 
impulsiviteit en ongebondenheid. ‘Men laat zich volkomen drijven op de impulsen 
die van het driftleven uitgaan, op seksueel gebied, evenals op het gebied van eten en 
drinken, bezit en vertier. (…) Daarbij ontbreekt het aan vrijwel iedere moraal.’ 
(Derkx en Gasenbeek, 1997, p. 142) 

2. Een tweede vorm van nihilisme is minder extreem, maar meer voorkomend. Althans, 
in de jaren ’50, de tijd waarin Van Praag dit schreef. Het betreft een levenshouding 
van een strikt conventioneel en kleurloos karakter. Van buitenaf gezien lijkt het te 
gaan om mensen die zich keurig schikken naar de conventies van de samenleving. 
Echter, deze conventies hebben geen betekenis, geen inhoud, zijn niet doorleefd. Het 
leven speelt zich af in een sfeer van innerlijke leegte.  

3. Tenslotte is er de levenshouding die wel voor een deel samenvalt met de  vorige, 
conventionele houding, maar waarbij ook het element overtuiging een rol speelt. Het 
gaat dan echter om deelovertuigingen, bijvoorbeeld bepaalde culturele of politieke 
inzichten. Het gaat niet om overtuigingen die betrekking hebben op de hele persoon 
of het hele bestaan. Op het moment dat mensen te maken krijgen met levensvragen, 
schieten deze overtuigingen te kort. Tragisch is dat de mens denkt bewust te leven, en  
dus realiseert men zich het tekortschieten van de levensovertuigingen niet . 

 
In het kader van dit onderzoek is het interessant om na te gaan of de verhalen van leerlingen  
gezien kunnen worden als een uiting van nihilisme, en zo ja van welke soort (principieel of 
sociaal) nihilisme. Wanneer blijkt dat er sprake is van sociaal nihilisme, dan wordt bekeken 
welke vorm van sociaal nihilisme het meest lijkt voor te komen bij de geraadpleegde 
jongeren. Dit om het beeld van nihilistische en hedonistische jongeren te kunnen nuanceren. 
 
Een tweede geraadpleegde auteur die schreef over nihilisme in Nederland is Rob Wijnberg 
(2007). Hij schreef een pamflet waarin hij een maatschappijvisie schetst zoals deze zou 
bestaan onder de ‘jeugd van tegenwoordig’. Dit pamflet is relevant omdat het nauw aansluit 
bij de onderzoekspopulatie van dit onderzoek. Wijnberg gaat in op de vraag: waarom is de 
jeugd van tegenwoordig zo nihilistisch? Dit huidige nihilisme onder jongeren schetst 
Wijnberg aan de hand van drie begrippen: boeiuh, chilluh en pimpuh. Deze drie begrippen 
verbindt Wijnberg aan een aantal kenmerkende gedrags- en denkpatronen van de jeugd. 
Boeiuh staat bijvoorbeeld voor een vorm van apathie of onverschilligheid. Chilluh verwijst 
naar een levenshouding doordrenkt van ruimdenkendheid, gematigdheid en scepsis. En 
pimpuh verwijst naar het hedonisme en individualisme onder jongeren. Volgens Wijnberg 
zijn het maatschappelijke en wereldwijde veranderingen die ten grondslag liggen aan deze 
apathie, verwondering en het hedonisme onder jongeren. Hierbij moet met name gedacht 
worden aan verandering met betrekking tot wereldpolitiek, economische welvaart en media. 
Apathie zou onder andere veroorzaakt worden door een ‘overload’ aan informatie en 
schokkende beelden vanuit heel de wereld, afgewisseld met programma’s gemaakt door 
Gordon of Patty Brard. De enorme hoeveelheid informatie en opinies maken het 
noodzakelijk om ‘een muur op te trekken om zo bewust niet te worden meegesleurd in de 
draaikolk van tragiek die iedere nieuwe gebeurtenis met zich meebrengt. (…) Het is apathie 
uit zelfbescherming: houvast zoeken in anti-engagement, via lounge, joint of spelcomputer 
om niet overspoeld te worden door een golf van wereldproblematiek.’ (Wijnberg, 2007, p. 
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22-23) Aan het einde van zijn pamflet neemt Wijnberg de stelling in dat de passieve 
levenshouding van jongeren juist een enorme betrokkenheid met de wereld om ons heen 
toont. Zo zijn jongeren massaal géén lid van een krant of omroep omdat ze het niet eens zijn 
met de invulling ervan. En zo gaan jongeren massaal niet stemmen tijdens verkiezingen 
omdat ideologie verruild is voor verwarring en besluiteloosheid bij politici. ‘Desinteresse, 
passiviteit en egocentrisme vormen op de achtergrond de drijvende krachten waarmee media, 
politiek en sociale gemeenschappen gedwongen worden zich aan te passen aan de nieuwe 
tijd. Juist door de afzijdige houding moeten zij wel luisteren, vernieuwen en vooral: water bij 
de wijn doen.’ (Wijnberg, 2007, p. 92) Jongeren proberen een revolutie op gang te brengen 
door hun ontevredenheid te laten merken. Onverschilligheid is slechts een uitingsvorm, aldus 
Wijnberg.  
 
4.3 Visies op identiteitsontwikkeling 
 
In deze paragraaf wordt een aantal verschillende visies op identiteitsontwikkeling 
weergegeven vanuit drie verschillende perspectieven: het psychologische, het pedagogische 
en het sociologische perspectief. Deze verschillende perspectieven (of wetenschappelijke 
disciplines) bieden elk andere inzichten in de processen rondom het ontwikkelen van de 
identiteit. Het is van belang om deze processen te begrijpen, omdat ze nauw samenhangen 
met het ontwikkelen van een levensvisie, normen, waarden en toekomstidealen. Deze 
levensvisies of opvattingen over wat het leven zinvol maakt, staat centraal in het empirische 
deel van dit onderzoek (deel 3). Bovendien handelt dit onderzoek over gedrag en keuzes die 
jongeren maken. De verschillende perspectieven op identiteitsontwikkeling zullen duidelijk 
maken hoe een levensvisie het gedrag of de keuzes van jongeren kan beïnvloeden.  
 
4.3.1 Psychologische visies op identiteitsontwikkeling  
 
In dit eerste deel wordt identiteitsontwikkeling bekeken vanuit een psychologisch 
perspectief. Dit wil zeggen dat vooral gekeken wordt naar de manier waarop het individu zijn 
of haar persoonlijke betekenis geeft aan verschillende gevoelens, ervaringen en opvattingen. 
Het gaat dan om een ordeningsproces van gedachten en ervaringen. Maar ook om het 
persoonlijk aanvaarden of afwijzen van bijvoorbeeld universele waarden. Op die manier 
worden mensen zich steeds meer bewust van hun eigen identiteit en ontwikkelen jongeren 
een persoonlijke levensstijl. Aan bod komen achtereenvolgens: Waterink, De Wit, Erikson en 
Haste. 
 
In het begin van mijn zoektocht door literatuur stuitte ik op Waterink, een 
geesteswetenschapper van lange tijd terug. Volgens Waterink (1941) wordt het begin van de 
puberteit gekenmerkt door een aantal ontdekkingen. De puberteit is een proces waarin het 
persoonsbesef ontwaakt. Pubers krijgen de behoefte om zichzelf vragen te stellen over de 
waarde en zin der dingen. Men is opzoek naar evenwicht tussen voelen en denken en de 
tussen denken en doen. Daarnaast ontstaat de behoefte aan het ordenen, afwijzen of 
aanvaarden van universele waarden. Het benoemen van deze twee centrale momenten uit het 
leven van de jongeren (het zoeken naar evenwicht en het ordenen van waarden) is relevant 
voor mijn onderzoek, omdat hiermee gesuggereerd wordt dat deze twee factoren elkaar 
beïnvloeden en bepalend zijn voor de manier waarop jongeren hun leven zin geven. 
 
Jan de Wit, hoogleraar in de ontwikkelingspsychologie, heeft samen met Guus van de Veer, 
psychotherapeut, en Wim Slot, gedragstherapeut en onderzoeker, onderzoek gedaan naar de 
psychologie van de adolescentie. Dit vormt een interessante bron voor mijn onderzoek 
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doordat het inzicht verschaft in o.a. de persoonlijkheidsontwikkeling van adolescenten. De 
Wit (1995) wijst erop dat adolescenten steeds meer gaan nadenken over onderwerpen die op 
de toekomst betrekking hebben, zoals beroepskeuze, de keuze van een levenspartner, en 
dergelijke. Ze kunnen zich voorstellen dat de wereld er in de toekomst anders zal uitzien. Het 
is voor hen denkbaar dat ze zich in de toekomst anders zullen gedragen en in andere 
omstandigheden zullen verkeren. Dit nadenken over de toekomst leidt tot veranderingen in 
het zelfbeeld. De Wit verwijst voor een aantal patronen in de ontwikkeling van het zelfbeeld 
in de adolescentie naar Damon & Hart (1982). Hierbij moet gedacht worden aan de volgende 
patronen: eigen gevoelens, bedoelingen en opvattingen worden steeds belangrijker, er 
ontstaat meer zelfreflectie en een groeiend besef van de eigen wil en zelfsturing en 
adolescenten gaan zichzelf meer stabiele karaktereigenschappen toeschrijven. Naar 
aanleiding van deze passage van De Wit denk ik dat de respondenten redelijk goed in staat 
zijn om te reflecteren op de eigen gevoelens, opvattingen en bedoelingen en de mate waarin 
zij zelf richting geven aan hun leven.  
 
In het hoofdstuk over identiteitsontwikkeling (hoofdstuk 9) verwijst De Wit veelvuldig naar 
Erikson (1950, 1968). De gedachten en theorieën van Erikson hebben grote invloed gehad op 
het denken over de adolescentie. Erikson hecht grote betekenis aan de interactie tussen het 
individu en zijn sociaal-culturele omgeving. Hij benadrukt het belang van sociale 
leerprocessen en karakteriseert de verschillende levensfasen vanuit de ontwikkelingstaken 
waarvoor de zich ontwikkelende persoon zich gesteld ziet. Het uitgangspunt van deze theorie 
is het gegeven dat adolescenten vragen gaan stellen over hun eigen persoon, hun relaties met 
anderen, hun plaats in de samenleving en hun toekomst. Dit leidt tot twee 
ontwikkelingstaken: de adolescent moet een persoonlijke levensstijl vinden en de adolescent 
moet goede relaties met de sociale omgeving opbouwen. Deze ontwikkelingstaken zijn 
beiden componenten van de centrale taak: het ontwikkelen van een eigen identiteit.  
 
In literatuur over identiteitsontwikkeling wordt ook opvallend vaak verwezen naar Helen 
Haste (2004), een Engelse psychologe. Zij heeft een visie op identiteitsontwikkeling van 
jongeren gearticuleerd waarbij het begrip ‘positioning’ van groot belang is. Door het proces 
van ‘positioning’ maakt een individu zich betekenissen eigen, geeft zin aan handelen en 
ervaart tegelijkertijd dat hij of zij deel uitmaakt van een grotere culturele praktijk. Positioning 
is dus een proces van betekenisverlening. De jongere maakt zich kennis en vaardigheden 
eigen en geeft hier een eigen betekenis aan. Jongeren maken keuzes op basis van deze 
betekenissen en proberen zo hun eigen leven richting te geven. Zelfsturing is in dit geval dan 
ook het bewust keuzes maken en verantwoordelijkheid willen nemen. Het is volgens Haste 
aan pedagogen de taak om jongeren te begeleiden in het verkennen van en zicht krijgen op 
waarden die zij van belang vinden en waardoor zij zich laten sturen. Ten slotte spelen 
affecties of emoties een grote rol in het psychologische proces van positioning. Emoties 
beïnvloeden het zelfbeeld, het handelen en het uiten van attitudes. Daarom is het ook hier 
zaak dat jongeren begeleid worden in het omgaan met deze emoties. (Veugelers, 2006) Hier 
zien we dat het psychologische en pedagogische perspectief op identiteitsontwikkeling nauw 
aan elkaar verbonden zijn.  
 
4.3.2 Pedagogische visies op identiteitsontwikkeling 
 
Het pedagogisch perspectief is nauw verbonden met het psychologische perspectief. Toch 
voegt deze pedagogische visie iets extra’s toe. De nadruk ligt hier op het begeleiden van 
jongeren en het stimuleren van morele en levensbeschouwelijke ontwikkeling bij jongeren. 
Deze pedagogische kijk op identiteit is in hoge mate relevant omdat het onderzoek zich 
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afspeelt binnen de kaders van het onderwijs. Leerlingen wordt tijdens de les 
levensbeschouwing gevraagd de eigen visie op hun leven en gedrag te beschrijven. Door 
enkele pedagogische inzichten op een rij te zetten, wordt duidelijk hoe deze ontwikkeling bij 
jongeren door docenten begeleid kan worden. 
 
Volgens Wiel Veugelers (2006) omvat identiteitsontwikkeling van jongeren meer dan de 
articulatie van alleen waarden. Het gaat ook om het zich kunnen bewegen in praktijken en 
kennis over diverse aspecten van het leven. Uitgaande van o.a. Hastes theorie over 
positionering vervolgt Veugelers zijn pedagogische visie door op te merken dat binnen het 
proces van identiteitsontwikkeling en positioning er grote afwijzing bestaat voor traditionele 
pedagogische autoriteiten, zoals ouders en leerkrachten die trachten normen en waarden over 
te dragen. ‘Waardenoverdracht als methode voor het verwerven van waarden wordt door 
jongeren verworpen omdat het individu zelf eigen waarden ontwikkelt.’ (Veugelers 2006, p. 
6) Deze gedachte sluit aan bij het sociaal-constructivisme waarin benadrukt wordt dat 
jongeren sterk gebruik maken van culturele betekenissen en relaties met anderen om te 
komen tot hun eigen moraal.  
 
Jongeren moeten zichzelf positioneren, keuzes maken. De context waarbinnen er gekozen 
moet worden en de interpretaties van gebeurtenissen en ervaringen kunnen beïnvloed worden 
door de pedagogische omgeving waarin jongeren verkeren. Het is aan docenten om 
behulpzaam te zijn bij het positioneringsproces (Veugelers, 2006). Dit vraagt om aandacht 
voor kennis, vaardigheden en attitudes, maar meer nog voor affecties. Het ontwikkelen van 
waarden, reflectiviteit en een besef van dat wat belangrijk is in het leven helpt jongeren bij 
het maken van de juiste keuzes die in het verlengde liggen van idealen en toekomstdromen. 
Dit geeft aan dat het besef van wat het leven de moeite waard maakt, idealiter vooraf gaat aan 
het maken van keuzes met betrekking tot gedrag. Veugelers geeft hiermee aan dat deze twee 
aspecten van zingeving (ontwikkelen van waarden, idealen en toekomstdromen enerzijds en 
het maken van keuzes in gedrag anderzijds) sterk met elkaar verbonden zijn. De vraag die in 
dit onderzoek centraal staat bevindt zich precies op het snijvlak van deze twee elementen. 
 
Miedema, hoogleraar theoretische pedagogiek en bijzonder hoogleraar Identiteit van het 
christelijke onderwijs geeft in zijn artikel Levensbeschouwelijke vorming voor alle leerlingen 
op alle scholen zijn visie op identiteitsontwikkeling. Volgens Miedema moet de vorming van 
de persoonlijke identiteit van leerlingen als de primaire doelstelling van het onderwijs 
worden gezien. Op persoonlijke wijze moeten leerlingen zich betekenissen toe-eigenen die 
door traditie(s) en de sociale omgeving aangeboden worden. Identiteit is volgens deze 
opvatting dan ook geen gegeven identiteit die reeds in onze kern verscholen ligt. 
‘Identiteitsontwikkeling kunnen we alleen begrijpen vanuit het perspectief van sociale 
relaties, vanuit interactie, communicatie en dialoog met voor de leerlingen betekenisvolle en 
betekenisdragende sociale anderen.’ (Miedema, 2000, p.78) Een identiteit wordt dialogisch 
en narratief ontwikkeld en is het resultaat van een continu proces van constructie en 
deconstructie van betekenissen. Hiermee plaatst Miedema zich tegenover de visie dat een 
identiteit consistent en enkelvoudig is en ontwikkeld wordt door puur overdacht van normen 
en waarden en kennis. Miedema gaat uit van een dialogische visie op vorming waarbij 
allerlei aspecten (ethische, esthetische, levensbeschouwelijke, morele, cognitieve, 
expressieve en muzische) aan bod komen. Miedema beschrijft hoe jongeren komen tot een 
betekenisvolle identiteit en hoe de school middels dialogen en narratieven hieraan kan 
bijdragen. Miedema’s opvattingen en inzichten zijn daarom relevant voor dit onderzoek. 
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4.3.3  Sociologische visies op identiteitsontwikkeling 

Vanuit het sociologische perspectief op identiteitsontwikkeling wordt de nadruk gelegd op de 
relatie tussen samenleving en het vormen van een persoonlijkheid of identiteit. Uitgangspunt 
is dat de samenleving of sociale omgeving een grote invloed heeft op de 
identiteitsontwikkeling van het individu. De maatschappij vormt de achtergrond waartegen 
jongeren hun waarden, idealen en toekomstdromen ontwikkelen. Dit perspectief biedt meer 
inzicht in de relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en de idealen en het gedrag van 
jongeren.  

Giddens (1991) legt een duidelijk verband tussen de moderne samenleving en de 
ontwikkeling van identiteit of persoonlijkheid. Mensen worden continu geacht na te denken 
en beslissingen te nemen die betrekking hebben op werk, relaties, vrijetijdsbesteding, 
uiterlijk, overtuigingen, etc. In eerdere samenlevingen stonden dergelijke zaken meer vast: er 
was sprake van een sociale orde gebaseerd op traditie. Mensen hadden duidelijk omschreven 
taken en verwachtingen ten opzichte van elkaar. Nu, in de post-traditionele samenleving 
moeten mensen zelf nadenken over hun rol in de samenleving en over wie ze willen zijn. 
‘What to do? How to act? Who to be? These are focal questions for everyone living in 
circumstances of late modernity.’ (Giddens, 1991, p. 70) Deze vragen hebben grote gevolgen 
voor de identiteit van mensen. Veranderingen in de gedachten en keuzes van mensen komen 
niet spontaan. Deze veranderingen hebben te maken met grootschalige veranderingen op met 
name het institutionele niveau. Denk aan de daling van godsdienst en de opkomst van 
rationaliteit. Maar ook het ontstaan van sociale bewegingen en wijzigingen in bijvoorbeeld 
wetten. Dergelijke veranderingen hebben grote gevolgen voor gedrag en opvattingen van 
mensen. Tevens mag de invloed van de media niet onderschat worden, aldus Giddens. Zeker 
jongeren zijn sterk beïnvloedbaar door media. Door de media worden we aangemoedigd na te 
denken over bijvoorbeeld onze relaties, werk, uiterlijk. Informatie en ideeën uit de media zijn 
niet alleen een afspiegeling van de sociale wereld, maar dragen ook bij aan veranderingen. 
De identiteit van de mens moet gezien worden als een “reflexive project” welke op basis van 
verhalen (narratieven) tot stand komt en op ieder moment herzien kan worden. Jongeren 
staan in de beginfase van zo’n proces van identiteitsvorming. Maar zeker is dat 
maatschappelijke veranderingen en beelden vanuit de massamedia dan al een enorme invloed 
uitoefenen op gedrag en op dat wat jongeren als belangrijk of zinvol ervaren.  

Tegen de achtergrond van een samenleving waarin de nadruk sterk ligt op het individu, op 
permanente zelfverwerkelijking en het belang van persoonlijke authenticiteit, schrijft Charles 
Taylor (1994), Canadese filosoof en hoogleraar politieke wetenschappen, dat er in principe 
niets mis is met de aandacht voor de eigen persoon en de persoonlijke ontwikkeling. 
Identiteit wordt ontwikkeld door het verwerken van invloeden van binnen en van buiten, door 
het gesprek of de dialoog aan te gaan met anderen. De culturele omgeving van het individu is 
van groot belang als voedingsbodem voor diens zelfverwerkelijking. Echter, en hier ligt 
volgens Taylor het probleem, culturele tradities of een collectief aan normen en waarden 
nemen sterk af. Dit heeft tot gevolg dat mensen geen kader hebben waarbinnen zij hun 
ervaringen een plaats kunnen geven en kunnen beoordelen op hun moraliteit. Mensen raken 
steeds verder verwijderd van (zelfs een persoonlijke) moraal.  
 
Ook in Heft in eigen handen, een uitgave op verzoek van de Commissie Jeugdonderzoek 
(CJO) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1999), wordt aangetoond 
dat maatschappelijke en economische veranderingen van grote invloed zijn op de 
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identiteitsontwikkeling van het individu. Doordat de samenleving steeds meer flexibiliteit 
van mensen vraagt en steeds minder zekerheden biedt, valt het niet mee om een identiteit te 
ontwikkelen en te behouden. Jongeren moeten zich in de jeugdfase een identiteit verwerven 
door bepaalde verantwoordelijkheden aan te gaan jegens beroep en partner. De keuzevrijheid 
van jongeren neemt enorm toe, evenals de scholingstijd, de mondigheid en de gelijkheid 
tussen jongens en meisjes. Zelfsturing wordt steeds belangrijker. Hiertoe is het noodzakelijk 
jongeren cognitieve, emotionele en sociale vaardigheden aan te leren die het mogelijk maken 
met de dynamiek van de moderne samenleving om te gaan.  
 
4.3.4 Identiteitsontwikkeling en moraal  
 
Naast de verschillende perspectieven en de maatschappelijke veranderingen is er nog een 
belangrijk gebied dat direct samenhangt met de ontwikkeling van een identiteit. Dit is de 
moraal. Moraal hangt sterk samen met waarden en (toekomst)idealen. Maar ook het gedrag 
van de leerlingen valt direct te verbinden met moraal, want normen hebben een sturende 
functie wanneer het gaat om het eigen gedrag. Daarom wordt er in deze paragraaf dieper op 
moraal ingegaan. De belangrijkste auteur in dit verband is Charles Taylor. Zijn boek Bronnen 
van het zelf  geeft een diepgaande uitwerking van de relatie tussen moraal en identiteit. Twee 
thema’s die ook in dit onderzoek centraal staan.   
 
Naast het maatschappelijke probleem van het verdwijnen van culturele tradities of een 
collectief aan normen en waarden, is er nog een individueel probleem. Het probleem van 
vandaag is volgens Taylor dat het mensen ontbreekt aan deze morele ruimte waarbinnen 
mensen zich kunnen oriënteren of vasthouden. En deze ruimte is noodzakelijk om te komen 
tot een opvatting van het zelf: ‘Weten wie je bent, betekent dat je je in de morele ruimte kunt 
oriënteren, een ruimte waarin zich vragen voordoen over goed en kwaad, over wat het doen 
waard is en wat niet, over wat van betekenis en gewicht voor je is, en wat onbeduidend en 
van ondergeschikt belang.’ (Taylor, 2007, p.70) Onze morele intuïties zijn losgeraakt van 
vaststaande morele raamwerken, waardoor we ons niet langer moeiteloos kunnen oriënteren 
op wat goed of wenselijk is. We zijn de verbinding kwijt met datgene wat we echt de moeite 
waard vinden. En hoe dieper de kloof tussen het innerlijk en de omringende werkelijkheid, 
hoe sterker het  verlangen naar die verbinding. ‘Mijn identiteit is afgebakend door de 
verbintenissen en identificaties die het kader of de horizon bieden waarbinnen ik van geval 
tot geval kan proberen te bepalen wat goed of waardevol is, wat gedaan behoort te worden, 
wat ik onderschrijf of waartegen ik me verzet. Met andere woorden, het is de horizon 
waarbinnen ik in staat ben een standpunt in te nemen.’ (Taylor, 2007, p.69)  
 
Het is de taak van de filosoof om die verbinding weer te leggen. En dat kan volgens Taylor. 
Want op de bodem van onze cultuur zijn de bronnen van weleer nog steeds werkzaam. 
Oppervlakkig gezien lijken ze uitgeput en afgeschreven, maar die uitputting is slechts schijn. 
Volgens Taylor zijn er morele bronnen die het leven de moeite waard maken als mensen er in 
slagen hun identiteit in termen daarvan te beleven en vorm te geven. Praktisch betekent dit 
dat de leegte en zinloosheid van vandaag alleen ongedaan kunnen worden gemaakt wanneer 
mensen er in slagen innerlijk opnieuw aansluiting te vinden bij morele bronnen: de 
interpretatie van het goede. Want deze interpretatie van het goede is bepalend voor de 
identiteit van mensen en de wijze waarop ze hun leven vormgeven.  
 
Wanneer jongeren in staat zijn een verbinding te leggen tussen hun leven en bronnen van 
zingeving en zodoende een steeds duidelijker beeld ontwikkelen van de eigen identiteit, dan 
zou dit dus het kader moeten vormen waarbinnen men van geval tot geval bepaalt wat goed 
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of waardevol is en wat gedaan behoort te worden. In dit geval zouden jongeren dus in staat 
moeten zijn om hun gedrag en keuzes in overeenstemming te brengen met dat wat ze 
belangrijk vinden. Op basis van deze theorie van Taylor is dan ook gekomen tot hypothese 1 
en 2 behorende bij deelvraag 2: Ja, jongeren brengen hun gedrag en keuzes in 
overeenstemming met dat wat ze belangrijk vinden door bepaalde dingen te doen, te laten of 
uit te stellen.  
 
Wanneer de jongeren niet duidelijk in het vizier hebben wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden, 
waar ze voor gaan in het leven, dan is het juist moeilijk om gedrag en keuzes in 
overeenstemming te brengen met dat wat men belangrijk vindt. Van dit laatste is vaag, 
veranderlijk en niet doordacht of doorleefd. Het sturende vermogen van een identiteit is dan 
nog niet ontwikkeld en het ontbreekt aan een horizon waartegen wordt bekeken of een 
handeling goed of juist verkeerd is om te doen. Op basis van deze logische conclusie naar 
aanleiding van de theorie van Taylor, zijn hypothese 4 (jongeren denken niet bewust na over 
hun gedrag of keuzes) en hypothese 5 (jongeren zijn niet (altijd) in staat om 
overeenstemming te bereiken tussen gedrag en levensvisie) bij deelvraag 2 ontwikkeld.  
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Deel 3 Resultaten van het empirisch onderzoek 
 
H5 UITVOERING EN UITKOMSTEN 
 
De resultaten die in dit hoofdstuk beschreven worden, zijn afkomstig uit de analyse van de 
opdrachten van de leerlingen. Ik zal per deelvraag beschrijven wat de uitkomsten zijn. 
Tevens zal ik aan de hand van een aantal vragen en inzichten dat ontstaan is gedurende het 
literatuuronderzoek het een en ander uiteenzetten om tot meer verdieping te komen. 
 
5.1 Betekenisverlenende elementen in het leven van de respondenten 
 
Wat benoemen jongeren als écht belangrijk / zinvol in het leven? 
 
In dit hoofdstuk staat bovengenoemde deelvraag centraal. Allereerst volgt een beschrijving 
van de werkwijze waarmee gekomen is tot de uitkomsten en conclusies met betrekking tot 
deze vraag. Vervolgens worden de uitkomsten beschreven. Tijdens het lezen van de literatuur 
zijn een twintigtal hypothesen geformuleerd. Deze hypothesen zijn voornamelijk afgeleid uit 
soortgelijke onderzoeken. De eerste zes hypothesen zijn afkomstig uit onderzoek van Alma 
(2000). Andere hypothesen (nr. 7 t/m 11) zijn gedestilleerd uit teksten van Van Spaendonck 
(1995). Een flink aantal hypothesen (nr. 12 t/m 21) is afgeleid van onderzoek van De Boer 
(2006). Zij heeft onderzocht wat jongeren bezighoudt en inspireert en welke levensdoelen 
jongeren nastreven. Al deze hypothesen (1 t/m 21) zijn gedurende het proces aangepast zodat 
de woordkeuze beter aansluit bij de leefwereld en het materiaal van de respondenten. De 
overige hypothesen (nr. 22 t/m 36) zijn geformuleerd tijdens de analyse van de eerste groep 
leerlingen en zijn dus direct afgeleid van de persoonlijke verhalen van deze respondenten. 
Het betrof een groep van 23 leerlingen uit klas 4h2. Na het lezen en analyseren van deze 
eerste groep, heb ik het hypothetisch kader ofwel het analyseschema vastgesteld. De tweede 
(klas 4v2) en derde groep respondenten (klas 4v1) zijn geanalyseerd aan de hand van 
hetzelfde analyseschema. In grote lijnen is hier deductief gewerkt, met hypothesen die 
afkomstig zijn uit de theorie. Echter, een klein aantal hypothesen zijn op inductieve wijze tot 
stand gekomen. Op de volgende bladzijde vindt u een overzicht van de getoetste hypothesen 
(tabel 5).  
 
Het aantal hypothesen is groot; 36 stuks bij alleen al deelvraag 1. Het gebruik van de term 
hypothese is dan ook wat vreemd. Het gaat eerder om een soort categorie of aspect van 
zingeving dat al dan niet bevestigd werd in de narratieven van de respondenten. Toch is er 
voor gekozen het gebruik van de term hypothesen te handhaven. Daarom een waarschuwing 
voor de lezer: wanneer in de tekst vermeld wordt dat een bepaalde hypothese ‘is bevestigd’, 
dan wil dit slechts zeggen dat een bepaald aspect van zingeving (of liever: een 
betekenisverlenend element uit het leven van jongeren) genoemd is.  Als gevolg van het 
grote aantal hypothesen, lijken sommige hypothesen veel op elkaar. Toch denk ik dat er 
essentiële verschillen bestaan tussen bijvoorbeeld hypothese 23 en 29 (m.b.t. werk). Daarom 
is ervoor gekozen om de hypothesen te behouden. Om door de bomen toch het bos weer te 
kunnen zien, is er later voor gekozen alle hypothesen bij deelvraag 1 te bundelen in vijf zelf 
ontwikkelde categorieën die vijf verschillende zingevingssystemen representeren. 
 
Na het tot stand brengen van het analyseschema is het onderzoeksmateriaal aandachtig 
gelezen en geanalyseerd. Per fragment (een of meer zinnen) is nagegaan of er een hypothese 
werd ontkracht of bevestigd. Dit is samen met het betreffende hypothesenummer 
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weergegeven in de tekst. Tevens is gedifferentieerd op geslacht, opleidingstype en 
profielkeuze van de respondenten. Gekwantificeerd is het aantal maal dat een bepaalde 
hypothese bevestigd of ontkracht werd, door welk type leerling, met welk geslacht en met 
welk profiel. Alle cijfers zijn in tabellen ondergebracht en hieronder of in de bijlagen 
weergegeven. Soms in absolute getallen. Soms in percentages. Tevens is gezocht naar 
opvallendheden, overeenkomsten en verschillen. Deze zijn hieronder weergegeven. De 
tabellen worden ter illustratie ondersteund door citaten van de respondenten. Op deze manier 
is geprobeerd alle informatie zo helder mogelijk te structureren en presenteren.  
 
Tabel 5: Overzicht van getoetste hypothesen bij deelvraag 1 
 
1. Jongeren willen leuk en afwisselend werk dat goed verdient 
2. Jongeren willen in de toekomst een lieve, vaste partner, kinderen, gezin 
3. Jongeren streven naar geluk 
4. Jongeren streven naar een mooi huis / auto 
5. Jongeren vinden familie en vrienden erg belangrijk 
6. Jongeren vinden het belangrijk dat ze zich houden aan religieuze leefregels 
7. Jongeren willen experimenteren, iets wagen, avonturen beleven (en  vooral niet het 

saaie levens zoals dat van hun ouders leiden) 
8. Jongeren willen zich losmaken van plichten en beslommeringen 
9. Jongeren willen zich radicaal aan iets of iemand geven, zich wijden aan iets dat groter 

is dan jezelf, iets dat je leven inhoud en diepgang geeft 
10. Jongeren vinden erkenning door leeftijdsgenoten belangrijk 
11. Jongeren streven naar prestaties op het gebied van sport 
12. Jongeren willen een leven met en voor God 
13. Jongeren vinden het belangrijk om iets te doen om de wereld te verbeteren 
14. Jongeren vinden het belangrijk om mensen te helpen (die in moeilijkheden zitten) 
15. Jongeren willen vrij en onafhankelijk zijn, zelf keuzes maken 
16. Jongeren willen een goed mens zijn 
17. Jongeren willen blij zijn met zichzelf (tevreden en vol zelfvertrouwen)  
18. Jongeren willen genieten van het leven (gezelligheid en plezier maken) 
19. Jongeren vinden hun uiterlijk belangrijk 
20. Jongeren vinden gezondheid van henzelf én hun dierbaren belangrijk 
21. Jongeren streven naar goede schoolresultaten, goede cijfers, afronden van opleiding 
22. Jongeren vinden elkaar steunen en gesteund worden erg belangrijk 
23. Jongeren willen een goede baan 
24. Jongeren willen geen (financiële) zorgen 
25. Jongeren vinden succes belangrijk 
26. Jongeren vinden geweldloosheid erg belangrijk 
27. Jongeren vinden eerlijkheid erg belangrijk 
28. Jongeren vinden ontspanning / vrije tijd erg belangrijk 
29. Jongeren willen in de toekomst een baan die ze leuk vinden 
30. Jongeren willen een heel gewoon / normaal leven.  
31. Jongeren willen positief in het leven staan 
32. Jongeren vinden sociale contacten erg belangrijk 
33. Jongeren vinden muziek en kunsten erg belangrijk in het leven 
34. Jongeren vinden geld hebben belangrijk (vooral in de toekomst) 
35. Jongeren willen zichzelf ontwikkelen (sociaal en intellectueel) 
36. Jongeren vinden het erg belangrijk om goed te zijn voor de natuur / milieu 
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Tabel 6: Overzicht van hypothesen die bevestigd werden door de respondenten 
 

Aantal maal bevestigd door: 
havo-leerlingen vwo-leerlingen 

 
 
 
Hypothese 

Jongens  
(totaal = 9) 

Meisjes 
(totaal = 14) 

Jongens 
(totaal = 13) 

Meisjes 
(totaal = 32) 

Totaal 
(totaal = 68) 

1 - - - 2 2 
2 5 9 4 14 32 
3 1 4 - 10 15 
4 1 2 - 1 4 
5 9 14 9 32 64 
6 - - - - - 
7 2 - 1 7 10 
8 1 - 1 - 2 
9 - - - - - 
10 - - - 1 1 
11 1 2 1 1 5 
12 - - - - - 
13 - 2 1 3 6 
14 1 4 2 5 12 
15 1 - 3 2 6 
16 - - 2 - 2 
17 - 1 - 3 4 
18 7 11 7 18 43 
19 - - - 2 2 
20 - 7 7 15 29 
21 3 8 4 20 35 
22 1 9 3 19 32 
23 4 5 7 10 26 
24 1 2 1 3 7 
25 2 2 3 7 14 
26 - 1 - - 1 
27 1 1 1 1 4 
28 4 6 4 18 32 
29 2 4 4 11 21 
30 - 2 - - 2 
31 - 1 - - 1 
32 - 4 1 10 15 
33 1 1 3 4 9 
34 1 - 2 4 7 
35 - - 1 4 5 
36 - - 2 - 2 

 
NB: Geregeld gaven respondenten meerdere keren een bevestiging van eenzelfde hypothese. 
Dit geeft aan dat het volgens de respondenten gaat om iets dat ze héél belangrijk vinden. 
Toch is er voor gekozen om per respondent slechts één keer een bepaalde hypothese te 
ontkrachten of te bevestigen. Omdat anders een verwarrend beeld ontstaat.  
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Differentiatie op basis van sekse en onderwijstype 
 
Uit tabel 6 blijkt dat alle jongens en alle meisjes uit de 4havo klas aangeven dat familie en 
vrienden belangrijk zijn (hypothese 5). Hetzelfde geldt voor alle meisjes van het vwo, ook zij 
geven stuk voor stuk aan dat familie en vrienden heel belangrijk zijn. “Op dit moment vind ik 
vriendschap heel erg belangrijk, op je vrienden kan je rekenen, ook in de moeilijke tijden (…) 
Zelf denk ik dat ik altijd op steun kan rekenen van mijn vriendinnen, dit is natuurlijk erg fijn. 
Ook mijn familie speelt een belangrijke rol in mijn leven, ik ben blij dat ons gezin nog 
gewoon bij elkaar is.” (respondent 35).  
 
Ook vinden bijna alle jongens en meisjes uit 4havo het belangrijk om te genieten van het 
leven. “Waar het leven echt over gaat, is dat je genoten hebt. Dat je een fijn leven hebt 
gehad en dat je het goed en gezond kunt afsluiten.” (respondent 4) Een antwoord dat ook 
veel voorkomt is: “Wat nu belangrijk is in mijn leven is, gewoon lol maken, gezelligheid.” 
(respondent 5) Of: “Ik vind het belangrijk in mijn leven dat ik kan genieten van dingen. Dat 
je leuke dingen kan doen met mensen om wie je geeft zoals familie en vrienden.” (respondent 
6). In totaal geven achttien van de drieëntwintig havisten aan dat genieten van het leven 
belangrijk is, dit is achtenzeventig procent. Een grote meerderheid dus. Op het vwo wordt 
deze hypothese (nr. 18) minder vaak bevestigd. Slechts vijfentwintig van de vijfenveertig 
vwo’ers geven aan dat genieten van het leven belangrijk is. Dit is zesenvijftig procent. 
 
Elkaar steunen en gesteund worden (hypothese 22) wordt door negen van de veertien havo-
meisjes benoemd als erg belangrijk. Dit is zo’n vierenzestig procent. Hetzelfde geldt voor 
zestig procent van de vwo-meisjes. “Ze [vrienden en familie] zijn er altijd voor je en het is 
fijn om op iemand terug te kunnen vallen wanneer er iets niet lekker gaat. Ikzelf sta ook altijd 
klaar voor ze.” (respondent 32) Een ander meisje geeft aan: “Ik heb een best zware tijd 
achter de rug door verschillende omstandigheden. Van mijn vrienden krijg ik steun, en weet 
ik dat ze er voor me zijn. Ook bij familie kan ik altijd terecht. De laatste maanden heb ik 
gemerkt hoe belangrijk dit voor me is.” (respondent 37)  Voor de jongens lijkt dit veel 
minder van belang. Slechts één jongen op de havo bevestigt deze hypothese. Op het vwo zijn 
er drie jongens die dit bevestigen. 
 
Door eenenzestig procent van de havo-leerlingen, zowel jongens al meisjes, wordt 
aangegeven dat ze in de toekomst een vaste partner en een gezin belangrijk vinden 
(hypothese 2). Voor de vwo-leerlingen lijkt dit minder van belang. Hier benoemt slechts 
veertig procent het belang van een vaste partner of gezin.  
 
Opvallend is dat meisjes, zowel op de havo als op het vwo, veel vaker dan jongens aangeven 
dat school en een vervolgstudie erg belangrijk voor hen zijn (hypothese 21). Een ander 
meisje vertelt: “Ik vind het belangrijk om mijn Havo diploma te halen en daarna verder te 
gaan studeren in de richting van economie. Een goede opleiding is dus heel belangrijk op dit 
moment maar dat zal later ook vele goede gevolgen met zich mee brengen. Je hebt alleen 
maar profijt van een goede opleiding. Ik heb nu de Havo gehaald door eerst mijn vmbo 
diploma te halen en wil dit met net zoveel inzet voortzetten.” (respondent 17). Maar liefst 
achtentwintig van de zesenveertig meisjes vinden school heel belangrijk. Dit is eenenzestig 
procent. Slechts tweeëndertig procent van de jongens vinden school en vervolgstudie erg 
belangrijk.  
 
Ook gezondheid wordt door veel leerlingen genoemd, in totaal negenentwintig keer. Een 
leerling hierover: “Gezondheid vind ik het allerbelangrijkste. Niet alleen van mezelf, maar 
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ook van mensen die dicht bij mij staan. Als je niet gezond bent, zijn alle andere dingen in je 
leven ook meteen een stuk minder leuk. Daarom hoop ik dat ik in de toekomst gezond ben, en 
dat mijn familie en vrienden ook gezond worden/blijven.” (respondent 55) Onder alle 
leerlingen die aangaven dat gezondheid erg belangrijk voor hen is, bevindt zich echter geen 
enkele jongen van de havo.  
 
Hypothese 6, 9 en 12 worden door geen enkele respondent bevestigd. De jongeren die 
hebben deelgenomen aan dit onderzoek benoemen religieuze leefregels, een leven met God 
of zich toewijden aan iets groters dan henzelf niet als belangrijk. Sterker nog, geen enkele 
respondent verwijst überhaupt naar religie of ‘het hogere’. Echter, het wordt ook geen enkele 
keer expliciet ontkracht. Blijkbaar is dit een onderwerp dat niet leeft onder de respondenten. 
Niet in positieve, maar ook niet in negatieve zin. Dit is opvallend wanneer men zich bedenkt 
dat dit onderzoek is afgenomen in het ‘katholieke zuiden’. De Brabantse Kempen wordt als 
regio toch gekenmerkt door de alomtegenwoordigheid van het rooms- katholieke geloof. Zo 
zitten alle respondenten op een katholieke school. En de kans is groot dat ook het gevolgde 
basisonderwijs gebaseerd is op katholieke grondslagen. Veel leerlingen van het Pius X 
College zijn door middel van het sacrament van de doop lid geworden van de katholieke 
kerk. En toch speelt dit geen noemenswaardige rol in het leven van de respondenten.  
 
Om alvast een voorlopig antwoord te geven op de eerste deelvraag Wat benoemen jongeren 
als écht belangrijk / zinvol in het leven? is hieronder in een grafiek weergegeven welke 
hypothesen het meest veelvuldig zijn bevestigd.  
 
Grafiek 1: De elf meest gescoorde hypothesen: 
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NB: de nummers op de horizontale as verwijzen naar het hypothesenummer. De nummers op 
de verticale as verwijzen naar het aantal respondenten dat de hypothese bevestigde. Omdat 
op de tiende plaats twee hypothesen met gelijke scores zijn geëindigd, is gekozen voor het 
weergeven van de elf meest gescoorde hypothesen.  
Hierbij moet echter de opmerking geplaatst worden dat dit niet wil zeggen dat de 
respondenten deze zaken onbelangrijk vinden. Deze hypothesen worden niet genoemd. Maar 
ook niet ontkracht. Duidelijk is dat deze zaken niet bovenaan staan in hun ‘prioriteitenlijst’. 
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Maar de conclusie dat jongeren ‘een goed mens zijn’ onbelangrijk vinden, is onjuist. 
Bovendien is het aannemelijk dat een aantal van deze hypothesen niet bevestigd werd omdat 
de inhoud van het verhaal van de leerlingen reeds bij andere hypothesen is ondergebracht. Zo 
noemen achttien respondenten dat ze andere mensen willen helpen en iets voor de wereld 
willen betekenen. Toch benoemt vrijwel niemand expliciet dat ‘een goed mens zijn’ 
belangrijk voor hen is. Hetzelfde geldt voor hypothese 1. Deze hypothese heeft veel 
raakvlakken met hypothese 23 (een goede baan) en 29 (een leuke baan). In totaal worden 
hypothesen 23 en 29 maar liefst zevenenveertig keer bevestigd. Wellicht was hypothese nr. 1 
overbodig en werd de lading voldoende gedekt door hypothese 23 en 29. De conclusie mag 
dus niet zijn dat jongeren leuk en afwisselend werk dat goed verdient onbelangrijk vinden. 
Ze gebruiken er echter andere woorden voor. Zo zeggen leerlingen vaak: “Ik hoef later geen 
goed betaalde saaie baan, maar het liefst een leuke baan die misschien niet heel veel verdient 
maar waar je toch goed van kan leven.” (respondent 52)  
 
Aansluitend op het voorafgaande moet opgemerkt worden dat ook met het thema seksualiteit 
iets opvallends aan de hand is. Seks wordt namelijk geen enkele keer genoemd door de 
respondenten, terwijl het aannemelijk is dat seksualiteit wel degelijk een rol speelt in het 
leven van 15- tot en met 17-jarigen. Het hebben van seks wordt wellicht niet direct 
geassocieerd met zingeving, maar wanneer jongeren in deze leeftijd gevraagd wordt naar wat 
ze belangrijk vinden in het leven, dan zou seks wel degelijk genoemd kunnen worden. Ik 
vermoed dat jongeren met deze leeftijd regelmatig bezig zijn met (denken over) seks. Toch 
wordt het geen enkele keer genoemd. Dit valt mogelijkerwijs te verklaren door de 
onderzoekssituatie waarin de respondenten zich bevonden. Zo is het ongebruikelijk op het 
Pius X College om in het bijzijn van een docent te speken of schrijven over seks. Dit is toch 
een onderwerp waar zowel docenten als leerlingen het liever niet over hebben in bijzijn van 
elkaar. Wanneer dit onderzoek was afgenomen in een informele omgeving (bijvoorbeeld in 
het gemeenschapshuis van het dorp) dan was dit onderwerp wellicht eerder ter sprake 
gekomen.  Wat ook een rol zou kunnen spelen is de manier waarop de vraag voor de 
leerlingen is geformuleerd. De opdracht is vrij zakelijk geformuleerd om zo neutraal 
mogelijk te blijven. Misschien werkt dit averechts en stuurt het leerlingen in een bepaalde 
(zakelijke, onpersoonlijke) richting waardoor spreken over zeer intieme zaken niet wordt 
gestimuleerd. 
 
Differentiatie op basis van keuzeprofiel 
 
In tabel 6 is onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes en het onderwijsniveau van de 
respondenten. Ook is op gelijke wijze gedifferentieerd in profielkeuze. In bijlage 3 is de tabel 
te zien waaruit blijkt hoe vaak een hypothese bevestigd is door leerlingen uit de verschillende 
profielen. Zo zou verondersteld kunnen worden dat bijvoorbeeld respondenten met een 
Maatschappij-profiel (C&M of E&M) vaker hypothesen kiezen waarbij de ander helpen of 
steunen centraal staat. Op basis van de tabel uit bijlage 3 is nagegaan of deze 
vooronderstelling opgaat of niet. Op die manier wordt inzichtelijk of het gekozen profiel (en 
bijbehorend beroepsperspectief) te verbinden is met dat wat men als écht belangrijk of zinvol 
ervaart in het leven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de M-profielen 
(Cultuur&Maatschappij en Economie&Maatschappij) en N-profielen (Natuur&Gezondheid 
en Natuur&Techniek). 
 
Duidelijk is gebleken dat, ongeacht profielkeuze, bijna alle jongeren hun familie en vrienden 
als erg belangrijk benoemen. Toch zijn er ook onderwerpen waarbij wel verschillen op te 
merken zijn. Zo wordt hypothese 7 (jongeren willen experimenteren, iets wagen, avonturen 
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beleven) door de M-profielers vaker bevestigd dan door de N-profielers. Drieëntwintig 
procent van de M-profielers bevestigde dit, tegenover slechts elf procent van de N-profielers. 
Verschillende M-profielers geven aan dat ze verre reizen willen maken, vreemde culturen 
willen ontdekken of willen emigreren. Er is zelfs een leerling die zegt een ruimtereis te 
willen maken.  
 
Nog opvallender was de uitkomst rondom hypothese 14: jongeren vinden het belangrijk om 
mensen te helpen. Deze hypothese werd geregeld bevestigd door leerlingen, maar geen 
enkele keer door leerlingen met profielkeuze N&T. Maar liefst drieëndertig procent van de 
leerlingen met een C&M-profiel en vierentwintig procent van de leerlingen met een E&M-
profiel benoemden een ander helpen als zinvol in het leven. Zo schreef een meisje met een 
C&M-profiel: “Ik denk dat ik iets word waar ik iets kan doen voor mensen, ik vind het heel 
erg belangrijk om anderen te helpen en extra te ondersteunen waar dat nodig is.” 
(respondent 43).  Ook leerlingen met een N&G-profiel geven aan dat ze het belangrijk 
vinden om iets te betekenen voor een ander. Een meisje met N&G-profiel schrijft: “Het lijkt 
me heel leuk om bijv. een half jaar naar een 3de wereld land te gaan, om daar mensen te  
verzorgen.” (respondent 16). Een jongen met N&G-profiel schrijft: “Ik wil later in het 
ziekenhuis werken als gipsverbandmeester of verpleegkundige. (…) Ik help graag mensen 
want dan voel ik mij nuttig en dat vind ik een prettig gevoel.” (respondent 20).  Geen enkele 
leerling met het N&T-profiel gaf aan dat het belangrijk of zinvol is om andere mensen te 
helpen.  
 
Ruim dertig procent van de M-profielers gaf aan dat sociale contacten voor hen belangrijk 
zijn. Hiertegenover staat dat slechts zestien procent van de N-profielers dit bevestigde. 
Uiterlijk wordt alleen bevestigd door twee meisjes met een N&G-profiel. Een meisje uit 
4vwo schrijft: “Ik vind het belangrijk om aandacht aan je uiterlijk te besteden. Als ik leuke 
kleren heb gekocht, voel ik me zelfverzekerder. Ik voel me dan gewoon fijner, en dat straal je 
dan ook uit.” (respondent 64).  
 
Het milieu werd alleen genoemd door twee jongens uit het profiel Natuur&Techniek. De 
leerlingen die zich hebben toegelegd op een Maatschappij-profiel benoemen het milieu of de 
natuur geen enkele keer. Blijkbaar leeft dit niet onder deze groep leerlingen. Bij één N&T-
leerling leeft dit onderwerp zeer sterk. Deze leerling schrijft: “Ik ben zelf een heel groot 
voorstander van een beter milieu en een droom is dat ik later veel voor het milieu kan 
beteken, en ook veel voor de dieren. Zoals ik al zei is dit een droom, want zo iets is toch niet 
waar te maken. Ik word echt heel kwaad van binnen, wanneer ik dierenleed zie bijvoorbeeld. 
Maar dan sta je daar, zo machteloos. Hoe kan je nu in je eentje de hele wereld proberen te 
veranderen, dat gaat bijna niet. Neem bijvoorbeeld de documentaire Earth. Ik kan daar 
gewoon niet naar kijken, daar lig ik dan dagen over na te denken en kwaad te zijn. Je bent 
gewoon machteloos. Alles draait ook gewoon om geld, het slijk der aarde, want ja, wat 
maakt het uit al gaan al die kleine zeehondjes dood, ik krijg tenminste geld. Daar word ik wel 
zo ziek van, dat is niet normaal.” (respondent 47). Het is opmerkelijk dat zo weinig 
leerlingen het milieu benoemen als iets dat belangrijk is in het leven. Tegelijkertijd is het 
opmerkelijk hoe diep de gevoelens van deze leerling gaan ten opzichte van dit onderwerp.  
 
Gezondheid wordt door alle profielen heen vaak genoemd. Toch wordt deze hypothese het 
vaakst bevestigd door leerlingen met het profiel Natuur&Gezondheid, namelijk door 
vierenveertig procent. Ook noemt veertig procent van de Natuur&Techniek leerlingen 
gezondheid. De M-profielers noemen het belang van gezondheid in mindere mate.  
 



 38 

Naast de hypothesen uit het analyseschema werd door  zes meisjes van het vwo genoemd dat 
liefde heel belangrijk voor hen was. Een citaat van een meisje uit 4v: “Ik heb de laatste tijd 
nogal heftige dingen meegemaakt en ben meer naar de grotere dingen in het leven gaan 
kijken zoals dus liefde, vriendschap en een goede toekomst.” (respondent 25) Een ander 
meisje geeft aan dat liefde belangrijk is omdat het je het gevoel geeft dat je aanwezigheid iets 
betekent voor anderen. Jongens spraken niet zozeer over liefde maar over respect. Zo schrijft 
een jongen uit 4v: “Ik vind het erg belangrijk om mensen te respecteren zoals ze zijn. Ik hou 
niet van vooroordelen en iedereen hoort gelijk behandeld te worden (16?). Ik vind het heel 
ernstig als er iemand wordt mishandeld of gepest vanwege geloof of alleen maar het uiterlijk. 
Je moet gewoon normaal met elkaar omgaan en niet vooroordelen trekken uit mensen.” 
(respondent 54) 
 
De toekomst? Daar denk ik liever niet over na! 
 
Veel leerlingen geven aan dat ze niet vaak nadenken over wat belangrijk is in het leven. Ze 
‘zien het allemaal wel’. Maar liefst zestien respondenten gaven aan dat ze geen 
toekomstdroom hebben en niet nadenken over de toekomst. Ook geven veel leerlingen aan 
dat ze nauwelijks tot nooit nadenken over de vraag wat het leven zinvol maakt of wat van 
belang is in het leven.  
 
In klas 4v2 zijn er maar liefst vijf leerlingen die naar eigen zeggen geen levensdoel hebben. 
Een meisje schrijft: ́Ik heb niet echt speciale doelen, idealen of dromen. Ik zie wel wat er 
komt. (…) Ik vind het belangrijker om aan nu te denken dan om over later na te denken.” 
(respondent 40) In klas 4h2 schrijven zeven leerlingen dat ze niet stil staan bij de toekomst, 
er liever niet over nadenken of het gewoonweg niet weten. Zo schrijft een respondent“Ik heb 
niet echt toekomstdromen, het komt wel op het pad, dan kom ik het vanzelf tegen. Ik kijk niet 
ver vooruit, dan is niets meer onvoorspelbaar en dus saai.” (respondent 11) Ook valt 
geregeld iets te lezen in de trant van: “Ik maak me niet zo druk over de toekomst. Ik denk dat 
het allemaal vanzelf goed zal komen.” (respondent 15) Of: “Echte dromen heb ik niet, ik leef 
van dag tot dag.” (respondent 23). Ook in klas 4v1 lijken leerlingen niet altijd goed te weten 
wat het leven voor hen de moeite waard maakt. Van de vier leerlingen die dit vermelden, is 
er één jongen heel expliciet. Hij schrijft: “Op dit moment weet ik niet waar ik alle moeite 
voor doe. Ik heb nu echt geen doel. Ik weet niet wat ik doe. Ik weet niet wat ik later wil doen. 
Daarom zit ik niet goed in mijn vel.” (respondent 47)   
 
Zoals gezegd geven in totaal zestien respondenten aan dat ze niet nadenken over hun 
toekomst of over wat belangrijk is in het leven. Ze geven aan dat ze geen toekomstdroom of 
ideaal hebben. Ze leven van dag tot dag. En weten niet goed wat ze willen in het leven. Het 
gaat hier om vierentwintig procent van alle respondenten. Een niet te verwaarlozen aantal. 
 
Belangrijk…? NIET DUS! (of toch een beetje?) 
 
Een tweetal hypothesen werd expliciet ontkracht door drie respondenten. Het gaat hier in het 
bijzonder om hypothese 21 en 23. Deze hypothesen handelen over het behalen van goede 
schoolresultaten, het afronden van een opleiding en het vinden van een goede baan. Drie 
jongens uit 4havo gaven aan dat ze dit niet belangrijk vinden. “Wat echt belangrijk is in mijn 
leven is school… NIET DUS! Ik zit alleen op school omdat dat van mijn ouders moet. Voor 
de rest vind ik dat er veel belangrijkere dingen in het leven zijn.” (respondent 8) Deze jongen 
is helder in z’n standpunt. School is voor hem niet belangrijk of zinvol. Het is een 
verplichting en ook nog eens erg vervelend. Deze jongen is echter, samen met nog twee 
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andere jongens, een kleine minderheid. Opvallend is dat deze hypothese door geen enkel 
meisje werd ontkracht. Maar liefst achtentwintig meisjes gaven aan dat school juist erg 
belangrijk voor hen is. Geconcludeerd kan worden dat meisjes over het algemeen een goede 
opleiding en het afronden van de middelbare school als zinvol ervaren. Terwijl de jongens 
hier verdeeld over zijn. 
 
Vier meisjes geven aan dat geld belangrijk is in het leven (hypothese 34). Terwijl drie 
meisjes aangeven dat geld juist  niet belangrijk is. Een meisje schrijft: “Al heb je alle geld 
van de wereld, als je niet van kunt genieten is het waardeloos. Ik sterf liever arm en gelukkig, 
dan stinkend rijk en diep ongelukkig.” (respondent 53) Kortom: de meisjes zijn verdeeld over 
het onderwerp geld. Evenals de jongens. Eén jongen gaf aan dat geld niet belangrijk is, en 
alleen maar ellende oplevert, zoals oorlogen en crisissen. Een drietal jongens bevestigde juist 
dat geld erg belangrijk is: “Als je geld hebt, kun je allerlei leuke dingen doen en kopen. (…) 
Ook kinderen kosten veel geld en als je dan weinig geld hebt, kun je ze ook niet goed 
opvoeden. En dat zou ik mijn kinderen niet aan willen doen.” (respondent 60) Opvallend is 
dat in totaal zes vwo-leerlingen aangeven dat geld belangrijk is. Terwijl slechts één havist dit 
benoemt. Tegelijkertijd zijn er enkele vwo-leerlingen die aangeven dat geld niet belangrijk 
is! Op het vwo is men verdeeld over het thema geld. Terwijl de havisten er noch in positieve 
als in negatieve zin weinig waarde aan hechten. Hieronder is weergegeven welke hypothesen 
werden ontkracht, door wie en hoe vaak.  
 
Tabel 7: hypothesen die expliciet werden ontkracht 
 

Aantal maal ontkracht door: 
HAVO-leerling VWO-leerling 

 
Hypothese 

Jongen  Meisje Jongen Meisje 
20 1    
21 3    
23    1 
34   1 3 

  
Sommige hypothesen werden zowel bevestigd als ontkracht door eenzelfde respondent. Vaak 
zelfs binnen één of twee zinnen. Dit geeft aan dat de jongeren geen eenduidig standpunt 
innemen met betrekking tot bepaalde onderwerpen. Het proces zingeving verloopt dan 
complex en is vaak contextafhankelijk. Zo geven enkele respondenten aan dat school wel 
heel belangrijk is, maar niet ten koste mag gaan van alles. Hoe belangrijk ook, afhankelijk 
van de situatie is het mogelijk dat school haar prioriteit verliest. Op zo’n moment genieten 
andere betekenisverlenende activiteiten de voorkeur. In tabel 8 is te zien over welke 
onderwerpen gemengde gevoelens en complexe ideeën bestaan. 
 
Opmerkelijk is dat vooral meisjes gemengde gedachten hebben over verschillende 
onderwerpen. Vooral wanneer het gaat om school en geld. Maar liefst 10 meisjes hebben 
gemende gedachten over school en het afronden van een opleiding. Veel meisjes geven aan 
dat ze school wel heel belangrijk vinden, maar dat school ook heel vervelend kan zijn. 
Andere zaken zoals vriendschappen krijgen dan meer prioriteit dan school of huiswerk: “Op 
dit moment is school ook wel belangrijk, maar niet zo belangrijk dat je drie uur per dag gaat 
leren en geen tijd meer over hebt voor andere dingen, zoals voetballen of dingen doen met je 
vrienden.” (respondent 34) Een ander meisje schrijft: “Op dit moment is school zeker niet het 
belangrijkste in mijn leven. Vriendinnen spelen nu een grotere rol in mijn leven. (…) als ik 
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thuis kom uit school is huiswerk maken dan ook niet het eerste wat ik doe.” (respondent 53)  
Daarnaast blijkt dat school soms noodgedwongen verwaarloosd wordt, niet omdat leerlingen 
het niet belangrijk vinden, maar omdat een leerling met andere zaken bezig is, bijvoorbeeld 
de echtscheiding van ouders. Ondanks deze gemengde gevoelens omtrent school zijn er toch 
vijfendertig respondenten die heel duidelijk zijn in hun antwoord: school is belangrijk!  
 
Tabel 8: hypothesen die zowel werden bevestigd als ontkracht door eenzelfde respondent 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Net als uit de vorige tabel (tabel 7) blijkt ook uit deze tabel (tabel 8) dat geld een omstreden 
onderwerp is. Leerlingen geven aan dat geld wel belangrijk is om zorgeloos te kunnen leven 
en goed voor hun toekomstige kinderen te zorgen, maar dat geld ook zeker niet het 
belangrijkste is in het leven. Zo schrijft een meisje (respondent 29) uit 4v2: “Ik denk dat geld 
in de toekomst een grotere rol zal gaan spelen, want als je niks hebt, dan kun je ook niks 
geven / doen. En dat lijkt me best rot, als je bijvoorbeeld je kinderen niks extra’s kunt geven. 
Maar geld is natuurlijk niet het belangrijkste.” Wanneer het gaat om geld, wordt drie maal 
aangegeven dat geld niet belangrijk is. Vijf maal wordt gezegd dat geld wel belangrijk is (als 
middel voor andere doeleinden), maar dat zeker niet het allerbelangrijkste in het leven is. 
Door zeven leerlingen wordt gezegd dat geld wel degelijk belangrijk is, hoe dan ook. Dit wil 
zeggen dat er nog steeds drieënveertig jongeren zijn die het onderwerp helemaal niet noemen 
wanneer hen gevraagd wordt naar wat werkelijk van belang is in het leven. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat het hebben van geld momenteel bij deze jongeren niet als erg 
belangrijk of zinvol wordt ervaren. 
 
Categorieën en typen jongeren: waaraan ontlenen jongeren zin? 
 
Door de respondenten te vragen naar wat ze op dit moment alsook voor de toekomst 
belangrijk vinden, is zicht gekregen op eventuele levensdoelen en betekenisverlenende 
elementen. Om patronen hierin te kunnen ontdekken zijn categorieën ontwikkeld door 
hypothesen te groeperen. Aan de hand van deze categorieën is geprobeerd bepaalde typen 
jongeren te onderscheiden. De typen zijn gebaseerd op het levensdoel dat jongeren nastreven. 
Het gaat hier om de vraag: waaraan ontlenen jongeren zin? Wat is hun bron van zingeving? 
Deze categorieën wijken dus af van de zingevings-categorieën van Hijmans (1994). Haar 
categorieën hebben betrekking op de manier waarop men zin ervaart of nastreeft, namelijk 
door bijvoorbeeld één dominant doel na te streven Of  juist meerdere kleinere doelen na te 
streven. Ook maakt zij onderscheid in de mate waarin de levensbeschouwelijke visie 
bepalend is voor de zinervaring van mensen. Ervan uitgaande dat wanneer er geen sprake is 

Aantal maal meerduidig weergegeven door: Hypothese 
HAVO-leerling VWO-leerling 

 Jongen  Meisje Jongen Meisje 
2    1 
4    1 
5    1 
19    1 
21  2 2 8 
23    1 
25    2 
28    1 
34   1 4 
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van een duidelijke levensbeschouwelijke visie, men ook minder snel geneigd is de vraag naar 
de zin van het leven te stellen en wellicht ook minder snel zin ervaart. De categorieën van 
Hijmans komen in hoofdstuk 5.4 nog aan de orde.  
 
Nog een andere typologie is bijvoorbeeld gemaakt door onderzoeksbureau Motivaction. Het 
onderzoek Young Mentality heeft zich gericht op ‘leefstijlen’ van jongeren waarin een zestal 
waardeoriëntaties terugkomen op basis waarvan jongeren kunnen worden ingedeeld. Het gaat 
om de volgende categorieën jongeren waarbij onderscheid is gemaakt in de mate van 
statusgerichtheid en de mate van behoefte aan exploratie: 
 

 
 
(Bron: http://www.motivaction.nl/147/Segmentatie/Mentality_tm/YoungMentality) 
 
Deze categorieën en waardeoriëntaties geven weliswaar inzicht in leefstijl en de wijze 
waarop jongeren in het leven staan, maar is onvoldoende toegespitst op bronnen van 
zingeving en daarom weinig bruikbaar voor mijn onderzoek. Echter, het onderzoek van 
Motivaction heeft de basis gevormd van het onderzoek naar de samenhang tussen leefstijlen 
en zingeving dat is uitgevoerd in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (Donk, Jonkers, Kronjee en Plum, 2006). Dit onderzoek heeft zijn zes 
dimensies of categorieën van zingeving opgeleverd:  
 
Dimensie   centraal hierin staan:      
sociaal / moreel  familie, vrienden, respect, liefde, de ander, normen, waarden 
transcendentie   religie, geloof, spiritualiteit, ietsisme 
hedonisme / egocentrisme meer plezier, geluk, gezelligheid, lol, gezondheid, pluk de dag 
nihilisme   nergens in geloven, niets heeft een diepere betekenis 
overige   vertrouwen hebben in de toekomst / in zichzelf 
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Deze categorieën lijken in hogere mate van toepassing op de populatie van dit onderzoek. 
Veel van de dimensies en kenmerkende elementen zijn terug te vinden in de narratieven van 
de respondenten. Toch heb ik ervoor gekozen om deze indeling los te laten en zelf een vijftal 
andere categorieën te ontwikkelen die nog dichter bij de verhalen en belevingen van de 
respondenten staan. Deze vijf categorieën heb ik ontwikkeld op basis van het 
onderzoeksmateriaal en de –uitkomsten. Het zijn vijf categorieën met betrekking tot 
uiteenlopende levensdoelen en bronnen van zingeving waaraan jongeren zin ontlenen. Op 
basis van deze categorieën kunnen de volgende typen jongeren onderscheiden worden. 
 
Categorie 1: Jongeren die streven naar succes, een goede baan en welvaart, in de zin van een 
goed salaris en een mooi huis. Jongeren die hun school en opleiding succesvol willen 
afronden. Jongeren die graag willen presteren of uitblinken (in werk en sport). Hypothesen 
met betrekking tot deze levensstijl waarin succes, werk en welvaart centraal staan, zijn: nr. 1, 
4, 11, 21, 23, 24, 25, 29 en 34. 
 
Categorie 2: Jongeren die gericht zijn op de ander; vrienden, familie, sociale contacten. 
Jongeren die waarde hechten aan steun, erkenning en respect. Jongeren die zich zorgen 
maken om het milieu en gezondheid van dierbaren. Jongeren die ‘een goed mens willen zijn’ 
en die iets willen betekenen voor een ander. Hypothesen met betrekking tot deze levensstijl 
waarin de ander een belangrijke rol speelt, zijn, nr. 5, 10, 13, 14, 22, 32 en 36.  
  
Categorie 3: Jongeren met een levensstijl waarin vooral het zelf centraal staat. Jongeren die 
streven naar avontuur, vrijheid en onafhankelijkheid. Jongeren die waarde hechten aan 
zelfvertrouwen. Jongeren die uiterlijk belangrijk vinden. Jongeren met de behoefte om 
zichzelf te uiten in bijvoorbeeld muziek of schrijfkunst. Hypothesen met betrekking tot deze 
levensstijl zijn nr. 7, 8, 15, 17, 19, 33 en 35.  
 
Categorie 4: Jongeren hechten grote waarde aan zaken als geweldloosheid en eerlijkheid. 
Ook vallen onder deze categorie de hypothesen waarbij religieuze plichten of een leven met 
God centraal staan. Hypothesen met betrekking tot deze levensstijl waarin spiritualiteit en 
moraal een rol speelt, zijn nr. 6, 9, 12, 16, 26 en 27.  
 
Categorie 5: Het gaat hier om de jongeren die getypeerd zouden kunnen worden als 
levensgenieters. Deze categorie bestaat uit jongeren die aangeven dat genieten en plezier 
maken erg belangrijk is. Evenals vrije tijd, gezondheid en een positieve levensinstelling. 
Deze categorie bestaat dan ook uit de hypothesen nr. 3, 18, 28 en 31.  
  
Hypothese 2, 20 en 30 zijn nergens ondergebracht. Deze hypothesen zeggen onvoldoende 
over een bepaald type jongere en zouden bij meerdere categorieën ondergebracht kunnen 
worden. 
 
Per respondent is nagegaan welke hypothesen uit de verschillende categorieën bevestigd zijn. 
In bijlage 4 vindt u het overzicht van de respondenten, bevestigde hypothesen en 
bijbehorende categorieën. Aan de hand van deze tabel is een beeld ontstaan van de 
verschillende typen respondenten en de wijze waarop hij of zij betekenis verleent aan het 
leven.  Wanneer per respondent de helft of meer van het aantal bevestigde hypothesen binnen 
één categorie vallen, dan wordt deze respondent bij deze categorie ondergebracht. Neem 
bijvoorbeeld respondent 1: zij bevestigt hypothese 3, 4, 5, 22, 23 en 24. Drie van deze zes 
hypothesen vallen onder categorie 1. Daarom kan geconcludeerd worden dat deze respondent 
voornamelijk betekenis verleent aan werk, succes en welvaart. Dit wil overigens niet zeggen 
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dat de andere betekenisverlenende elementen geen rol spelen in het leven van de respondent. 
Bij het indelen van respondenten in categorieën kan het gevaar ontstaan dat er 
gegeneraliseerd wordt. Het is mogelijk dat een respondent zich niet herkent in de categorie 
waarin hij of zij het meest gescoord heeft. Groot voordeel is dat de categorieën inzichtelijk 
maken in welke mate leerlingen combinaties van hypothesen kiezen en dus een bepaald 
waardepatroon laten zien, waaruit blijkt op welke wijze de respondenten betekenis geven aan 
hun leven.  
 
Opvallend is dat veel leerlingen niet onder te brengen zijn in één specifieke categorie. Dit 
geldt met name voor de vwo-leerlingen. Zij scoren bijna altijd hypothesen die verdeeld zijn 
over drie of meer categorieën. Meestal is er wel een categorie waarin de vwo-ers net iets 
vaker scoren in vergelijking tot de andere categorieën. Maar het zou onjuist zijn om hier de 
conclusie aan te verbinden dat de leerling dan bijvoorbeeld een typische levensgenieter is, 
terwijl ook meerdere malen gescoord wordt in de categorie ‘werk en succes’. Er is in zo’n 
geval geen duidelijk patroon ontstaan waaraan een type jongeren verbonden kan worden. De 
vwo-leerlingen ontlenen de betekenis van hun leven dus aan zeer uiteenlopende zaken: van 
vriendschap tot succes, van vrije tijd tot medemenselijkheid. De vwo-leerling richt zich niet 
op één specifiek levensdoel, maar hecht waarde aan meerdere doelen in het leven.  
 
Dit gaat niet op voor de havo-leerlingen. Zij zijn in meer dan de helft van de gevallen wel 
degelijk onder te brengen bij een bepaalde categorie. Zes havo-leerlingen hebben een 
duidelijke voorkeur voor levensdoelen met betrekking tot werk en succes. Deze zes 
leerlingen scoren opvallend weinig bij de overige categorieën. Deze leerlingen lijken dus een 
duidelijk levensdoel voor ogen te hebben: een goede opleiding, een goede baan en succes. Bij 
vijf  havo-leerlingen ligt het zwaartepunt bij categorie 2: vrienden, sociale contacten, elkaar 
steunen en andere mensen helpen. Bij twee havo-leerlingen ligt het zwaartepunt bij categorie 
5: genieten van het leven, plezier maken, gelukkig zijn. Categorie 3 en 4 worden door de 
havisten niet of nauwelijks gescoord. Bij de vwo-leerlingen lijkt categorie 4 ook geen rol te 
spelen (met uitzondering van drie respondenten). Maar categorie 3 speelt bij de vwo-ers 
weldegelijk een grotere rol dan bij de havisten. Vwo-ers zijn duidelijk in hogere mate gericht 
op persoonlijke ontwikkeling en onafhankelijkheid, vergeleken met de havisten.  
 
Kortom: de havisten zijn eenvoudiger onder te brengen in één bepaalde categorie. Hieruit 
blijkt dat deze leerlingen zich meer richten op één levensdoel (werken en succesvol zijn). 
Terwijl de vwo-ers nauwelijks zijn onder te brengen in één bepaalde categorie. Zij spreiden 
hun activiteiten en levensdoelen over uiteenlopende betekenisverlenende zaken.  
 
5.2 De relatie tussen opvatting en gedrag     
 
Zijn jongeren in staat om hun gedrag in overeenstemming te brengen met dat wat ze écht 
belangrijk vinden?  
 
Voor het beantwoorden van deelvraag 2 is als volgt te werk gegaan: er is begonnen met het 
uitvoerig lezen van de persoonlijke verhalen van de respondenten. Het gaat nu met name om 
de tweede opdracht die de respondenten gemaakt hebben. Wanneer in de eerste opdracht 
zaken zijn beschreven die relevant zijn voor het beantwoorden van deze tweede vraag, zijn 
deze gegevens meegenomen in de analyse en verwerking. Op basis van het 
onderzoeksmateriaal zijn een aantal hypothesen ontwikkeld. Er is hier zodoende inductief te 
werk gegaan. Echter, ook op basis van de literatuur is een bepaald verwachtingspatroon 
ontstaan. Maar helaas schept dit verwachtingspatroon voorafgaande aan de analyse weinig 
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duidelijkheid. Zo schrijft De Wit, ontwikkelingspsycholoog, dat adolescenten nadenken over 
onderwerpen die op de toekomst betrekking hebben, zoals beroepskeuze, de keuze van een 
levenspartner, toekomstige maatschappijvormen en dergelijke. Hiermee verandert ook het 
zelfbeeld van de jongeren. Zo worden eigen gevoelens, opvattingen en bedoelingen steeds 
belangrijker. Er ontstaat meer zelfreflectie en een groeiend besef zichzelf te kunnen sturen 
door de eigen wil. (1995, p. 84-85). Op basis hiervan ligt het in de lijn der verwachting dat 
jongeren in staat zijn om hun gedrag zodanig te sturen dat deze in overeenstemming is met 
dat wat ze écht belangrijk vinden. Tegelijkertijd wijst De Wit erop dat dit soms wat 
problematisch verloopt. Want  adolescenten realiseren zich dat ze niet altijd eigen 
beweegredenen of motieven kunnen onderkennen. (1995, p. 89). Hieruit blijkt dat jongeren 
toch moeite hebben met de afstemming van gedrag en betekenisontlening.  
 
Na het lezen van de eerste vijftien respondenten van klas 4v2 is het hypothetisch kader 
vastgesteld. Dit hypothetisch kader bestaat uit vijf mogelijke antwoorden op deelvraag 2:  

 
1. Ja, jongeren brengen hun gedrag en keuzes in overstemming met dat wat ze 

belangrijk vinden door bewust bepaalde dingen te doen of juist te laten. 
 
2. Ja, jongeren brengen hun gedrag en keuzes in overstemming met dat wat ze 

belangrijk vinden, door ‘leukere’ activiteiten op te schorten of uit te stellen.  
 
3. Soms. In het dagelijks leven wordt gedrag niet altijd afgestemd op dat wat de 

jongeren zelf als belangrijk benoemen, maar als het er op aan komt (denk 
bijvoorbeeld aan toetsmomenten), zorgen jongeren ervoor dat ze hun doelen behalen.  

 
4. Jongeren denken bij hun gedrag of keuzes niet bewust na. Ze doen waar ze zich goed 

bij voelen. 
 
5. Nee. Jongeren zijn niet (altijd) in staat om hun gedrag in overeenstemming te 

brengen met dat wat ze écht belangrijk vinden in het leven. 
 
Hypothese 1 en 2 lijken erg veel op elkaar. Beiden geven aan dat jongeren goed in staat zijn 
om hun keuzen en/of gedrag of te stemmen op dat wat ze belangrijk vinden in het leven, 
zoals waarden, idealen en toekomstdromen. Het enige verschil is dat bij hypothese 1 
bevestigd wordt dat de respondenten bewust en actief dingen doen om deze 
overeenstemming te bereiken. Terwijl bij hypothese 2 aangegeven wordt dat leerlingen 
bewust dingen laten (dus niet doen) om deze overeenstemming te bereiken. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het niet afspreken met vrienden, het niet uitgaan op zaterdagavond, omdat 
bijvoorbeeld gewerkt dient te worden aan een belangrijke schoolopdracht of omdat een 
sportwedstrijd alle aandacht vraagt. Om dit verschil terug te laten komen in het 
beantwoorden van deelvraag 2 is er voor gekozen om deze twee hypothesen (1 en 2) naast 
elkaar te laten bestaan. Hetzelfde geldt voor hypothese 3 en 5, die elkaar ook enigszins 
overlappen. Bij hypothese 3 wordt aangegeven dat in het dagelijks leven niet altijd de juiste 
prioriteiten gesteld worden, maar dat op belangrijke momenten respondenten er toch in 
slagen om overeenstemming te bereiken tussen gedrag en /of keuzes enerzijds en dat wat 
men belangrijk vind anderzijds. Terwijl bij hypothese 5 wordt aangegeven dat leerlingen er 
niet (altijd) in slagen om deze overeenstemming te realiseren. Wanneer deze hypothese is 
bevestigd wil dit zeggen dat zelfs op belangrijke momenten zich problemen voordoen 
aangaande deze overeenstemming. 
 



 45 

Aan de hand van dit hypothetische kader zijn vervolgens de verhalen van alle respondenten 
geanalyseerd. Dit heeft geleid tot een aantal uitkomsten die hieronder beschreven worden. 
Let op: voor het beantwoorden van deze deelvraag is gebruik gemaakt van het 
onderzoeksmateriaal dat verkregen is met behulp van klas 4h2 en 4v2. Klas 4v1 heeft 
gedurende de testfase van dit onderzoek een andere opdracht geschreven. Deze opdracht 
bestond uit drie vragen. Waarvan twee vragen keuzevragen waren. Vraag 2 was 
overeenkomstig met de vraag die klas 4h2 en 4v2 gesteld is. De respondenten die gekozen 
hebben voor het beantwoorden van vraag 2 zijn meegenomen in de beantwoording van deze 
deelvraag. Het gaat om zes respondenten, waaronder vijf meisjes. De overige respondenten 
uit klas 4v1 blijven hier buiten beschouwing. Klas 4v1 doet dus slechts gedeeltelijk mee. 
Daarnaast waren er vier respondenten die voor deze deelvraag onbruikbaar materiaal hebben 
opgeleverd. Ofwel omdat ze de opdracht niet hebben begrepen. Ofwel omdat ze 
waarschijnlijk niet de moeite hebben genomen dieper op de vraag in te gaan. In totaal is het 
materiaal van zevenenveertig respondenten geraadpleegd voor het beantwoorden van deze 
vraag. Tijdens de analyse van deelvraag 1 is gelet op mogelijk bruikbare inhouden voor 
deelvraag 2. Deze zijn tijdens de analyse van deelvraag 1 reeds onderstreept, zodat ze snel te 
vinden waren en meegenomen konden worden in de analyse van deelvraag 2. Het totale 
overzicht van de respondenten en de door hen bevestigde hypothesen zijn te vinden in bijlage 
5. 
 
Tabel 9: Overzicht van hypothesen die bevestigd werden in de verhalen van de respondenten. 
 

Aantal maal bevestigd door: 
havo-leerlingen (4h2) 
 

vwo-leerlingen  
(4v2 + 6 leerlingen van 4v1)  

 
 
 
Hypothese Jongens  

(totaal = 9) 
Meisjes 
(totaal = 14) 

Jongens 
(totaal = 4) 

Meisjes 
(totaal = 24) 

Totaal 
(totaal = 51) 

1 5 9 3 19 36 
2 1 0 1 9 11 
3 2 3 0 6 11 
4 0 3 0 4 7 
5 2 5 2 9 18 

NB: Vier jongeren hebben onbruikbaar materiaal opgeleverd. Dit brengt het totaal op 47 
respondenten die meegenomen zijn in de analyse en uitkomsten mbt deelvraag 2. 
 
Ik denk er niet zo over na … 
 
Tijdens de analyse viel als eerste op dat een zevental respondenten aangeeft dat ze nooit of 
nauwelijks nadenkt over hun eigen gedrag of keuzes die ze maakt. Ze handelen min of meer 
onbewust. En zolang ze zich er goed bij voelen, houden ze dit zo. Een meisje uit 4havo: “Ik 
denk over de dingen die ik doe nooit na. Ik doe gewoon waar ik zin in heb. En ik weet nog 
niet wat ik later allemaal ga doen, die zie ik dan nog wel.” (Respondent 2)  
 
Vijf van deze zeven jongeren geven aan dat, ondanks dat ze er niet over nadenken, hun 
gedrag toch wel afgestemd is op dat wat ze belangrijk vinden. Een meisje uit 4vwo 
schrijft:“Ik denk dat mijn gedrag wel overeen komt met wat ik echt belangrijk vind. Ik doe 
vaak dingen waarvan ik denk dat ze goed zijn. Ik streef wel mijn idealen na, maar dat doe ik 
meestal onbewust.” (Respondent 61) 
 



 46 

Eén meisje uit 4havo geeft aan niet na te denken over het eigen gedrag of de eigen keuzes en 
geeft tegelijkertijd aan dat het vaak niet lukt om het gedrag af te stemmen op dat wat ze 
belangrijk vindt. Zij schrijft: “Er zijn veel dingen die niet overeenkomen met wat ik 
belangrijk vind. Die dingen doe je omdat je nog jong bent en soms ook gewoon lak hebt aan 
de toekomst en denkt van nu is nu dus daar denk ik niet over na. Je wordt dan meegesleept 
door vrienden of mensen in je omgeving. Dat kan verkeerd uitvallen. Dan denk ik achteraf: 
waarom heb ik dat nou weer gedaan?  Ik rook nu ook en eigenlijk moet ik dat ook niet doen 
want het is echt heel slecht maar toch doe ik het om gewoon even mijn frustraties weg te 
halen. Maar later wil ik niet zo’n verrimpelde moeder worden met zo’n rokersstem.” 
(Respondent 1)  
 
Het niet denken over het eigen gedrag en / of de eigen keuzes die jongeren maken, is in strijd 
met dat wat ontwikkelingspsycholoog De Wit (1995) beweert. De Wit beweert dat jongeren 
in deze leeftijdsfase steeds beter in staat zijn om het eigen gedrag te beoordelen en te sturen. 
Op grond van mijn (kleine) onderzoek is gebleken dat niet bij alle jongeren sprake is van 
toenemende zelfreflectie. Dit geldt althans voor een derde van mijn onderzoeksgroep. 
 
Het is best moeilijk… 
 
Opvallend is dat een aantal leerlingen zegt dat ze wel degelijk hun gedrag en keuzes afstemt 
op dat wat belangrijk is in hun leven, maar tegelijkertijd toegeeft dat dit lang niet altijd lukt. 
Deze respondenten hebben zowel hypothese 1 of 2 (Ja, jongeren zijn in staat om …) alsook 
hypothese 5 (Nee, jongeren zijn niet (altijd) in staat om…) bevestigd. Het gaat in dit verband 
om twaalf respondenten, oftewel vijfentwintig procent. Gesteld kan worden dat deze 
jongeren beschikken over behoorlijke reflectieve vaardigheden om bij zichzelf deze 
discrepantie te ontdekken en te beschrijven. Deze groep bevestigt de theorie van De Wit 
(1995): jongeren denken steeds meer na over de toekomst en er ontstaat meer zelfreflectie en 
een groeiend besef zichzelf te kunnen sturen door de eigen wil. Toch verloopt dit soms nog 
wat problematisch doordat adolescenten nog niet altijd hun eigen motieven of 
beweegredenen kunnen onderkennen.  
 
Zo schrijft een meisje uit 4havo dat ze haar familie heel belangrijk vindt. “Ik vind het dus ook 
belangrijk dat de band tussen mij en mijn familie goed verloopt. Maar dit lukt mij niet altijd 
even goed. Ik heb af en toe ruzie met mijn ouders, gewoon om van die hele stomme dingen.” 
(Respondent 21).  
 
Een jongen uit 4vwo schrijft: “Eigenlijk zou ik iets beter mijn best moeten doen voor school, 
omdat ik dan later meer keuzes kan maken qua baan.” Tegelijkertijd schrijft hij: “Mijn enige 
doel is om het leven zo leuk mogelijk te maken en dat probeer ik dan ook.” (Respondent 34) 
Ook een meisje schrijft dat ze eigenlijk meer voor school zou moeten doen, omdat dat toch 
wel heel belangrijk voor haar is: “Ik probeer zoveel mogelijk van mijn leven te genieten. 
Soms een beetje te veel en daardoor verwaarloos ik soms andere dingen zoals schoolwerk.” 
(Respondent 36) 
 
Ook met betrekking tot gezondheid geven meerdere leerlingen aan dat de overeenstemming 
niet altijd goed verloopt. Zo schrijft een meisje dat ze zich naar eigen zeggen voor 120% 
inzet om naar de Olympische Spelen te kunnen dat ze soms dingen doet die ze beter niet kan 
doen: “zoals veel vetten eten, veel tv kijken en msn’en met mijn vrienden in plaats van 
hardlopen en mijn oefeningen doen.” (respondent 33) Terwijl ze ook schrijft: “In mijn 
dagelijkse leven handel ik naar wat ik echt belangrijk vind. Ik ga trainen in plaats van 
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feestjes, die heb ik al vaak moeten afzeggen. Ook mijn eigen verjaardag vier ik niet, omdat ik 
dan een wedstrijd heb.” 
 
Een jongen uit 4havo schrijft: “Ik heb best veel belangrijke keuzes moeten maken en ik sta 
altijd achter mijn keuzes. Bij een keuze kijk ik zowel op een manier van hoe ik me voel plus 
wat voor mij het beste is. (…) Maar op de vraag van leef ik echt naar wat ik belangrijk vind 
heb ik het antwoord: niet altijd. Want ik doe af en toe best veel voor school terwijl ik dat echt 
niet belangrijk vind. Dit doe ik omdat mijn ouders dat willen. Het liefst zou ik alleen maar 
werken en geld verdienen en voor de rest niks doen en muziek maken. (bas)gitaarspelen en 
drummen is een belangrijk deel van mijn leven en daar zou ik het liefst al mijn tijd in 
steken.” (Respondent 8) Voor velen is het wellicht wat vreemd en onverstandig dat deze 
jongen school NIET belangrijk vind,  tegelijkertijd is het prijzenswaardig dat hij goed weet 
wat hij WEL heel belangrijk vindt in zijn leven. En in dit geval is dat de muziek in zijn 
levensloop.  
 
Daarnaast zijn er zes respondenten die in een soort van strijd verkeren doordat ze het heel 
moeilijk vinden om gedrag te kiezen dat het beste past bij dat wat ze echt belangrijk vinden. 
Deze respondenten bevestigden uitsluitend hypothese 3 en / of 5. Zij geven dus geen enkele 
keer in hun verhaal aan dat ze in staat zijn om overeenstemming te bereiken tussen gedrag / 
keuzes enerzijds en waarden, idealen en toekomstdromen anderzijds. Vooral huiswerk maken 
en gezond leven worden genoemd als zaken die veel moeite en discipline kosten. Terwijl 
deze leerlingen (evenals vele anderen) het behalen van een diploma, het volgen van een 
goede vervolgopleiding en een goede gezondheid als heel belangrijk benoemd hebben.  Drie 
verschillende respondenten schreven: 
 
Meisje, 4havo: “Het lukt mij niet altijd om te handelen naar wat ik echt belangrijk vind. 
Soms krijg ik ruzie met mijn ouders en baal ik daar later van omdat ik vind dat ik me 
misschien toch iets anders had moeten opstellen tegenover hen. Ook neem ik mezelf vaak 
voor om elke dag te gaan sporten, maar dit houd ik meestal ook maar één dag vol…” 
(Respondent 6) 
 
Meisje, 4havo: “Het lukt mij niet altijd om me te houden aan wat echt belangrijk is in het 
leven, want meestal kies ik toch voor iets leuks i.p.v. leren. Zoals gisteren heb ik de hele 
middag met mijn vriendinnen op het terras gezeten (wat heel erg gezellig was) en heb ik ’s 
avonds een wedstrijd gespeeld, dus had ik geen tijd om te leren dus ik denk niet dat ik een 
voldoende haal voor het ckv proefwerk.” (Respondent 14) 
 
Meisje, 4vwo: “Roken, ja ik rook. Nou ja, ik ben een gelegenheidsroker. Op stap, met 
vrienden en op feesten vooral. Dit is een keuze waarbij ik eigenlijk geen goede argumenten 
heb. Ik doe het, ook al weet ik de mogelijke gevolgen ervan.” (Respondent 37).  Dit is 
geschreven door een meisje dat naar aanleiding van een recente ziekenhuisopname van haar 
vader schrijft dat gezondheid erg belangrijk voor haar is. Toch is dit meisje niet in staat om 
haar gedrag hierop aan te passen. Zelf schrijft ze: “Mijn keuzes zullen heus niet altijd de 
beste zijn, maar ik probeer er het beste van te maken.” 
 
Natuurlijk! Ik doe geen dingen waar ik spijt van kr ijg! 
 
Ook zijn er leerlingen die minder moeite hebben met het afstemmen van het gedrag of de 
keuzes op belangrijke of zingevende elementen uit het leven. Deze leerlingen bevestigden 
volmondig hypothese 1 en / of 2. Terwijl ze hypothese 3 (soms gaat het moeilijk) en 
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hypothese 5 (het lukt me niet) geen enkele keer bevestigden. Het gaat hier om twintig 
respondenten die expliciet en vaak meerdere malen en aan de hand van verschillende 
voorbeelden aangeven dat ze geen enkele moeite hebben met deze afstemming tussen gedrag 
en waarden, idealen of toekomstdromen. Dit is een aanzienlijk deel van de respondenten, 
zo’n drieënveertig procent. Deze respondenten weten naar eigen zeggen heel goed wat ze 
doen. En vooral ook waarom ze iets doen. Ze hebben een duidelijk doel voor ogen en gaan 
daar voor. Vaak is dit doel het behalen van een diploma, maar ook vriendschap, eerlijkheid 
en familie spelen een belangrijke rol. Hieronder volgen een aantal mooie citaten van 
respondenten. 
 
Over waarden: eerlijkheid, vriendschap en familiebanden… 
 
“Mijn gedrag komt overeen met wat ik er van vind. Ik vind eerlijkheid belangrijk, en ik ben 
eigenlijk ook altijd eerlijk, ja er zit natuurlijk wel eens een leugentje tussen, maar over echt 
belangrijke dingen ben ik altijd wel eerlijk.” (Respondent 5) 
 
“De moeder van een vriendin van mij, is heel ernstig ziek. Ze heeft al 3 jaar kanker en nu een 
klein jaartje heeft ze uitzaaiingen naar haar hersenen. Mijn vriendin heeft het erg moeilijk. 
We steunen haar heel veel en zullen er ook altijd voor haar zijn. Af en toe weet ik zelf niet 
wat ik moet doen, hoe ik moet reageren als ze weer wat vertelt. Ik vind het niet gemakkelijk 
om hier mee om te gaan, maar toch kies ik er voor, om er voor haar te zijn. Als er ‘s nachts 
iets is mag ze mij altijd bellen. Mijn keuze om mijn vriendin zo goed te steunen vind ik heel 
belangrijk. Ik doe dit omdat het bij vriendschap hoort, mijn vriendin moet haar gevoelens 
ook kwijt kunnen en moet haar verhalen ook kunnen vertellen. Je moet er gewoon voor je 
vriendin zijn, zou ik dat niet doen, dan vind ik mijzelf geen vriendin.” (Respondent 16) 
 
“Mijn moeder heeft ruzie met haar kant van de familie. Maar ik heb daar geen ruzie mee. 
Dus heb ik er voor gekozen om hier toch contact mee te houden, ook al is mijn moeder hier 
niet blij mee. Ik vind het belangrijk dat ik goed contact blijf houden met mijn familie.” 
(Respondent 27) 
 
Over schoolprestaties…  
 
“Op de basisschool wilde ik eigenlijk al naar de Havo maar mijn CITO-score liet dat niet 
toe. Toen heb ik eerst het vmbo gedaan. Ik heb daar hard moeten werken om te kunnen 
zorgen dat ik naar de Havo kon, nu moet ook heel veel doen voor school. Dat is een bewuste 
keuze die ik gemaakt heb waar ik later ook geen spijt van zal krijgen. (…) Als ik ergens voor 
ga, dan doe ik dat ook, dan zet ik me er ook voor in.“  (Respondent 17) 
 
“Mijn gedrag en keuzes komen tot nu toe overeen met wat ik in mijn gedachtes heb over mijn 
toekomst. Ik probeer me dan ook daar aan te houden want voor mij zijn ze belangrijk. Op 
school gaat het niet altijd even gemakkelijk. Ik moet er de laatste tijd steeds meer voor doen. 
Ik vind het moeilijk om dat ook te doen, maar ik weet dat ik er later veel plezier van zal 
hebben. School is belangrijk nu en daar wil ik dan ook voor gaan.” (Respondent 23) 
 
“Ik heb de keuze gemaakt tussen twee dingen die ik echt belangrijk vind, vrienden en school. 
Door mijn keuze voor vwo ben ik al twee jaar erg veel tijd kwijt aan mijn huiswerk e.d. 
hierdoor zie ik mijn vrienden best weinig terwijl zij erg belangrijk voor mij zijn. Maar ik weet 
dat ik voor school erg mijn best moet blijven doen. School is een belangrijk iets voor mij, ik 
wil graag alles eruit halen wat erin zit en er hard mijn best voor doen.” (Respondent43) 



 49 

“Ik ben best tevreden over mijn leven. Ik zit op vwo en ondanks de druk die school op me 
legt, blijf ik met m’n hoofd boven water en neem ik ook tijd voor leuke dingen. Dit vond ik 
eerst nog wel moeilijk. Want wat doe je? Voor dat moeilijke proefwerk leren of een keer 
lekker buiten in de zon gaan skeeleren. Nu kan ik daar al beter een keuze in maken. Deze 
keuzes gaan natuurlijk altijd over of ik nu gelukkig wil zijn of later. Ik probeer dit in 
evenwicht te brengen.” (Respondent 45) 
 
Meestal lukt het wel hoor, maar soms… 
 
Twee respondenten zijn naar eigen zeggen best heel goed in staat om hun gedrag en keuzes 
af te stemmen op dat wat ze belangrijk vinden, maar in de praktijk hebben ze soms wat 
moeite met het stellen van prioriteiten. Deze respondenten bevestigden zowel hypothese 1 of 
2 alsook hypothese 3. Een meisjes uit 4vwo schrijft: “Ik denk dat het me redelijk goed lukt 
om te handelen naar wat ik echt belangrijk vind. Ik zorg in elk geval dat ik niet in de 
problemen kom. (…) Soms denk ik wel: had ik maar wat beter geleerd. Je hebt zo van de 
momenten waarop je eigenlijk wel je best moet doen, maar dan heb je er gewoon geen zin in. 
Op dat soort momenten kan ik mezelf er ook echt niet toe zetten…” (Respondent 29) 
 
Ja! Nee! Nou, ik denk eigenlijk alleen maar aan nu… 
 
Eén leerling bevestigde in een verhaal alle hypothesen. Deze meid was goed in staat om te 
reflecteren en kritisch te kijken naar het eigen gedrag en achterliggende motivaties daarvan. 
Toch is dit verhaal moeilijk te interpreteren want het zit vol tegenstrijdigheden. Deze 
respondent schrijft dat ze goed in staat is haar handelen af te stemmen op dat wat ze 
belangrijk vindt. Tegelijkertijd beschrijft ze momenten waarop het haar niet lukt… Ze lijkt er 
bewust mee bezig te zijn (gezien haar hoge mate van reflectiviteit) en toch zegt ze ook dat ze 
er niet al te veel bij stil staat… Een impressie: 
 
“Iets wat ik heel belangrijk vind is streven naar je dromen. Ik probeer mijn dromen te laten 
uitkomen. (…) Ik doe niet veel de toekomst. Ik denk alleen maar aan nu. (…) Ik wil geen spijt 
hebben van dingen die ik heb gedaan. (…) Soms kunnen vrienden je iets laten doen, waarbij 
je later denkt dat je dat toch niet had moeten doen. Je doet dan iets omdat je denkt dat het 
stoer is, maar later blijkt dat je er alleen maar spijt van krijgt. (…) Ik werk hard zodat ik 
overga, maar ik werk ook niet te hard, zodat ik nog vrije tijd heb om iets leuks te doen met 
vrienden.” (respondent 39) 
 
Differentiatie op basis van sekse  
 
Op zoek naar opvallendheden heb ik een vergelijking gemaakt tussen de verhalen van 
jongens en van meisjes. Nu hebben niet veel jongens deelgenomen aan dit onderzoek, dus het 
is moeilijk om op basis van deze uitkomsten te komen tot algemeen geldende uitspraken met 
betrekking tot de houding of opvatting van jongens. Toch viel op dat jongens geen enkele 
keer aangaven dat ze eigenlijk niet of nauwelijks stil staan bij hun eigen gedrag of keuzes. 
Hypothese 4 is uitsluitend door meisjes bevestigd. Dit is opmerkelijk omdat vaak gesteld 
wordt dat meisjes vroeg volwassen worden, wat volgens De Wit (1995) weer samenhangt 
met een groeiend besef van het eigen gedrag en de mogelijkheid tot het sturen hiervan. 
Aannemelijk zou dan zijn dat meisjes beter in staat zijn om op deze leeftijd te reflecteren op 
het eigen gedrag. Terwijl juist vijftien procent van de meisjes expliciet aangeeft hier niet over 
na te denken. 
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Twaalf respondenten geven aan het moeilijk te vinden om het eigen gedrag af te stemmen op 
zaken die ze erg belangrijk vinden in het leven. Relatief gezien geven ongeveer evenveel 
jongens (21%) als meisjes (23%) dit aan. Wat dit betreft is er dus nauwelijks een verschil 
tussen beiden seksen. Ook is er nauwelijks een verschil tussen het aantal jongens en meisjes 
dat aangeeft geen enkele moeite te hebben met de afstemming tussen gedrag en waarden, 
idealen of toekomstdromen. Een twintigtal respondenten bevestigde volmondig hypothese 1 
en / of 2. Onder deze groep respondenten bevonden zich relatief gezien ongeveer evenveel 
jongens (36% van alle jongens) als meisjes (37% van alle meisjes). Geen opvallende 
verschillen tussen beiden seksen dus. 
 
Wat wel opvallend is, is dat op de havo elf procent van de jongens aangeeft (leuke) dingen te 
laten, om ervoor te zorgen dat er overeenstemming blijft bestaan tussen gedrag en /of keuzes 
enerzijds en dat wat ze belangrijk vinden anderzijds (hypothese 2). Terwijl geen enkel havo-
meisje schrijft dat ze ooit dingen niet doet omdat dit onverstandig is of in strijd met dat wat 
ze belangrijk vindt. Op het vwo zijn de rollen omgedraaid. Daar geven meer meisjes (38%) 
dan jongens (25%) aan dat ze af en toe leuke dingen afzeggen of uitstellen, zoals feestjes of 
afspreken met vrienden.  
 
Zowel op de havo als op het vwo zijn net iets meer meisjes dan jongens bereid bepaalde 
dingen te doen om overeenstemming tussen gedrag en (toekomst)idealen te realiseren. 
Hypothese 1 werd op de havo door vierenzestig procent van de meisjes bevestigd, tegenover 
zesenvijftig procent van de jongens. Op het vwo werd hypothese 1 door negenenzeventig 
procent van de meisjes bevestigd, tegenover vijfenzeventig procent van de jongens. 
 
Ten slotte is opmerkelijk dat op het vwo geen enkele jongen aangeeft het in het dagelijks 
leven moeilijk te vinden om prioriteiten te stellen en hun gedrag af te stemmen op dat wat de 
jongeren zelf als belangrijk benoemen (hypothese 3). Terwijl maar liefst vijfentwintig 
procent van de meisjes op het vwo aangeeft dit juist wel lastig te vinden. Op de havo is het 
verschil tussen seksen nagenoeg gelijk: tweeëntwintig procent van de jongens en 
eenentwintig procent van de meisjes bevestigden hypothese 3. 
 
Differentiatie op basis van onderwijstype 
 
Naast de verschillen tussen beiden seksen is gekeken naar verschillen tussen de twee 
onderwijstypen. Hebben havisten een heel ander beeld van zichzelf, hun gedrag en 
toekomstidealen dan vwo’ers? Is er onder havisten in meer of mindere mate sprake van een 
discrepantie tussen enerzijds gedrag en anderzijds betekenisgevende elementen in het leven 
in vergelijking met de vwo’ers? 
 
Het meest opvallende verschil houdt verband met hypothese 2. Slechts vier procent van de 
havisten geeft aan af en toe dingen te laten (uitstellen of afzeggen) om ervoor te zorgen dat er 
geen discrepantie optreedt tussen dat wat ze doen en dat wat ze werkelijk belangrijk vinden. 
Onder de vwo’ers zegt maar liefst zesendertig procent van de respondenten af en toe dingen 
te laten om deze discrepantie te voorkomen. Men zou daarom kunnen concluderen dat de 
vwo’ers meer gedisciplineerd zijn in het uitstellen of afzeggen van leuke activiteiten zoals 
feesten of op stap gaan met vrienden, in vergelijking tot de havisten. Dit geldt in het 
bijzonder voor de meisjes. Geen enkel havo-meisje geeft aan dingen te laten of uit te stellen 
om een bepaald doel te bereiken. Terwijl achtendertig procent van de meisjes op het vwo 
juist wel aangeeft dat ze (leuke) dingen laten om bijvoorbeeld te leren voor een belangrijke 
toets, of om zich voor te bereiden voor een belangrijke sportwedstrijd.  
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Ook lijken de vwo’ers iets meer gedisciplineerd in het doen van bepaalde zaken om ervoor te 
zorgen dat de doelen die de respondent zichzelf stelt (zoals overgaan, een diploma halen, en 
succesvol zijn) ook daadwerkelijk behaald worden. Maar liefst negenenzeventig procent van 
de vwo’ers geeft aan bewust bepaalde dingen te doen (ook al zijn ze niet leuk). Onder de 
havisten wordt dit bevestigd door eenenzestig procent van de respondenten.  
 
Opmerkelijke verschillen tussen havisten en vwo’ers met betrekking tot hypothese 3, 4 en 5 
zijn er niet. 
 
Kortom: een complex beeld 
 
Het is moeilijk om tot een helder en eenduidig antwoord te komen op deelvraag 2. Verreweg 
de meeste respondenten geven aan dat zij hun gedrag en keuzes in overeenstemming brengen 
met dat wat ze belangrijk vinden door bewust bepaalde dingen te doen. Maar liefst 
eenenzeventig procent van de respondenten bevestigde dit op expliciete wijze door middel 
van uiteenlopende voorbeelden. Echter een groot deel van deze respondenten gaf 
tegelijkertijd aan dat het op sommige momenten moeizaam verloopt. Omdat ze het moeilijk 
vinden om prioriteiten te stellen, doordat ze verleid worden tot ‘leukere’ activiteiten en 
doordat ze zich door vrienden laten meeslepen in soms wat onverstandig gedrag. 
Zevenendertig procent van de respondenten gaf aan geen last te hebben van dergelijke 
verleidingen of moeilijke momenten. Terwijl zevenentwintig procent aangeeft wel degelijk 
moeilijke momenten te ervaren. Momenten waarop ze kiezen voor gedrag waar ze achteraf 
spijt van hebben, of het als onverstandig ervoeren.  Daarnaast zijn er nog de respondenten die 
aangeven weliswaar overeenstemming te ervaren tussen gedrag en dat wat werkelijk 
belangrijk is in het leven, maar hier niet bewust bij stilstaan of over nadenken. De motivatie 
of achterliggende waarden lijken onbekend. Zolang de respondent zich er maar goed bij 
voelt.  
 
Terugkijkend naar het sociaal nihilisme van Van Praag, zou gezegd kunnen worden dat deze 
groep respondenten de eigen waarden niet doorleeft, niet doorvoelt. Het is een conventionele 
levenshouding. Leerlingen die zich keurig schikken naar de conventies van de samenleving 
(en de school). Maar deze conventies lijken geen betekenis te hebben. Het gaat meer om een 
soort van fatsoen of gewoonte. Zonder de daadwerkelijke waarde ervan in te zien. Hier kom 
ik later nog op terug.  
 
In bijlage 5 is duidelijk te zien dat vaak meerduidige, soms zelfs tegenstrijdige antwoorden 
gegeven worden. Niet zelden gaven respondenten aan hun gedrag best goed af te stemmen op 
dat wat ze belangrijk vinden. Maar ook gaven ze voorbeelden van situaties waarin dit 
moeizamer verloopt of zelfs helemaal niet lukt. Het beeld dat door de respondenten geschetst 
werd, is dan ook complexer dan ik aanvankelijk vermoedde. In veel situaties blijken 
respondenten heel goed te weten wat hun leven zin of betekenis geeft en kunnen ze hun 
gedrag hier prima op afstemmen. Echter, dit lukt niet altijd. De respondenten geven aan soms 
bewust of onbewust te kiezen voor onhandig, onverstandig of simpelweg verkeerd gedrag 
(althans, zo beschrijven zij dat zelf). Gedrag dat in strijd is met dat wat zij als waardevol 
ervaren. Zo wordt soms om kleine dingen ruzie gemaakt met familie. Terwijl familie 
gekoesterd wordt en veel voor hen betekent. Ook verslapt de aandacht voor school, terwijl ze 
wel degelijk streven naar een goede en leuke opleiding die goed bij hen past en waarmee ze 
een goede toekomst tegemoet kunnen treden. Sommigen laten zich bijvoorbeeld meeslepen 
in het roken van sigaretten, terwijl de respondenten weten dat dit schadelijk is voor hun 
gezondheid. 
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5.3 Een discrepantie: oorzaak en beleving   
 
De verhalen van de respondenten waarbij sprake is van een discrepantie tussen gedrag en 
datgene wat zij belangrijk vinden, zijn opnieuw bekeken om deelvraag 3 (waar komt deze 
discrepantie vandaan?) en deelvraag 4 (hoe ervaar je deze discrepantie?) te kunnen 
beantwoorden. In het bijzonder zijn de antwoorden van opdracht 2c van het 
onderzoeksinstrument nog eens bekeken. Hieronder vindt u een overzicht van hypothesen en 
het aantal keer dat de hypothesen werden bevestigd. In de bijlage 6 vindt u een interessant 
overzicht van relevante uitspraken in relatie tot deelvraag 3 en 4. Deze kwalitatieve manier 
van data-analyse kan het beste omschreven worden als een proces van kijken en ontdekken 
van mogelijke relaties. Hierbij wordt gelet op frequenties, hevigheid, en houding. (Babbie, 
2001) 
 
Waar komt deze discrepantie mogelijkerwijs vandaan? Waardoor wordt zij veroorzaakt? 
 
Om een geldige uitspraak te kunnen doen over de achtergrond en oorzaken van de 
discrepanties zijn een aantal verhalen opnieuw geraadpleegd. Van de in totaal achttien 
respondenten waarbij sprake is van een discrepantie hebben slechts tien respondenten 
uitspraken gedaan over de oorsprong of achtergrond van deze discrepantie. Op basis van deze 
uitspraken zijn zeven hypothesen ontwikkeld. Vervolgens is bekeken hoe vaak een bepaalde 
hypothesen werden bevestigd. Volgens hen wordt de discrepantie veroorzaakt door:  
 
Hypothese              Aantal keer bevestigd 
 
1. onverschilligheid         1 
2. verleiding tot gedrag dat niet in overeenstemming     4 
 is met … (bijv. door vrienden, verslaving, slechte gewoonten) 
3. praktische redenen die zwaarder wegen dan idealen    1 
4. dat wat de respondent belangrijk vindt, niet overeenkomt    1 
 komt met dat wat het beste voor hem of haar is… 
5. dat de respondent (naar eigen zeggen) niet goed heeft nagedacht  3 
6. om vrienden niet teleur te stellen of omdat het op lange termijn   2 
 beter is voor anderen (uit altruïsme dus) 
7. omdat het moeilijk is een balans te vinden tussen     2 
 verschillende waarden of (toekomst)idealen in het leven 
 
Vier op de tien respondenten geven aan dat er sprake is van een discrepantie tussen gedrag en 
ideaal omdat zij zich te gemakkelijk laten verleiden tot slechte gewoontes of zaken waar ze 
later spijt van krijgen (hypothese 2). Niet zelden hangt deze verleiding samen met de druk die 
vrienden op hen uitoefenen.  
 
Drie op de tien respondenten geven aan dat discrepanties ontstaan doordat ze van te voren 
onvoldoende hebben nagedacht over hun gedrag of keuze en de eventuele consequenties 
daarvan (hypothese 5). Dit verwijten zij zichzelf. Ze hadden naar eigen zeggen beter kunnen 
weten of beter moeten nadenken.  
 
Twee respondenten geven aan dat ze soms dingen doen die ze beter niet hadden kunnen 
doen, omdat ze hun vrienden niet willen teleurstellen of omdat ze denken dat het iets 
positiefs oplevert voor een ander (hypothese 6).  
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En ook geven twee respondenten aan dat ze het moeilijk vinden om een soort balans te 
vinden tussen de verschillende zaken die ze belangrijk of betekenisvol vinden (hypothese 7). 
Zo is het lastig om een balans te vinden tussen de hoeveelheid tijd en energie die zij steken in 
school enerzijds en vrienden of hun passie (bijv. paardrijden) anderzijds.  In het schema is te 
zien dat hypothese 1, 3 en 4 slechts een enkele keer benoemd werden als de oorzaak van de 
discrepantie.  
 
Hoe ervaren jongeren deze (eventuele) discrepantie? 
 
Op de vraag hoe de respondenten de discrepantie ervaren kwamen ook weer verschillende 
antwoorden. Voor het volledige overzicht van ervaringen en relevante uitspraken hierover 
verwijs ik u opnieuw naar bijlage 6. Vaak hielden de respondenten een gevoel van spijt, 
onvrede of teleurstelling over aan hun eigen gedrag dat niet overeenstemt met dat wat ze als 
werkelijk betekenisvol ervaren. Dit geldt voor zes van de tien respondenten. Deze zes 
reacties lijken qua hevigheid uit te stijgen boven de meer onverschillige reacties. Daarom zou 
beweerd kunnen worden dat, indien jongeren spijt hebben van bepaalde keuzes of 
gedragingen, dit een grote invloed heeft op het leven van de jongeren. Het lijkt erop dat deze 
jongeren zich erg bewust zijn van hun vergissing of onverstandige gedrag. En daarmee lijkt 
de kans op herhaling weer kleiner. Maar dit zijn slechts suggesties op basis van de hevigheid 
waarmee de respondenten spreken over hun discrepantie. Toch rijst hier weer de vraag: kan 
het onderwijs (en in het bijzonder het vak levensbeschouwing) bijdragen aan meer inzicht in 
de eigen idealen en het eigen gedrag? Kan het onderwijs een bijdrage leveren aan de 
overeenstemming tussen wens en werkelijkheid? Kan het vak levensbeschouwing jongeren 
begeleiden in hun zoektocht (of soms zelfs worsteling) naar hun identiteit en 
toekomstidealen?  Dit alles in de hoop dat leerlingen beter inzicht krijgen in wie ze zijn en 
wat ze willen en dat ongewenste negatieve gevoelens, die gepaard gaan met een discrepantie 
tussen beiden, plaats maken voor gevoelens van tevredenheid. Doelstelling kan hierbij niet 
zijn de discrepantie of worsteling totaal te vermijden. Het is een onderdeel van het proces van 
identiteitsontwikkeling en is noodzakelijk om inzicht te krijgen in de eigen waarden en 
idealen enerzijds en gedrag of  werkelijkheid anderzijds. 
 
Vier respondenten hadden een onverschillige houding ten opzichte van het eigen gedrag, 
maar ook ten opzichte van de discrepantie. Het lijkt erop dat, zolang deze leerlingen niet diep 
in de problemen geraken, tevreden zijn met de manier waarop ze leven, zonder dat ze bewust 
bezig zijn met betekenisgevende activiteiten of idealen. Het zijn leerlingen met als 
levensmotto: het komt zoals het komt! Maak je niet druk! Is dit het nihilisme waar Rob 
Wijnberg over schreef? Een levenshouding die valt te typeren met de term: Boeiuh!? Hier 
kom ik later op terug. 

 
Hoe ervaren jongeren het wanneer er weldegelijk overeenstemming is tussen gedrag en 
keuzes enerzijds en belangrijke waarden en idealen anderzijds? 

 
Om deze vraag te beantwoorden is opnieuw gekeken naar de verhalen van een aantal 
respondenten. In dit geval de respondenten die volmondig beaamden dat zij goed in staat 
waren om hun handelen of te stemmen op dat wat zij waardevol of betekenisvol achten. Deze 
respondenten bevestigden in hun verhaal uitsluitend hypothese 1 en / of 2 van deelvraag 2. 
Hieronder staan de citaten die kort samenvatten hoe de respondenten de overeenstemming 
ervaren. Deze citaten zijn grofweg onder te verdelen in drie categorieën met mogelijke 
houdingen t.a.v. de overeenstemming tussen het handelen en dat wat men waardevol vindt: 
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Categorie          Aantal bijbehorende uitspraken 
1. Ik voel me er goed bij.        15 
2. Logisch toch. Gewoon goed nadenken, dan komt het wel goed.   3 
3. Het is niet altijd leuk om deze overeenstemming te realiseren.    1 
 Je moet er mee leren leven. 
 
In bijlage 7 vindt u wederom een overzicht van alle relevante uitspraken. Deze uitspraken 
houden verband met de ervaring van overeenstemming tussen gedrag en ideaal. 
 
Maar liefst vijftien van de  twintig respondenten die geen discrepantie ervaren tussen het 
eigen handelen en dat wat men belangrijk acht in het leven, ervaren dit als prettig. Ze voelen 
zich er goed bij. Vanwege de overeenstemming tussen beiden ervaren de respondenten rust, 
geluk, vertrouwen, tevredenheid en zelfs zin in het leven. Hieruit concludeer ik dat mijn 
oorspronkelijke vooronderstelling wel degelijk gefundeerd is. Veel respondenten ervaren het 
als prettig wanneer ze goed weten wat ze belangrijk vinden en vervolgens ook nog in staat 
zijn hun handelen hierop af te stemmen. Deze overeenstemming leidt (direct of indirect) tot 
zinervaring. Dat wat men doet, heeft zin, betekenis, is belangrijk en in overeenstemming met 
de doelen of idealen die men zich stelt. Echter, hiermee is niet gezegd dat de jongeren die 
geen overeenstemming weten te bereiken, hun leven als zinloos of betekenisloos ervaren. In 
een aantal gevallen lijken de respondenten er niet zo’n last van te hebben, van de discrepantie 
tussen hun waarden, idealen, dromen en hun daadwerkelijke alledaagse handelen. Toch zijn 
er ook respondenten die deze discrepantie wel als last ervaren. Zij spreken over gevoelens 
van spijt, onvrede en teleurstelling. Dit vind ik (als docent betrokken bij deze doelgroep) 
jammer. En in sommige gevallen zelfs onnodig, denk ik. Daarom ga ik in hoofdstuk 5.5 
opzoek naar een mogelijke oplossing voor deze discrepantie en de negatieve gevolgen 
daarvan.  
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H6  ANTWOORDEN EN INZICHTEN  
 
6.1 Terugkoppeling naar het theoretisch kader    
 
Voordat ik opzoek ga naar een praktische oplossing en een passend perspectief op de 
invulling van het vak levensbeschouwing, zal eerst een terugkoppeling gemaakt worden naar 
het theoretisch kader dat aan de analyse van hoofdstuk 5.1 t/m 5.3 vooraf is gegaan. Tijdens 
de onderzoeksfase waarin het theoretisch kader tot stand is gekomen, is een aantal vragen 
naar voren gekomen. Deze vragen zijn direct afgeleid van het werk van de geraadpleegde 
auteurs en handelen dus over zingeving, identiteitontwikkeling en nihilisme onder jongeren. 
Gepoogd wordt deze vragen te beantwoorden met behulp van de opgedane inzichten en 
uitkomsten van dit onderzoek. 
 
N.a.v. mijn vooronderstelling: Wanneer gedrag en idealen niet in overeenstemming zijn met 
elkaar treedt er frustratie of een gevoel van zinloosheid op. Waar of niet waar? 
Bij aanvang van dit onderzoek was bovenstaande mijn persoonlijke vooronderstelling. 
Tijdens dit onderzoek heb ik deze vooronderstelling kunnen toetsen. In eerste instantie door 
literatuur hierover te bestuderen. Hijmans (1994) bevestigde deze vooronderstelling in haar 
onderzoek naar hedendaagse zingevingssystemen. Maar wordt deze vooronderstelling ook 
bevestigd door het empirisch materiaal dat is verzameld? In sommige gevallen lijkt dit het 
geval te zijn. Een aantal respondenten dat een bepaalde mate van discrepantie onderkent 
tussen gedrag en idealen, spreekt geregeld in termen als spijt, ontevredenheid en 
teleurstelling. Echter, er is ook een groep respondenten die weliswaar een discrepantie 
waarneemt tussen het eigen gedrag en de eigen idealen of andere betekenisvolle zaken, maar 
die hier geen negatieve gevolgen van lijkt te ondervinden. Zij hebben geen negatieve 
gevoelens, maar eerder een gelaten, soms wat onverschillige, maar vaak ook tevreden 
houding ten opzichte van het leven dat ze leiden. Deze jongeren maken zich weinig zorgen 
over hun toekomst. Ze lijken er vertrouwen in te hebben dat het allemaal wel goed komt. Dit 
lijken zelfverzekerde jongeren met een attitude die valt te typeren als “ik kom er toch wel”. 
Het is mogelijk dat deze houding veroorzaakt wordt door het onderwijsniveau dat zij volgen. 
Een hbo- of wo-opleiding behoort tot de mogelijkheden. Een redelijk tot goed betaalde baan 
dus ook. Ze lijken zich momenteel dan ook geen zorgen te maken over de toekomst. Ze 
willen genieten van hun zorgeloze leventjes, zolang dat nog kan. Serieus zijn, dat komt later 
wel… Deze discrepantie tussen gedrag en idealen hoeft dus niet noodzakelijkerwijs te leiden 
tot problemen met betrekking tot zingeving. En dus is deze vooronderstelling niet in alle 
gevallen houdbaar. 
 
N.a.v. Baumeister: Betekenissystemen van religie, moraliteit en traditie lijken nagenoeg 
verdwenen. Welke bronnen van betekenisgeving spelen een rol in de levens van deze 
jongeren? 
Baumeister (1991) wijst op betekenissystemen die de basis vormen voor onze zinbeleving. 
Deze systemen van geloof en waarden bieden raamwerken die mensen helpen betekenis te 
geven aan gebeurtenissen. Baumeister wijst er tevens op dat de moderne samenleving 
gekenmerkt wordt door het verdwijnen van deze systemen. Religie, moraliteit en traditie 
hebben niet langer de invloed en emotionele kracht die ze voorheen hadden. Moderne 
samenlevingen hebben te kampen met een ‘shortage of values’. Men moet op zoek naar 
nieuwe bronnen voor zingeving. Vaak wordt ‘the self’ als zo’n bron gezien. Maar ook andere 
bronnen worden aangesproken. Dit blijkt uit de uitkomsten van deelvraag 1. Een bron van 
betekenis voor veel van de respondenten is inderdaad gelegen in ‘the self’ doordat ze gericht 
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zijn op een goede opleiding, een leuke baan, succes maar vooral ook genieten van het leven. 
Opvallend is echter dat deze elementen wel betrekking hebben op ‘the self’, maar niet zo zeer 
van intrinsieke aard zijn. Het gaat niet om betekenissen als: ik wil mezelf goed voelen, lekker 
in m’n vel zitten, oprecht leven, authentiek zijn. Het gaat vaak om extrinsiek gemotiveerde 
idealen en doelstellingen die men nastreeft om tevreden te zijn met zichzelf.  
 
Een bron van betekenis is in veel gevallen ook gelegen buiten ‘the self’. Deze is vaak 
gelegen in de relatie met anderen. Ondanks dat de christelijke (katholieke) moraal van 
naastenliefde de afgelopen decennia aan kracht heeft ingeboet, zijn vriendschap, familie en 
steun voor en van anderen nog altijd zeer belangrijk. De bron van betekenisverlening ligt hier 
buiten ‘the self’, maar de motivatie om actief deze idealen na te streven, is een intrinsieke 
motivatie. Men doet dit puur en alleen voor zichzelf omdat het een ‘warm’ gevoel oplevert.  
 
N.a.v. Van Praag: Zijn jongeren nihilistisch? En in welke vorm of gradatie?  
Dit onderzoek is opgezet naar aanleiding van een maatschappelijk beeld van jongeren zonder 
verlangens of idealen. De vraag die hierbij een rol speelde was: is de huidige generatie 
inderdaad zo nihilistisch? En ervaren zij hun leven inderdaad als betekenisloos? Of zijn 
jongeren wel in staat om hun waarden en idealen te expliciteren, maar worden deze eigenlijk 
wel doorleefd? Om hier meer inzicht in te krijgen is gedurende het literatuuronderzoek Jaap 
van Praag geraadpleegd. Van Praag (Derkx en Gasenbeek, 1997) spreekt over het sociaal 
nihilisme als levenshouding waarbij het ontbreekt aan bewustwording met betrekking tot 
overtuigingen en idealen. Hierin onderscheidt Van Praag drie verschillende vormen (zie 
hoofdstuk 4.2) waarvan de eerste vorm niet lijkt voor te komen onder de respondenten. Deze 
respondenten laten zich zeker niet volledig sturen door impulsen  op het gebied van seks, 
eten, drinken, bezit en vertier waarbij het zou ontbreken aan moraal. Ook de tweede en derde 
vorm van Van Praags sociaal nihilisme lijkt niet of nauwelijks voor te komen. Het gaat dan 
om een levenshouding met een strikt conventioneel en kleurloos karakter. De respondenten 
lijken zich eerder los te willen maken van conventies. Ze willen genieten, hun eigen gang 
gaan. En kleurloos lijkt hun leven ook niet. Ze houden zich bezig met muziek, theater, 
vrienden en sport. Naar aanleiding van de verhalen van de respondenten is het beeld ontstaan 
dat jongeren bewust hun eigen weg willen gaan in het leven. Ze voelen zich tot op zekere 
hoogte vrij om kleur te geven aan het leven. Wel zou gesteld kunnen worden dat een aantal 
waarden of idealen niet echt doorleefd worden. Dit geldt echter alleen voor de jongeren 
waarbij een discrepantie bestaat tussen gedrag en ideaal. Het niet doorleven van de idealen 
zou een directe oorzaak kunnen zijn voor de discrepantie. Maar dat het leven van deze 
jongeren zich afspeelt in een sfeer van innerlijke leegte, dat gaat veel te ver. Het nihilisme 
van Van Praag zoals hij dat signaleerde in de jaren ’50 is zeker niet overtuigend terug te 
vinden in de levenshouding van deze jongeren. Wel kan geconcludeerd worden dat deze 
jongeren niet erg betrokken zijn bij bijvoorbeeld politieke organisaties. En ook zijn deze 
jongeren niet te typeren als wereldburger. Ze houden zich met name bezig met hun eigen 
leventje en hun eigen directe omgeving. Maar of dat voor een 15-16 jarige nu zo 
verontrustend is…?  
 
N.a.v. Hijmans: Welk type zingevingssysteem is bij de respondenten terug te vinden? Het 
drijfveertype, mozaïektype, aholic-type of conglomeraattype? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn de tabellen en analyses behorende bij deelvraag 
1 opnieuw bekeken. Er is nagegaan of de respondenten één of meerdere levensdoelen 
nastreven. Hieruit bleek dat geen enkele respondent één dominant doel in het leven nastreeft. 
Alle respondenten geven aan meerdere zaken in het leven belangrijk te vinden. Er is slechts 
één respondent die betekenis ontleent aan drie zaken die allen gerelateerd zijn aan succes: 
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sportprestaties, succes en goede schoolresultaten. Deze respondent (meisje uit 4vwo) kan 
getypeerd worden als een aholic-type. Ze streeft naar één dominant levensdoel (succes) 
zonder dat er sprake is van een specifieke levensbeschouwelijke visie. Maar in het algemeen 
is er geen sprake van één dominant levensdoel en dus lijken zowel het drijfveertype als het 
aholic-type niet voor te komen. 
 
Om te bepalen of zingevingstypen 3 en 4 (het mozaïektype en het conglomeraattype) wel 
voorkomen onder de onderzoekspopulatie, moet eerst nagegaan worden of er sprake is van 
een levensbeschouwelijke opvatting die ten grondslag ligt aan de levensdoelen en het 
handelen van de respondent. Het is op basis van de verzamelende informatie onmogelijk om 
in te gaan op de vraag wat deze levensbeschouwelijke visie behelst. Wel kan aangegeven 
worden dat er vermoedelijk sprake is van een al dan niet doorleefde kijk op het leven. 
Duidelijk is dat deze respondenten geen religieuze levensbeschouwing hebben die hun 
levensdoelen en gedrag stuurt. Dit wil niet zeggen dat de levensbeschouwing van de 
respondenten geen rol speelt. In hoofdstuk 5.1 is gebleken dat veel respondenten betekenis 
ontlenen aan de relaties die ze hebben met de mensen om hen heen (vrienden en familie). 
Ook ontlenen ze vaak zin aan de momenten waarop ze kunnen ontspannen en genieten van 
het leven. Aan deze betekenisvolle relaties en activiteiten ligt een levensbeschouwelijke visie 
ten grondslag. Maar ook een leuke baan en succes op school spelen een belangrijke rol in het 
leven van de respondenten. Hiervan zou gesteld kunnen worden dat het gaat om bereikbare 
doelen en behoeften waarbij de vraag naar zin een minder grote rol speelt. Respondenten 
hebben vrijwel altijd meerdere levensdoelen voor ogen waarvan sommigen een 
levensbeschouwelijke oorsprong hebben, terwijl dat bij anderen juist ontbreekt. Het strikte 
onderscheid tussen het mozaïektype en het conglomeraattype lijkt daarom voor deze 
onderzoeksgroep niet van toepassing. Bij de onderzoekspopulatie doet zich een 
zingevingstype voor dat het beste omschreven kan worden als het samenvallen of in elkaar 
overlopen van het mozaïektype en het conglomeraattype: jongeren streven meerdere doelen 
na in het leven en ontlenen zin aan uiteenlopende activiteiten en relaties. De mate waarin de 
levensbeschouwelijke visie hierin een rol speelt is moeilijk te bepalen, en speelt in bepaalde 
situaties wel degelijk een rol, terwijl in andere situaties de zinvraag minder (bewust) op de 
voorgrond aanwezig is.  
 
N.a.v. Wijnberg: Is de levenshouding van boeiuh, chilluh en pimpuh terug te zien in het 
verzamelde onderzoeksmateriaal? 
Wijnberg (2007) constateert een nihilistische levenshouding onder jongeren en schetst dit 
huidige nihilisme aan de hand van drie begrippen: boeiuh, chilluh en pimpuh. Deze drie 
begrippen zouden verbonden zijn aan een aantal kenmerkende gedrags- en denkpatronen van 
de jeugd die tot op zekere hoogte te herkennen zijn in de verhalen van de respondenten die 
deelnamen aan dit onderzoek. Boeiuh staat bijvoorbeeld voor een vorm van apathie of 
onverschilligheid. Chilluh verwijst naar een levenshouding van ruimdenkendheid, 
gematigdheid en scepsis. En pimpuh verwijst naar het hedonisme en individualisme onder 
jongeren. Met name de gedrags- en denkpatronen die in relatie staan tot de begrippen boeiuh 
en pimpuh zijn nadrukkelijk naar voren gekomen tijdens de analyse van het empirische 
materiaal. De houding van onverschilligheid en apathie komt duidelijk terug in de verhalen 
van de respondenten die zeggen niet na te denken over het leven of het eigen gedrag. Vaak 
werd geschreven: “het komt zoals het komt, je kunt er toch niets aan veranderen”. Deze 
houding kan apathisch genoemd worden. Maar ook onverschilligheid komt veelvuldig voor, 
met name in de verhalen over het eigen gedrag en de keuzes die men maakt (zie hoofdstuk 
5.3). Maar ook het hedonisme en in iets mindere mate het individualisme spelen een grote rol 
in het leven van de respondenten. Een grote meerderheid gaf aan dat genieten van het leven 
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erg belangrijk is. Hieronder verstond men vaak: met vrienden leuke dingen doen, winkelen, 
op stap gaan, feesten. Naar aanleiding van het empirisch materiaal kan opgemerkt worden dat 
het leven volgens velen pas zin heeft als je leuke dingen doet, geniet van het leven, geniet 
van het jong zijn zolang dat nog kan. Individualisme komt in iets mindere mate naar voren, 
maar speelt wel degelijk een rol. Veel respondenten gaven aan dat persoonlijke ontwikkeling, 
een goede opleiding en succes belangrijk zijn in het leven. Echter, de relatie met vrienden en 
familie werd nog net iets vaker genoemd. De respondenten zijn zowel gericht op zichzelf, als 
op hun directe omgeving. Toch kan geconcludeerd worden dat Wijnbergs beschrijving van 
de jeugd van tegenwoordig niet ver van de(ze) werkelijkheid verwijderd is. 
 
6.2 Een bijdrage vanuit het levensbeschouwelijk onderwijs  
 
Op welke wijze kan het vak levensbeschouwing een bijdrage leveren aan (een betere) 
overeenstemming tussen  dat wat jongeren belangrijk vinden en het gedrag van  jongeren? 
 
Door middel van het beantwoorden van deelvraag 1 tot en met 4 is meer zicht verkregen is 
op de twee aspecten van zingeving die Hijmans (1994) onderscheidt. Enerzijds is het 
betekenisaspect van zingeving inzichtelijk geworden. Hiermee bedoel ik de  persoonlijke 
visie, de doelen en ultieme waarden die jongeren in het leven nastreven. In dit onderzoek is 
dit vertaald naar ‘dat wat jongeren belangrijk of betekenisvol in het leven vinden’. 
Anderzijds is zicht verkregen op het instrumentele aspect van zingeving. Hiermee wordt het 
praktische en sturende vermogen van een zingevingssysteem bedoeld. In dit onderzoek is dit 
tweede aspect vertaald in de vraag: zijn jongeren in staat om hun gedrag in overeenstemming 
te brengen met dat wat ze écht belangrijk vinden? De opgedane inzichten met betrekking tot 
deze twee aspecten van zingeving hebben geleid tot de conclusie dat een aantal jongeren 
moeite heeft met het expliciteren van het betekenisaspect, alsook het bewust inzetten van dit 
betekenisaspect om het als richtinggevend instrument te gebruiken voor de invulling van het 
eigen leven. En niet zelden werd dit onvermogen negatief ervaren. Daarom is het 
noodzakelijk na te denken over een oplossing voor dit ‘zingevingsprobleem’. Vanuit mijn 
betrokkenheid als docent levensbeschouwing probeer ik deze oplossing te vinden binnen de 
kaders van het levensbeschouwelijk onderwijs, zodat ik en eventuele collega-docenten een 
bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelingen van een betekenis- of zingevingssysteem. De 
hoop bestaat dan ook dat dit onderzoek van betekenis kan zijn voor die leerlingen die 
worstelen met vragen als: wat wil ik nu eigenlijk in het leven? Waar word ik nu echt 
gelukkig van? Is het wel zinvol wat ik doe?   
 
Levensbeschouwelijk onderwijs 
 
Om deelvraag 5 te beantwoorden is relevante literatuur geraadpleegd en zijn deze 
gecombineerd met mijn persoonlijke opvattingen en ervaringen met betrekking tot de 
onderwijspraktijk. Om te beginnen wil ik kort stilstaan bij de vraag: wat wordt bedoeld met 
levensbeschouwelijk onderwijs? Mijn persoonlijke invulling hiervan is onder andere 
gebaseerd op die van Guido Versteegh. In een artikel in het Nederlands Theologisch 
Tijdschrift schreef hij: ‘Het werkelijkheidsgebied waar het in het vak levensbeschouwing om 
draait is het gebied van religies, levensvisies, wereldbeelden, mensbeelden, waarden, 
zingeving en ethiek. Het gaat om de manieren waarop mensen omgaan met betekenis en 
zingeving in hun leven. Dit is een relevant  aspect van het leven en behoort tot de algemene 
vorming van elke leerling.’ (Versteegh, 2007, p.1-11) Versteegh gaat er vanuit dat de leerling 
een eigen levensvisie verder ontwikkelt door het volgen van de lessen levensbeschouwing. 
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Vanuit deze gedachte ben ik zoekende naar mogelijkheden om zowel het betekenis- alsook 
het instrumentele aspect van zingeving verder te ontwikkelen, zodat jongeren een 
evenwichtige balans vinden tussen denken en doen. 
 
Ontwikkelen van een levensvisie 
 
Hoe kan de ontwikkeling van de eigen levensvisie het beste gestimuleerd worden? Hierover 
bestaan verschillende opvattingen waarbij de ene benadering meer gericht is op het 
bespreken van de verschillende geestelijke stromingen (learning about religion), terwijl de 
andere aanpak veel minder kennisgericht is, maar probeert aan te sluiten bij de leefwereld 
van de leerlingen waarbij de levensbeschouwelijke vorming van het individu centraal staat 
(learning from religion). Ook zijn er benaderingen die kennis en persoonlijke vorming 
integreren door uit te gaan van persoonlijke levensvragen. Door zich te verdiepen in andere 
levensvisies en de manier waarop men daar omgaat met levensvragen moeten leerlingen ook 
zicht krijgen op eigen levensvragen en antwoorden hierop. Zodoende worden zowel 
cognitieve en affectieve aspecten betrokken in het leerproces. Bovendien leren leerlingen zo 
verschillende religieuze en niet-religieuze standpunten herkennen, respecteren en bespreken. 
Deze benadering vormt tevens de basis van de methode Standpunt die op het Pius X College 
in de onderbouw (klas 1, 2 en 3) gebruikt wordt. Toch blijft de vraag bestaan: hoe komt het 
dat een groot aantal jongeren geen doorleefd zingevingssysteem hebben ontwikkeld? En hoe 
komt het dat het reflecteren op en bijsturen van het eigen gedrag soms moeizaam verloopt? 
 
Verbinding met waarden en betekenissen 
 
Waar het vermoedelijk aan ontbreekt tijdens de lessen levensbeschouwing – en ik wil me hier 
beperken tot de zaken die ik in mijn eigen lessen nalaat  – is de verbinding tussen de 
lesinhoud en de wereld van waarden en betekenissen. Leerlingen worden niet altijd als 
zoeker naar zin en als drager van waarden centraal gesteld. Soms is het voldoende wanneer 
een leerling zich goed gedraagt en een goed cijfer voor de toets behaalt, terwijl daarmee de 
persoonlijke ontwikkeling naar de achtergrond verdwijnt. Het levensbeschouwelijk leren 
beperkt zich dan tot het leren van conceptuele structuren en kennis, maar richt zich niet op 
het proces van het ontwikkelen van waarden in de persoon. Hiervoor is namelijk een actieve 
didactiek nodig (zoals discussievormen of creatieve opdrachten) die meer onrust veroorzaakt 
in de klas en meer organisatie en flexibiliteit van de docent vraagt.  
 
Waardenontwikkeling 
 
Het is noodzakelijk om als docent levensbeschouwing tieners aan te moedigen om over 
levensvragen na te denken en zich te verdiepen in geestelijke stromingen en religies. Ook de 
eigen levensvisie van de docent kan leerlingen stimuleren na te denken over de eigen 
overtuigingen en waarden. Belangrijk is om te laten zien dat jij als docent bewust nadenkt 
over levensvragen en betekenissen. Je kunt als docent waarden en betekenissen aandragen. 
Omdat dit helpt bij het omgaan met moeilijke situaties in het leven. Leerlingen willen hier 
graag een voorbeeld aan nemen en nemen de waarden en betekenissen over, of ze wijzen de 
waarden en betekenissen van de docent af en gaan zelf op zoek naar een alternatief. Zo 
krijgen leerlingen de ruimte om hun eigen normen en waarden te ontwikkelen. Veugelers 
(2006) spreekt in dit verband over waardenstimulering en heeft een aantal didactische 
strategieën op een rij gezet. Om waardevormende dialogen te bevorderen en leerlingen zo te 
begeleiden in het proces van identiteitsontwikkeling en betekenisverlening kan een docent 
het volgende doen: doorvragen en waarom-vragen stellen om het gesprek op gang te houden. 
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Ook is het handig om een kringopstelling te gebruiken omdat de leerlingen dan meer bij 
elkaar betrokken zijn. De docent moet de leerlingen uitdagen om onderling in gesprek te 
treden over hun eigen ideeën, motivaties en argumenten. Ook is het aan de docent om een 
veilige sfeer te creëren waarin elke mening telt en waarin rekening wordt gehouden met 
verschillende gevoelens die een gespreksonderwerp kan oproepen. Het werken met een 
diverse groep is prettig omdat dit veel verschillende perspectieven op kan leveren. Bij 
homogene groepen is het aan de docent om andere perspectieven aan te dragen. Ten slotte is 
het van belang dat de docent structuur aanbrengt en een voorbeeld is van hoe je open, oprecht 
en respectvol een gesprek aangaat. (Veugelers, 2006)  
 
Werkvormen 
 
Waardevormende dialogen kunnen op verschillende wijzen vormgegeven worden, 
bijvoorbeeld door middel van een klassengesprek, een kringgesprek, uiteenlopende 
discussievormen, et cetera. Naast deze dialogen of gespreksvormen kunnen ook andere 
didactische werkvormen bijdragen aan het ontwikkelen van waarden en betekenissen. Ook 
schrijfopdrachten (de persoonlijke brief, het dagboekfragment, schrijven van een levens- of 
belevingsverhaal en het interview), creatieve opdrachten en spelvormen ( bijvoorbeeld een 
rollenspel) zijn voorbeelden van manieren waarop leerlingen gestimuleerd worden stil te 
staan bij dat wat zij belangrijk vinden, hun waarden, idealen, levensdoelen of 
toekomstdromen. Door de eigen ideeën over deze thema’s te verwoorden of uit te beelden, 
verkrijgen jongeren een helder beeld van het eigen zingevingssysteem. De inhoud en 
toepassing van deze en andere didactische werkvormen zijn terug te vinden in het didactische 
werkvormenboek van Hoogeveen en Winkels (2005). 
 
Reflectievaardigheden 
 
Wanneer helder is wat het leven betekenisvol of zinvol maakt, kan de tweede stap gezet 
worden: het betekenisaspect moet ingezet worden als een instrument dat het dagelijkse leven 
(het gedrag van jongeren) richting geeft. Hoe kan dit bewerkstelligd worden? Door het 
ontwikkelen van reflectievaardigheden. Uit de reacties van de respondenten is duidelijk naar 
voren gekomen dat een (schrijf)oefening waarbij zij zelf centraal staan eigenlijk zelden wordt 
uitgevoerd. De eigen levensvisie en het eigen gedrag is een onderwerp waar nauwelijks op 
gereflecteerd wordt. En omdat reflectie sterk samenhangt met oefening, zal een herhaling van 
dergelijke oefeningen leiden tot het nauwkeuriger uitkristalliseren van het eigen 
betekenissysteem en zullen de eigen waarden, idealen, doelen en toekomstdromen meer 
doorleefd worden en in sterkere mate bepalend zijn voor het eigen gedrag en de keuzes die 
jongeren maken. Naast het stimuleren van identiteitsontwikkeling door middel van 
waardevormende dialogen en andere werkvormen, is het daarom van belang stil te staan bij 
de vraag: hoe kunnen leerlingen getraind en begeleid worden in het reflecteren op het eigen 
zingevingssysteem zodat discrepanties in afnemende mate voorkomen en gevoelens van 
onvrede bespaard blijven?  
 
Reflectiviteit 
 
Met het begrip reflectiviteit wordt een open, kritische houding ten aanzien van eigen 
gevoelens, ervaringen, interpretaties en vooral ook het eigen handelen bedoeld. Adri Smaling 
schrijft in Goed Werk (Jacobs, Meij, Tenwolde en Zomer, 2007) dat reflectief denken wordt 
gekenmerkt door de volgende ingrediënten: ‘openheid, twijfel, kritisch onderzoek naar de 
houdbaarheid van aanspraken op kennis en inzicht, nabijheid tot de alledaagse leefwereld, 
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contextualiteit, ideologische kritiek, zelfkritiek en persoonlijke verantwoordelijkheid, vrije 
exploratie en verbeelding, oprechte cognitieve en affectieve betrokkenheid.’ (Smaling, 2007, 
54) Door te reflecteren worden ervaringen geëvalueerd en geanalyseerd en krijgen ervaringen 
opnieuw betekenis. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen ‘functionele reflectie’ die 
gericht is op het effectiever en efficiënter handelen of een andere verbetering van het 
handelen en het ‘zinzoekende reflecteren’ welke gericht is op existentiële zingeving aan het 
handelen en bepalen van de aanvaardbaarheid of zinvolheid van het handelen (Smaling, 
2007). Deze laatste vorm van reflectie zou een positieve bijdrage kunnen leveren aan het 
ontwikkelen van een levensvisie en daarmee de zelfsturing van het eigen gedrag bij jongeren 
waarbij de zinervaring centraal staat. Door stil te staan bij en kritisch te kijken naar het eigen 
handelen kan men tot nieuwe inzichten komen die vervolgens het eigen gedrag of de keuzes 
die men maakt kunnen beïnvloeden.  Hiertoe dient men zich de vaardigheid van het 
reflecteren eigen te maken en de kwaliteit van de reflectie te versterken. Smaling ziet in 
dialogiciteit een waardevolle bron om het reflectieve vermogen te versterken. Door samen 
met anderen te spreken over het eigen handelen en de eigen reflecties komt men tot een 
kritischer en diepgaander inzicht in het eigen gedrag en de eigen levensvisie. Echter 
reflecteren kan ook een individueel proces zijn. In dit dialogische proces met zichzelf of met 
andere gesprekspartners staan de volgende vragen centraal: wat vind ik belangrijk? Waarom 
vind ik dat belangrijk? Wat vinden andere mensen belangrijk? Hoe beoordeel ik mijn gedrag 
of de keuzes die ik maak? Hoe verhouden deze zich tot dat wat ik belangrijk vind? Zijn er 
dingen die ik beter anders zou kunnen doen? Hoe dan? Ben ik gelukkig? Door hierover met 
zichzelf (in bijv. dagboek-vorm) of met leeftijdsgenoten, ouders, docenten in gesprek te 
treden ontstaat een steeds duidelijker beeld over de achtergronden en inhouden van de eigen 
levensvisie, maar ook van de achtergronden, motivaties en gevolgen van het eigen handelen. 
Existentieel biografische onderzoeksmethoden en andere oefeningen kunnen hierbij helpen.  
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Deel 4 Conclusie en discussie 
 
H7  BEANTWOORDING VAN DE ONDERZOEKSVRAAG 
  
De thema’s zingeving en nihilisme bij jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar staan 
centraal in dit onderzoek. Verschillende vragen  en veronderstellingen kwamen hierbij naar 
voren, zoals: is de huidige generatie nihilistisch? Geven jongeren iets om toekomstdromen, 
idealen, normen en waarden? Ervaren zij hun leven als zinvol of zinloos? Maar vooral: wat 
zijn hun verlangens, idealen, levensdoelen of toekomstdromen? Kunnen zij hun gedrag 
afstemmen op deze idealen en toekomstdromen? Hoe verhoudt dit zich tot de negatieve 
berichten uit de media? En wat kan het vak levensbeschouwing hieraan bijdragen? Al deze 
vragen hebben geleid tot één centrale vraag:  
 
Ervaren jongeren van nu hun leven als zinvol? En zo ja, op basis waarvan? 
 
Om deze centrale vraag te beantwoorden zijn een vijftal deelvragen beantwoord. In dit laatste 
hoofdstuk volgt een korte samenvatting van de antwoorden op deze deelvragen. Ten slotte 
wordt de centrale onderzoeksvraag beantwoord. 
  
1. Wat benoemen jongeren als écht belangrijk / zinvol in het leven? 
 
Familie en vrienden worden door vrijwel alle respondenten genoemd als écht belangrijk. Ook 
genieten van het leven is belangrijk. Met name voor de havisten. De vwo’ers benoemen 
genieten van het leven iets minder vaak. Voor vrijwel alle meisjes, zowel op de havo als op 
het vwo, is elkaar steunen en gesteund worden ook erg belangrijk. Ook geven vooral meisjes 
aan dat school en hun vervolgstudie erg belangrijk voor hen zijn. In tegenstelling tot de 
jongens. De jongens geven juist aan dat in de toekomst een vaste partner en een gezin erg 
belangrijk voor hen zijn. Naast deze vijf antwoorden worden ontspanning, gezondheid, een 
goede / leuke baan, geluk  en sociale contacten het meest genoemd. Samen vormen deze 
thema’s de top tien van meest betekenisverlenende elementen in het leven van de 
respondenten.  
 
Opvallend is dat een niet te verwaarlozen aantal van zestien respondenten naar eigen zeggen 
niet nadenkt over hun toekomst of over wat belangrijk is in het leven. Ze geven aan dat ze 
geen toekomstdroom of ideaal hebben. Ze leven van dag tot dag en weten niet goed wat ze 
willen in het leven. Het gaat hier om vierentwintig procent van alle respondenten.  
 
Veel respondenten zijn prima in staat te expliciteren wat zij als belangrijk of betekenisvol 
ervaren. Maar een vierde van alle respondenten heeft hier dus grote moeite mee… Deze 
respondenten zijn zich niet bewust van de zingevingsprocessen die zich in hun leven 
afspelen. Toch kan op basis van de verhalen van deze respondenten niet worden 
geconcludeerd dat deze respondenten het leven als zinloos of betekenisloos ervaren. Sterker 
nog: deze respondenten staan over het algemeen positief tegenover het leven. Ze treden het 
leven met open armen tegemoet: “ik zie het allemaal wel, het zal allemaal wel goed komen!” 
Dit geldt helaas niet voor alle respondenten. Een enkeling geeft aan niet goed in z’n vel te 
zitten omdat hij geen doel voor ogen heeft en niet weet wat hij wil (nu en in de toekomst). Op 
basis van het verhaal van deze jongen mag geconcludeerd worden dat hij zijn leven 
momenteel als zinloos ervaart. Deze jongen vormt samen met drie andere respondenten een 
zeer kleine minderheid.  
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2. Zijn jongeren in staat om hun gedrag in overeenstemming te brengen met dat wat ze écht 
belangrijk vinden?  
 
Ruim veertig procent van alle respondenten heeft naar eigen zeggen zelden tot nooit moeite 
om gedrag en keuzes in overeenstemming te brengen met dat wat ze belangrijk vinden. Deze 
respondenten weten heel goed wat ze doen en waarom ze iets doen. Ze hebben een duidelijk 
doel voor ogen (diploma, vriendschap, etc.) en gaan daarvoor.  
 
Maar liefst vijfentwintig procent van de respondenten geeft toe dat ze weliswaar proberen het 
gedrag af te stemmen op dat wat ze belangrijk vinden, maar dat het niet altijd lukt. Soms 
wordt er toch geruzied met vrienden en familie (terwijl zij heel belangrijk zijn) en soms 
wordt er liever gefeest dan gestudeerd of liever gesnoept in plaats van getraind. Toch lijken 
deze respondenten wel een soort grens aan te houden. Wanneer ze in de problemen dreigen te 
komen, dan zijn zij in staat om zichzelf bij te sturen of het gedrag te reguleren. Op deze 
manier probeert men grote problemen, conflicten of teleurstellingen te voorkomen.  
 
Maarliefst achttien jongeren (vijfendertig procent van alle respondenten) zijn vaak niet in 
staat om (altijd) hun gedrag in overeenstemming te brengen met dat wat ze echt belangrijk 
vinden. Geen enkele respondent geeft aan nooit hiertoe in staat te zijn. Maar van deze 
achttien respondenten zijn er maar liefst zes respondenten die daadwerkelijk negatieve 
gevolgen ondervinden doordat ze kampen met gevoelens van spijt en teleurstelling. De 
discrepantie tussen gedrag en waarden of idealen kan bewust maar ook onbewust tot stand 
komen. In beide gevallen zijn de eigen waarden niet helemaal (of helemaal niet) doorleefd. 
Ze lijken op zo’n moment geen betekenis te hebben en zijn niet sturend. 
 
Zeven respondenten geven aan niet of nauwelijks stil te staan bij het eigen gedrag of de 
keuzes die ze maken. 
 
3. Waar komt deze discrepantie mogelijkerwijs vandaan? Waardoor wordt zij veroorzaakt? 
 
Vier van de tien respondenten geven aan dat er sprake is van een discrepantie tussen gedrag 
en ideaal omdat zij zich te gemakkelijk laten verleiden tot slechte gewoontes of zaken waar 
ze later spijt van krijgen (hypothese 2). Niet zelden hangt deze verleiding samen met de druk 
die vrienden op hen uitoefenen. Drie respondenten geven aan dat discrepanties ontstaan 
doordat ze van te voren onvoldoende hebben nagedacht over hun gedrag of keuze en de 
eventuele consequenties daarvan (hypothese 5). Dit verwijten zij zichzelf. Ze hadden naar 
eigen zeggen beter kunnen weten of beter moeten nadenken. Twee respondenten geven aan 
dat ze soms dingen doen ze beter niet hadden kunnen doen, omdat ze hun vrienden niet 
willen teleurstellen of omdat ze denken dat het iets positiefs oplevert voor een ander 
(hypothese 6).  
 
Ook geven twee respondenten aan dat ze het moeilijk vinden om een soort balans te vinden 
tussen de verschillende zaken die ze belangrijk of betekenisvol vinden (hypothese 7). Zo is 
het lastig om een balans te vinden tussen de hoeveelheid tijd en energie die zij steken in 
school enerzijds en vrienden of hun passie (bijv. paardrijden) anderzijds. Hypothese 1, 3 en 4 
worden slechts één keer bevestigd.  
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4. Hoe ervaren jongeren deze (eventuele) discrepantie? 
 
Een meerderheid van de jongeren bij wie sprake is van discrepantie, ervaart deze discrepantie  
als negatief. Men spreekt in dit verband over gevoelens van spijt, onvrede of teleurstelling 
over het eigen gedrag of de eigen keuzes. Soms zijn respondenten minder expliciet. Toch 
ontstaat vaak een beeld waarbij negatieve gevoelens de boventoon voeren. Deze negatieve 
gevoelens lijken een relatief hoge mate van intensiteit te hebben. De respondenten zijn zich 
erg bewust van hun (onverstandige) gedrag en zijn op zoek naar manieren om deze 
discrepantie te voorkomen. Er wordt dan gesproken in termen van: “Ik wou dat ik het terug 
kon draaien.”  
 
Enkele respondenten laten niet of nauwelijks doorschemeren welke gevoelens de discrepantie 
veroorzaakt. De respondenten lijken wat onverschillig. Soms ook zijn ze niet snel uit het veld 
geslagen en blijven ze positief. Onder het motto “het  komt wel goed” gaan ze door met hun 
manier van leven. Ze lijken niet van plan om actief met deze discrepantie aan de slag te gaan. 
Blijkbaar levert het onvoldoende problemen op om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de 
eigen waarden, idealen en het eigen gedrag.  
 
De respondenten die wel overeenstemming weten te bereiken tussen het eigen gedrag en dat 
wat men belangrijk of waardevol vindt, ervaren in hoge mate een ‘goed gevoel’. Zij staan 
volledig achter hun keuzes of hun gedrag en voelen zich er prima bij. Sommigen spreken 
zelfs van een toenemend gevoel van zelfvertrouwen, geluk en zelfs zin! Maar vooral het 
gevoel van tevredenheid komt bij een grote meerderheid telkens weer naar voren.  

 
5. Hoe kan het vak levensbeschouwing een bijdrage leveren aan (een betere) 
overeenstemming tussen enerzijds datgene wat ze belangrijk vinden en anderzijds het gedrag 
van de jongeren? 
 
Dit onderzoek heeft geleid tot de conclusie dat een aantal jongeren moeite heeft met het 
bewust maken of expliciteren van het betekenisaspect, alsook het bewust inzetten van dit 
betekenisaspect om het als richtinggevend instrument te gebruiken voor de invulling van het 
dagelijkse leven. Niet zelden werd dit onvermogen negatief ervaren. Binnen de kaders van 
het levensbeschouwelijk onderwijs is gezocht naar een oplossing. De eerste stap richting (een 
betere) overeenstemming tussen enerzijds dat wat ze belangrijk vinden en anderzijds het 
gedrag van de jongeren is gelegen in het ontwikkelen en expliciteren van een levensvisie. 
Deze ontwikkeling wordt gestimuleerd door kennis van geestelijke stromingen te combineren 
met het stilstaan bij levensvragen en de eigen antwoorden hierop. Zo worden zowel 
cognitieve als affectieve aspecten betrokken in het proces van identiteitsvorming en 
zingeving. Het is hierbij van belang om een duidelijke relatie te leggen tussen de lesinhoud 
en de wereld van waarden en betekenissen van de leerling. Docenten kunnen het proces van 
waardenontwikkeling begeleiden door inhoud (zoals waarden en betekenissen) aan te dragen. 
Leerlingen dienen de ruimte te krijgen om deze waarden en betekenissen over  te nemen of af 
te wijzen. Ook moet de mogelijkheid geboden worden om zelf op zoek te gaan naar een 
eigen invulling en betekenis van waarden, idealen en toekomstdromen. 
 
De tweede stap in de richting van een (betere) overeenstemming bestaat uit het aanleren en 
verder ontwikkelen van reflectievaardigheden. Zodoende leren de leerlingen hoe de eigen 
levensvisie, het betekenisaspect van zingeving, ingezet kan worden als instrument dat 
richtinggevend is voor het dagelijks leven. En omdat reflectie sterk samenhangt met 
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oefening, zal een herhaling van oefeningen leiden tot het nauwkeuriger uitkristalliseren van 
het eigen betekenissysteem en zullen de eigen waarden, idealen, doelen en toekomstdromen 
meer doorleefd worden en in sterkere mate bepalend zijn voor het eigen gedrag en de keuzes 
die jongeren maken. Door te reflecteren worden ervaringen geëvalueerd en krijgen ze 
opnieuw betekenis. Het gaat in dit verband dan ook om het ‘zinzoekende reflecteren’ welke 
gericht is op existentiële zingeving van het handelen en bepalen van de aanvaardbaarheid of 
zinvolheid van het handelen. Door alleen of samen met anderen te denken en spreken over 
het eigen handelen en de eigen reflecties komt men tot een diepgaander inzicht in het eigen 
gedrag, de achtergronden en inhouden van de eigen levensvisie, maar ook in de 
achtergronden, motivaties en gevolgen van het eigen gedrag.  
 
Ervaren jongeren van nu hun leven als zinvol? En zo ja, op basis waarvan? 
 
Het merendeel van de jongeren blijkt prima te weten wat ze belangrijk of betekenisvol vindt. 
Ze zijn in staat te omschrijven wat het leven leuk, plezierig en zinvol maakt. Ook blijkt dat 
een groot deel van de jongeren hun gedrag en keuzes prima kan afstemmen op dat wat zij 
belangrijk vind en dit geeft een tevreden, soms zelfs gelukzalig gevoel. De meeste jongeren 
zijn tevreden over hun leven en zien de toekomst positief tegemoet. Zij ervaren het leven als 
zinvol in die zin dat ze zich bezighouden met zaken die voor hen van grote betekenis zijn. 
Bovendien willen ze een bijdrage leveren aan de samenleving en ze staan graag klaar voor 
familie en vrienden. Van een nihilistische levenshouding, apathie of onverschilligheid lijkt 
bij deze jongeren nauwelijks sprake te zijn.  
 
Tegelijkertijd is er een groep respondenten van wie de onderzoeksresultaten een minder 
optimistisch beeld laat zien. Deze groep van zestien leerlingen geeft aan niet of nauwelijks na 
te denken over wat voor hen het leven de moeite waard maakt. Deze leerlingen lijken 
onverschillig ten opzichte van toekomstdromen, idealen, normen en waarden. “Het komt 
zoals het komt. Je kunt er toch niets aan veranderen.”, is een terugkerend geluid. Vooral de 
laatste zin van dit citaat geeft een apathische levenshouding weer. En alhoewel het hier gaat 
om een minderheid, deze onverschillige en apathische manier van denken is zorgwekkend.  
 
Doordat een aantal respondenten aangeeft niet stil te staan bij de eigen waarden, idealen en 
toekomstdromen en zelfs niet bij het eigen gedrag, mag geconcludeerd worden dat het bij 
deze jongeren ontbreekt aan bewustwording met betrekking tot overtuigingen en idealen. 
Daardoor lijkt er sprake te zijn van ‘sociaal nihilisme’ zoals Van Praag dat omschreef. 
Echter, hiermee kan niet worden aangetoond dat de jongeren het leven als zinloos ervaren. 
Het lijkt er eerder op dat de jongeren nog zoekende zijn. Zich los willen maken van 
verplichtingen en slechts willen genieten van het leven door zoveel mogelijk tijd te 
spenderen aan vrienden, muziek of sport. Het gaat te ver om hier te spreken van innerlijke 
leegte. Het doorleven van de eigen overtuigingen en idealen moet verder gestimuleerd 
worden, zodat deze jongeren zich ontwikkelen tot maatschappelijk betrokken individuen die 
het eigen leven als zinvol ervaren door gedrag en keuzes af te stemmen op dat wat men de 
moeite waard vindt in het leven.  
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H8  DISCUSSIE 
 
In dit laatste hoofdstuk staat de (methodologische) kwaliteit van het onderzoek centraal. Er 
wordt gekeken naar de (grenzen aan) objectiviteit, betrouwbaarheid en validiteit. Alsook naar 
de benuttingswaarde en implementatiewaarde voor de praktijk. Ten slotte geef ik een aanzet 
tot eventueel vervolgonderzoek.  
 
8.1 Kwaliteit van het onderzoek 
 
Objectiviteit 
 
Om de objectiviteit in dit onderzoek te vergroten, is gepoogd zoveel mogelijk recht te doen 
aan het object van studie: de leerlingen. Het was dan ook van belang de onderzoekspopulatie 
te laten spreken en het geschetste beeld niet te vertekenen. Dit streven was op bepaalde 
momenten in het onderzoek wat problematisch, met name in de fase van interpreteren en 
coderen. Toch heb ik als onderzoeker geprobeerd zo dicht mogelijk bij het narratief van de 
respondent te blijven. Tijdens het analyseren van de essays heb ik me daarom voortdurend  
afgevraagd: is dit wat de respondent bedoelt of wil zeggen? Ga ik er niet mee aan de haal?  
 
Daar waar geprobeerd is een patroon of grote lijn te ontdekken in de verhalen van de 
respondenten (en dus de afstand tot het narratief van de individuele respondent groter werd), 
heb ik geprobeerd zo duidelijk mogelijk weer te geven wat ik precies gedaan heb en waarom. 
Zo heb ik bijvoorbeeld beschreven op basis van welke gedachtegang, reflectie of 
argumentatie ik bepaalde categorieën heb ontwikkeld. Maar ook is gepoogd nauwkeurig weer 
te geven hoe de hypothesen tot stand zijn gekomen. Op die manier heb ik geprobeerd mijn 
houding als onderzoekster zo inzichtelijk en objectief mogelijk te laten zijn.  
 
Betrouwbaarheid 
 
De betrouwbaarheid van dit onderzoek is onder andere vast te stellen aan de hand van de (al 
dan niet aanwezige) stabiliteit van het studieobject. Hiertoe dienen de volgende vragen 
gesteld te worden: verandert het object (of het verhaal van het object) na verloop van tijd? 
Zou herhaling van dit onderzoek ongeveer hetzelfde materiaal en uitkomsten opleveren? In 
werkelijkheid is dit niet getoetst. Wel heb ik geprobeerd hier een reële inschatting van te 
maken. Het materiaal waarop dit onderzoek is gebaseerd, is het product van één moment. Het 
is mogelijk dat dezelfde leerlingen twee weken later een ander essay hadden geschreven. 
Toch verwacht ik dit niet. Gezien de openheid van de vraag en de inhoud waar naar gevraagd 
wordt, zou ik niet weten waarom de leerlingen twee weken later deze vragen totaal anders 
zouden beantwoorden. Het enig denkbare scenario is dat respondenten in de tussentijd erg 
heftige ervaringen opdoen waardoor bijv. een betekenisverlenend element (zoals vrienden of 
familie) veel minder betekenis heeft gekregen. Feit is dat deze jongeren zich bevinden in een 
periode in het leven waarin ze steeds meer nadenken over hun eigen ik en de toekomst. De 
respondenten ontwikkelen hun identiteit in rap tempo. Het is dus aannemelijk dat 
bijvoorbeeld bij herhaling na een jaar er wel degelijk verschillen waar te nemen zijn. Het is 
dan afhankelijk van de lengte van de tussenperiode. Feit blijft dat de betrouwbaarheid bij 
herhaling moeilijk aantoonbaar is en tevens wat twijfelachtig, omdat dit onderzoek nu 
eenmaal gebaseerd is op een momentopname. 
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Naast de vraag of het object stabiel is en bij herhaling hetzelfde antwoord zou geven, rest nog 
de vraag: is hun verhaal oprecht? Vinden ze werkelijk wat ze opgeschreven hebben? Laten ze 
(bewust of onbewust) informatie achterwege? Het antwoord op deze vragen is weer moeilijk 
aan te tonen, en in de ogen van critici misschien zelfs suggestief of naïef. Toch denk ik dat 
leerlingen me niet zomaar iets op de mouw hebben gespeld. De leerlingen is nadrukkelijk 
gevraagd om vooral eerlijk te zijn en niet sociaal wenselijk. En aangezien een aantal essays 
ook daadwerkelijk sociaal onwenselijke ervaringen bevatten, denk ik dat deze boodschap is 
overgekomen. Ook heb ik geen vreemde essays ontvangen waaruit is gebleken dat ze de 
opdracht niet serieus namen. Ondanks dit, is het toch aannemelijk dat een enkele leerling 
weinig zin had in het oprecht en uitvoerig beantwoorden van de vragen. Ook is het heel goed 
mogelijk dat respondenten bepaalde (gevoelige, persoonlijke of intieme) informatie 
achterwege gelaten hebben. Zo sprak bijvoorbeeld geen enkele leerling over geloof en 
seksualiteit. Het geschreven essay is dus een beperkte neerslag van hun narratief. Toch  
vertrouw ik erop dat het materiaal betrouwbaar en bruikbaar is, ook al is dit methodologisch 
gezien, een kwetsbaar punt van het onderzoek. 
 
Betrouwbaarheid kan ook opgevat worden als consistentie en navolgbaarheid van de 
onderzoeker. In het onderzoeksverslag is na te lezen dat ik geprobeerd heb zo consistent 
mogelijk te werken. De methodologische aanpak (van analyseren, interpreteren en coderen) 
is telkens op dezelfde wijze uitgevoerd en zo nauwkeurig mogelijk beschreven en 
beargumenteerd. Tevens heb ik mijn rol als onderzoeker beschreven, evenals de begrippen, 
de deelnemende respondenten en de context van het onderzoeksproject. Dit met als doel om 
tevens de intersubjectieve navolgbaarheid te vergroten. Een andere onderzoeker zou, indien 
hij of zij dicht bij de opzet en uitvoering van mijn onderzoek blijft, tot ongeveer dezelfde 
uitkomsten moeten komen.  
 
Validiteit 
 
De interne validiteit van dit onderzoek is verhoogd door de argumenten en redeneringen die 
hebben geleid tot de onderzoeksconclusies zo helder mogelijk weer te geven. Zo is 
geprobeerd voor de lezer zo duidelijk mogelijk in beeld te brengen welke keuzes, 
handelingen, redeneringen en reflecties hebben geleid tot de uitkomsten van dit onderzoek.  
 
De externe validiteit van dit onderzoek vormt wel een twijfelachtig punt. Het gaat dan om de 
generaliseerbaarheid en de mate van representativiteit. Met generaliseerbaarheid bedoel ik de 
mate waarin de onderzoeksuitkomsten geldig zijn in andere situaties en met andere 
respondenten. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden binnen een zeer specifieke context: een 
streekschool in het zuiden van katholiek Noord-Brabant waar gebruik is gemaakt van een 
groep havo- en vwo-leerlingen met autochtone, meestal middenklasse achtergrond. Eenzelfde 
onderzoek afgenomen in een achterstandswijk van een grote stad zal mogelijk andere 
uitkomsten opleveren. De omgeving waarin de leerlingen opgroeien en de persoonlijke 
achtergrond (religie, cultuur, opvoeding, opleidingsniveau) bepalen in hoge mate de wijze 
waarop jongeren naar zichzelf, normen en waarden en hun toekomst kijken. Eenzelfde 
onderzoek uitgevoerd in een andere context en met andere respondenten, zal qua uitkomst 
daarom mogelijk verschillen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn dus niet generaliseerbaar 
naar alle andere jongeren in Nederland. Dit was overigens ook niet het doel van het 
onderzoek.  
 
Met representativiteit wordt bedoeld: is de geraadpleegde onderzoeksgroep een 
representatieve weergave van de populatie als geheel? Oftewel: zijn de geraadpleegde 
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havisten en vwo’ers representatief voor de totale groep havo-vwo’ers op deze school? 
Hebben zij dezelfde kenmerken? Het antwoord op de vraag naar de representatieve 
steekproef is: nee, in sommige gevallen zijn de door mij gekozen groepen respondenten te 
klein om een representatief beeld op te kunnen leveren. Zo hebben er meer meisjes dan 
jongens deelgenomen. Door het kleine aantal jongens dat heeft deelgenomen (zeker de 
jongens op het vwo) is het mogelijk dat deze groep niet representatief is voor alle jongens op 
het vwo. Ook is bij de selectie van de respondenten niet gekeken naar profielen. Gevolg 
hiervan is dat de groep leerlingen met het profiel Cultuur en Maatschappij 
ondervertegenwoordigd is. Toch differentieer ik op basis van geslacht en profiel terwijl deze 
specifieke groepen soms erg klein (en dus niet representatief) zijn. Waarom is dan niet gelet 
op representativiteit? Uit praktische overwegingen: het was organisatorisch gezien veel 
eenvoudiger om klassen als geheel te gebruiken voor dit onderzoek, en dus niet te kijken naar 
de variabelen binnen deze groep. Leerlingen zijn geselecteerd op basis van hun docent (mijn 
collega). Zodoende kon ik binnen één uur een hele groep respondenten raadplegen en was het 
niet noodzakelijk meerdere collega’s hiermee lastig te vallen.  
 
Omdat de onderzoeksgroep niet zo groot was, en ook niet altijd representatief voor een 
grotere groep ontstaat de volgende vraag: kun je op grond van zo weinig informatie zoveel 
conclusies trekken? Ik denk dat de conclusies die ik getrokken heb, wel goed gefundeerd 
zijn. Ze zijn het directe resultaat van mijn analyse. De uitkomsten gelden echter alleen vóór 
deze onderzoeksgroep. Het generaliseren naar andere jongeren is wat moeilijker. Wanneer 
algemene uitspraken worden gedaan over ‘havisten’ of ‘vwo’ers’ dan gelden deze uitspraken 
eigenlijk alleen voor deze havisten en deze vwo’ers. Terwijl in het onderzoeksrapport soms 
de suggestie wordt gewekt dat uitspraken gelden voor alle leerlingen van een bepaald 
onderwijstype, keuzeprofiel of geslacht. Dit is niet geheel terecht. Wat ook weer niet 
betekent dat de uitkomsten van dit onderzoek geen hout snijden. 
 
8.2 Eindbalans 
 
Wat heeft dit onderzoek nu eigenlijk opgeleverd? Welke beelden springen eruit? Wat zijn we 
wijzer geworden met betrekking tot de aanleiding en doelstelling van het onderzoek? Maar 
ook: wat is de benuttingswaarde en implementatiewaarde? En wat zijn de suggesties voor 
vervolgonderzoek? Dat zijn de vragen die in deze laatste slotparagraaf beantwoord worden.  
 

1. De aanleiding 
 
Dit onderzoek is gestart naar aanleiding van het volgende maatschappelijke beeld: jongeren 
van tegenwoordig zijn nihilisten. Jongeren zijn niet maatschappelijk betrokken en houden 
zich onvoldoende bezig met maatschappelijke kwesties. En jongeren geven aan geen enkel 
subject of object een betekenis of een doel. Zowel moreel als existentieel zouden jongeren 
leeghoofden zijn. Geen verlangens, geen idealen, geen waarden en geen zinvol bestaan. 
Natuurlijk is dit beeld gebaseerd op een extreme vorm van scepticisme. Toch wilde ik 
achterhalen in hoeverre dit maatschappelijke beeld overeenkomt met de werkelijkheid. 
Daartoe is Jaap van Praag geraadpleegd. Hij onderscheidt verschillende vormen van 
nihilisme. Sommige vormen zijn niet terug te vinden in de narratieven van de leerlingen. Zo 
laten de respondenten zich zeker niet uitsluitend sturen door impulsen  op het gebied van 
seks, eten, drinken, bezit en vertier waarbij het zou ontbreken aan moraal. Ook is er geen 
sprake van een levenshouding met een strikt conventioneel en kleurloos karakter. De 
respondenten lijken zich eerder los te willen maken van conventies. Ze willen genieten, hun 
eigen gang gaan. Ze voelen zich vrij om kleur te geven aan het leven door middel van 
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muziek, theater, sport en vriendschappen. Wel zou gesteld kunnen worden dat een aantal 
waarden of idealen niet echt doorleefd worden. Dit geldt echter alleen voor de jongeren 
waarbij een discrepantie bestaat tussen gedrag en ideaal. Maar dat het leven van deze 
jongeren zich afspeelt in een sfeer van innerlijke leegte, dat gaat veel te ver. Wel kan 
geconcludeerd worden dat deze jongeren niet erg betrokken zijn bij bijvoorbeeld politieke 
organisaties. En ook zijn deze jongeren niet vaak te typeren als wereldburger. Ze houden zich 
met name bezig met hun eigen leventje en hun eigen directe omgeving. Maar of dat voor een 
15-16 jarige nu zo verontrustend is…?  
 
De jongeren die hebben deelgenomen aan dit onderzoek laten zien dat de werkelijkheid veel 
complexer is dan in de media wordt weergegeven. Jongeren zijn wellicht niet zozeer politiek 
of maatschappelijk geëngageerd, maar dat wil niet zeggen dat er sprake is van sociaal 
nihilisme of innerlijke leegte. Integendeel, deze jongeren hebben wel degelijk normen, 
waarden, idealen en toekomstdromen. Deze zijn alleen wat meer gericht op de eigen persoon 
en hun eigen omgeving en de jongeren worstelen in sommige gevallen nog met het 
vormgeven en in de praktijk brengen ervan. Maar zijn jongeren nihilistisch? Ik dacht het niet! 
Althans, niet op de manier zoals Van Praag het sociaal nihilisme ooit geschetst heeft.  
 

2. De doelstelling van het onderzoek 
 
De doelstelling van dit onderzoek was het vinden van een antwoord op de volgende twee 
vragen. 1) Wat ervaren jongeren nu als écht betekenisvol? 2) Lukt het jongeren om hier ook 
naar te leven of te handelen? De antwoorden op deze twee vragen zijn terug te vinden in het 
hoofdstuk ‘Conclusies’. Toch wil ik in deze paragraaf nog heel in het kort de meest 
opvallende uitkomsten herhalen. 
 
Het antwoord op de eerste vraag is terug te vinden in de grafiek van meest betekenisvolle 
elementen in het leven van jongeren op bladzijde 34. Met stip op de eerste plaats stonden 
vrienden en familie. Gevolgd door genieten van het leven, school, relaties, steun en 
ontspanning. Toch is gebleken dat het proces van zingeving soms wat complexer verloopt 
dan men in eerste instantie zou verwachten. Een aantal hypothesen werd namelijk zowel 
bevestigd als ontkracht door dezelfde respondent. Vaak zelfs binnen één of twee zinnen. Dit 
geeft aan dat de jongeren geen eenduidig standpunt innemen met betrekking tot bepaalde 
onderwerpen. Met name school en geld zijn betekenisverlenende elementen waarvan 
jongeren zeggen: het is wel heel belangrijk, maar het mag niet ten koste gaan van alles! De 
zaken waaraan betekenis ontleend wordt, komen bij veel respondenten overeen. De mate 
waarin deze zaken betekenis verlenen, verschilt per respondent en zelfs per situatie. 
 
Ook het antwoord op de tweede vraag was niet altijd eenduidig. De mate waarin  
overeenstemming wordt ervaren tussen gedrag en dat wat de respondenten betekenisvol 
vinden verschilt nogal. Evenals de mogelijke oorzaken en de wijze waarop deze 
overeenstemming (of juist discrepantie) wordt ervaren. De analyse van het materiaal leverde 
dan ook een complex beeld op. Zo gaven bijvoorbeeld de meeste respondenten aan dat zij 
hun gedrag en keuzes in overeenstemming brengen met dat wat ze belangrijk vinden door 
bewust bepaalde dingen te doen. Ruim zeventig procent van de respondenten bevestigde dit 
op expliciete wijze door middel van uiteenlopende voorbeelden. Maar een derde van de 
respondenten gaf tegelijkertijd aan dat het op sommige momenten moeizaam verloopt. 
Doordat ze het moeilijk vinden om prioriteiten te stellen, doordat ze verleid worden tot 
‘leukere’ activiteiten of doordat ze zich door vrienden laten meeslepen in soms wat 
onverstandig gedrag. Daarnaast zijn er nog de respondenten die aangeven weliswaar 
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overeenstemming te ervaren tussen gedrag en dat wat werkelijk belangrijk is in het leven, 
maar hier niet bewust bij stilstaan of over nadenken. De overeenstemming verloopt soms 
vlekkeloos, soms moeizaam. Soms heel bewust, maar soms ook onbewust. Processen van 
betekenisverlening en zingeving kunnen dus erg verschillen. Evenals de manier waarop 
jongeren in de praktijk bezig zijn met hun waarden en (toekomst)idealen.  
 

3. Mijn persoonlijke doelstelling 
 
Dit onderzoek omvatte ook een persoonlijke doelstelling: ik was op zoek naar meer 
aansluiting bij en inzicht in de leefwereld van jongeren en de zingevingsprocessen die hierin 
een rol spelen. Deze doelstelling is ruimschoots behaald. Door het nauwkeurig lezen van alle 
achtenzestig opdrachten (van zowel de respondenten uit de testfase als de leerlingen uit klas 
4h2 en 4v2) heb ik een behoorlijk goed beeld gekregen van wat de leerling uit de vierde klas 
havo of vwo bezighoudt, wat zij betekenisvol vinden en hoe dit zich verhoudt tot hun gedrag. 
Het was erg plezierig om deze narratieven te lezen en bestuderen. Vooral omdat gebleken is 
dat geen enkele leerling hetzelfde proces van betekenisverlening en zingeving doorloopt.  
 
Verder heeft dit onderzoek mij het volgende opgeleverd: door het opzetten en uitvoeren van 
dit onderzoek ben ik erachter gekomen dat de humanistiek (en zingeving als belangrijk 
onderdeel daarvan) een thema is dat mij nog altijd bijzonder interesseert. Door mijn werk als 
docent was de humanistiek wat verder van me af komen te staan. Ik heb ervan genoten om 
me weer helemaal op de theorie en de praktijk rondom zingeving te kunnen storten. Ik weet 
nu: ik wil me meer bezighouden met dit thema. Dit is wat me boeit! Het was mooi te 
ontdekken dat tijdens het schrijven van mijn scriptie de gehele studie als het ware in één 
project bijeenkomt. Veel boeken die ik de afgelopen jaren voor mijn studie had gelezen, 
bleken nu weer bijzonder van pas te komen. Zij vielen allemaal op hun plaats. Rondom het 
thema jongeren en zingeving bleek literatuur van het eerste tot en met het laatste jaar erg 
relevant en zelfs inspirerend te zijn. Nu ik deze literatuur zo direct aan de praktijk kon 
verbinden, hebben al deze boeken nog meer betekenis gekregen.  
 

4. De benuttingswaarde en implementatiewaarde 
 
Elke praktijkgerichte onderzoeker hoopt dat zijn of haar onderzoek daadwerkelijk een 
constructieve bijdrage kan leveren aan de praktijk. Ik ook. Tegelijkertijd realiseer ik me dat 
deze praktijk niet veel groter zal zijn dan mijn eigen collega’s op mijn eigen school (die een 
heel jaar met belangstelling hebben geïnformeerd naar mijn onderzoek). Ook al gaat het om 
een kleine groep mensen voor wie dit onderzoek relevant kan zijn, heb ik geprobeerd daar zo 
goed mogelijk op in te spelen door dicht bij de praktijk van het onderwijs te blijven en door 
mijn collega’s te betrekken in mijn onderzoek.  
 
De implementatiewaarde van dit onderzoek is vooral gelegen in de analyse en conclusies 
rondom de vijfde deelvraag: hoe kan het vak levensbeschouwing een bijdrage leveren aan…? 
Collega’s kunnen de inzichten en uitkomsten die dit onderzoek heeft opgeleverd, gebruiken 
om hun eigen kennis van de doelgroep te vergroten en zodoende beter aan te sluiten op de 
leefwereld van de leerlingen en de processen van zingeving die bij hen een rol spelen. 
Bovendien worden een aantal suggesties gedaan over welke stappen de vakdocent kan nemen 
om identiteitsontwikkeling extra te stimuleren. Ook wordt een aanzet gegeven tot het 
vergroten van reflectievaardigheden om samen met de leerling te werken aan meer inzicht in 
de eigen identiteit en het eigen handelen. Hierbij is geprobeerd rekening te houden met de in 
de school bestaande normen, waarden en (beleids-) visie op het vak levensbeschouwing.  
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5. Suggesties voor vervolgonderzoek 
 
Ieder onderzoek levert nieuwe vragen op. Ook dat van mij. Er zijn dan ook tal van 
mogelijkheden voor vervolgonderzoek. Om te beginnen ben ik benieuwd naar de uitkomsten 
van hetzelfde onderzoek uitgevoerd in een vergelijkbare situatie. Dit om na te gaan in 
hoeverre de uitkomsten overeenkomen of verschillen. Maar ook ben ik benieuwd naar de 
uitkomsten van dit onderzoek uitgevoerd in een totaal andere context en met andere 
leerlingen. Dit om juist na te gaan wat er van mijn uitkomsten overeind blijft, en waarin de 
nieuwe onderzoeksgroep verschilt van deze. Ik zou ook graag willen weten of de 
respondenten zich herkennen in de categorieën die ik heb ontwikkeld. Hiervoor is nader 
onderzoek nodig. Bovendien zou ik graag aan de slag willen met de suggesties die dit 
onderzoek  geeft met betrekking tot de invulling van het vak levensbeschouwing. Het zou 
interessant zijn om na te gaan of meer aandacht voor identiteitsontwikkeling en 
reflectievaardigheden inderdaad bijdraagt aan het nog beter expliciteren van zaken die 
betekenis verlenen. Bovendien kan dan gekeken worden naar de manier waarop dit het beste 
vormgegeven kan worden. Ook zou ik willen weten wat het effect hiervan is op de 
overeenstemming tussen waarden en idealen enerzijds en het gedrag van de leerlingen 
anderzijds. Bovendien zou ik graag willen onderzoeken of er onder de jongeren de behoefte 
bestaat om inderdaad te streven naar deze overeenstemming. Ik wil de leerlingen die expliciet 
spreken van een discrepantie tussen dat wat ze belangrijk vinden en dat wat ze daadwerkelijk 
doen, nader ondervragen. Ik zou dan dieper in willen gaan op oorzaken en behoeften. Zodat 
juist deze groep, waarin zich leerlingen bevinden die worstelen met de zinvraag, nader 
belicht wordt. In de hoop dat er een praktische bijdrage geleverd kan worden die afgestemd is 
op de behoeften van deze groep. En ten slotte zou ik willen onderzoeken hoe het gesteld is 
met de positie van identiteitsontwikkeling en zingeving in het Nederlandse onderwijs. Klopt 
het vermoeden dat er de afgelopen jaren steeds minder aandacht voor is? Wat zijn de 
eventuele gevolgen van deze marginalisering? En is er een maatschappelijke behoefte (of 
zelfs noodzaak?) op dit gebied?  
 
Kortom: er zijn nog genoeg boeiende vragen rondom het thema jongeren en zingeving om 
over na te denken en om mee aan de slag te gaan!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72 

LITERATUURLIJST 
 

 
- Alma, H. en J. Janssen (2000). Jeugd en zingeving: een open vraag. In Zin op school, 

zingeving in het voortgezet onderwijs. Nijmegen: KSGV.  
 
- Andriessen, H.C.I. (1991). Volwassenheid in perspectief. Assen: Van Gorcum. 
 
- Babbie, E. (2001). The practice of social research. Belmont: Wadsworth / Thomsom 

Learning.  
 

- Baumeister, R. F. (1991). Meanings of life. New York: The Guilford Press. 
 

- Boer, E. de (2006). Je bent jong en je wilt anders: 245 jongeren over wat hen 
bezighoudt en inspireert. Kampen: Uitgeverij Kok. 

 
- Boersma, P. (2007. Motivaction.  Narthex. Tijdschrift voor levensbeschouwing en 

educatie. Jaargang 7, nummer 5. Budel: Uitgevrij: Damon.  
 

- Donk, van der W, A. Jonkers, G. Kronjee en R. Plum (2006). Geloven in het publieke 
domein. Verkenning van een dubbele transformatie. Amsterdam: University Press. 

 
- Derks, P. en B. Gasenbeek (1997). J.P. van Praag: Vader van het moderne 

humanisme. Utrecht: De Tijdstroom. 
 
- De Wit, Van der Veer en Slot (1995). Psychologie van de adolescentie. Baarn: HB 

Uitgevers. 
 

- Dielemans, A.J. en J van der Lans (1999). Heft in eigen handen: Zelfsturing en 
sociale betrokkenheid bij jongeren. Assen: Van Gorcum. 

 
- Hermans, H. (1999). Het verdeelde gemoed: Over de grondmotieven van ons 

dagelijks leven. Soest: Uitgeverij H. Nelissen. 
 

- Hijmans, E.J.S. (1994). Je moet er het beste van maken: Een empirisch onderzoek 
naar hedendaagse zingevingssystemen. Nijmegen: Instituut voor Toegepaste Sociale 
Wetenschappen (ITS) van de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen. 

 
- Hoogeveen, P. en J. Winkels (2005). Het didactische werkvormenboek: Variatie en 

differentiatie in de praktijk. Assen: Koninklijke Van Gorcum. 
 

- Maso, I. en A. Smaling (2004). Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie. 
Amsterdam: Boom. 

 
- Miedema, S. (2000). Levensbeschouwelijke vorming voor alle leerlingen op alle 

scholen. In: Zin op school: Zingeving in het voortgezet onderwijs. Nijmegen: KSGV. 
 

- Roebben, B. (1995). Een tijd van opvoeden: Moraal pedagogiek in christelijke 
perspectief. Leuven: Uitgeverij Acco.  



 73 

 
- Schoolgids 2008-2009. Pius X College Bladel. 

 
- Sectie levensbeschouwing. PTA 2008-2009. Pius X College Bladel. 

 
- Schoolplan 2009-2010. Pius X College Bladel. 

 
- Smaling, A. (2007). Reflectie en normatieve professionaliteit. In G. Jacobs, R. Meij, 

H. Tenwolde en Y. Zomer  (red.). Goed werk: Verkenning van normatieve 
professionalisering. Amsterdam: Uitgevrij SWP. 

 
- Taylor, C. (2007). Bronnen van het zelf: De ontstaansgeschiedenis van de moderne 

identiteit. Rotterdam: Lemniscaat. 
 

- Taylor, C. (1994). De malaise van de moderniteit. Kampen: Kok Agora. 
 

- Van Spaendonck (1995). De verborgen tiener: Alleen zijn, dagdromen en zingeving 
in de jeugdjaren. Kampen: Uitgeverij Kok. 

 
- Verschuren, P.J.M (2002). De probleemstelling voor een onderzoek: Handleiding 

voor het maken van de probleemstelling voor een wetenschappelijk of beleidsgericht 
onderzoek, voor een scriptie, nota of artikel. Utrecht: Het Spectrum.  

 
- Versteegh, G. (2007).  Levensbeschouwing: een vak dat er toe doet. Nederlands 

Theologisch Tijdschrift  61 (4), p. 1-11. 
 

- Veugelers, W. (2006). Docenten en waardenvormende dialogen: De begeleiding van 
de identiteitsontwikkeling van leerlingen. Amsterdam: Instituut voor de 
Lerarenopleiding, Universiteit van Amsterdam. 

 
- Waterink, J. (1941). Puberteit: De psychologie van de jonge mens in de rijpingsjaren. 

Wageningen: Zomer & Keuning. 
 
 
Overige bronnen: 
 

- Collegedictaten bij het vak Zoeken naar zin in de Westerse cultuur (ZZ) gemaakt in 
november 2002. Thema: zingeving: een psychologische benadering: Baumeister 

 
 
Websites: 

 
- Gedicht titelblad: geen titel (Ik zou wel willen schreeuwen). geschreven door 

‘Boemerangkind’. gevonden op http://www.gedichten-freaks.nl/322724/. Geplaatst 
op 17 april 2005 

- Onderzoeksbureau Motivaction. Onderzoek: Young Mentality. www.motivaction.nl  
 
 

 



 74 

BIJLAGEN 
 



 75 

Bijlage 1: Conceptversie onderzoeksinstrument 
 
 
Beste leerlingen 
 
In het kader van een afstudeeronderzoek vraag ik jullie de volgende opdracht te maken. Het 
gaat om een onderzoek naar zingeving onder jongeren. Dit wil zeggen: wat maakt voor 
jongeren het leven de moeite waard? Wat vinden ze belangrijk in het leven? Waar gaan ze 
voor? Omdat dit onderzoek een wetenschappelijk onderzoek betreft, is het nodig om het 
‘onderzoeksinstrument’ (deze opdracht) eerst te testen.  
Ik vraag jullie daarom de opdrachten zo goed mogelijk te maken. Voor mij is het interessant 
om te weten: begrijpen de leerlingen de opdracht? Hoeveel tijd hebben ze nodig? Levert 
deze opdracht de juiste informatie (antwoorden) op die ik nodig heb voor mijn onderzoek? Ik 
wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie medewerking! 
 
Opdracht 1 
Schrijf een opstel van ½  tot 1 kantje over wat écht belangrijk is in jouw leven. Maak daarbij 
onderscheid tussen wat op dit moment écht belangrijk is en wat in de toekomst écht 
belangrijk is voor jou. Denk hierbij aan activiteiten, (levens-) doelen, idealen, (toekomst-
)dromen, etc. 
 
Maak een keuze uit opdracht 2 of 3. Je hoeft ze dus niet allebei te maken! 
 
Opdracht 2 
Schrijf een opstel van ongeveer één kantje over de vraag:  
Lukt het jou om in het dagelijkse leven te werken aan dat wat je écht belangrijk vindt? Komt 
jouw gedrag overeen met dat wat je écht belangrijk vindt? Of doe je dingen die je, gezien je 
toekomstdromen, idealen, levensdoelen, beter niet zou kunnen doen? 
Leg in beide gevallen uit: doe je dit bewust of onbewust? Waarom doe je het? 
 
Opdracht 3 
Speelt dat wat jij belangrijk vindt in je leven een belangrijke rol op de momenten waarop je 
keuzes maakt? Geef antwoord op de volgende deelvragen: 
3.a. Beschrijf een moment in je leven waarop je een belangrijke keuze moest maken. Denk 
aan: profielkeuze, kiezen tussen vriendschappen, kiezen tussen je ouders (in het geval van 
echtscheiding).  
3.b. Welke gedachten speelden allemaal een belangrijke rol bij zo’n keuze-moment? 
3.c. Welke rol speelden jouw (levens-)doelen, idealen of toekomstdromen hierbij? 
3.d. Welke keuze heb je gemaakt en waarom? 
 
Opdracht 4. Wat vond je van deze opdracht? Is de opdracht duidelijk? Wat vond je 
moeilijk? Heb je nog tips?  
 
Richtlijnen voor de opdracht:  
- Gebruik een laptop 
- Open een Word-document 
- Schrijf met lettertype Arial, grootte 12  
- Je mag anoniem blijven, je hoeft je naam dus niet te vermelden. 
- Vermeld wel je leeftijd, geslacht (m/v), klas (5v of 4 tg) en profiel bovenaan het opstel 
- Bewaar je opstel op je eigen leerling-schijf, onder de titel: uvh onderzoek 
- Stuur je opstel per e-mail naar: A.Jansen@piusx-college.nl 
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Bijlage 2: Onderzoeksinstrument 
 
 
Beste leerlingen 
 
In het kader van mijn afstudeeronderzoek vraag ik jullie de volgende opdracht te maken. Het 
gaat om een onderzoek naar zingeving bij jongeren. Dit wil zeggen: wat maakt voor 
jongeren het leven de moeite waard? Wat vinden ze belangrijk in het leven? Waar gaan ze 
voor? Ook wil ik graag weten: hoe beïnvloedt dat wat jongeren belangrijk vinden hun gedrag 
of de keuzes die zij maken? Komt hun gedrag overeen met hun idealen of 
toekomstdromen? 
 
Het gaat om een wetenschappelijk onderzoek. Ik vraag jullie daarom de opdrachten zo 
serieus mogelijk te maken. Geef eerlijk antwoord! Je wordt niet beoordeeld op jouw 
persoonlijke mening of leefwijze.  
 
Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie medewerking! 
 
Opdracht 1 
Schrijf een opstel van ½  tot 1 kantje over wat écht belangrijk is in jouw leven. Maak daarbij 
onderscheid tussen wat op dit moment écht belangrijk is en wat in de toekomst écht 
belangrijk is voor jou. Denk hierbij aan activiteiten, (levens-) doelen, idealen, (toekomst-
)dromen, etc. 
 
Opdracht 2 
Schrijf een opstel van ongeveer één kantje over de volgende vragen: 
  
a) Lukt het jou om in het dagelijkse leven te handelen naar dat wat jij écht belangrijk vindt? 
Komen jouw gedrag of de keuzes die je maakt overeen met dat wat jij écht belangrijk vindt? 
Of doe je dingen die je, gezien je toekomstdromen, idealen, levensdoelen, beter niet zou 
kunnen doen? Denk bijvoorbeeld aan je profielkeuze: waarom heb je voor een profiel 
gekozen? Komt jouw keuze overeen met dat wat jij écht belangrijk vindt in het leven?  
Je mag ook een ander belangrijk keuzemoment in jouw leven gebruiken voor deze 
opdracht. Bijvoorbeeld kiezen tussen vriendschappen, overgaan of blijven zitten, kiezen 
tussen je ouders bij echtscheiding. 
 
b) Indien jouw gedrag of keuze overeenkomt met dat wat jij belangrijk vind: waarom doe je 
dat? Hoe lukt het jou? Hoe voel je je daarbij? 
 
c) Indien jouw gedrag of keuze niet overeenkomt met dat wat jij belangrijk vind: waarom 
niet? Hoe voel je je daarbij? Zie jij dat als een probleem? Hoe ga je ermee om? 
 
Opdracht 3  
Wat vind je van deze opdracht?  
 
Richtlijnen voor de opdracht:  
- Gebruik een laptop 
- Open een Word-document 
- Schrijf met lettertype Arial, grootte 12  
- Vermeld je naam, leeftijd, geslacht (m/v), klas (4v / 4h) en profiel bovenaan het opstel 
- Bewaar je opdrachten in één document op je eigen leerling-schijf, onder de titel: uvh 
onderzoek 
- Stuur je document per e-mail naar: A.Jansen@piusx-college.nl 
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Bijlage 3: Overzicht van bevestigde hypothesen per keuzeprofiel 

 
Aantal maal gescoord door leerlingen met profiel (in %*)   

Hypothese C&M (n = 9) E&M (n = 17) N&G (n = 27) N&T (n = 10) 
1 11% 6% 4% 10% 
2 33% 53% 63% 20% 
3 11% 18% 37% 10% 
4 - 12% 7% - 
5 100% 100% 100% 80% 
6 - - - - 
7 11% 29% 7% 20% 
8 - 6% - 10% 
9 - - - - 
10 - - - 10% 
11 - 6% 7% 10% 
12 - - - - 
13 11% 6% 11% 10% 
14 33% 24% 19% - 
15 11% 6% 4% 20% 
16 - 6% 4% - 
17 11% 6% 7% - 
18 67% 65% 74% 50% 
19 - - 7% - 
20 33% 24% 44% 40% 
21 89% 47% 44% 50% 
22 56% 47% 63% 20% 
23 33% 65% 33% 50% 
24 - 18% 11% 10% 
25 33% 35% 11% 10% 
26 11% - - - 
27 - 6% 7% - 
28 44% 47% 52% 40% 
29 33% 18% 37% 30% 
30 - - 7% - 
31 - - 4% - 
32 33% 29% 15% 10% 
33 33% 18% 4% 20% 
34 11% 6% 11% 20% 
35 - 18% 7% - 
36 - - - 20% 

* = percentage ten opzichte van het totaal aantal leerlingen met hetzelfde keuzeprofiel 
n = totaal aantal leerlingen met een bepaald keuzeprofiel 
 
NB: Van vier leerlingen uit klas 4v1 (drie jongens en een meisje) is het onderwijsprofiel 
onbekend. Zij hebben dit niet genoteerd en omdat deze groep anoniem te werk ging, zijn ze 
niet meer te achterhalen. De data van 4v1 is wel volledig verwerkt in tabel 5, maar in tabel 6 
ontbreekt de informatie van deze vier leerlingen.  
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Bijlage 4: Overzicht van hypothesen per categorie per respondent mbt deelvraag 1 
 
 
Klas 4h2 (respondent nummer 1 t/m 23) 
 
Respondent 
 

Categorie 1 
1, 4, 11, 21, 
23, 24, 25, 
29, 34 

Categorie 2 
5, 10, 13, 14, 
22, 32, 36. 

Categorie 3 
7, 8, 15, 17, 
19, 33, 35 

Categorie 4 
6, 9, 12, 16,  
26, 27 

Categorie 5 
3, 18, 28, 31 
 

1 
 

4, 23, 24 5, 22   3, 20 

2 
 

11 5   18 

3 
 

4, 21, 23, 24, 
25 

5   3, 18 

4 
 

25 5, 14, 22  26 18, 20 

5 
 

23 5  27 3, 18 

6 
 

21, 29 5, 14   18, 28 

7 
 

21, 25, 29 5   18 

8 
 

 5 33  18, 28 

9 
 

21, 23, 29, 34 5   18 

10 
 

21 5, 22, 32   20, 28 

11 
 

21 5 7  18 

12 
 

21 5 7  18, 28 

13 
 

 5, 22   28 

14 
 

21, 23, 29 5, 22   3, 18, 20, 28 

15 
 

 5   3, 18, 31 

16 
 

21, 23, 29 5, 13, 14, 22, 
32 

  18, 20 

17 
 

21 5, 22, 32 17, 33 27 18, 20 

18 
 

4, 23, 24, 25 5 7   

19 
 

 5   18, 22, 28 

20  5, 14   18, 28 
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21 
 

 5, 13, 14, 22   18, 22 

22 
 

11, 21, 23 5, 22   18, 28 

23 
 

21, 23, 29 22, 32   18, 20 

 
 
Klas 4v2 (respondent nummer 23 t/m 45) 
 
Respondent Categorie 1 

1, 4, 11, 21, 
23, 24, 25, 
29, 34 

Categorie 2 
5, 10, 13, 14, 
22, 32, 36. 

Categorie 3 
7, 8, 15, 17, 19, 
33, 35 

Categorie 4 
6, 9, 12, 16, 
26, 27 

Categorie 5 
3, 18, 28, 31 
 

24 
 

1, 21, 23, 25 5 7  18, 20 

25 
 

21, 24 5, 22 15, 19  18 

26 
 

 5, 22, 32  27 20 

27 
 

 5   18 

28 
 

23 5   18, 20, 28 

29 
 

24 5, 22   18, 20 

30 
 

23, 25 5, 32   18 

31 
 

23, 24 5 33  20 

32 
 

 5, 22   18, 20 

33 
 

11, 25 5, 22, 32 33, 35   

34 
 

23, 34 5 7  18 

35 
 

21, 23 5, 22, 32   28 

36 
 

21, 25 5 33  18 

37 
 

21, 29, 34  5, 22, 32 7  20, 28 

38 
 

21 5, 22   3, 28 

39 
 

25, 29 5, 32 19  3, 18, 20, 28 

40 
 

21, 23, 34 5, 22 15  3, 18 
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41 
 

21, 23 14  16 18 

42 
 

21, 23, 25 5, 32 7  18, 28 

43 
 

21, 29 5, 14, 22 33  28 

44 
 

21 5, 22   3, 28 

45 
 

21, 29 5, 10 7  3, 20 

 
Klas 4v1 (respondent nummer 46 t/m 68) 
 
Respondent Categorie 1 

1, 4, 11, 21, 
23, 24, 25, 
29, 34 

Categorie 2 
5, 10, 13, 14, 
22, 32, 36. 

Categorie 3 
7, 8, 15, 17, 19, 
33, 35 

Categorie 4 
6, 9, 12, 16, 
26, 27 

Categorie 5 
3, 18, 28, 31 
 

46 
 

29 5 15, 33  18, 20 

47 
 

 13, 36 8, 15   

48 
 

23, 25, 29 14 35  18, 28 

49 
 

23 5, 22, 36 15  18, 20 

50 
 

21 5, 22   18 

51 
 

1, 21, 23 5, 13, 14 7, 33  18, 28 

52 
 

21, 25, 29 5, 22 35  3, 18, 20, 28 

53 
 

23, 29 5, 14, 22   3, 20, 28 

54 
 

 5, 22  16, 27 18, 20 

55 
 

21, 29 5   20 

56 
 

21, 29 5, 22, 32 17  18 

57 
 

21, 23, 29 5, 22, 32   20 

58 
 

 5 33  28, 20 

59 
 

21, 23 5 33   

60 
 

21, 23, 25, 34    18, 28 

61 
 

11, 21, 25     
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62 
 

21 5, 13, 14 7, 35  18, 28 

63 
 

21, 29 5, 32 7  18, 20, 28 

64 
 

21, 29 5, 13, 22 17, 19  3, 18, 20, 28 

65 
 

29 5   20, 28 

66 
 

21 5, 22, 32   28 

67 
 

23 5, 22 17, 35  3, 18, 20, 28 

68 
 

21, 23, 29 5, 22, 14   3, 20, 28 
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Bijlage 5: Overzicht van hypothesen per respondent mbt deelvraag 2 
 
 
Klas 4h2 (respondent nummer 1 t/m 23) 

 
Respondent 

 
hypothese 1 
 

hypothese 2 
 

hypothese 3 
 

hypothese 4 
 

hypothese 5 
 

 
1 

  X X X 

 
2 

   X  

 
3 

X   X  

 
4 

  X   

 
5 

X     

 
6 

    X 

 
7 

X     

 
8 

X  X  X 

 
9 

X X X   

 
10 

X    X 

 
11 

X     

 
12 

     

 
13 

     

 
14 

  X  X 

 
15 

X     

 
16 

X     

 
17 

X     

 
18 

    X 

 
19 

X     

 
20 

     

 X    X 
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21 
 
22 

X     

 
23 

X     

 
 
Klas 4v2 (respondent nummer 23 t/m 45) 
 
Respondent 

 
hypothese 1 
 

hypothese 2 
 

hypothese 3 
 

hypothese 4 
 

hypothese 5 
 

24 
 

 X    

 
25 

  X   

 
26 

X     

 
27 

X     

 
28 

X     

 
29 

X  X   

 
30 

X     

 
31 

X     

 
32 

     

 
33 

X X  X  

 
34 

X    X 

 
35 

  X  X 

 
36 

X  X  X 

 
37 

  X  X 

 
38 

X   X  

 
39 

X X X X X 

 
40 

X    X 

 
41 

X X    

 
42 

X X    
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43 

X X    

 
44 

X X   X 

 
45 

X X    

 
 
Klas 4v1  
 
Respondent 

 
hypothese 1 
 

hypothese 2 
 

hypothese 3 
 

hypothese 4 
 

hypothese 5 
 

 
47 

X    X 

 
61 

X   X  

 
63 

X   X  

 
65 

 X   X 

 
66 

X    X 

 
67 

X X    
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 Bijlage 6: Overzicht van uitspraken in relatie tot deelvraag 3 en 4 
 
 
Respon
-dent* 

Waar komt de discrepantie vandaan?  
Waardoor wordt zij veroorzaakt? (3) 

Hypothese Hoe wordt deze 
discrepantie ervaren? (4)  

1 “Sommige dingen doe ik omdat ik nog 
jong ben, ik heb soms lak aan de 
toekomst. (…) Ik wordt vaak 
meegesleept door vrienden  of mensen 
uit m’n omgeving. “ 

 
1 + 2 

“Soms kan het verkeerd 
uitvallen, maar het kan ook 
goed uitvallen.” 
Onverschillige houding 
m.b.t. de discrepantie. 

8 “Wanneer mijn gedrag niet 
overeenkomt met wat ik belangrijk vind, 
dan is dat meestal omdat het [gekozen 
gedrag] het beste voor me is, [terwijl het 
niet iets is waar hijzelf betekenis aan 
ontleent] of omdat ik het verkeerd 
bekeken heb en een foute keuze heb 
gemaakt.” 

 
4 + 5 

“Vaak wou ik dat mijn 
keuze terug kon worden 
gedraaid.”Ook spreekt uit 
dit verhaal een gevoel van 
onvrede. Dingen doen 
omdat zijn ouders dat 
graag willen. Niet omdat 
hij het zelf belangrijk 
vindt. 

14 “Mijn gedrag komt soms niet overeen 
met wat ik belangrijk vindt omdat ik het 
veel leuker vindt om iets anders te gaan 
doen met mijn vriendinnen dan 
bijvoorbeeld leren.” 

 
2 

“Ik zie het niet echt als een 
probleem, omdat ik 
[ondanks de discrepantie] 
toch over ga naar 5h.” 
Onverschillige houding. 

18 “Ik zou eigenlijk beter mijn best moeten 
doen op school en meer leren, dus wat 
ik nu doe is niet zo slim. (…) Maar het 
maakt met niet echt veel uit als ik een 
jaar blijf zitten, want dat komt beter uit 
met mijn vervolgstudie. Ik wil niet op 
kamers en dus moet ik telkens op en 
neer reizen. Als ik blijf zitten, heb ik 
mijn rijbewijs al voordat ik naar die 
school ga.” 

 
3 

Geen expliciete gevoelens / 
ervaringen. 
Deze jongen lijkt 
onverschillig te zijn naar 
aanleiding van zijn keuzes 
en de gevolgen ervan. Hij 
lijkt zijn weg wel te 
vinden. “Ik denk dat ik wel 
gelukkig wordt.” 

35 “Na het 2e schooljaar koos ik ervaar 
naar het vwo gaan, en nu blijkt dat ik dit 
niet kan halen, vanwege mijn té drukke 
leventje. Ik had beter meteen naar de 
havo kunnen gaan, omdat ik al wist dat 
ik sport en vriendinnen óók erg 
belangrijk vind en hier ook tijd voor wil 
hebben.” 

 
5 

“Nu vliegt er een jaar weg. 
Helaas.”  
Het meisje lijkt 
teleurgesteld en spijt te 
hebben van haar keuze 
naar het vwo te gaan. 

37 “Ik rook. Nou ja, ik ben een 
gelegenheidsroker. Op stap, met 
vrienden en op feesten vooral. Dit is een 
keuze waarbij ik geen argumenten heb. 
Ik doe het, ook al weet ik de gevolgen 
ervan.” 

 
2 + 5 

Geen expliciete gevoelens / 
ervaringen. Het meisje lijkt 
tevreden met de dingen die 
wel goed gaan.  
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39 “Vrienden kunnen je iets laten doen, 

waarbij je later denkt dat je dat toch 
niet had moeten doen. Je doet soms wel 
iets omdat je denkt dat het stoer is, maar 
later blijk je er spijt van te krijgen. (…) 
Ik doe dit meestal omdat ik mijn 
vrienden of iemand anders niet teleur 
wil stellen.  

 
2 + 6 

“Meestal heb ik er later 
spijt van.” 

44 “Soms is het goed dat je iets doet dat 
niet in overeenstemming is met wat je 
belangrijk vindt. Het kan dan in het 
voordeel van andere zijn. Soms kun je 
beter jezelf ‘opgeven’ en je eigen 
gevoelens weglaten voor een ander. 
Ooit krijg je dit heus nog wel 
terugbetaalt, als het tenminste een 
goede vriend is.” 

 
6 

“Als het niet overeen komt, 
voel ik me meestal niet zo 
goed. (…) Soms levert het 
op lange terwijl wel iets 
positiefs op, dan kun je er 
van leren.” 

47 “Soms heb ik er wel moeite mee om 
genoeg te genieten van het leven, altijd 
werken, werken, werken is niet goed 
voor een mens. Daarom moet ik mijn 
tijd efficiënter indelen in werken en vrije 
tijd en deze twee dingen dus allebei niet 
verloederen omdat ik anders ongelukkig 
wordt.” 

 
7 

Geen expliciete gevoelens / 
ervaringen Uit het verhaal 
van deze leerling spreekt 
impliciet een gevoel van 
onvrede.  

65 “Het lukt mij niet altijd om met bezig te 
zijn met de dingen die ik echt belangrijk 
vind. Ik heb niet altijd genoeg tijd voor 
mijn vrienden en mijn paar, omdat ik 
heel lang op een dag met school bezig 
ben.” 

 
7 

“Ik vind het erg jammer. 
(…) Het wordt teveel.” 
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Bijlage 7: Overzicht van uitspraken met betrekking tot het ervaren van 
overeenstemming tussen gedrag en ideaal (deelvraag 4) 
 
 
Respondent Hoe wordt de overeenstemming ervaren? Categorie 

5 “Je moet niet zomaar achter een groep aanlopen zonder zelf na 
te denken. Ik leef mijn eigen leven. Ik vind dat je zelf moet 
beslissen wat je doet.” [en het is vanzelfsprekend dat je kiest 
voor dat wat jij belangrijk vind]. 

2 

7 “Ik voel me goed bij wat ik doe, en ik ga er voorlopig dus niets 
aan veranderen. Ik vind mijn leven wel leuk zo.” 

1 

11 “Ik voel me er gewoon prima bij. En het lukt me door me te 
richten op mijn doelen. (…) Het gaat om de rust die je er in 
vind. Je hebt niets om over te stressen.” 

1 

15 “Het is belangrijk om achter je eigen keuzes te staan. Daardoor 
ben ik gelukkiger. Ik voel me er goed bij.” 

1 

16 “Ik voel me er goed bij. Ik heb het gevoel dat ik er echt voor 
hoor ben.” Een meisjes n.a.v. een verhaal over hoe ze probeert 
haar vriendin te steunen in een moeilijke tijd omdat ze 
vriendschap erg belangrijk vindt. 

1 

17 “Ik sta volledig achter de keuzes die ik maak. (…) Als ik de 
goede keuzes heb gemaakt, dan geeft dat een hele opluchting, er 
valt als het ware een last van je af. Het zorgt ervoor dat je meer 
zekerheid en vertrouwen krijgt.”  

1 

19 “Ik  voel me er wel goed bij. Ik denk gewoon van te voren goed 
na voordat ik een keuze maak.” 

1 + 2 

22 “Ik voel me goed bij de dingen die ik kies, dus zullen mijn 
gedrag en keuze wel overeenkomen met wat ik belangrijk vind.” 

1 

23 “Ik ben tevreden over mezelf, over mijn schoolkeuze en het 
verloop van de havo. Ik weet dat het beter kan, maar ik weet 
ook dat ik er moeite voor doe. Dat geeft me een geruststellend 
gevoel.” 

1 

24 “Ik heb nu het gevoel dat ik met een opleiding bezig ben, waar 
ik later iets mee wil doen. Dat geeft me een goed gevoel.” 

1 

26 “Bij de meeste keuzes voel ik moe goed. Ik denk dat ik op een 
bepaalde manier handel omdat er doelen zijn in je leven die je 
wilt bereiken.” 

1 

27 “Bij de keuzes die ik maak, kijk ik heel bewust naar de 
gevolgen. Ik kijk hoe ik het moet doen, als ik de minst negatieve 
gevolgen wil. En voel me daar dan goed bij.” 

1 

28 “Op de manier waarop ik nu leef, ben ik gelukkig.  1 
30 Geen uitspraak hierover  
31 “Mijn gedrag en keuzes zijn in overeenstemming met wat ik 

belangrijk vind. Ik maak die keuzes omdat ik anders niet veel zin 
zou hebben in het leven. doen wat ik zelf wil, vind ik één van de 
belangrijkste dingen in het leven. 

1 

32 “Ik vind plezier maken belangrijk, toch verplichten ze je tot 
school. Jammer maar helaas. Dit moet ook gebeuren. (…) Hier 
moet je mee leren leven. 

3 
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42 Geen uitspraak hierover  
43 Een meisje die van 5havo gaat ipv 5vwo: “Het is een keuze 

waar ik lang over na heb gedacht. Ik weet dat ik mijn best 
gedaan heb. Ik heb het geprobeerd. En ik kan nog steeds een 
HBO opleiding gaan doen. Dat geeft een goed gevoel.”  

1 

45 “Ik ben best tevreden over mijn leven. Ik word steeds beter in 
het maken van [verstandige] keuzes. Deze keuzes gaan over of 
ik nu gelukkig wil zijn, of later. Ik probeer dat in evenwicht te 
brengen.” 

1 

67 “Alle dingen die ik doe, doe ik bewust. Dan gaat alles vanzelf. 
(…) Ik moet wel eens iets leuks afzeggen, maar dat maak ik een 
andere keer wel weer goed.” 

2 
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Bijlage 8: Twee voorbeelden van essays 
 
Kelly 
16 jaar 
Vrouw 
4vwo 
Economie & maatschappij 
 
Opdracht 1 
 
In mijn leven zijn vrienden het allerbelangrijkste, omdat zij je kunnen steunen in 
zware tijden en je kunnen helpen bij zware beslissingen. Zo heb ik bijvoorbeeld een 
hele goede vriendin die (bijna) alles van me weet. Zij hielp me toen ik verder geen 
vrienden had en ook hielp ze me een keuze te maken tussen mijn vader en mijn 
moeder. Ik zou haar nooit kwijt willen raken en ook mijn andere vrienden niet, ook al 
krijg je in de loop van je leven wel andere vrienden. Bij hen kan ik uithuilen en ze 
maken mijn leven gemakkelijker. 
Niet alleen vrienden, maar ook familie is belangrijk. Mijn vader en moeder leren me 
dingen van hoe ik me bijvoorbeeld moet gedragen in mijn leven. Ik vind een goede 
opvoeding dan ook erg belangrijk, want het bepaald de rest van je leven. Het lastige 
in mijn leven is dat mijn ouders gescheiden zijn, wat een goede opvoeding al wat 
moeilijker maakt. De keuze tussen hen is voor mij gewoon heel erg belangrijk en ik 
zit er op school ook van aan te denken. 
School is ook een belangrijk onderdeel. Dit jaar heb ik school een beetje 
verwaarloosd, omdat ik me meer richtte op de keuze tussen mijn vader en moeder 
en op mijn vrienden. Omdat ik een aantal jaren geleden geen vrienden had, wil ik ze 
nu ook nooit meer kwijt en ik doe er alles aan ze te behouden. Daar komt dan ook 
veel tijd in te zitten. Nu blijf ik een jaar zitten in de 4e klas, zodat ik me volgend jaar 
opnieuw helemaal kan richten op school. Want ik weet gewoon dat ik vwo aankan, 
als ik er maar veel voor doe en er tijd voor vrij maak. Wat ik later wil gaan doen, heb 
ik nog geen idee van en ook mijn studie weet ik nog niet. Gelukkig kan ik daar nog 
drie jaar over nadenken. 
Mijn sport doet veel met me. Ik zit in een showdance-groep die met zoveel mogelijk 
toernooien mee doet. Dit kost óók veel tijd, want we trainen twee keer per week, en 
in de paar maanden dat we toernooien hebben, ben ik bijna elke zondag ’s middags 
en ’s avonds weg. Maar zonder sporten zou ik niet kunnen, want dan wordt ik erg 
chagrijnig, omdat ik dan mijn frustraties niet kwijt kan. Mijn beste vriendin zit bij mij 
op dansen, waardoor ik haar gelukkig veel zie, ook al gaat ze volgend jaar naar 
Boxtel op school. 
Wat nog meer belangrijk is, is onze hond. Deze hond hebben wij nu ongeveer 4 jaar, 
en ze heeft alle belangrijkste dingen in mijn leven meegemaakt. Het eerste is de 
scheiding van mijn ouders toen ik 12 was en dat ik geen vrienden had. Het tweede 
was dat ik naar een nieuwe school ging en andere mensen leerde kennen. In die tijd 
heb ik veel aan mijn hond gehad, en ook nu is dat nog zo. Ik zou haar nooit kwijt 
willen raken! 
Ik heb eigenlijk niet echt een doel in mijn leven… Het enige wat ik wil, is gelukkig zijn 
en dat de mensen om mij heen, die veel om mij geven, ook gelukkig zijn! Vrienden 
komen bij mij op de eerste plaats, vaak nog voor mezelf, wat niet altijd even goed is. 
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Opdracht 2 
 
A 
Ook al komen vrienden bij mij altijd op de eerste plaats, heb ik nu wel voor school 
gekozen. Ik heb ervoor gekozen te blijven zitten, waardoor ik mijn vrienden minder 
vaak zal zien. Ook zullen zij eerder van school af zijn, wat ik erg jammer vind! Maar 
school is gewoon belangrijk, en ik vind dat je alles uit je moet halen wat je in je hebt. 
Het lukt me niet altijd om te handelen naar wat ik écht belangrijk vind. Regelmatig 
vind ik dat ik anders had moeten reageren en dan wil ik mijn gedrag ook veranderen. 
Hier ben ik dan ook een groot deel van mijn tijd mee bezig. Waar ik nu bang voor 
ben, is dat ik geen goede opvoeding heb gehad, waardoor ik niet de juiste 
handelingen heb geleerd. Dit ben ik nu aan het proberen mezelf te leren, en ook 
mijn beste vriendin helpt me hier erg goed mee. Zij weet hoe ik ben en wat ik aan 
mezelf wil veranderen. Ik heb haar dan ook verteld wat ik anders zou willen hebben. 
Ik probeer wel altijd goede keuzes te maken voor later, ook al lijden daar dingen van 
die op dit moment in mijn leven belangrijk zijn. Dit lukt lang niet altijd, en misschien 
wil ik later wel heel andere dingen dan ik nu voor ogen heb. 
 
B 
Als het wel overeen komt met wat ik belangrijk vind, voelt het vaak goed dat ik 
bepaalde keuzes heb gemaakt. Dit is op het moment niet altijd even fijn, omdat je 
het misschien anders had gehad voor de dag zelf, maar je weet dat het beter voor je 
is op langer termijn. En niet eens voor jezelf, maar ook voor anderen! Ik vind niet 
egoïstisch zijn ook erg belangrijk. Door egoïsme maken mensen vaak verkeerde 
keuzes die op dat moment misschien beter zijn, maar die op langer termijn erg 
nadelig zijn. Bijvoorbeeld het stelen van geld. Het is fijn voor je, omdat je dan geld 
hebt. Maar je kunt er wel een strafblad van krijgen, waar je je hele leven nog last van 
kan hebben! 
 
C 
Als het niet overeen komt, voel ik me meestal niet zo goed. Maar soms is het juist 
beter dat je dat doet, omdat het dan in het voordeel kan zijn van anderen. Soms kun 
je beter jezelf ‘opgeven’ en je eigen gevoelens weglaten voor een ander. Ooit krijg je 
dit heus nog wel terugbetaalt, als het tenminste een goede vriend e.d. is die veel om 
je geeft. En anders weet je meteen dat het geen goede vriend voor je is, en kun je 
hem ‘verlaten’. Het leert je erg veel van het leven! 
 
 
Opdracht 3 
 
Het is een erg leuke opdracht. Het is goed om alles voor mijzelf eens op een rijtje te 
zetten. Ook ben ik deel van een onderzoek, dus eigenlijk is het alleen maar nuttig.  
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Janneke Coolen 
17 Jaar 
Vrouw 
4havo 
Natuur en gezondheid 
 
Opdracht 1 
 
Wat ik belangrijk vind in mijn leven is vooral later een goede baan hebben. Ik kom 
van het vmbo af, heb mijn diploma gehaald en zit nu op de havo. Ik heb hier voor 
gekozen, om een hogere opleiding te kunnen gaan doen. Natuurlijk hoop ik de havo 
te halen en later een goede baan te krijgen. Na de havo wil ik de opleiding 
verpleegkundige gaan volgen. Waar? Dat weet ik nog niet precies. Ik vind omgaan 
met mensen heel belangrijk, het vergroot je sociale contacten.  
 
Ook vind ik het leuk om mensen te verzorgen en hun beter te maken, zodat je echt 
een gevoel hebt gekregen, mijn doel is gelukt. Na schooltijd doe ik ook nog aan 
korfbal. Dit vind ik heel leuk en hierbij heb ik mijn ontspanning na het leren. Ook vind 
ik het gezellig om leuke dingen met mijn vriendinnen te gaan doen. Verder vind ik de 
omgang van mijn familie en vrienden belangrijk in mijn leven. Je kunt bij hun terecht 
als je het moeilijk hebt. En je kunt er voor hun zijn als hun het moeilijk hebben. 
 
In de toekomst hoop ik een leuke baan te hebben, een knus huisje en een 
gezinnetje. Speciale dromen heb ik niet, alleen het lijkt me heel leuk om bijv. een 
half jaar naar een 3de wereld landen te gaan, om daar mensen te gaan verzorgen.  
 
Als ik straks studeer, vind ik het fijn om mijn vriendinnen elke week nog een keer te 
zien om gewoon even bij te kletsen. 
Gezondheid staat voorop dus hoop dan ook, dat ik, familie en vriendinnen gezond 
blijven. 
 
Opdracht 2 
 
A:  
Dat wat ik echt belangrijk vind in mijn leven probeer ik uit te leven. Met mijn 
schoolkeuze ben ik tevreden. Eerste instantie zou ik niet naar de havo mogen omdat 
ik een onvoldoende stond voor engels. Hier baalde ik echt van. Ik heb nu hele goede 
punten op de havo en dit had ik ook niet verwacht. Ik ben echt blij dat ik voor deze 
keuze heb gekozen. Mijn profiel natuur en gezondheid, heb ik nodig voor mijn latere 
opleiding.. Ik vind het profiel goed bij mijn passen, af en toe zijn de vakken wel wat 
moeilijker, maar om dan extra je aandacht aan de stof te besteden, lukt het me toch 
weer.  
 
Het leven loopt zoals het loopt, waarin ook dingen gebeuren die je liever niet had 
mee willen maken, zoals. De moeder van een vriendin van mij, is heel ernstig ziek. 
Ze heeft al 3 jaar kanker en nu een klein jaartje heeft ze uitzaaiingen naar haar 
hersenen. Haar leven word gerekt door medicijnen. Haar grootste wens is om een 
groot feest te geven met haar 50ste verjaardag. Deze wens is nu 2 weken geleden in 
vervulling gegaan, haar moeder heeft er erg van genoten.  
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Mijn vriendin heeft het erg moeilijk mee. We steunen haar heel veel en zullen er ook 
altijd voor haar zijn. Af en toe weet ik zelf niet wat ik moet doen, hoe ik moet 
reageren als ze weer wat verteld. Ik vind het niet gemakkelijk om hier mee om te 
gaan, maar toch kies ik er voor, om er voor haar te zijn. Als er snachts iets is mag ze 
mij altijd bellen.  
 
B:  
Mijn keuze om naar de havo gegaan heb ik gedaan, om later een betere baan te 
krijgen en voor een hogere opleiding te kiezen. Dit lukt me om altijd mijn huiswerk te 
maken, soms heb ik hier geen zin in, maar daar moet je dan even door heen bijten. 
Ik kan me ook niet overwegen om niet voor een proefwerk te leren, als ik niet zo 
leren zou ik helemaal in paniek raken, dit klinkt misschien heel raar, maar ik vind het 
gewoon belangrijk om goede punten te halen. 
 
Mijn keuze om mijn vriendin zo goed te steunen vind ik heel belangrijk. Ik doe dit 
omdat het bij vriendschap hoort, mijn vriendin moet haar gevoelens ook kwijt kunnen 
en moet haar verhalen ook kunnen vertellen. Je moet er gewoon voor je vriendin 
zijn, zou ik dat niet doen, dan vind ik mijn eigen geen vriendin. Dit lukt me om tegen 
haar te zeggen, dat ik er altijd voor haar ben. En dat ze naar me toe kan komen, als 
ze weer in een dipje zit. Ik voel me hier goed bij, zo heb ik het gevoel dat ik hier 
iemand bij gerust stelt en zodat zij het gevoel heeft dat ik er echt voor haar ben. 
 
 
Opdracht 3 
 
Ik vind het moeilijk om een verhaal te type over mijn toekomst. Want je weet niet hoe 
het verloopt. Ik vind deze opdracht best leuk om te doen, je denkt er over na wat je 
later wilt doen. En of deze manier bij je past… 
 
 


