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Abstract
Purpose: The purpose of this study is to evaluate the effects of substance use,
delinquency, being bullied, being a bully and social anxiety upon school motivation of
boys and girls in early adolescence. Gender will be incorporated as a moderator.
Method: Quantitative research was conducted in the form of a survey for 516 students
from HAVO/VWO, first and second grade. Subsequently, multiple regression analyzes
were performed to test the model and the moderation effect. Results: The results show
that all the independent variables together make a significant contribution to the
explained variance in the motivating learning attitudes and the demotivating learning
attitudes (R2 = .11 R2 = .10, respectively). Both can be classified as a moderate effect.
The results show that the substance use, delinquency and being a bully have a significant
negative effect on the motivating learning attitudes and being bullied has a significant
positive effect on the motivating learning attitudes (p < .05). The results also show that
delinquency, being bullied, being a bully and social anxiety have a significant positive
effect both on the demotivating learning attitudes (p < .05). Gender has a moderation
effect on the motivating learning attitudes for delinquency and being bullied.
Conclusion: The results are partly consistent with previous research. Substance use,
delinquency and being a bully are negatively related to persistence in school. In addition,
it appears that delinquency, being bullied, being a bully and social anxiety have a positive
effect on the demotivating learning attitudes. Delinquency, being bullied, being a bully
and social anxiety are positively related to factors that may hinder the learning process
of a student. Recommendations focus mainly on the further investigation of school
motivation in conjunction with the independent variables.
Samenvatting
Doel: Het doel van dit onderzoek is het toetsen van het effect van middelengebruik,
delinquentie, gepest worden, zelf pesten en sociale angst op schoolmotivatie van jongens
en meisjes in de vroege adolescentie. Hierbij is sekse opgenomen als moderator.
Methode: Er is kwantitatief onderzoek uitgevoerd in de vorm van een enquête bij 516
leerlingen van het HAVO/VWO, eerste en tweede klas. Over deze onderzoekssteekproef
werden meervoudige regressieanalyses uitgevoerd om het model en het moderatie-effect
te toetsen. Resultaten: Uit de resultaten blijkt dat alle onafhankelijke variabelen samen
een significante bijdrage leveren aan de verklaarde variantie in motiverende leerattitudes
en demotiverende leerattitudes. De resultaten laten zien dat middelengebruik,
delinquentie en zelf pesten een significant negatief effect hebben op motiverende
leerattitudes en gepest worden een significant positief effect op motiverende
leerattitudes. Delinquentie, gepest worden, zelf pesten en sociale angst hebben een
significant positief effect op demotiverende leerattitudes. Het effect van delinquentie en
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gepest worden op motiverende leerattitudes varieert naar sekse. Conclusie: De
gevonden resultaten komen deels overeen met eerder onderzoek. Middelengebruik,
delinquentie en zelf pesten hangen negatief samen met volharding op school. Daarnaast
blijkt dat delinquentie, gepest worden, zelf pesten en sociale angst een positief effect
hebben op de demotiverende leerattitudes. Delinquentie, gepest worden, zelf pesten en
sociale angst hangen positief samen met factoren die het leerproces van een leerling
kunnen belemmeren. Aanbevelingen richten zich met name op het nader onderzoeken
van schoolmotivatie in combinatie met de onafhankelijke variabelen.
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Het Effect van Middelengebruik, Delinquentie, Gepest worden, zelf Pesten en Sociale
Angst op de Schoolmotivatie van Jongens en Meisjes in de Vroege Adolescentie
In de vroege adolescentie nemen schoolmotivatieproblemen van leerlingen
extreem toe waardoor de schooluitval binnen deze leeftijdscategorie hoog is (Peetsma,
Hascher, Van der Veen, & Roede, 2005; Rijken & Harms, 2002; Van den Berg, 2007).
Deze schoolmotivatieproblemen kunnen resulteren in een zesjescultuur, verstoring van
de klassenorde, het niet aanwezig zijn tijdens de les en vroegtijdige schoolverlating (Pels,
Jonkman, & Drost, 2011). Leerlingen die hun opleiding niet afmaken lopen een verhoogd
risico op langdurige werkloosheid (Van den Berg, 2007). Deze gevolgen vormen zowel
nationaal als internationaal een groot probleem (Peetsma et al., 2005). Het is daarom
van groot belang te weten welke factoren van invloed zijn op schoolmotivatie. Dit maakt
het namelijk mogelijk om op een effectieve wijze preventieve interventies in te zetten
waardoor de schoolmotivatie van vroege adolescenten kan worden versterkt.
In de wetenschappelijke literatuur komt het begrip schoolmotivatie – met name in
combinatie met de onafhankelijke variabelen – nauwelijks aan bod, maar wordt er
gesproken over aan schoolmotivatie gerelateerde begrippen, zoals schooluitval en
schoolprestaties. Omdat er tot op heden weinig onderzoek is gedaan naar het effect van
deze onafhankelijke variabelen op schoolmotivatie, zal dit onderzoek een verrijking zijn
voor de huidige wetenschappelijke literatuur. In dit onderzoek zal het effect van
middelengebruik, delinquentie, gepest worden, zelf pesten en sociale angst op de
schoolmotivatie van jongens en meisjes in de vroege adolescentie onderzocht worden.
Schoolmotivatie
Gemotiveerde leerlingen hebben energie en gedrevenheid om te leren, effectief te
werken, zich aan te passen aan het beleid van de school, schoolprestaties te verbeteren
en hard te werken aan het verhogen van hun capaciteiten (Ferreira, Cardoso, &
Abrantes, 2011; Martin, 2004; Martin, 2007; Tüysüz, Yildiran, & Demirci, 2010; Van
Nuland, 2011). Uit onderzoek van Martin (2004) is gebleken dat motivatie een grote rol
speelt bij leerlingen om van de schooltijd te genieten, met plezier naar school te gaan en
goed op school te willen presteren.
Motivatie bestaat uit intrinsieke en extrinsieke aspecten. Intrinsieke motivatie
wordt gekenmerkt door het uitvoeren van een taak, omdat iemand dit interessant vindt.
Bij extrinsieke motivatie wordt de taak uitgevoerd, omdat er een beloning volgt die
buiten die taak ligt (Ratelle, Guay, Vallerand, Larose, & Senécal, 2007; Verkuyten &
Brug, 2003). Hoewel wetenschappelijke literatuur naar extrinsieke motivatie zeer gering
is, blijkt intrinsieke motivatie veelbesproken. De intrinsieke motivatie van leerlingen
verbetert als ze aangemoedigd worden in een omgeving waarin ze zich gesteund voelen
en uitdagende taken mogen uitvoeren (Schuit, De Vrieze, & Sleegers, 2011; Urdan &
Schoenfelder, 2006). Zo kan de intrinsieke motivatie van leerlingen bijvoorbeeld
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versterkt worden doordat een leraar een dynamische en enthousiaste stijl hanteert en de
leerlingen autonomie biedt. Leerlingen die intrinsiek gemotiveerd zijn blijken
zelfstandiger, leergieriger, zekerder, volhardender en gedisciplineerder te zijn. Dit kan
resulteren in goede schoolprestaties van leerlingen en het gevoel competent genoeg te
zijn om het studieniveau te beheersen (Fredericks, Blumenfeld, & Paris, 2004; Gottfried,
1990; Patrick, Hisley, & Kempler, 2000; Ryan & Deci, 2000; Ryan & Grolnick, 1986;
Sheldon, Ryan, Rawsthorne, & Deci, 1997; Steinmayr & Spinath, 2009; Tüysüz et al.,
2010; Van Nuland, 2011).
Schoolmotivatie wordt volgens Liem en Martin (2011) onderverdeeld in
motiverende leerattitudes en demotiverende leerattitudes. Motiverende leerattitudes
hebben betrekking op houdingen en gedragingen die het leerproces van een leerling
kunnen bevorderen, zoals zelfvertrouwen. Demotiverende leerattitudes hebben
daarentegen betrekking op houdingen en gedragingen die het leerproces van een leerling
kunnen belemmeren, zoals angst.
Effect van Middelengebruik op Schoolmotivatie
Middelengebruik zal in dit onderzoek worden afgebakend als het nuttigen van
alcohol en het roken van sigaretten. Verschillende onderzoeksresultaten hebben laten
zien dat het nuttigen van alcohol in verband wordt gebracht met een vermindering in
schoolmotivatie (Bryant, Schulenberg, O’Malley, Bachman, & Johnston, 2003; Ter Bogt,
Van Lieshout, Doornwaard, & Eijkemans, 2009).
Uit onderzoek van Andrews en Duncan (1997) is gebleken dat het effect van
roken op schoolmotivatie significant en reciproque is. Dit betekent dat het effect van
roken op schoolmotivatie twee kanten op werkt. Aan de ene kant zorgt het roken van
sigaretten voor een vermindering in schoolmotivatie en aan de ander kant kan een lage
schoolmotivatie een aanzet zijn voor het gaan roken.
Schoolsucces en hoge schoolprestaties zorgen er voor dat adolescenten minder
gebruik maken van middelen, zoals alcohol en sigaretten (Ciairano, Molinengo, Bonino,
Miceli, & Van Schuur, 2009; Piko & Kovàcs, 2010). Uit ander onderzoek is gebleken dat
een toename in alcoholgebruik een voorspeller is van lage academische verwachtingen
en de kans vergroot op het vroegtijdig uitvallen in het middelbaar onderwijs (Sander,
Field, & Diego, 2001; Zimmerman & Schmeelk-Cone, 2003).
In de wetenschappelijke literatuur is verder nauwelijks recente informatie
beschikbaar over de effecten van middelengebruik op schoolmotivatie. Wel wordt er
gesproken over aan schoolmotivatie gerelateerde begrippen, zoals schoolsucces en
schoolprestaties. Het is daarom interessant om onderzoek te doen naar de invloed van
middelengebruik op schoolmotivatie.
Effect van Delinquentie op Schoolmotivatie
Delinquentie is het vertonen van gedragingen die volgens de wet strafbaar zijn
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(Van der Laan & Blom, 2011). In dit onderzoek wordt delinquentie beperkt tot het
begaan van kleine vergrijpen, ook wel aangeduid als overtredingen. Uit onderzoek van
French en Conrad (2001) is gebleken dat delinquentie een voorspeller is van schooluitval.
Ook bleek uit verwante onderzoeken dat delinquentie de betrokkenheid of binding van de
jongere bij zijn school verlaagt (Thornberry, Lizotte, Krohn, Farnworth, & Joon Jang,
1991; French & Conrad, 2001). De betrokkenheid van de jongere bij zijn school kan
vanuit de sociale bindingstheorie als buffer worden gezien. Hirschi (1979) heeft namelijk
gesteld dat wanneer een individu sterke persoonlijke en/of institutionele bindingen bezit,
deze persoon niet snel delinquent gedrag zal vertonen, omdat degene dan het risico loopt
om deze binding te verliezen. Wanneer deze bindingen echter zwak of afwezig zijn, dan
zal de kans op delinquentie toenemen (Hirschi, 1979). Oftewel, delinquentie zorgt ervoor
dat de betrokkenheid of binding van de jongere bij zijn school kan verminderen, wat de
schoolmotivatie vervolgens negatief beïnvloedt (French & Conrad, 2001; Thornberry et
al., 1991).
Er is literatuur beschikbaar waarin delinquentie in verband wordt gebracht met
aan schoolmotivatie gerelateerde begrippen. Daarentegen wordt in de literatuur weinig
aandacht geschonken aan het directe effect van delinquentie op schoolmotivatie. Deze
ontbrekende kennis maakt onderzoek hiernaar interessant.
Effect van Gepest worden op Schoolmotivatie
Olweus (1994) heeft gepest worden gedefinieerd als het herhaaldelijk en over
langere tijd blootgesteld zijn aan negatieve acties van één of meerdere medeleerlingen.
Gepest worden wordt veelvuldig in verband gebracht met aan schoolmotivatie
gerelateerde begrippen. Zo is het opvallend dat zowel lage als hoge schoolprestaties
vaker voor lijken te komen bij leerlingen die gepest worden door leeftijdsgenoten
(Johnson et al., 2002; Ladd, 1990). Daarnaast bleken gepeste leerlingen school vaker te
vermijden dan populaire of modale leerlingen (Ladd, 1990). Tenslotte is gebleken dat
afgewezen leerlingen een minder positieve beleving hebben van school. Skues,
Cunningham en Pokharel (2005) hebben uit onderzoek geconcludeerd dat leerlingen die
slachtoffer zijn van pesten een lagere eigenwaarde rapporteren in vergelijking met
medeleerlingen. Daarnaast zouden zij zich minder verbonden voelen met medeleerlingen,
docenten en school en zich minder gemotiveerd voelen om op school te presteren.
Gepest worden heeft een grote invloed op aan schoolmotivatie gerelateerde
begrippen. Het is daarom belangrijk om aandacht te schenken aan het effect van gepest
worden op schoolmotivatie.
Effect van zelf Pesten op Schoolmotivatie
Zelf pesten wordt in dit onderzoek gedefinieerd als het opzettelijk en herhaaldelijk
agressief handelen bij één of meerdere personen met als doel de ander te beschadigen.
De agressie die daarbij gebuikt wordt kan zowel fysieke (slaan, schoppen, etc.) als

Running head: EFFECT VAN MIDDELENGEBRUIK, DELINQUENTIE,
GEPEST WORDEN, ZELF PESTEN EN SOCIALE ANGST OP SCHOOLMOTIVATIE

7

verbale (bedreigen, schelden, etc.) en ook relationele (verspreiden van roddels,
beïnvloeden van sociale relaties) vormen aannemen (Bradshaw, Waasdorp, Goldweber, &
Johnson, 2013; Swearer, Espelage, Vaillancourt, & Hymel, 2010; Yang & Salmivalli,
2013).
Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen die zelf pesten lagere schoolprestaties
leveren dan leerlingen die niet pesten. Daarnaast onderschatten leerlingen die zelf pesten
hun eigen capaciteiten (Ma, Phelps, Lerner, & Lerner, 2009). Mogelijk vormt zelf pesten
een risicofactor voor de schoolmotivatie van degene die pest. Tot op heden is hier in de
wetenschappelijke literatuur nauwelijks aandacht aan geschonken. Het ontbreken van
deze informatie maakt onderzoek naar deze veronderstelde relatie interessant.
Effect van Sociale Angst op Schoolmotivatie
Een sociale fobie of sociale angststoornis wordt in de Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders-IV Text Revision (DSM-IV-TR) omschreven als een duidelijke
en aanhoudende angst voor sociale situaties of situaties waarin gepresteerd moet
worden. In deze situaties krijgt de betreffende persoon te maken met onbekende mensen
of mogelijke kritiek en ontstaat er angst voor het gedragen op een vernederende of
gênante manier (American Psychiatric Association, 2000; Van Lieshout, 2009).
Dit onderzoek zal zich richten op sociale angst. Leerlingen met sociale angst
hebben een verhoogde kans op aan schoolmotivatie gerelateerde zaken als slechte
schoolprestaties, vroegtijdig schooluitval en het overdoen van een schooljaar (Beidel,
Turner, & Morris, 1999; Stein & Kean, 2000). Er is op dit moment weinig tot niets bekend
over het effect van sociale angst op schoolmotivatie. Het ontbreken van deze informatie
maakt onderzoek hiernaar interessant.
Sekseverschillen
Onderzoeksresultaten hebben laten zien dat er geringe verschillen in
schoolmotivatie bestaan tussen jongens en meisjes. Jongens beschikken over het
algemeen over minder schoolmotivatie dan meisjes (Herweijer, 2008; Traag & Van der
Velden, 2008). Volgens Martin (2004) bestaat er geen verschil in het soort motivatie dat
jongens en meisjes tonen. Dit in tegenstelling tot onderzoeksresultaten van Ratelle en
collega’s (2007). Zij hebben namelijk geconstateerd dat meisjes in vergelijking met
jongens over een hogere intrinsieke en een lagere extrinsieke motivatie beschikken. Deze
bevindingen maken onderzoek naar schoolmotivatie bij zowel jongens als meisjes
interessant.
Uit onderzoek van het Trimbos instituut (2012) is gebleken dat sekseverschillen in
het nuttigen van alcohol en het roken van sigaretten relatief klein zijn. Zo bleek
dronkenschap bij jongens en meisjes even vaak voor te komen. Wel komen
sekseverschillen naar voren als er wordt gekeken naar de intensiteit van het
alcoholgebruik en het roken van sigaretten. Jongens roken meer sigaretten per dag,
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drinken vaker alcohol en drinken tijdens dit gebruik ook meer dan meisjes. Overmatig
alcoholgebruik komt bij jongens vaker voor dan bij meisjes.
Kijkend naar sekseverschillen in delinquentie blijkt uit onderzoek van Junger-Tas,
Steketee en Moll (2008) dat meisjes minder strafbare feiten plegen dan jongens.
Onderzoek van Van der Laan en Blom (2011) heeft dit bevestigd. Zij toonden namelijk
aan dat Nederlandse jongens anderhalf keer vaker een delict hebben gepleegd dan
Nederlandse meisjes in 2010. Jongens zijn veelal verantwoordelijk voor geweldsdelicten,
vermogensdelicten, vernielingen en verstoring van de openbare orde (Sprott, 2004).
Uit onderzoek is gebleken dat jongens vaker pesten en gepest worden (Juvonen,
Graham, & Schuster, 2003). Daarnaast bevinden jongens zich vaker in de rol van pester,
bekrachtiger en helper, en bevinden meisjes zich vaker in de rol van bijstander of
verdediger (Salmivalli, 1999). Jongens pesten over het algemeen zowel jongens als
meisjes, terwijl meisjes voornamelijk hetzelfde geslacht pesten (Clarke & Kiselica, 1997).
Onderzoek van Ranta en collega’s (2007) heeft laten zien dat er sekseverschillen
in sociale angst bestaan. Meisjes laten namelijk meer sociale angstsymptomen zien dan
jongens.
Sekse als Moderator
Uit onderzoek van Ter Bogt en collega’s (2009) is gebleken dat middelengebruik
expliciet bij meisjes de schoolmotivatie in gevaar brengt. Kijkend naar delinquentie heeft
sekse geen modererend effect op schoolse betrokkenheid (Hirschfield en Gasper, 2011).
In de literatuur is verder weinig tot geen aandacht besteed aan sekse als moderator op
het effect van gepest worden, zelf pesten en sociale angst op schoolmotivatie.
Uit wetenschappelijk onderzoek naar sekseverschillen is gebleken dat meisjes
minder strafbare feiten plegen en meer sociale angstsymptomen vertonen dan jongens.
Ook is gebleken dat jongens vaker pesten en gepest worden. Naar aanleiding van deze
bevindingen wordt een moderator effect verwacht, namelijk dat sociale angst meer effect
heeft op schoolmotivatie bij meisjes dan bij jongens, omdat meisjes meer symptomen
van sociale angst tonen. Daarnaast wordt er verwacht dat delinquentie, zelf pesten en
gepest worden bij jongens meer effect hebben op schoolmotivatie dan bij meisjes, omdat
jongens vaker pesten, gepest worden en meer strafbare feiten plegen.
In wetenschappelijke literatuur wordt er onderzoek gedaan naar sekseverschillen
binnen de afzonderlijk variabelen, maar veelal blijft het moderatie-effect van sekse
onbesproken. Dit is de reden waarom sekse in dit onderzoek zal worden meegenomen als
moderator. Er zal gekeken worden of het effect van middelengebruik, delinquentie,
gepest worden, zelf pesten en sociale angst op schoolmotivatie varieert naar sekse.
Methode
Steekproef
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Er is in het voorjaar van 2014 kwantitatief onderzoek uitgevoerd in de vorm van
een enquête. De onderzoekssteekproef betrof 516 leerlingen uit de eerste en tweede klas
HAVO/VWO. Deze leerlingen waren geselecteerd op basis van een selecte steekproef. In
verband met de moeilijkheidsgraad van de vragenlijst werd er gekozen om deze enkel af
te nemen bij HAVO/VWO klassen. De onderzoekssteekproef bestond uit 290 personen
van het vrouwelijke geslacht (56,2%) en 226 personen van het mannelijke geslacht
(43,8%). De jongste respondent was 11 jaar oud en de oudste respondent was 15 jaar
oud. De gemiddelde leeftijd was 13,0 (SD = 0.69). Met betrekking tot het geboorteland
van de respondenten kwam 98,3% van de respondenten uit Nederland. De leerlingen
hebben geheel vrijwillig, anoniem en met toestemming van ouder(s)/verzorger(s)
deelgenomen aan het onderzoek.
Meetinstrumenten
Schoolmotivatie.
In dit onderzoek was schoolmotivatie de afhankelijke variabele en werd
gedefinieerd als de energie en drijfveer van een student om iets te leren, effectief te
werken en zijn potentie te bereiken, en het gedrag dat naar aanleiding van deze energie
en drijfveer ontstaat (Martin, 2007). Schoolmotivatie werd gemeten aan de hand van
‘The Motivation and Engagement Scale’, welke naar het Nederlands is vertaald (Lifelong
Achievement Group, 2012). De responscategorieën werden ingedeeld in een
zevenpuntsschaal (1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = een beetje mee
eens, 4 = niet mee oneens/niet mee eens, 5 = een beetje mee eens, 6 = mee eens, 7 =
helemaal mee eens) en de vragenlijst bestond uit 10 items. Na de factoranalyse werd er
onderscheid gemaakt tussen twee constructen, namelijk motiverende leerattitudes en
demotiverende leerattitudes. Het construct motiverende leerattitudes (‘Iets leren op
school is belangrijk voor mij’) bestond uit vijf onderliggende kernelementen, namelijk
zelfvertrouwen, waardering van de school, planning, taakmanagement en volharding. De
eerste factor verklaarde 25,9% van de variantie in schoolmotivatie. De factorladingen
varieerden van .49 tot .73. Het construct demotiverende leerattitudes (‘Ik ben vaak
onzeker over hoe ik het kan voorkomen dat ik het slecht doe op school’) bestond ook uit
vijf onderliggende kernelementen, namelijk angst, vermijding van mislukkingen,
onzekerheid, zelfondermijning en terugtrekking. De tweede factor verklaarde 20,6% van
de variantie in schoolmotivatie. De factorladingen varieerden van .25 tot .75. In dit
onderzoek werden motiverende leerattitudes als afhankelijke variabele in model 1
opgenomen en werden demotiverende leerattitudes als afhankelijke variabele in model 2
opgenomen.
De betrouwbaarheid van de scores op ‘The Motivation and Engagement Scale’ was
voldoende, de Cronbach’s Alpha ligt tussen de .77 en .79 (Liem & Martin, 2011). In deze
steekproef was de betrouwbaarheid van motiverende leerattitudes α = .70 en de
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betrouwbaarheid van demotiverende leerattitudes α = .65. De score op de schaal
motiverende leerattitudes werd berekend aan de hand van het gemiddelde over de vijf
items, evenals de score op de schaal demotiverende leerattitudes.
Middelengebruik.
Middelengebruik was in dit onderzoek een onafhankelijke variabele en bracht het
roken van sigaretten en drinken van alcohol in kaart. Middelengebruik werd gemeten aan
de hand van drie items, waarvan twee items het drinken van alcohol betroffen en één
item het roken van sigaretten. De responscategorieën betreffende het item over roken
(‘Welke van de volgende uitspraken past het beste bij jou?’) werden ingedeeld in een
negenpuntsschaal (1 = ik heb nooit gerookt, zelfs niet een trekje, 2 = ik heb roken
weleens uitgeprobeerd, maar nu niet meer, 3 = ik ben gestopt, ik rookte altijd minder
dan 1 keer per week, 4 = ik ben gestopt, nadat ik een tijd minstens 1 keer per week heb
gerookt, 5 = ik probeer roken af en toe uit, 6 = ik rook minder dan 1 keer per maand, 7
= ik rook niet wekelijks, maar tenminste 1 keer per maand, 8 = ik rook niet dagelijks,
maar minstens 1 keer per week, 9 = ik rook dagelijks).
De responscategorieën betreffende de items over alcoholgebruik (‘Hoe vaak heb je
de laatste 4 weken alcohol gedronken?’ en ‘Hoe vaak in de afgelopen 4 weken heb je
meer dan 6 glazen alcoholhoudende drank gedronken?’) werden ingedeeld in een
zespuntsschaal (1 = geen alcohol gedronken, 2 = 1 tot 3 dagen in de 4 weken, 3 = 1 tot
2 dagen per week, 4 = 3 tot 4 dagen in de week, 5 = 5 tot 6 dagen per week, 6 = iedere
dag). De eerste factor verklaarde 48,6% van de variantie in middelengebruik. De
factorladingen varieerden van .63 tot .82.
Bovenstaande items werden gestandaardiseerd. Na verwijdering van één item uit
de originele vragenlijst was de betrouwbaarheid van deze steekproef α = .46. De score
op de schaal middelengebruik werd berekend aan de hand van de gemiddelde score over
de drie gestandaardiseerde items. Om te compenseren voor de lage betrouwbaarheid van
de score van middelengebruik werd er voor het toetsen van deze afzonderlijke variabele
een alpha level gehanteerd van 1%.
Delinquentie.
Delinquentie was in dit onderzoek een onafhankelijke variabele en was beperkt tot
het begaan van kleine vergrijpen, ook wel aangeduid als overtredingen (Van der Laan &
Blom, 2011). Delinquentie werd gemeten aan de hand van 15 items (‘Door de politie
opgepakt omdat je iets had gedaan’) (Baerveldt, 1992). De responsiecategorieën werden
ingedeeld in een vierpuntsschaal (1 = nooit, 2 = een keer, 3 = twee/drie keer, 4 = vier
keer of meer). De eerste factor verklaarde 21,1% van de variantie in delinquentie. De
factorladingen varieerden van .18 tot .71. In verband met het uitblijven van variantie,
werd besloten één item uit de originele vragenlijst te verwijderen. Na verwijdering van
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dit item was de betrouwbaarheid in deze steekproef α = .71. De score op de schaal
delinquentie werd berekend aan de hand van de gemiddelde score over de 15 items.
Gepest worden.
Gepest worden was een onafhankelijke variabele en werd gemeten aan de hand
van de Nederlandse vertaling van de Olweus Bully/Victim Questionnaire (Kyriakides,
Kaloyirou, & Lindsay, 2006). Deze vragenlijst meet zowel zelf pesten als gepest worden.
De responsiecategorieën voor gepest worden (‘Andere kinderen op school hebben valse
geruchten over me verspreid’) werden gemeten aan de hand van een vijfpuntsschaal (0
= nooit, 1 = 1-2 keer, 2 = elke maand, 3 = 1 keer per week, 4 = vaker per week). De
eerste factor verklaarde 26,3% van de variantie in gepest worden. De factorladingen
varieerden van .07 tot .71. De betrouwbaarheid van deze vragenlijst was goed, de
Cronbach’s Alpha was hoger dan .80 (Kyriakides et al., 2006). In deze steekproef was de
betrouwbaarheid α = .87. De score op de schaal gepest worden werd berekend aan de
hand van de gemiddelde score over de 24 items.
Zelf Pesten.
Zelf pesten was ook een onafhankelijke variabele en werd gemeten aan de hand
van de Nederlandse vertaling van de Olweus Bully/Victim Questionnaire (Kyriakides et
al., 2006). De responsiecategorieën voor zelf pesten (‘Andere kinderen op school heb ik
van mijn groep buitengesloten’) werden gemeten aan de hand van een vijfpuntsschaal (0
= nooit, 1 = 1-2 keer, 2 = elke maand, 3 = 1 keer per week, 4 = vaker per week). De
eerste factor verklaarde 19,6% van de variantie in zelf pesten. De factorladingen
varieerden van .09 tot .69. De betrouwbaarheid van deze vragenlijst was goed, de
Cronbach’s Alpha was hoger dan .80 (Kyriakides et al., 2006). In deze steekproef was de
betrouwbaarheid α = .81. De score op de schaal zelf pesten werd berekend aan de hand
van de gemiddelde score over de 24 items.
Sociale Angst.
Tenslotte werd sociale angst als onafhankelijke variabele in dit onderzoek
meegenomen. Sociale angst werd gedefinieerd als een duidelijke en aanhoudende angst
voor sociale situaties of situaties waarin gepresteerd moet worden (American Psychiatric
Association, 2000; Van Lieshout, 2009). Sociale angst werd gemeten aan de hand van
een subschaal van de ‘Screen for Chilld Anxiety Related Emotional Disorders’ (SCARED)
(Muris, Bodden, Hale, Birmaher, & Mayer, 2007). De gehele vragenlijst bestond uit 38
items, waarbij sociale angst werd gemeten aan de hand van vier items uit de subschaal
sociale angst (‘Ik ben niet graag met onbekende mensen’). De responscategorieën
werden ingedeeld in een driepuntsschaal (1 = bijna nooit, 2 = soms, 3 = vaak). De
eerste factor verklaarde 66,4% van de variantie in sociale angst. De factorladingen
varieerden van .77 tot .86. De betrouwbaarheid van de SCARED werd volgens de COTAN
als voldoende beoordeeld. Echter werd er niet gesproken over de betrouwbaarheid van
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de subschaal sociale angst. In deze steekproef was de betrouwbaarheid van de subschaal
sociale angst α = .83. De score op de subschaal sociale angst werd berekend aan de
hand van de gemiddelde score over de vier items.
Moderator
Sekse werd in dit onderzoek meegenomen als moderator. Dit houdt in dat er werd
gekeken of het effect van middelengebruik, delinquentie, gepest worden, zelf pesten en
sociale angst op schoolmotivatie anders was voor jongens dan voor meisjes.
Bij het toetsen van een moderatie-effect werd een alpha level van 5% gehanteerd.
Data-analyse
Middelengebruik
Motiverende
leerattitudes

Delinquentie
Gepest worden

Demotiverende
leerattitudes

Zelf pesten
Sociale angst

Sekse
Figuur 1. Conceptueel model voor de invloed van middelengebruik, delinquentie, gepest
worden, zelf pesten en sociale angst op schoolmotivatie met sekse als moderator.
De afhankelijke variabele schoolmotivatie, die is opgedeeld in motiverende
leerattitudes en demotiverende leerattitudes, en de onafhankelijke variabelen
middelengebruik, delinquentie, gepest worden, zelf pesten en sociale angst werden
gemeten op interval meetniveau. Om het effect van de onafhankelijke variabelen op de
schoolmotivatie van jongens en meisjes in de vroege adolescentie te onderzoeken werd
een meervoudige regressieanalyse uitgevoerd. Er werd gekozen voor een meervoudige
regressieanalyse, waardoor de onafhankelijke variabelen tegelijkertijd onderzocht en
gecorrigeerd konden worden voor onderlinge samenhang. De regressieanalyse werd
getoetst met een alpha level van 5%. Middelengebruik vormde hierop een uitzondering,
deze werd getoetst met een alpha level van 1%. De analyses werden uitgevoerd met
behulp van SPSS 20. De nulhypothese luidde als volgt: ‘H0: Er is geen effect van
middelengebruik, delinquentie, gepest worden, zelf pesten en sociale angst op de
schoolmotivatie bij jongens en meisjes in de vroege adolescentie’.
Resultaten

Running head: EFFECT VAN MIDDELENGEBRUIK, DELINQUENTIE,
GEPEST WORDEN, ZELF PESTEN EN SOCIALE ANGST OP SCHOOLMOTIVATIE

13

De onderzoekssteekproef bestond uit een totaal van 516 leerlingen, waarvan 226
van het mannelijke geslacht en 290 van het vrouwelijke geslacht. Er werd gebruik
gemaakt van een meervoudige lineaire regressieanalyse om te onderzoeken of
schoolmotivatie kon worden voorspeld aan de hand van een model waarin
middelengebruik, delinquentie, gepest worden, zelf pesten, sociale angst en sekse zijn
opgenomen. Voor model 1, model 2 en de afzonderlijke variabelen, met uitzondering van
middelengebruik, werd een significantieniveau van p < .05 gehanteerd. Middelengebruik
werd getoetst met een significantieniveau van p < .01.
Daarnaast werd onderzocht of het effect van middelengebruik, delinquentie,
gepest worden, zelf pesten en sociale angst op schoolmotivatie varieerde naar sekse.
Om het moderatie-effect te onderzoeken werden de analyses apart voor jongens en
meisjes uitgevoerd. Vervolgens werden de resultaten uit deze analyses met elkaar
vergeleken. Er was sprake van een moderatie-effect als de ongestandaardiseerde
regressiecoëfficiënt (B) van een modelvariabele bij zowel jongens als meisjes buiten het
betrouwbaarheidsinterval van de ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënt (B) van die
variabele bij het andere geslacht viel. Voor het toetsen van het moderatie-effect werd
een significantieniveau van p < .05 gehanteerd.
Model 1
Naar verwachting zullen middelengebruik, delinquentie, gepest worden, zelf
pesten en sociale angst effect hebben op motiverende leerattitudes. Allereerst werd er
gekeken naar de significantie van het gehele model. De resultaten van de ANOVA
toonden aan dat alle onafhankelijke variabelen samen een significante bijdrage leverden
aan de verklaarde variantie (R2) in motiverende leerattitudes (zie Tabel 1). Dit werd
gekwalificeerd als een matig effect en betekent dat het gehele model een matig effect
heeft op motiverende leerattitudes.
De resultaten in Tabel 1 toonden aan dat sociale angst en sekse geen significante
voorspellers waren van motiverende leerattitudes (respectievelijk p = .654, p = .191).
Dit betekent dat deze variabelen geen effect hadden op motiverende leerattitudes.
Middelengebruik, delinquentie en zelf pesten bleken daarentegen een significant negatief
effect te hebben op motiverende leerattitudes (respectievelijk p < .001, p = .033, p =
.001). Dit betekent dat meer middelengebruik, meer delinquentie en meer zelf pesten
geassocieerd werden met een vermindering van motiverende leerattitudes. Daarnaast
bleek gepest worden een significant positief effect te hebben op motiverende
leerattitudes (p = .011). Dit betekent dat meer gepest worden geassocieerd werd met
een verhoging van motiverende leerattitudes.
Model 2
Naar verwachting zullen middelengebruik, delinquentie, gepest worden, zelf
pesten en sociale angst effect hebben op demotiverende leerattitudes. Allereerst werd er
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gekeken naar de significantie van het gehele model. De resultaten van de ANOVA
toonden aan dat alle onafhankelijke variabelen samen een significante bijdrage leverden
aan de verklaarde variantie (R2) in demotiverende leerattitudes (zie Tabel 1). Dit werd
gekwalificeerd als een matig effect en betekent dat het gehele model een matig effect
heeft op demotiverende leerattitudes.
De resultaten in Tabel 1 toonden aan dat de variabelen middelengebruik en sekse
geen significante voorspellers waren van demotiverende leerattitudes (respectievelijk p =
.427, p = .079). Dit betekent dat deze variabelen geen effect hebben op demotiverende
leerattitudes. Delinquentie, gepest worden, zelf pesten en sociale angst bleken
daarentegen een significant positief effect te hebben op demotiverende leerattitudes
(respectievelijk p = .049, p = .003, p = .015, p < .001). Dit betekent dat meer
delinquentie, gepest worden, zelf pesten en sociale angst geassocieerd werden met een
verhoging van demotiverende leerattitudes.
Tabel 1
Samenvatting Regressieanalyse van de Modelvariabelen op Motiverende Leerattitudes en
Demotiverende Leerattitudes (N = 516)
Model

Variabelen

B

SEB

β

p

Motiverende

Middelengebruik

-0.24

.07

-.17

< .001

leerattitudes

Delinquentie

-0.62

.29

-.10

.033

Gepest worden

0.42

.16

.12

.011

Zelf pesten

-1.01

.30

-.17

.001

Sociale angst

-0.04

.08

-.02

.654

Sekse

-0.12

.09

-.06

.191

Demotiverende

Middelengebruik

-0.06

.07

-.04

.427

leerattitudes

Delinquentie

0.64

.32

.10

.049

Gepest worden

0.53

.18

.14

.003

Zelf pesten

0.82

.33

.12

.015

Sociale angst

0.40

.09

.21

< .001

Sekse

0.18

.10

.08

.079

2
2
Noot. R motiverende leerattitudes = .10, p < .001. R demotiverende leerattitudes = .11, p < .001

Sekse als Moderator op Model 1
Vanuit de theoretische verdieping werd de verwachting uitgesproken dat sekse
een modererende invloed zou hebben op het effect van middelengebruik, delinquentie,
gepest worden, zelf pesten en sociale angst op motiverende leerattitudes. De resultaten
in Tabel 2 toonden aan dat de ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (B) voor
zowel jongens als meisjes met betrekking tot delinquentie en gepest worden buiten
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elkaars betrouwbaarheidsinterval vielen. Dit betekent dat het effect van delinquentie en
gepest worden varieerde naar sekse. De ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (B)
voor zowel jongens als meisjes met betrekking tot middelengebruik, zelf pesten en
sociale angst vielen echter binnen elkaars betrouwbaarheidsinterval. Dit betekent dat het
effect van deze onafhankelijke variabelen op motiverende leerattitudes niet varieerde
naar sekse.
Concluderend kan worden gesteld dat sekse voor het effect van zowel delinquentie
als gepest worden op motiverende leerattitudes een modererend effect heeft gehad.
Beide effecten bleken voor jongens groter dan voor meisjes. Dit betekent dat jongens die
delinquent gedrag vertonen of gepest worden, in vergelijking met meisjes, minder
werden belemmerd in hun motiverende leerattitudes.
Sekse als Moderator op Model 2
Vanuit de theoretische verdieping werd de verwachting uitgesproken dat sekse
een modererende invloed zou hebben op het effect van middelengebruik, delinquentie,
gepest worden, zelf pesten en sociale angst op demotiverende leerattitudes. De
resultaten in Tabel 2 toonden aan dat de ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (B)
voor zowel jongens als meisjes met betrekking tot middelengebruik, delinquentie, gepest
worden, zelf pesten en sociale angst binnen elkaars betrouwbaarheidsinterval vielen. Dit
betekent dat het effect van deze onafhankelijke variabelen voor beide groepen gelijk is
en dus niet varieerde naar sekse.
Concluderend kan worden gesteld dat sekse voor het effect van de onafhankelijke
variabelen geen modererend effect heeft gehad. Dit betekent dat jongens en meisjes
geen verschil lieten zien in het effect van middelengebruik, delinquentie, gepest worden,
zelf pesten en sociale angst op demotiverende leerattitudes.
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Tabel 2
Sekse als Moderator op het Effect van de Onafhankelijke Variabelen op Motiverende
Leerattitudes en Demotiverende Leerattitudes
Model

Variabelen

B

SEB

β

p

95% BI

Jongens (n = 226)
Motiverende

Middelengebruik

-0.20

.09

-.16

.019

[-0.37, -0.03]

leerattitudes

Delinquentie

-0.23

.35

-.05

.510

[-0,91, 0.46]

Gepest worden

0.88

.28

.23

.002

[0.33, 1.43]

Zelf pesten

-1.27

.36

-.26

.001

[-1.98, -0.55]

Sociale angst

-0.01

.12

-.00

.956

[-0.25, 0.24]

Meisjes (n = 290)
Middelengebruik

-0.28

.11

-.16

.011

[-0.49, -0.06]

Delinquentie

-1.58

.55

-.19

.004

[-2.66, -0.50]

Gepest worden

0.20

.20

.06

.317

[-0.20, 0.60]

Zelf pesten

-0.62

.60

-.07

.301

[-1.79, 0.56]

Sociale angst

-0.08

.10

-.04

.444

[-0.27, 0.12]

Jongens (n = 226)
Demotiverende

Middelengebruik

-0.07

.10

-.05

.467

[-0.27, 0.12]

leerattitudes

Delinquentie

0.40

.40

.07

.321

[-0.39, 1.19]

Gepest worden

0.44

.32

.10

.172

[-0.19, 1.08]

Zelf pesten

0.99

.42

.18

.019

[0.17, 1.81]

Sociale angst

0.40

.14

.18

.006

[0.12, 0.68]

Meisjes (n = 290)
Middelengebruik

-0.05

.12

-.02

.699

[-0.28, 0.19]

Delinquentie

1.31

.60

.15

.028

[0.14, 2.49]

Gepest worden

0.59

.22

.17

.008

[0.15, 1.02]

Zelf pesten

0.26

.65

.03

.684

[-1.01, 1.54]

Sociale angst

0.42

.11

.22

< .001

[0.21, 0.63]

2
2
Noot. BI = betrouwbaarheidsinterval. R motiverende leerattitudesJongens = .12, p = .001. R motiverende leerattitudesMeisjes = .11,
2
2
p < .001. R demotiverende leerattitudesJongens = .11, p < .001. R demotiverende leerattitudesMeisjes = .11, p < .001.

Conclusies en Discussie
Uit de literatuur bleek dat er weinig tot geen onderzoek is gedaan naar het begrip
schoolmotivatie. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft zich met name gericht op aan
schoolmotivatie gerelateerde begrippen zoals schoolprestaties, schooluitval en schoolse
betrokkenheid. Dit onderzoek heeft schoolmotivatie an sich gemeten en daarbij
invloedrijke variabelen meegenomen, waardoor schoolmotivatie body heeft gekregen. De
gevonden resultaten hebben inzichtelijk gemaakt welke variabelen de schoolmotivatie
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van leerlingen zowel belemmeren als faciliteren. Hierdoor kunnen interventies gericht op
het versterken van schoolmotivatie op een effectieve wijze worden ingezet. Dit is van
belang, omdat problemen in de schoolmotivatie kunnen resulteren in schooluitval met
mogelijk langdurige werkloosheid als gevolg.
Kijkend naar de resultaten afkomstig uit de meervoudige regressieanalyses,
bleken beide modellen significant. Dit betekent dat middelengebruik, delinquentie, gepest
worden, zelf pesten en sociale angst belangrijke voorspellers waren voor schoolmotivatie
van leerlingen in de vroege adolescentie. Wanneer deze bevindingen worden vergeleken
met vergelijkbare onderzoeksresultaten zouden er verschillen kunnen worden
geconstateerd. Deze discrepantie kan worden verklaard door het feit dat de variabelen
gecorrigeerd zijn voor onderlinge samenhang. Hierdoor heeft de samenstelling van
variabelen in dit onderzoek gezorgd voor een verrijking van de huidige wetenschappelijke
literatuur.
De regressieanalyse van de modelvariabelen op motiverende leerattitudes toonden
aan dat middelengebruik, delinquentie en zelf pesten significante negatieve voorspellers
waren van motiverende leerattitudes. Deze resultaten sluiten aan bij de onderzochte
wetenschappelijke literatuur waarin werd aangetoond dat middelengebruik, delinquentie
en zelf pesten negatieve samenhang lieten zien met volharding op school, wat zich
bijvoorbeeld uit in lage schoolprestaties en schooluitval (French & Conrad, 2001; Ma et
al., 2009; Sander et al., 2001; Slee, 1994; Thornberry et al., 1991; Zimmerman &
Schmeelk-Cone, 2003). Gepest worden bleek in dit onderzoek een significante positieve
voorspeller te zijn van motiverende leerattitudes. Dit resultaat sluit echter niet aan bij de
onderzochte wetenschappelijke literatuur waarin werd aangetoond dat leerlingen die
slachtoffer zijn van pesten zich minder verbonden voelen met school en minder
gemotiveerd zijn om op school te presteren (Skues et al., 2005).
De regressieanalyse van de modelvariabelen op demotiverende leerattitudes heeft
aangetoond dat delinquentie, gepest worden, zelf pesten en sociale angst significante
positieve voorspellers waren van demotiverende leerattitudes. Deze resultaten sluiten
aan bij de onderzochte wetenschappelijke literatuur waarin aangetoond werd dat
delinquentie, gepest worden, zelf pesten en sociale angst het leerproces van een leerling
belemmeren (French & Conrad, 2001; Liem & Martin, 2001; Ma et al., 2009; Skues,
Cunningham, & Pokharel, 2005; Thornberry et al., 1991).
Kijkend naar sekse als moderator bleek het effect van gepest worden en
delinquentie op de motiverende leerattitudes te variëren naar sekse. Daarnaast bleek het
effect van middelengebruik, delinquentie, gepest worden, zelf pesten en sociale angst op
demotiverende leerattitudes niet te variëren naar sekse.
Aanbevelingen voor Toekomstig Onderzoek
Opvallend is de positieve richting van de variabele gepest worden op
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motiverende leerattitudes. Deze richting sluit niet aan bij de onderzochte
wetenschappelijke literatuur waaruit is gebleken dat gepest worden juist een negatief
effect heeft op schoolmotivatie. Het zou interessant zijn om in vervolgonderzoek de
oorzaak van deze richting te achterhalen.
Ook dient vermeld te worden dat middelengebruik gemeten is aan de hand van
slechts drie items. Voor toekomstig onderzoek wordt aanbevolen om deze vragenlijst uit
te breiden, zodat de betrouwbaarheid van de score op deze schaal mogelijk verhoogd
wordt.
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