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Samenvatting

SAMENVATTING
De adolescentie is een periode die gekenmerkt wordt door drastische lichamelijke, psychologische
en sociale veranderingen die de transformatie van de kindertijd naar de volwassenheid markeren.
Tijdens de adolescentie ontwikkelt de focus van sociale interacties zich van simpele interacties, vaak
met de ouders, naar diepe betekenisvolle relaties met leeftijdsgenoten. Voor de meeste adolescenten
zijn de sociaal-cognitieve processen die karakteristiek zijn voor de adolescentie passend voor de
uitdagingen die deze levensfase met zich meebrengt. Echter, voor sommige adolescenten kunnen
deze zelfde processen leiden tot een neerwaartse spiraal met verschillende negatieve uitkomsten.
Daarom is sociale cognitie tijdens de adolescentie een essentieel concept om in staat te zijn het
gedrag van adolescenten te begrijpen.
Het doel van dit proefschrift was het onderzoeken van sociale cognitie tijdens de adolescentie.
Hoofdstuk 1 bevat een introductie en beschrijft de drie doelstellingen van dit proefschrift. De
eerste doelstelling was het onderzoeken van de ontwikkeling van sociale cognitie tijdens de vroege
adolescentie. Deze doelstelling is de hoofdfocus van hoofdstuk 2 en 3. De tweede doelstelling was
het onderzoeken van sekseverschillen in sociale cognitie tijdens de adolescentie. Hoofdstuk 2, 3,
4 en 8 houden zich bezig met deze doelstelling. De derde doelstelling was onderzoeken welke rol
vertrouwen speelt tijdens de adolescentie. Hoofdstuk 4, 5, 6 en 7 focussen op deze doelstelling. Het
proefschrift eindigt met hoofdstuk 9 waarin de verschillende hoofdstukken verbonden worden en
algemene conclusies getrokken worden.
Hoofdstuk 2 beschrijft een longitudinale studie naar de ontwikkeling van empathiseren, de
capaciteit empathie te gebruiken in het dagelijkse leven, in de vroege adolescentie. Het doel was
om te onderzoeken in hoeverre empathiseren voorspeld wordt door mindreading, de capaciteit om
mentale toestand af te lezen uit de uitdrukking in de ogen, en social value orientation, of iemand
prosociaal of prozelf georiënteerd is in samenwerkingssituaties. Drie opeenvolgende jaren hebben 95
scholieren (Mleeftijd = 12.9 jaar oud op T1) een batterij van testen ingevuld, met daarin onder andere
de Empathizing Quotient, de Reading the Mind in the Eyes taak en de Triple Dominance Measure
voor social value orientation. De resultaten van de analyses laten zien dat zowel mindreading als
VRFLDOYDOXHRULHQWDWLRQVLJQL¿FDQWHYRRUVSHOOHUVYRRUHPSDWKLVHUHQLQGHYROJHQGHWZHHMDDU]LMQ
6RFLDOYDOXHRULHQWDWLRQEOHHIHHQVLJQL¿FDQWHYRRUVSHOOHURRNQDFRQWUROHYRRUHPSDWKLVHUHQRS7
Daarnaast worden ook de ontwikkelingstrajecten van en sekseverschillen in de variabelen beschreven.
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat adolescenten zowel vaardigheden als bereidwilligheid
nodig hebben om te empathiseren met anderen. Dit suggereert dat training programma’s voor
empathie niet alleen zouden moeten focussen op de ontwikkeling van sociale vaardigheden, maar
dat ze ook de bereidwilligheid om prosociaal gedrag te vertonen tegenover anderen in ogenschouw
moeten nemen.
In hoofdstuk 3 wordt een longitudinale studie naar de relatie tussen sociaal-cognitieve variabelen en
schoolprestaties beschreven uitgevoerd in dezelfde sample als de in hoofdstuk 2 beschreven studie.
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Coöperatief leren, waarbij de focus ligt op onderlinge afhankelijkheid tussen de scholieren, is een

prozelf georiënteerde adolescenten hun vermogen tot mindreading op een andere manier gebruiken.

belangrijk onderdeel van het hedendaagse onderwijs. Daarom is het aannemelijk dat het belang van

Bij een groep van 217 adolescenten (Mleeftijd = 15.1 jaar) werden de Trust Game, de Triple Dominance

de sociaal-cognitieve ontwikkeling verder reikt dan sociale relaties in het dagelijks leven en ook

Measure en de Reading the Mind in the Eyes taak afgenomen. De resultaten laten zien dat social

invloed heeft op schoolprestaties. In drie opeenvolgende jaren hebben 89 middelbare scholieren

value orientation een moderator is voor de relatie tussen mindreading en vertrouwen. Prozelfs met

(Mleeftijd = 12.9 jaar op T1) een aantal tests uitgevoerd, waaronder het Empathizing Quotient, de

goede mindreading vaardigheden lieten minder vertrouwen zien in de Trust Game dan prozelfs

Reading the Mind in the Eyes taak en de Triple Dominance Measure voor social value orientation. Op

met minder goede mindreading vaardigheden. Bij de prosociale adolescenten was er geen relatie

het einde van deze drie schooljaren en aan het einde van het vierde jaar werden hun schoolcijfers voor

tussen mindreading en vertrouwen. Deze bevindingen suggereren dat prozelfs hun mindreading

Nederlands (moedertaal), Engels (tweede taal) en wiskunde opgevraagd. Multilevel lineaire analyses

vaardigheden gebruiken om vast te stellen dat het aannemelijk is dat de de andere speler misbruik

OLHWHQ]LHQGDWPLQGUHDGLQJHQHPSDWKLVHUHQVLJQL¿FDQWHYRRUVSHOOHUVZDUHQYDQVFKRROFLMIHUVYRRU

maakt van de investering en ze besluiten daarom niet te vertrouwen. Prozelfs met minder goede

GHWDDOYDNNHQLQKHWYROJHQGHMDDU0LQGUHDGLQJEOHHIHHQVLJQL¿FDQWHYRRUVSHOOHUYRRUKHWFLMIHUYRRU

mindreading vaardigheden lijken zich minder goed te realiseren dat er de mogelijkheid is dat ze door

Nederlands na controle voor het cijfer Nederlands op het moment van testafname. Deze bevindingen

de trustee afgezet worden. Voor prosociale adolescenten heeft het nemen van het perspectief van de

benadrukken het belang van de sociaal-cognitieve ontwikkeling voor schoolprestaties.

ander geen effect op de beslissing om te vertrouwen.

In het onderzoek beschreven in hoofdstuk 4 is de relatie tussen sekse, social value orientation en

In hoofdstuk 6 worden de motieven voor vertrouwen in de adolescentie onderzocht. Om dit te

vertrouwen in de adolescentie onderzocht. Een groep van 206 adolescenten (Mleeftijd = 15.1 jaar) deed

doen, hebben we Trust en Trustworthiness Dilemma’s samengesteld gebaseerd op de Trust Game.

mee aan de Trust Game, om vertrouwen en vertrouwenswaardigheid te meten, en vulde verder een

'H]HGLOHPPD¶V]LMQJHVLPSOL¿FHHUGHYHUVLHVYDQGH7UXVW*DPHZDDULQGHGHHOQHPHUVHHQELQDLUH

de Triple Dominance Measure in om social value orientation te meten. De Trust Game is een sociaal

beslissing tussen vertrouwen of niet vertrouwen nemen en, in de Trustworthiness Dilemma’s,

dilemma waarin deelnemers eerst geld kunnen investeren in een tweede speler, waarbij ze de kans

tussen vertrouwenswaardig zijn of niet vertrouwenswaardig zijn. Het gebruik van deze dilemma’s

hebben een groter bedrag terug te krijgen van deze speler, maar ook de kans hebben om afgezet

maakte het mogelijk de pay-offs te manipuleren en daarmee een onderscheid te maken tussen twee

te worden door deze speler. Daarna spelen de deelnemers de rol van tweede speler en moeten ze

mogelijke motieven voor vertrouwen in de Trust Game: eigenbelang en ongelijkheidsaversie. Voor

beslissen of ze het geld dat in hen geïnvesteerd is eerlijk verdelen of dat ze het geld voor henzelf

dit onderzoek werden drie Trust Dilemmas opgesteld. Trust Dilemma 1 is gelijkwaardig aan de

houden. De resultaten laten zien dat jongens meer vertrouwen hebben in de ander dan meisjes.

originele Trust Game. In Trust Dilemma 2 kan de keuze om te vertrouwen onmogelijk leiden tot

Dat wil zeggen, jongens investeerden gemiddeld meer in de tweede speler dan meisjes. Er waren

een hogere pay-off, dus daarmee is eigenbelang uitgesloten als motief. In Trust Dilemma 3 zijn de

echter geen verschillen in vertrouwenswaardigheid: gemiddeld gaven jongens en meisjes een even

pay-offs voor niet vertrouwen voor beide spelers gelijk, zodat ongelijkheidsaversie is uitgesloten als

groot deel van de investering terug aan de eerste speler. Prosociale adolescenten scoorden hoger

motief. De dilemma’s werden ingevuld door 376 adolescenten (Mleeftijd =14.7 jaar oud). De resultaten

dan prozelf georiënteerde adolescenten op zowel vertrouwen als vertrouwenwaardigheid. Daarnaast

laten zien dat in Trust Dilemma 3 slechts 20% van de deelnemers besloot te vertrouwen terwijl in de

waren sekse en social value orientation onafhankelijke voorspellers van vertrouwen (maar niet

andere twee dilemma’s meer dan 50% dat deed. Deze resultaten indiceren dat ongelijkheidsaversie

van vertrouwenswaardigheid). Deze bevinding laat zien dat het sekseverschil in vertrouwen niet

het belangrijkste motief is voor vertrouwen in de adolescentie. Dus het belangrijkste motief om te

simpelweg het resultaat is van een sekseverschil in social value orientation. Bovendien laten deze

vertrouwen in de Trust Game is niet het maximaliseren van de eigen pay-offs, maar te streven naar

resultaten zien dat bepaalde samenwerkingssituaties, namelijk situaties gebaseerd op vertrouwen,

een eerlijke verdeling van pay-offs tussen beide spelers.

kunnen leiden tot meer samenwerking bij jongens dan meisjes.
Hoofdstuk 7 beschrijft een onderzoek naar de relatie tussen risico nemen en vertrouwen. Iemands
Het doel van hoofdstuk 5 was om uit te zoeken welke rol social value orientation en mindreading

voorkeur om veel of juist weinig risico te nemen kan een rol spelen bij de beslissing een ander te

spelen bij vertrouwen in de adolescentie. De keuze om wel of niet met iemand samen te werken in

vertrouwen. In het echte leven nemen adolescenten vaak risico onder invloed van hun leeftijdsgenoten.

een sociaal dilemma hangt niet alleen af van iemands bereidheid tot samenwerking (social value

Daarom kan het in acht nemen van de rol van deze peer-invloeden helpen om de relatie tussen risico

orientation), maar ook van de verwachtingen over de andere persoon. Om de beslissing van de

nemen en vertrouwen in de adolescentie te begrijpen. Een groep van 169 adolescenten (Mleeftijd =

ander te begrijpen, kunnen adolescenten proberen om het perspectief van de andere persoon in te

15.2 jaar) deed zowel de Trust Game als een risicotaak. De helft van de proefpersonen deed deze

nemen. Echter, onderling verschillen adolescenten sterk in hun vermogen om het perspectief van

risicotaak alleen en de andere helft deed deze taak in het bijzijn van een leeftijdsgenoot. Alle

een ander te nemen. Bovendien kan het begrijpen van andere personen een andere consequentie

deelnemers deden de Trust Game individueel. Zoals verwacht, werd er meer risico genomen in de

hebben voor prosocials dan voor prozelfs. De hypothese van dit onderzoek was dat prosociaal en

peer conditie. Daarnaast lieten de analyses zien dat risico nemen alleen gerelateerd is aan vertrouwen
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