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Voorwoord
Wij hebben ruim een half jaar naar dit moment toe gewerkt. Wij zijn trots op het eindresultaat
en vooral trots op de samenwerking gedurende het proces. Dit profielwerkstuk is voor ons
van grote waarde. Wij vinden het belangrijk dat groepsdruk onder adolescenten geen taboe
meer hoeft te zijn. Want wanneer heb jij voor het laatst in je vriendengroep, familiekring of
sportvereniging gepraat over de positieve en negatieve invloed die je op elkaar hebt?
Het maken van ons profielwerkstuk was een leerzame periode. Het experiment was iets
waar we beiden erg van hebben genoten en ook veel van hebben geleerd.
Dit eindresultaat hebben we niet alleen aan ons zelf te danken. Dhr. Bovendeur bedankt voor
uw betrokkenheid, uw kritiek en uw complimenten. Ook de overige leerkrachten van Havo 5
willen wij bedanken die ons door het proces heen hebben geholpen. Wij willen ook de
leerlingen van het Greijdanus College Hardenberg die deel hebben genomen aan ons
experiment bedanken voor hun deelname.

Rosa-Milly Mugabe, Marit de Vries
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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Beginproces
We begonnen in het cursusjaar 2015-2016 het proces van het profielwerkstuk met een totaal
ander onderwerp namelijk: welvaartsverschillen. Gedurende het proces bleek dit onderwerp
niet te voldoen aan onze verwachtingen. Doordat wij een te breed onderwerp hadden
gekozen moesten wij afbakenen. Hierdoor raakten we steeds verder van ons onderwerp af
waardoor we onze interesse voor het onderwerp kwijtraakten. We kwamen tot de conclusie
dat dit geen geschikt onderwerp was voor het profielwerkstuk.
1.2 Nieuw onderwerp
Daarom hebben we in september van het cursusjaar 2016-2017 het onderwerp groepsdruk
gekozen omdat het ons een interessant onderwerp leek. Het is namelijk een fenomeen van
vroeger, van nu en van de toekomst. Mensen leven van oorsprong al in groepen. De mens
was namelijk afhankelijk van de groep om te kunnen leven. Alleen zal iemand niet overleven,
samen wel. In de prehistorie had een individu geen kans om te overleven. In de huidige
moderne tijd zit het nog steeds in de genen van de mens om in een groepsverband te leven.
De mens heeft een drang om geaccepteerd te worden en zal daarom ver gaan om bij een
groep te horen (Rijnbergen, 2016).
“Iedereen maakt in zijn leven deel uit van allerlei verschillende groepen. Groepen zijn
onmisbare bouwstenen van de samenleving” (Miesen, 2004, p. 78)
Dit citaat maakt het onderwerp groepsdruk zo interessant, omdat een groep iets ‘onmisbaars’
is. Ieder mens heeft belang bij een groep. Een groep vormt de mens.
De groepen waar de mens mee te maken krijgt heeft invloed op het individu. Een groep
oefent druk uit op het individu. Groepsdruk is een vorm van druk die de groepsleden
ondervinden waardoor hun gedrag afgestemd wordt op dat van de groep (Trude, 2014).
1.3 Afbakening
Het onderwerp groepsdruk is afgebakend zodat het beter aansluit bij onze doelgroep, omdat
die doelgroep adolescenten zijn. Wij zijn namelijk benieuwd hoe jongeren groepsdruk
ervaren. Speelt groepsdruk een grote rol in de levens van adolescenten? Waarom voelen
adolescenten druk van hun omgeving? Zegt het geslacht iets over de gevoeligheid van
groepsdruk onder adolescenten? Zijn sommige adolescenten gevoeliger voor groepsdruk
dan anderen? Heeft groepsdruk invloed op het zelfbeeld van adolescenten?
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1.4 Hoofdvraag en deelvragen
Al deze vragen zijn samen gesteld tot één onderzoeksvraag:
In hoeverre heeft groepsdruk invloed op het leven van een adolescent?
Adolescenten leven het overgrote deel van hun leven in een groepsverband. Denk hierbij
aan een familiekring, een vriendengroep of een sportvereniging. Wij willen de druk van deze
groepen onderzoeken.
De hoofdvraag wordt beantwoord aan de hand van (sub) deelvragen en een uitgevoerd
experiment.
Hoofdstuk 2 Wat is groepsdruk?
Hoofdstuk 3 Wat is de oorzaak dat jongeren gevoeliger zijn voor groepsdruk dan
volwassenen?
Hoofdstuk 4 Wat biedt een groep?
Hoofdstuk 5 Gevoeligheid voor groepsdruk
Hoofdstuk 6 Het groepsdruk experiment
Hoofdstuk 7 Omgaan met groepsdruk
De hoofdvraag is een samenvoeging van groepsdruk en adolescentie. Beide aspecten
komen met deze deelvragen aanbod.
1.5 Methodiek en bronnen
Wij beantwoorden onze deelvraag aan de hand van psychologische boeken,
onderzoeksrapporten, studierapporten, experimentdata en een eigen uitgevoerd experiment.
De informatie van dit profielwerkstuk is voornamelijk gehaald uit literaire bronnen. Dit is de
beste methode om de hoofdvraag te beantwoorden, omdat er gebruik wordt gemaakt van
primaire en secundaire bronnen evenals geschreven en ongeschreven bronnen.
1.6 Hypothese
Wij denken dat groepsdruk op veel gebieden invloed heeft op het leven van een adolescent.
Wij verwachten dat een groep negatieve invloed met zich mee kan brengen. De druk van de
omgeving van adolescenten kan invloed hebben op de prestaties en het handelen van een
adolescent. Ook wordt er verwacht dat groepsdruk gevolgen kan hebben over hoe een
adolescent zich voelt en wat voor zelfbeeld hij of zij heeft. Wij verwachten dat meisjes
gevoeliger zijn voor groepsdruk dan jongens omdat zij over het algemeen emotioneler zijn
aangelegd dan jongens. We denken dat meisjes daarom ook meer geven om de mening van
anderen.
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Hoofdstuk 2 Wat is groepsdruk?
2.1 Inleiding
Mensen leven in groepen zolang de mens zich dat kan herinneren. “Volgens de officiële
definitie is een groep een verzameling individuen die zich met elkaar verbonden voelen door
een gezamenlijk lot of doel en een sociale structuur (Aarts, 2010)” “De meeste groepen
komen regelmatig in dezelfde samenstelling bijeen, maar er zijn ook eenmalige groepen. De
kleinst mogelijke groep bestaat uit drie individuen. Tweetallen noemt men geen groep."
(Liesbeth Schreuder, 2012, p. 4). Bij welke groep iemand hoort ligt grotendeels aan de
persoon zelf. Normen en waarden spelen daarbij een belangrijke rol. Iemand zou namelijk
eerder een connectie voelen met een groep die aansluit bij zijn normen en waarden. In
deelvraag 4.3 komt het onderwerp over normen en waarden verder aan bod. Er zijn ook
groepen waar een persoon vanaf de geboorte automatisch deel van uitmaakt. Daar kan
weinig aan veranderd worden. Denk hierbij aan een gezin, familie, en woonwijk. Groepsdruk
is een vorm van druk die de groepsleden ondervinden waardoor hun gedrag afgestemd
wordt op dat van de groep. (Trude, 2014). Dit gedrag kan daarom afwijken van zijn of haar
persoonlijke normen en waarden (Pestalozzi., 2016). Groepsdruk wordt ook wel een sociale
druk genoemd. Dat houdt in dat een enkeling doet wat de meerderheid van hem verwacht of
hem ertoe dwingt zonder dat hij of zij daar zelf achter staat. Iedereen krijgt te maken met
groepsdruk of een persoon nu volwassen is of nog in de adolescentiejaren zit. Een individu
heeft namelijk de drang om ergens bij te horen en geaccepteerd te worden (GGZ., 2016)
Maar betekent het dan dat iedereen te maken heeft met groepsdruk? Of hebben mensen die
niet zo stevig in hun schoenen staan meer last van groepsdruk? En ervaren zelfverzekerde
mensen geen groepsdruk? De meeste mensen zouden ook denken dat groepsdruk iets
negatiefs is, maar zijn er ook positieve gevallen van groepsdruk? De verschillen tussen
negatieve en positieve groepsdruk komt in hoofdstuk 2.6 en hoofdstuk 2.7 verder aan bod.
2.2 Soorten groepsdruk
Als men spreekt over groepsdruk is dat op te delen in drie categorieën. Een rangvolgorde
van een mildere vorm van groepsdruk tot extreme gevallen wat betreft groepsdruk. Het wordt
onderverdeeld in: onbewuste aanpassing, impliciete groepsdruk en expliciete groepsdruk
(Trude, 2014). Het wordt ook onderverdeeld in directe en indirecte groepsdruk (Seijlhouwer,
2013).
Groepsdruk kan vaak onbewust zijn. Dat is wanneer iemand zich automatisch aanpast aan
de omgeving waar hij of zij is. Deze onbewuste aanpassing is ook een categorie van
groepsdruk wat veel mensen niet weten. Veel mensen denken dat groepsdruk iets negatiefs
is, iets voor mensen die niet stevig in hun schoenen staan. ‘Je bent onzeker als je last hebt
6
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van groepsdruk.’ zijn uitspraken die gemaakt worden. In hoofdstuk 2.6 en hoofdstuk 2.7
wordt uitgelegd dat dit niet op waarheden berust. Iedereen ervaart groepsdruk.
2.3 Onbewuste aanpassing
Onbewuste aanpassing is een vorm van groepsdruk die mensen dus onbewust ervaren. Er is
sprake van onbewuste aanpassing als de groep geen druk op de enkeling uitoefent in de
vorm van woorden of dreigingen (Pestalozzi, 2012). Het groepslid past zichzelf aan uit vrije
wil, omdat hij of zij geaccepteerd wil worden en graag positieve reacties uit de groep wil
krijgen. De enkeling zal deze aanpassing dus ook niet voelen als een bewuste druk. Het
komt geheel uit zijn of haar eigen wil. Denk hierbij aan taalgebruik, kleding en lichaamstaal
(Trude, 2014).
2.4 Impliciete groepsdruk
De volgende vorm van groepsdruk noemen we impliciete groepsdruk. De groep heeft bij
deze vorm een onuitgesproken verwachtingen van het groepslid (Lindstrom, 2012). Bij
impliciete groepsdruk wordt niet gedreigd met bepaalde sancties als het groepslid niet aan
een bepaalde groepsnorm voldoet (Jan Dirk de Jong, 2010).
Toch heeft de enkeling het idee dat de groep iets van hem verwacht en omdat hij vaak
bang is voor negatieve reacties, probeert hij zich zo goed mogelijk aan te passen en hij
probeert te voldoen aan de verwachtingen van de groep. Er ontstaat een drang om
geaccepteerd te worden, een menselijk instinct om niet buiten de groep te vallen (Lindstrom,
2012). Ondanks dat de groep zijn verwachtingen niet uitspreekt, ervaart een persoon deze
druk wel als groepsdruk. Impliciete groepsdruk kan worden beleefd in de vorm van angst
(Trude, 2014). Impliciete groepsdruk is ingewikkeld te begrijpen. Een persoon kan namelijk
ook druk ervaren terwijl die druk er in feite helemaal niet is. Bij expliciete groepsdruk wordt
het duidelijk uitgesproken naar het groepslid maar bij impliciete druk is het onduidelijk.
2.5 Expliciete groepsdruk
Een derde, en wel meest duidelijke, vorm onder het fenomeen groepsdruk noemen we de
expliciete groepsdruk (Trude, 2014). De groep stelt in tegenstelling tot impliciete groepsdruk
uitgesproken verwachtingen aan het individu waar hij of zij verplicht is aan te voldoen (Rijn,
2015).
Bij deze vorm van groepsdruk wordt een bepaald groepslid als het ware gedwongen zich
aan te passen aan de eisen van de groep. De groep maakt heel direct duidelijk tegenover
het groepslid wat er van hem of haar wordt verwacht en er wordt daarbij vaak gedreigd met
bepaalde sancties wanneer de enkeling hier niet aan zou voldoen. Deze sancties kunnen
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van lichamelijke, psychische of materiële aard zijn. Expliciete groepsdruk wordt door de
meeste mensen ervaren als een vorm van bedreiging (Trude, 2014).
2.6 Negatieve groepsdruk
Uit positieve groepsdruk kan iemand motivatie, steun en veiligheid halen. Maar een
adolescent kan ook terechtkomen in een groep met negatieve druk. Als iemand ‘nee’ zegt
loopt diegene het risico om niet meer bij de groep te horen (Launspach, 2012).
Onder het fenomeen groepsdruk bestaan dus de
categorieën negatieve en positieve groepsdruk.
Met negatieve groepsdruk wordt bedoeld dat
iemand als enkeling binnen een groep dingen
doet die hij eigenlijk niet wil doen.
Een handeling past niet bij jouw normen en
waarden, maar de groep stimuleert jou om toch
mee te doen (Poell, 2011). Een groep die
negatieve groepsdruk op het individu uitoefent is

Figuur 1 Negatieve groepsdruk
http://wka.foruna.com

geen prettige groep om lid van te zijn. Een persoon wordt regelmatig geconfronteerd in een
bepaalde situatie dat zijn eigen normen en waarden verschillen van de groepsnormen
(Launspach, 2012).
Bijvoorbeeld als iemand roken heel erg vies vindt, maar het toch doet omdat zijn
vrienden het doen. Of iemand gaat dingen stelen omdat de groep dat doet en hem of haar
daarbij aanmoedigt het ook te doen. Iemand hoort er pas bij als diegene alles doet wat de
groep ook doet. Negatieve groepsdruk kan nare gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als de
persoon binnen een groep meedoet aan criminele activiteiten en daardoor een strafblad
krijgt. Dit kan nare gevolgen hebben voor de toekomst en de sociale contacten. Ook is het
niet prettig voor de persoon zelf. Hij is iemand die hij niet wil zijn. Als de persoon niet zegt of
doet wat hij of zij zelf vindt, is die persoon niet zichzelf. Hoe iemand zich hier tegen kan
verzetten wordt uitgelegd in hoofdstuk 7.

2.7 Positieve groepsdruk
Groepsdruk is niet per definitie direct negatief. Naast negatieve groepsdruk vindt ook
positieve groepsdruk plaats. Het is positieve groepsdruk als de groepsnormen leiden tot
positieve gevolgen voor het individu. Positieve groepsdruk kan impliciet en expliciet zijn.
Ofwel nadrukkelijk uitgesproken in het geval van expliciet of onuitgesproken in het geval van
impliciet. Positieve groepsdruk kan positieve effecten hebben op het individu maar ook op de
8
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groep in het algemeen. Positieve groepsdrukeffecten kunnen zijn: versterkt groepscohesie,
veiligheid en een gevoel van erkenning (Rijn,
2015).
Dit leidt tot een fijn gevoel bij de groepsleden. Ze
voelen zich geaccepteerd zoals ze zijn. Iedereen
is wel ergens goed in en krijgt een eigen rol
binnen de groep. Als dit goed in evenwicht is, is
de groep compleet (Jellinek, 2014).

2.8 Deelconclusie

Figuur 2 Positieve groepsdruk
https://inspiredbymich.wordpress.com

Uit de vraag “Wat is groepsdruk?” is nu het antwoord te geven dat groepsdruk een begrip is
wat tijdloos is. Het heeft altijd bestaan en zal ook altijd blijven bestaan. Er zijn verschillende
vormen van groepsdruk, de ene vorm heeft grotere gevolgen voor het individu dan de ander.
Elk persoon ervaart deze vormen van groepsdruk op een andere manier. De groep heeft dus
een grote invloed op het gedrag en handelen van een persoon. Dit kan positieve en
negatieve gevolgen hebben. Iedereen heeft dus last van groepsdruk.
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Hoofdstuk 3 Wat is de oorzaak dat adolescenten gevoeliger zijn
voor groepsdruk dan volwassenen?
3.1 Inleiding
Op een jonge leeftijd is iemand vaak kwetsbaarder en gevoeliger op veel gebieden in
tegenstelling tot volwassenen (Katinka, 2016). Dat is iets heel normaals. Een adolescent is
namelijk nog in de ontwikkeling, geestelijk en lichamelijk gezien, maar waar zit deze
oorzaak? Speelt groepsdruk daar ook een rol in? Kunnen volwassenen zich daadwerkelijk
beter verzetten tegen groepsdruk?
3.2 Wat gebeurt er in de hersenen?
We weten al tijden dat mensen in groepen zich soms anders gedragen dan normaal
gevonden wordt. Alle eeuwen voor ons getuigen hiervan. Over het algemeen of een persoon
nu jong of oud is, blokkeert groepsgedrag het zelfstandig denken. De hersenen van mensen
die in een groep zitten gaan anders werken dan wanneer ze zich niet in een groep bevinden.
Groepsdruk kan in sommige gevallen hele erge gevolgen hebben. Denk hierbij aan criminele
zaken. Maar waarom doen mensen soms
vreselijke dingen binnen een groep? De
hersenen van mensen binnen een groep
werken daadwerkelijk anders. Het centrum
waar mensen over zichzelf nadenken wordt
de prefrontale cortex genoemd (Wiekens,
2012, p. 92). Binnen een groep wordt dat
onderdrukt. De prefrontale cortex zit aan de
voorkant van de hersenen. Dit deel speelt een
rol bij het aansturen van bewegingen, ook is
het betrokken bij mentale functies als
beoordelingsvermogen, impulscontrole,

Figuur 3: Prefrontale cortex
http://lic.avans.nl/service.lic/publicaties/adolescentenbrein

sociaal gedrag, geheugen, taal en het denken over oplossingen (ANBI, 2015).
Vooral de mentale functies spelen een belangrijke rol in een groep. Als de prefrontale cortex
binnen een groep wordt onderdrukt dan wil dat zeggen dat aspecten als impulscontrole en
gedrag worden belemmerd door groepsleden. Waardoor het gedrag van de persoon
tegengehouden wordt (RuG).
Er is ook een wetenschappelijk onderzoek gedaan hoe de prefrontale cortex reageert binnen
een groep door middel van een hersenscan (Cikara, 2014). Een paar weken voor het
onderzoek werden de onderzoekdeelnemers ondervraagd over hun normen waarden en
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oordeel ten opzichte van allerlei zaken. Ze speelden de spelletjes zowel individueel als in
groepsverband. Terwijl ze spelletjes speelden op de computer werd er een hersenscan
gemaakt bij de proefpersonen. Wanneer de proefpersoon in een groepsverband een
spelletje speelden, lichtte de prefrontale cortex duidelijk minder op. Er brandde als het ware
geen licht in de kamer van de prefrontale cortex waar de persoon zijn of haar eigen gedrag
beoordeelt. De groepsnormen werden in plaats van de individuele normen en waarden
overgenomen (Wolffers, 2014).
3.3 Wat houdt adolescentie in en waarom zijn adolescenten gevoelig voor
groepsdruk?
Puberteit en de adolescentie zijn twee verschillende dingen. Ze hebben wel veel met elkaar
te maken. De puberteit is slechts een onderdeel van de adolescentie. Adolescentie wordt
ook wel de periode van volwassenwording genoemd (M.Peters, 2016). De adolescentie is
een periode vanaf de late kindertijd tot de jongvolwassenheid. De periode waarin een kind
zich ontwikkelt tot een volwassene. Het kind gaat op zoek naar zijn of haar identiteit. Ze
ontdekken hun normen en waarden (Whitehouse, 2014). De adolescentie wordt
onderverdeeld in drie categorieën: vroege, midden en late adolescentie (Youz, 2016). De
adolescentie is de periode van de leeftijd 10 tot 17 jaar (Drs. D.A.M. Twisk & A. Stelling,
2014).
Vooral in de vroege en late puberteit vinden de meeste veranderingen plaats. Die
veranderingen vinden plaats in de prefrontale cortex (Eerkens, 2007).
De prefrontale cortex is het gebied in de hersenen waar planningsfuncties en
controlefuncties zich bevinden. Deze functies zorgen ervoor dat een persoon kan plannen,
anticiperen en gevolgen van zijn of haar handelen kan overzien (dokterdokter, 2016). De
prefrontale cortex is in de adolescentiejaren nog onrijp. Dit zorgt ervoor dat ze risico en
impulsief gedrag vertonen en vaak last hebben van groepsdruk, omdat ze hun gevolgen van
handelen niet kunnen overzien (Universiteit Leiden, 2012 ).
Het is van groot belang dat adolescenten in deze periode van hun leven een vriendengroep
om zich heen hebben. De omgeving van adolescenten speelt een belangrijke in de zoektocht
naar zichzelf (Whitehouse, 2014). Adolescenten vinden het belangrijk wat andere mensen
van hen vinden. Het gevolg hiervan is dat adolescenten gevoelig zijn voor de druk van
leeftijdsgenoten (Steinberg L. A., 2008). Dit komt omdat adolescenten zich rond hun tiende
levensjaar losmaken van hun ouders. Doordat ze zich losmaken van hun ouders worden ze
afhankelijker van hun omgeving zoals hun vriendengroep. Dit is de reden waarom
adolescenten gevoelig zijn voor groepsdruk (Steinberg L. &., 2007). Vanaf hun veertiende
levensjaar gaan adolescenten zich meer als individu ontwikkelen en komen ze beter voor
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zichzelf op. Het belang van erbij te horen neemt gedurende die periode af, na hun
viertienjarige levensjaar hebben ze dus een grotere weerstand tegen groepsdruk (Veelenturf,
2011). Jongeren willen niet onder de verwachtingen komen van anderen. Dit is ook een
reden dat jongeren gevoelig zijn voor groepsdruk, ze zijn namelijk bang om te falen
(Huijsmans, 2012).
3.4 Deelconclusie
Binnen een groep werken de hersenen anders dan wanneer een persoon alleen is. Het heeft
allemaal te maken met de prefrontale hersencortex wat aan de voorkant van de hersenen zit.
Jongeren zijn daar gevoeliger voor omdat hun hersenen nog in de ontwikkeling zijn. De
prefrontale cortex is nog niet volledig ontwikkeld, dat is dus de oorzaak waarom jongeren
vaak gevoeliger zijn voor groepsdruk in opzicht van volwassenen.
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Hoofdstuk 4 Wat biedt een groep?
4.1 Inleiding
Er zijn verschillende redenen waarom een groep zo moeilijk te verlaten is. Het is niet altijd
leuk in een groep. Maar een groep biedt een persoon echter wel veel. Door in een groep te
zitten, heeft een adolescent vrienden die hem helpen. Als iemand ergens mee zit kan hij hulp
en steun verwachten van zijn groepsleden. De groepsleden houden elkaar in de gaten en
zorgen voor elkaar, dit heet sociale zekerheid (Katinka, 2016). Dit is vooral voor
adolescenten erg belangrijk, omdat ze er dan niet alleen voor staan. Ook zitten er nadelen
aan een groep, wanneer leden er lang in zitten, gaan ze proberen om macht uit te oefenen.
Ze willen dat er geluisterd wordt naar hun mening. Dit kan leiden tot een vorm van
groepsdruk. Adolescenten zijn op dat moment erg kwetsbaar. Ze kunnen dan dingen gaan
doen die ze eigenlijk niet willen doen. Dit komt doordat ze bij de groep willen blijven. Maar
hoe komt het dat adolescenten zo graag bij een groep willen horen? Biedt een groep dan
zoveel dat iemand zich anders gaat gedragen en niet meer voor zichzelf op durft te komen?
4.2 Identiteit
Het is erg belangrijk voor mensen om erachter te komen wie ze zijn en wat ze willen doen.
Elk mens heeft zijn eigen persoonlijke identiteit en bij alle leeftijden komt het proces van
identificeren voor. Vooral adolescenten zijn erg bezig zijn eigen persoonlijkheden vorm te
geven. Adolescenten gaan er ook anders mee om dan kinderen. Kinderen letten vooral op
het beeld van hun opvoeders en vriendjes (ThiemeMeulenhoff, 2016).
Maar adolescenten zijn vooral bezig met zichzelf te ontdekken, en gaan op een nieuwe
manier naar mensen kijken.
Een peergroep kan de adolescenten helpen bij hun zoektocht naar zichzelf. Zodat ze
erachter komen wie ze zijn en wat ze willen bereiken. Door naar anderen te kijken, zien ze
hoe andere adolescenten leven en kunnen ze kijken of ze dat ook willen of juist niet. Ook
zien ze hoe de anderen reageren op het gedrag van een ander. Hieruit kunnen zij opmaken
wat normaal en niet normaal gedrag is (Liesbeth Schreuder, 2012, p. 10). Ze gaan hun eigen
normen en waarden vormen.
4.3 Groepsnormen
Elk mens heeft normen en waarden. Normen zijn gedrags- of leefregels waarvan iemand
vindt dat hij dat moet nastreven. De normen en waarden zijn de basis voor de manier waarop
iemand zich gedraagt en leeft. Groepsnormen zijn dan ook richtlijnen voor een bepaald
gedrag in een groep. Regels over besluiten nemen, elkaar helpen en bijvoorbeeld rekening
houden met elkaars wensen worden door de groepsnormen duidelijk (houding, 2016).
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Er zijn expliciete groepsnormen waarbij de normen duidelijk verteld worden. Elk
groepslid weet wat er normaal gevonden wordt in de groep. Ze kunnen dan nadenken of ze
het er mee eens zijn of niet. Maar er zijn ook ongeschreven groepsnormen. Dat zijn normen,
gedragsregels, die niet expliciet uitgelegd hoeven te worden maar als vanzelfsprekend
worden gevonden. Dit komt doordat ouders meestal hun kinderen tijdens de opvoeding al
bepaalde normen hebben bijgebracht. Bijvoorbeeld dat men van elkaars spullen moet
afblijven, elkaar geen pijn mag doen maar elkaar juist moest helpen als er iets is. Deze
ongeschreven normen zijn vaak moeilijk te veranderen doordat het al vanaf jongs af aan als
normaal gevonden wordt. Als de normen duidelijk zijn geworden voor een nieuw groepslid
gaat deze persoon vaak mee in de normen zodat hij bij de groep hoort (Liesbeth Schreuder,
2012).
4.4 Zelfbeeld
Groepsverbanden kunnen een grote invloed hebben op iemands identiteit en zelfbeeld
(Remmerswaal J. , 2005, p. 433) “zelfbeeld is de manier waarop iemand naar zichzelf kijkt,
ofwel het beeld dat iemand van zichzelf heeft. Het wordt beïnvloed door de omgeving.”
(ensie, zelfbeeld , 2015) Het beeld dat iemand over zichzelf heeft wordt voor een deel
bepaald door de omgeving (Remmerswaal J. , 2005, p. 433). In de adolescentiejaren
ontwikkelt een adolescent zijn of haar identiteit en zelfbeeld (Aerts, 2011, p. 17). Voor veel
adolescenten is het daarom van belang om waardering te ontvangen van anderen om zo een
positief zelfbeeld te ontwikkelen. Er heerst grote behoefte onder adolescenten om bij een
groep te kunnen horen. Als iemand in een negatieve groep zit wat negatieve groepsdruk
uitoefent kan dat vaak leiden tot een negatief zelfbeeld. Vaak gaat een persoon twijfelen hoe
hij zich moet gedragen of kleden. Voor het zelfbeeld is het daarom erg belangrijk dat iemand
geaccepteerd wordt in een groep. Als deze zelfacceptatie niet wordt volbracht neemt de
onzekerheid even als het negatieve zelfbeeld toe (Gemert, 2016, p. 1). Bijna iedereen is wel
eens afgewezen, en weet dat het geen prettig gevoel is. Sommige mensen worden zelfs
gepest. Dit komt vooral voor bij adolescenten omdat zij, zoals in hoofdstuk 4.2 uitgelegd is, in
het proces van identificeren zitten. Het gevoel van afwijzing heeft juist in de adolescentie een
grote impact op hun zelfbeeld. Populair zijn op school, sportverenigingen en andere
omgevingen zijn voor velen adolescenten van groot belang. Populariteit wordt bepaald via
‘sociometrische populariteitsbepaling’. Door middel van deze bepaling wordt door
leeftijdsgenoten vastgesteld hoe leuk iemand wordt gevonden. Ook de status speelt een
grote rol in de populariteit van een adolescent (Crone, 18 mei 2012, pp. 77-78). Staat iemand
bekend om zijn behulpzaamheid en vriendelijkheid, maar kijken mensen wel tegen hem op,
dan is de status positief. Hierdoor stijgt de populariteit van de persoon ook.
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Uit het gedrag van andere kinderen proberen onder andere adolescenten af te leiden
wat de normen en waarden van een bepaalde groep zijn, en proberen zich eraan aan te
passen. Die behoefte is zo groot, dat wanneer ze in een groep terechtkomen ze vaak eerst
alles accepteren zodat ze geaccepteerd worden. Juist dit kan leiden tot groepsdruk. De
persoon is te bang om tegen de mening van de groep in te gaan en komt onder druk te staan
(Liesbeth Schreuder, 2012, p. 5). Hierboven in hoofdstuk 2.6 en 2.7 worden de positieve en
negatieve groep uitgelegd. Als de invloed van deze groepen goed in evenwicht is, is de
groep compleet.
4.5 Verschillen op het gebied van groepsdruk in een positieve en een negatieve groep
Elke groep kan een persoon iets bieden. In een groep vinden processen plaats. Deze
groepsprocessen worden ook wel groepsdynamica genoemd. Groepsdynamica gaat over de
invloed die groepsleden onderling op elkaar hebben en over de verschillende rollen van
leden in een groep (groepsdynamiek, 2015).
In een positieve groep leren de leden van elkaar en maken ze plezier. Eigen ideeën
worden geaccepteerd en er wordt wat mee gedaan. Er zijn veel verschillende rollen in de
groep, en elk groepslid krijgt de kans deze plek zelf tot zijn eigen te maken. De sociale
wetenschapper Ahnert (2006) beweert dat voor het welzijn van individuen het positieve
groepsklimaat belangrijker is dan goede begeleiding. Er is dus niet per se een leider nodig in
de groep. Conflicten komen ook in een positieve groep voor. Maar hier is het geval dat het
negatieve gedrag in de groep niet wordt overgenomen maar wordt opgevangen. Waardoor er
minder conflicten zijn (Liesbeth Schreuder, 2012, pp. 11-12).
4.6 Deelconclusie
Een persoon krijgt er dus veel voor terug als hij deelneemt aan een groep. Of dit negatief of
positief is ligt aan de groepsnormen en de groepssfeer. Als een individu in een positieve
groepssfeer komt, krijgt die persoon er sociale zekerheid voor terug. Er wordt naar elkaar
omgekeken en voor elkaar gezorgd. Door de groepsnormen leert een persoon zijn eigen
normen en waarden te vormen. Dit gebeurt vaak op de leeftijd van adolescenten, ze gaan
nadenken wie ze zijn en wat ze willen bereiken. Door met anderen te praten gaat iemand
zich ontwikkelen. Wanneer iemand zijn rol vindt binnen de groep en zich geaccepteerd voelt
wanneer hij zijn eigen ideeën kan uiten, is dat goed voor zijn zelfbeeld. Het kan lastig zijn om
een eigen plek te vinden binnen een groep. Maar zodra een persoon een groep heeft
gevonden met de juiste sfeer, is het voor een adolescent erg fijn om ergens bij te horen. Al
deze aspecten zijn redenen voor adolescenten om deel te nemen aan een groep.
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Hoofdstuk 5 Gevoeligheid voor groepsdruk
5.1 Inleiding
Iedereen is anders, of dat nu gaat om uiterlijk, interesses of gedachten. Dat geldt ook voor
de gevoeligheid voor groepsdruk. Sommige mensen zijn gevoeliger voor groepsdruk dan
anderen, maar wanneer is iemand nou het gevoeligst voor groepsdruk? En kan iemand zijn
weerstand tegen groepsdruk ontwikkelen? De meeste mensen zijn van mening dat meisjes
gevoeliger zijn dan jongens, meer nadenken en emotioneler zijn. Maar betekent dit dat
meisjes dan ook gevoeliger zijn voor groepsdruk dan jongens of is er geen sprake van
verschil tussen de twee geslachten op het gebied van groepsdruk?
5.2 Ontwikkeling gevoeligheid voor groepsdruk
In de vroege adolescentie kunnen jongeren weinig weerstand bieden tegen groepsdruk,
maar naarmate ze ouder worden zullen ze beter in staat zijn om zich te verzetten tegen
groepsdruk. Er wordt een grotere weerstand tegen groepsdruk gevonden tussen de leeftijden
14 en 18 jaar. Er lijkt nauwelijks een ontwikkeling te ontstaan tegen groepsdruk tussen de
leeftijd 10 en 14 jaar. Daaruit kan geconcludeerd worden dat iemand vanaf het 14e jaar,
weerstand tegen groepsdruk ontwikkelt. Een specifieker onderzoek over groepsdruk onder
adolescenten toont aan dat een adolescent een soort terugval heeft in de ontwikkeling tegen
groepsdruk. Deze terugval vindt plaats in de midden-adolescentie. Dit zijn de leeftijden
tussen 13 en 15 jaar. Op deze leeftijden hebben jongeren dus het meest last van groepsdruk
(Duits, 2015).
5.3 Factoren achter gevoeligheid voor groepsdruk
Er is niet één ding specifiek kenmerk wat bepaalt of iemand gevoelig is voor groepsdruk of
minder gevoelig aangelegd is. Meerdere factoren spelen een rol. Ten eerste is dat de leeftijd
waar zojuist informatie over gegeven is. Iemands leeftijd is een erg belangrijke factor want de
leeftijd zegt iets over hoe ver een persoon ontwikkeld is. Vaak denken mensen hier aan
lichamelijke ontwikkelingen; groeien, meiden krijgen meer heupen en borsten, jongens
krijgen de baard in de keel. Maar niet alleen het lichaam verandert, de geest ontwikkelt zich
ook in deze periode. Qua intelligentie maar ook op het gebied van identiteit. Een persoon
leert zichzelf kennen en ontdekt waar hij voor staat en wat zijn normen en waarden zijn. In
deze periode is een individu dus ook extra gevoelig voor de mening en druk van anderen, hij
weet namelijk nog niet precies waar hij voor staat. Hierdoor is een persoon extra
beïnvloedbaar door de acties van anderen (Nieuwenhuizen, november 2009). Naarmate
adolescenten ouder worden ontwikkelt de geest en leert een persoon zichzelf kennen. Dit is
het proces van het ontwikkelingen van de persoonlijke identiteit (ensie, identiteit, 2016) .
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Zoals hierboven in hoofdstuk 5.2 is beschreven, beïnvloedt ook de sekse de mate waarin
groepsdruk een rol speelt in iemands leven. Uit het onderzoek van Sim en Koh (Sim, 2003)
kwam de conclusie dat jongens vaker deelnemen aan criminele praktijken dan meisjes. Later
bevestigde Worthen (Worthen, 2012) dit ook. Jongens en meisjes worden op een andere
manier beïnvloedt. Bij jongens vinden vaak uitdagingen plaats en elkaar overtreffen. Dit komt
omdat zij elkaar op die manier onder druk zetten. Groepsdruk bij meisjes vindt plaats door
middel van competitie, jaloezie en internaliserende opmerkingen. (F.C. Verhulst, 2016, p. 7)
Dit zijn opmerkingen die leiden tot bepaalde gedragsproblematiek als faalangst,
eenzaamheid en een laag zelfbeeld (encyclo, 2016). Uit onderzoek is gebleken dat meisjes
beter weerstand kunnen bieden tegen groepsdruk dan jongens (Sumter, 2009). Dit zou dan
ook weer komen doordat meisjes zich eerder ontwikkelen dan jongens (GGD, 2016).
5.4 Sociale angst
Als iemand lijdt aan een sociale angststoornis is het extra lastig om zich in een groep te
bevinden (Horeweg, 2016). Een sociale angststoornis wordt ook wel een sociale fobie
genoemd. Voor iemand die een sociale fobie heeft speelt impliciete groepsdruk een grote rol.
Impliciete groepsdruk kan namelijk worden beleefd in een vorm van angst. Als een persoon
lijdt aan een sociale fobie is hij bang dat andere mensen kritiek kunnen geven of zijn keuzes
afwijzen. Deze persoon is vaak onzeker en bang dat hij niet geaccepteerd wordt. Daardoor
voelt deze persoon druk tijdens sociale contacten of gebeurtenissen. Dit is dus de reden
waarom mensen met een sociale angst extra gevoelig zijn voor groepsdruk. Het is dus
belangrijk om te weten dat naast de standaard factoren van groepsdruk ook nog
uitzonderingen zijn zoals een sociale angststoornis (ADF, 2016).
5.5 Deelconclusie
De gevoeligheid van groepsdruk wordt dus bepaald door verschillende factoren. Leeftijd is
hier een voorbeeld van. In de vroege adolescentie (10-14 jaar) is het voor de meeste
adolescenten moeilijk om zich te verdedigen tegen groepsdruk. Vooral 13-15 jarigen zijn
gevoelig voor groepsdruk doordat ze op deze leeftijd beginnen met het identificeren.
Hierdoor zijn ze erg bezig met de meningen van anderen en kan groepsdruk sneller
plaatsvinden. Uit dit onderzoek blijkt dat meisjes dus niet gevoeliger zijn voor groepsdruk. Dit
komt omdat ze eerder in de psychologische rijping zitten dan jongens. Bij jongens speelt
groepsdruk vooral in het overtreffen van elkaar, bij meiden is de oorzaak van groepsdruk
vaak jaloezie. Adolescenten die aan een sociale angststoornis lijden, zijn bang voor
bepaalde dingen. Impliciete groepsdruk komt dan ook vaak voor bij adolescenten met een
angststoornis. De persoon kan zich verplicht voelen iets te doen omdat hij bang is dat hij
afgewezen wordt.
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Hoofdstuk 6 Ons experiment naar groepsdruk onder jongeren
6.1 Inleiding
Naast het literatuuronderzoek over de invloed van groepsdruk op adolescenten is er ook een
experiment uitgevoerd. Niet door middel van enquêtevragen, maar door een daadwerkelijke
activiteit uitgevoerd door adolescenten. Vervolgens worden deze gegevens geanalyseerd.
Het experiment is geïnspireerd geraakt door professor Asch. Meer dan 50 jaar geleden
toonde Solomon Asch in 1955 aan dat mensen zich laten beïnvloeden door de keuzes die
anderen maken. Asch interesseerde zich in het begrip conformiteit en groepsdruk. Professor
Asch heeft daaruit onderzoek gedaan waar hij groepsdruk en conformiteit onderzoekt
(Weert, 2015). Asch heeft dit onderzoek afgenomen onder studenten. Dit is dan ongeveer de
leeftijdsgroep van 18 jaar en ouder. De methode die professor Asch heeft gebruikt voor zijn
onderzoek kunt u lezen in hoofdstuk 6.1. Eén van de eerste onderzoeken naar groepsdruk
en conformiteit werd door Maffer Sherif (1935) afgenomen. Ook dit onderzoek is afgenomen
op studenten. De methode die wetenschapper Sherif gebruikt voor zijn onderzoek kunt u ook
vinden in hoofdstuk 6.1. Maar wat gebeurt er als een variant van dit experiment gemaakt
wordt en dit wordt getest op kinderen tussen de 10 en 16 jaar? Hoe reageert een jonge
doelgroep hier op? Wij zijn hier erg nieuwsgierig naar en gaan dat testen door middel van
een onderzoek geïnspireerd door professor Asch (Kennislink, 2007).
6.2 Psychologische onderzoeken groepsdruk
Asch was voor zijn experiment geïnteresseerd geraakt door een eerder getoond
experiment met conformiteit door wetenschapper Sherif. Uit onderzoek van
Sherif 1935) was naar voren gekomen dat wanneer mensen geconfronteerd
worden met bewijs voor een stelling of vraag die voor meerdere uitleg vatbaar
is, men kiest voor de uitleg waar de meeste mensen voor kiezen. Muzafer
Sherif was één van de eerst getoonde experimenten op het gebied van
conformisme. Zijn onderzoek duidt aan dat de meerderheid zich aanpast aan
de groepsnorm wat afwijkt van zijn of haar eigen mening (Stienissen, 2011).
Het onderzoek van Muzafer Sherif bestond uit twee fases. Sherif gebruikte

Figuur 4 Solomon Asch
http://swat150.swarthmore
.edu/1951-psychologistsolomon-aschs-famousexperiments.html

alleen mannelijke proefpersonen. In de eerste fase van het onderzoek werd de proefpersoon
alleen in een donkere ruimte geplaatst. Waar de proefpersoon zijn aandacht moest richten
op één lichtpunt. De persoon die het experiment begeleidt vraagt vervolgens aan de
proefpersoon hoeveel centimeter hij denkt dat het licht verplaatst. Als gevolg van visuele
illusie lijkt het of het lichtpunt waar de proefpersonen naar moeten kijken een beetje beweegt
(Wilson, 2007).
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Deze bewegingssprongen ontstaan doordat er geen referentiepunt is (Berk, 2001, p. 45). In
werkelijkheid beweegt het licht niet. Dit wordt het autokinetisch effect genoemd. De
proefpersonen zijn niet bewust van deze visuele illusie (Stienissen, 2011). Als iemand in een
verduisterde ruimte naar een fel licht staart lijkt het of dat felle licht beweegt, wat in
werkelijkheid niet zo is. Het verschilt per persoon hoeveel hij denkt dat het licht
verschuift. Het eerste deel van het onderzoek wordt individueel uitgevoerd (Wilson,
2007, p. 259). Doordat de proefpersonen eerst individueel werden gevraagd
ontwikkelden ze vrij snel een persoonlijke inschatting wat u kunt vergelijken met een
persoonlijke norm (Berk, 2001, p. 45) Bij de tweede fase van het experiment van
professor Sherif werden meerdere proefpersonen bij elkaar gezet die allemaal de
eerste fase van het experiment ook hadden uitgevoerd. De proefpersonen moesten
nu hun oordeel over de mate waarin het licht verschuift hardop delen. Er ontstaat
nu een sociale omgeving. Omdat bij elk persoon zijn visuele illusie anders werkt

Figuur 5 Muzafer Sherif
https://thepsychologist.bp
s.org.uk/volume27/edition-11/unknownmuzafer-sherif

kan persoon 1 meer beweging in het licht zien dan persoon 2 en 3. Professor Sherif
was benieuwd wat de proefpersonen zouden doen als zijn eigen waarneming niet
overeenkomt met de waarnemingen van de groep. Uiteindelijk kwamen de personen op één
gezamenlijk oordeel over de verschuiving van het lichtpunt (Wilson, 2007, p. 259). De
personen groeiden naar een zogenaamde quasi consensus (Stienissen, 2011). Quasi
consensus is als leden van een bepaalde groep een gezamenlijke overeenstemming hebben
bereikt (ensie, consensus, 2016). Elke persoon die bij deze groep hoorde sluit zich aan bij dit
oordeel. Uit het onderzoek van Professor Sherif kunt u dus concluderen dat personen elkaar
gebruiken als informatiebron en vervolgens gaan geloven dat het oordeel van de groep het
juiste oordeel is (Wilson, 2007, p. 259). Deze resultaten uit 1935 sluiten ook aan bij de
resultaten die te lezen zijn in hoofdstuk 6.5.
Professor Asch wou van het onderzoek van Sheriff een eigen variant van maken. Asch
verwachtte namelijk dat wanneer het bewijs voor een stelling compleet duidelijk was dat men
altijd voor dat bewijs zou gaan, ook al kiest het grootste deel van de mensen voor het bewijs
dat het overduidelijk niet is (Educatie, 2016). Asch ging er dus van uit dat conformisme ook
wel groepsdruk mee zal vallen. Hij was namelijk van mening dat in een onduidelijke situatie
personen op een zelfstandige manier tot een oordeel zouden komen zonder beïnvloed te
raken door groepsleden. Volgens Asch zou de invloed van groepsnormen geen grote invloed
hebben op het individuele gedrag (Berk, 2001).
Het experiment van Asch zat als volgt in elkaar: Asch bracht een vrijwillige student, die de rol
had van proefpersoon naar het laboratorium waar zes tot acht andere studenten ook
aanwezig waren. De bedoeling was dat men de lengte van een aantal lijnen moest
beoordelen.
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Er werd een standaardlijn getoond, samen met
drie lijnen vergelijkingslijnen. Ze moesten
aanduiden welke van de drie vergelijkingslijnen
even lang was als de standaard lijn. Een zeer
simpele taak, want twee lijnen verschilden sterk
van de standaard lijn behalve één lijn wat dus
ook de juiste lijn was. Het doel was om de

Figuur 6 Experiment Asch http://www.intropsych.com

invloed van de andere aanwezigen op de proefpersoon te testen. De proefpersoon dacht dat
de andere studenten ook proefpersonen waren, maar die zaten in het complot van het
experiment. Dit was niet bekend bij de proefpersoon. De studenten die in het complot zaten
waren voorafgaand verteld dat ze met opzet een fout antwoord moesten geven. Om de
beurten moesten de studenten hardop aangeven welke lijn overeen kwam met de
standaardlijn. De proefpersoon was de laatste persoon die het antwoord moest geven. Er
werd bijgehouden hoe vaak de proefpersoon meeging met de foute antwoorden van de
andere studenten (Educatie, 2016). Asch varieert de grootte van de groep van
complotpersonen, maar ontdekt dat wanneer minstens 4 complotpersonen zijn meer
personen geen extra invloed hebben (Wilson, 2007).
Er zijn ongeveer 100 studenten getest en 75% van deze proefpersonen heeft in minstens
één van de kritieke trials een verkeerd antwoord gegeven door de druk van de groep. Er
waren ook proefpersonen die bij bijna elke trial meegingen met de groep, maar er waren ook
mensen die zich één tot twee keer lieten verleiden tot een onjuist antwoord. Gemiddeld gaf
één derde deel bewust het verkeerde antwoord (Educatie, 2016). Asch ontdekt dat de mate
waarin het individu waarde legt aan de groep een belangrijke rol speelt. De druk van een
vriendschappelijke groep of een familiekring is veel groter dan de druk van een groep vol
vreemden. Dit komt omdat personen conflicten willen voorkomen met een groep waar ze
goede sociale contacten mee hebben (Wilson, 2007). Asch heeft dit experiment herhaald in
verschillende landen en de conclusie luidde steeds als volgt: Mensen zijn geneigd een
onjuist antwoord te geven wanneer iedere andere proefpersoon dit ook doet. Na het
experiment werd aan de proefpersonen gevraagd waarom ze bewust
het verkeerde antwoord hadden gekozen. Het overgrote deel gaf aan
dat ze in twijfel werden gebracht over hun eigen
beoordelingsvermogen (Educatie, 2016).
De onderzoeken van psycholoog Asch (1951) en Wetenschapper
Sherif (1935), zijn al meer dan een halve eeuw geleden uitgevoerd. U
kunt dus denken dat dit wat verouderd is. Een recent onderzoek van
Figuur 7 Gregory Berns
http://news.emory.edu/tags/
expert/gregory_berns/ 20
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neurowetenschapper Gregory Berns (2005) gebruikt vernieuwde technieken. Gregory Berns
voerde het onderzoek van psycholoog Asch op een moderne manier uit met de hulp van een
hersenscan (Cain, 2012).
6.3 Variant op het experiment van Asch
Het plan was om door middel van een kwalitatief onderzoek meer kennis over groepsdruk op
te doen. Met het doel om de hoofdvraag ‘In hoeverre heeft groepsdruk invloed op het leven
van een adolescent?’ te kunnen beantwoorden. Zoals u in de inleiding heeft kunnen lezen
speelt het onderzoek van professor Asch een grote rol voor dit verslag over groepsdruk. Het
experiment dat Asch in 1955 uitvoerde is als basis gebruikt voor het experiment wat in
deelvraag 6.4 verder wordt toegelicht. Bij dit experiment staat de leeftijd 11 tot 16 jaar
centraal. Het is de bedoeling dat door middel van het experiment antwoord wordt gegeven
op de volgende vragen:
1. Speelt leeftijd een rol in de mate waarin een adolescent groepsdruk ervaart?
2. Speelt het geslacht een rol in de mate waarin een adolescent groepsdruk ervaart?
6.4 Hypothese
De hypothese van het onderzoek is dat het geslacht een rol speelt in de mate waarin een
adolescent groepsdruk ervaart. Voor het onderzoek over de invloed van groepsdruk op
adolescenten, was de hypothese dat meisjes gevoeliger zouden zijn voor groepsdruk dan
jongens. Maar uit onderzoek blijkt dat dit niet het geval is. In hoofdstuk 5.2 wordt namelijk
uitgelegd dat het geslacht een rol speelt en dat jongens gemiddeld meer last hebben van
groepsdruk dan meisjes. De verwachting van het experiment is dat de tegenstelling tussen
jongens en meisjes duidelijk naar boven komt. Op het gebied van leeftijd is de verwachting
dat dit echter geen groot verschil met zich meebrengt. De doelgroep van het experiment ligt
tussen de 11 en 16 jaar dus wordt verwacht dat het verschil in invloed van groepsdruk hier
niet zo groot zou zijn.
6.5 Methode
1. Er is een vraag geformuleerd wat iemand tussen de 11 en 16 jaar met gemak kan
beantwoorden. Het moest een logische en simpele vraag zijn zodat een fout
antwoord puur en alleen ligt aan de druk van de groep en niet aan het gebrek van
kennis bij de adolescent. Bij dit experiment is de volgende vraag gesteld aan de
adolescenten:
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Welke cirkel is even groot als de eerste cirkel? A, B of C?

A

B

C

2. De vraag werd getypt zodat dit kon worden uitgedeeld aan de adolescenten. Er werd
een ruimte waar het experiment kan plaatsvinden en een camera geregeld waarmee
de proef gefilmd kon worden. Dit kan later als bewijsmateriaal werken.
3. In de verschillende schoolpauzes werden willekeurige adolescenten gevraagd of zij
mee wilden helpen aan een experiment. Er werden niet alleen adolescenten van
havo en vwo getest maar willekeurig van elk niveau. 4 à 5 leerlingen werden apart
genomen en aan hen werd de reden van het experiment uitgelegd. Deze leerlingen
weten dus de echte reden van het onderzoek wat aan de proefpersoon niet verteld
werd. De personen worden ook wel de complotpersonen genoemd. Hun taak is om
het juiste antwoord van de proefpersoon te veranderen door ‘druk’ op die persoon uit
te oefenen, zodat de proefpersoon dan uiteindelijk een overduidelijk fout antwoord
geeft als het goede antwoord. De complotpersonen zijn zich er van bewust dat er
straks 1 proefpersoon komt die niet weet dat wij groepsdruk onderzoeken.
4. Nadat er onopvallend 4 à 5 complotpersonen zijn gevonden, werd er ook een
proefpersoon uitgenodigd voor het experiment. Aan deze persoon werd verteld dat hij
meedeed aan een onderzoek over het puberbrein.
5. Voor elke leeftijd en geslachtsgroep werden 3 personen uitgenodigd om deel te
nemen aan het onderzoek. Er zijn dus per geslacht in de 5 leeftijdscategorieën 5
proefpersonen gebruikt in een groep van 4 à 5 complotpersonen. Totale opsomming
5x5= 25 maal de 2 geslachtscategorieën komt uit op 50 proefpersonen.
6. Alle adolescenten werden samen naar een ruimte gebracht waar 5-6 tafels met
stoelen staan waarop zij konden plaatsnemen. De leeftijd werd gevraagd en samen
met de sekse van de personen opgeschreven. Dit kan namelijk de invloed van
groepsdruk beïnvloeden.
7. Aan de adolescenten werd gevraagd of zij ermee akkoord gaan dat er gefilmd wordt.
Als ze niet akkoord gaan; niet filmen en anders wel. Deze opnames kunnen zoals
eerder gezegd als bewijsmateriaal gelden maar het is ook handig voor de presentatie
of om de resultaten terug te bekijken en zien wat er verbeterd kan worden.
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Hierna werd de opdracht op papier
uitgedeeld (ook aan de complotpersonen,
zodat er geen vraagtekens bij de
proefpersoon kunnen ontstaan). De
opdracht klonk als volgt:
Jullie doen mee aan een onderzoekje voor
ons PWS. Dit is een groot werkstuk wat wij
moeten maken over het puberbrein.
Wat moet je doen?
-

Jullie zien hieronder 1 cirkel, met daarnaast 3 cirkels. Cirkel A, B en C.

-

De vraag is: welke cirkel is even groot als de linker zwart gekleurde cirkel?
Cirkel A, B of C?

-

Overleg met elkaar welk antwoord juist is en kom gezamenlijk tot 1 antwoord.

-

Lever het briefje in.

-

Bedankt voor je deelname!

A

B

C

9. Wanneer iedereen de vraag had gelezen werd door de proefleiders gevraagd aan de
proefpersoon welk antwoord hij dacht dat goed was.
10. Op het moment dat de proefpersoon het juiste antwoord gaf, antwoord C, is het de
bedoeling dat de complotpersonen druk op de proefpersoon uitoefenen en er voor
zorgen dat hij zijn antwoord wijzigt. Maar de proefpersoon heeft natuurlijk de vrije
keus om bij zijn antwoord te blijven.
11. Als ze gezamenlijk tot een antwoord zijn gekomen, werden de briefjes weer
opgehaald en de resultaten opgeschreven.
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6.6 Resultaten

Meisjes
-

80% van de 12-jarige meisjes ging mee met het foute antwoord van de meerderheid

-

100% van de 13-jarige meisjes ging mee met het foute antwoord van de meerderheid

-

80% van de 14-jarige meisjes ging mee met het foute antwoord van de meerderheid

-

20% van de 15-jarige meisjes ging mee met het foute antwoord van de meerderheid

-

0% van de 16-jarige meisjes ging mee met het foute antwoord van de meerderheid

Er is een dalende lijn te zien bij de meisjes, dat wil dus zeggen dat uit de resultaten van dit
onderzoek hoe ouder de meisjes worden hoe minder er mee gaan met het foute antwoord
van de groep.
Van het totaal aantal meisjes ging 56% mee met het foute antwoord van de groep
Jongens
-

100% van 12-jarige jongens ging mee met het foute antwoord van de meerderheid

-

80% van de 13-jarige jongens ging mee met het foute antwoord van de meerderheid

-

100% van de 14-jarige jongens ging mee met het foute antwoord van de meerderheid

-

80% van de 15-jarige jongens ging mee met het foute antwoord van de meerderheid

-

20% van de 16-jarige jongens ging mee met het foute antwoord van de meerderheid
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Ook bij de jongens zit u een dalende lijn. Er vindt een kleine stijging plaats bij het 14e
levensjaar. Ook bij de jongens geldt de regel hoe ouder de jongens worden hoe minder er
mee gaan met het foute antwoord van de groep.
Van het totaal aantal jongens ging 72% mee met het foute antwoord van de groep.
6.7 Conclusie
Uit het experiment kunt u concluderen dat jongens meer en ook langer last hebben van
groepsdruk dan meisjes. De blauwe lijn in het assenstelsel ligt namelijk hoger dan de rode
lijn. Ook kunt u uit dit experiment concluderen dat: Hoe ouder iemand wordt hoe minder last
diegene heeft van groepsdruk ofwel, hoe jonger iemand is hoe meer last diegene heeft van
groepsdruk. In totaal ging 56% van het totaal aantal meisjes mee met het foute antwoord van
de meerderheid. Bij de jongens was dit maar liefst 72%. U kunt aan de hand van dit
onderzoek zeggen dat jongens duidelijk gevoeliger zijn voor groepsdruk in tegenstelling tot
meisjes.
6.8 Discussie:
De omvang van dit onderzoek is niet erg groot. Het onderzoek zegt niet met 100% zekerheid
dat deze resultaten gelden voor alle adolescenten. Dit onderzoek geeft echter wel een
redelijk representatief beeld. In sommige gevallen was het ook best moeilijk om goede
complotpersonen te vinden. Het was namelijk een keer het geval dat een complotpersoon zo
ontzettend hard moest lachen tijdens het experiment dat de proefpersoon wel door had dat
er iets niet klopte. Verder waren de deelnemers erg enthousiast en wilden ze graag
meedoen.
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Hoofdstuk 7 Omgaan met groepsdruk
7.1 Inleiding
Uit bovenstaande onderzoek komt naar voren dat groepsdruk een bekend fenomeen is in het
leven van bijna iedereen. Maar het komt dus extra veel voor in het leven van een adolescent.
Ze worden er voortdurend mee geconfronteerd, onbewust of bewust. Groepsdruk is dus te
onderscheiden in verschillende vormen van onbewuste aanpassing, negatieve en positieve
groepsdruk en impliciete groepsdruk enerzijds en expliciete groepsdruk anderzijds. Maken
deze verschillende vormen van groepsdruk ook nog verschil in de gevolgen van groepsdruk?
En is groepsdruk dan te herkennen? Zo ja, hoe kan iemand zich tegen groepsdruk
verzetten? Zo niet, hoe moet die persoon er dan mee om gaan?
7.2 Gevolgen van groepsdruk voor het individu
De positie in de groep bepaalt of er groepsdruk uit wordt geoefend op iemand. Dit ligt vaak
aan het feit of een nieuw groepslid zich aanpast aan het verwachte gedrag van de groep. Als
een persoon dit doet dan wordt hij dus geaccepteerd en heeft hij een eigen plek in de groep.
Hierdoor stijgt zijn status misschien zelfs. Het kan zijn dat iemand zich aanpast omdat hij
bang is voor de gevolgen als hij dit niet doet (Rijn, 2015).
Maar als hij zich niet aanpast zoals de groep dit van hem verwacht, brengt dat negatieve
gevolgen met zich mee. Als er sprake is van impliciete groepsdruk of onbewuste aanpassing
dan zijn de normen van de groep door het gedrag van de andere groepsleden of door
opmerkingen op elkaars gedrag duidelijk geworden. Wanneer de persoon dit heeft
opgemerkt heeft hij zich er bewust of onbewust aan aangepast (Jan Dirk de Jong, 2010, p.
36).
Groepsdruk zorgt er dus voor dat de persoon zich anders gaat gedragen dan hij eigenlijk wil.
En als iemand niet kan zijn wie hij is, is er een grote kans dat diegene zich ongelukkig gaat
voelen. Want wanneer iemand zich constant anders moet voordoen dan hij werkelijk is, kan
diegene er helemaal aan kapot gaan. Het is namelijk erg vermoeiend. Ook kan iemand
meedoen aan activiteiten waar hij eigenlijk streng op tegen is. Hierdoor kan het zijn dat die
persoon in grote problemen verstrikt raakt zoals overmatig drugs- of alcoholgebruik. Of dat
het individu meedoet aan criminele praktijken waardoor hij de gevangenis in moet of
bijvoorbeeld een strafblad krijgt waardoor de toekomst er gelijk minder goed uitziet. Daardoor
is het erg belangrijk dat adolescenten groepsdruk kunnen herkennen om het te voorkomen.
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7.3 Groepsdruk herkennen
Er zijn verschillende redenen waarom iemand zich anders gaat gedragen in een groep. Over
het algemeen geven mensen om de mening van anderen. Het kan ook zijn dat ze bepaalde
dingen doen om niet afgewezen te worden, of om zichzelf te bewijzen. Het is erg belangrijk
om groepsdruk te herkennen wil iemand er wat aan doen.
Wanneer iemand last heeft van onbewuste aanpassing kan hij het eigenlijk erg lastig
herkennen. De persoon doet het onbewust, dus heeft niet door dat hij onder druk staat van
een vorm van groepsdruk. Ook impliciete groepsdruk is erg lastig waar te nemen van
buitenaf. Dit komt doordat beiden vormen van groepsdruk zich afspelen in de gedachten van
de persoon zelf. In hoofdstuk 2.2 en 2.3 wordt dit uitgebreider uitgelegd. Mensen om het
individu heen kunnen hierdoor niet weten hoe een persoon het ervaart. En als iemand het de
persoon vraagt, is diegene ook niet gegarandeerd van de waarheid omdat niemand weet of
de persoon eerlijk gaat zijn of dat hij het echt onbewust ervaart (Jan Dirk de Jong, 2010, p.
37). Expliciete groepsdruk valt wel te herkennen. Als iemand het wil herkennen moet er
worden gekeken of een persoon onder druk wordt gezet door een of meer groepsleden, en
naar de manier hoe de persoon onder druk wordt gezet. Wanneer een term als “jij moet”
wordt gebruikt om een bepaalde gedragsverwachting uit te spreken, en als daar dan een
soort dreigement aan wordt geplakt, is er een grote kans dat dit expliciete groepsdruk is
(Liesbeth Schreuder, 2012). De persoon moet dan wel zich aanpassen. Er is dan natuurlijk
nog wel een verschil tussen positieve en negatieve expliciete groepsdruk. Als het goede
gevolgen heeft voor de persoon hoeft niemand er iets aan te doen. Maar wanneer er
negatieve gevolgen zijn aan de groepsdruk moet er wat tegen gedaan worden (Jan Dirk de
Jong, 2010).
7.4 Verzetten tegen verschillende vormen van groepsdruk
Als iemand zichzelf tegen groepsdruk wil verzetten moet hij eerst bewust zijn met wat voor
vorm van groepsdruk hij te maken heeft. Het verzetten tegen groepsdruk kan tot problemen
lijden doordat iemand zich tegen de groep keert (Faché, 2016, p. 172).
Tegen onbewuste en impliciete groepsdruk kan men zich vaak wel verzetten. Bij onbewuste
groepsdruk is het erg belangrijk dat de persoon gaat erkennen dat hij lijdt onder groepsdruk
en dat er wordt gekeken hoe hij het best zijn eigen gedrag kan vasthouden en zich minder
zorgen maakt om wat anderen van hem denken.
Wanneer er sprake is van impliciete groepsdruk, ervaart hij groepsdruk als een angst
om tekort te schieten in de ogen van anderen (Jan Dirk de Jong, 2010). Daarom moet hij
eerst weer kijken naar zijn eigen gedrag. Het is dan erg belangrijk dat het persoon een
positiever zelfbeeld krijgt.
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In tegenstelling met de voorgaande vormen van groepsdruk is expliciete groepsdruk een
vorm wat iemand zelf niet kan oplossen maar waarbij hij hulp nodig heeft van iemand binnen
of buiten de groep omdat het erg lastig is om tegen de groepsnormen in te gaan. Het slimste
is dat het individu meteen laten weten wanneer hij het oneens is met bepaalde normen (Jan
Dirk de Jong, 2010). Bij deze vorm van groepsdruk, wat eerder in het verslag in hoofdstuk
2.4 uitgebreider uitgelegd is, wordt een bepaald gedrag verwacht door de groep. Erg lastig
hieraan is dat wanneer de persoon hulp heeft ingeschakeld van iemand en de groep
geconfronteerd heeft met de groepsdruk, hij grote kans heeft dat hij zijn plek in de groep kwijt
is. Dit is waarschijnlijk ook één van de redenen waarom het verzetten tegen expliciete
groepsdruk voor velen als moeilijk wordt ervaren.
In elke groep komen conflicten voor. De oorzaak hiervoor kunnen bijvoorbeeld de
ongeschreven groepsnormen of over de positie van groepsleden in de groep. Als het de
groep lukt om samen tot een compromis te komen, ontstaat er weer een positieve groep.
Naast deze openlijke conflicten zijn er ook de meer bedekte conflicten (Liesbeth Schreuder,
2012).
Dit kan bijvoorbeeld zijn dat een persoon genegeerd wordt, of anders behandeld wordt dan
de andere groepsleden. Dit probleem moet dan ook samen opgelost worden. Dus wanneer
een persoon iets niet bevalt, zou hij het eigenlijk meteen moeten zeggen want het kan zijn
dat de personen uit de groep het niet eens doorhebben dat ze een persoon tot bepaalde
dingen dwingen. Het kan dus ook zijn dat ze het onbewust doen. En als hij dat niet durft, is
het dus slim om met iemand anders erover te praten. Zodat een adolescent kan ontsnappen
aan de groepsdruk (GGZ, 2014).
7.5 Groepsdruk voorkomen
Wanneer een adolescent weet hoe hij groepsdruk kan herkennen en hoe hij zich er tegen
kan verzetten, is de volgende stap om het te voorkomen. Diegene wil natuurlijk niet dat het
nog een keer gebeurd, niet bij zichzelf maar ook niet bij anderen.
Nu is het erg belangrijk dat de persoon die risico heeft op groepsdruk, weet hoe hij
zichzelf er voor kan beschermen. Het is dus noodzakelijk dat een adolescent goede
argumenten leert maken zodat hij voor zichzelf op kan komen. Dit betekent dat wanneer
iemand groepsdruk probeert uit te oefenen op een persoon, hij door middel van de juiste
redenen kan uitleggen waarom hij dat niet wil of mag doen (Katinka, 2016). Want wanneer
iemand goede argumenten heeft, is hij beter in staat zijn mening over het onderwerp te
verdedigen. Als iemand hem of haar dan toch probeert over te halen weet de persoon hoe hij
bij zijn eigen standpunt kan blijven. Ook is het hierna goed als de persoon inziet dat wanneer
er sprake is van negatieve groepsdruk, dit niet de mensen zijn waarmee hij in contact wil zijn.
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Toch blijft het lastig om groepsdruk echt te voorkomen. Dit komt ook omdat
groepsdruk dus ook onbewust kan voorkomen. En als iemand niet weet dat er groepsdruk op
hem word uitgeoefend, kan die persoon het ook niet voorkomen. Bij veel mensen is dit het
geval. Ze gaan zich bijvoorbeeld anders kleden en gedragen. Ze kijken naar hun vrienden en
nemen bepaalde eigenschappen over. Soms zien mensen die buiten de groep staan wel dat
het individu verandert. Zij kunnen er dan wat van zeggen door duidelijk te maken hoe die
persoon verandert door het bijzijn van de groepsleden. Wanneer de persoon het zelf ook ziet
is het makkelijker om het te voorkomen. Hij kan opletten dat hij zijn eigen keuzes maakt en
als dit niet werkt, de groep verlaten. Als de persoon de confrontatie niet aangaat, omdat hij
het zelf niet inziet, valt er helaas weinig aan te doen. Wel kan er nog naar de groep worden
gegaan door ze te confronteren met het feit dat er sprake is van groepsdruk in de groep
(Engelen, 2011).
Als mensen eenmaal groepsdruk kunnen herkennen, wat hierboven ook verteld werd,
is het makkelijker om het te voorkomen. Als de persoon zelf de oorzaak kan inzien, ligt het
aan diegene zelf of hij er wat tegen doet. Om negatieve gevolgen van groepsdruk te
voorkomen is het soms nog om de plek in de groep op te geven, zodat een individu bij een
andere groep meer voldoening ervaart (Jan Dirk de Jong, 2010, p. 6).
7.6 Stabiele groepssfeer creëren
Voor veel mensen is een stabiele groepssfeer belangrijk. Dit komt omdat elk mens zich veilig
wil voelen bij de mensen om zich heen. Het moet dan wel zo zijn dat iedereen alles kan
zeggen wat ze willen, en dat er naar elkaar omgekeken wordt. Er moet een open klimaat zijn
met vertrouwen, respect en ruimte voor ontwikkeling (Netty Jongepier, 2010). Als iemand
een goede groep wil, is het handig dat er wordt gekeken naar de aspecten voor een goede
groepssfeer.
Het zijn er vijf:
1: Algemene sfeer
Bij dit aspect wordt gekeken hoe de sfeer in de groep is. Is de sfeer rustig, ondersteunend,
gezellig en taakgericht dan is het een positieve groepssfeer. Maar heerst er een onrustige,
afwerende, onverschillige en vijandige sfeer? Dan is er sprake van een negatieve
groepssfeer. Vaak valt er goed te zien of de sfeer goed is als er wordt gekeken hoe de groep
reageert op de komst van een nieuw groepslid. Zijn de andere groepsleden nieuwsgierig en
vriendelijk naar het nieuwe lid van de groep? Dan is er weer een positieve sfeer. Maar
wanneer een nieuw lid heel erg zijn best moet doen om erbij te horen doordat er geen
aandacht aan hem wordt geschonken, dan heerst er een negatieve groepssfeer. Voor een
positieve sfeer moeten de groepsleden bereid zijn om ondersteunend en vrolijk met elkaar
om te gaan (Gielis, 1996).
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2: Onderlinge relaties
Voor adolescenten zijn onderlinge relaties van cruciaal belang (Crone, 18 mei 2012, p. 76).
Hier gaat het om hoe de relaties zijn tussen de groepsleden. In een negatief groepsklimaat
zijn er minder onderlinge vriendschappen tussen kinderen dan wanneer er sprake is van een
positief groepsklimaat. Als de relaties en rollen van de groep met elkaar zijn afgestemd
verbetert dit de stabiliteit van de groep (Gielis, 1996). Voor de groepsleden is het duidelijker
wat het doel is van de groep. Daarom wordt bij dit aspect gekeken naar het aantal
vriendschappelijke relaties en het aantal kinderen dat onderlinge conflicten heeft.
3: Onderlinge communicatie
Wanneer er veel gecommuniceerd wordt, is er meestal sprake van een positief
groepsklimaat. Want als mensen veel zeggen tegen elkaar kan dit de band versterken. Dit
komt omdat adolescenten elkaar beter leren kennen door met elkaar te praten. Andere
functies van communicatie zijn: samenwerken, organiseren en besluiten nemen
(Remmerswaal J. , 2008). Deze communicatie kan ook weer negatief en positief zijn. Dit ligt
aan de onderwerpen en de manier van uiten. Als er positieve communicatie is, is er vaak ook
een positief groepsklimaat.
4: Rollen in de groep
In een groep zijn meestal verschillende rollen. Als er een negatieve groep is zijn er vaak
weinig rollen. Meestal een leider en de rest van de groepsleden zijn dan de volgers. Als er in
een groep meerdere rollen zijn is er meer kans op een positieve groep. Voor elk groepslid is
er dan een rol met verschillende functies. Ze kunnen zich onderscheiden van andere
adolescenten door zijn eigen rol aan te nemen binnen de groep. Doordat er verschillende
rollen zijn kunnen adolescenten van elkaar leren. Er zijn dan groepsleden die met ideeën
komen, en knopen doorhakken. Of de sociale en behulpzame leden, die zorgen dat iedereen
zich fijn voelt in de groep. En vaak is er nog de sfeermaker die ook wel gezien wordt als
grapjas. Deze rollen samen zorgen voor een goede balans (Lieselotte Ahnert, 2006).
5: Samenhang in de groep
Het laatste aspect is het ook wel genoemde groepscohesie (Liesbeth Schreuder, 2012).
Groepscohesie zijn de oorzaken waardoor groepsleden bij een groep blijven. Er wordt dan
gekeken hoe goed de leden elkaar kennen en hoe ze met elkaar omgaan. Er zijn twee
perspectieven op groepscohesie. Er zijn aspecten die de leden aan de groep binden maar
ook aspecten die ervoor zorgen dat de groep sterk genoeg is voor aantrekkingskrachten van
buitenaf. Groepscohesie ontstaat sneller als er binnen de groep veel vriendschappen zijn
(Remmerswaal J. , 2008).
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7.7 Deelconclusie
Groepsdruk heeft dus vele gevolgen. Adolescenten kunnen door een negatieve groepssfeer
een laag zelfbeeld krijgen. En door een laag zelfbeeld zijn ze makkelijker over te halen
waardoor hun normen en waarden veranderen, en later ook hun identiteit. Dit heeft grote
gevolgen omdat een persoon die lijdt onder groepsdruk hierdoor mee kan gaan doen aan
activiteiten waar hij eigenlijk op tegen is. Dit kan tot grote problemen leiden voor dat individu.
Daarom is het belangrijk om groepsdruk te herkennen. Onbewuste aanpassing is moeilijk te
herkennen doordat de persoon zelf niet door heeft dat hij onder groepsdruk lijdt. Ook bij
impliciete groepsdruk kunnen mensen het van de buitenkant niet zien omdat het in de
gedachtegang van de persoon voorkomt. Expliciete groepsdruk kan wel worden herkend als
er duidelijk een zin als: “Jij moet…” uitgesproken wordt met daarachter een dreigement.
Alleen als een adolescent groepsdruk herkent kan hij zich verzetten tegen groepsdruk en het
voorkomen. Bij positieve groepsdruk is dit niet nodig maar bij negatieve groepsdruk wel. Bij
onbewuste en impliciete groepsdruk kan dit door naar het eigen gedrag te kijken en te
werken aan het zelfbeeld. Bij expliciete groepsdruk moet die persoon zichzelf tegen de groep
verzetten of hulp inschakelen van anderen. Als iemand het weet te voorkomen door er de
ernst van in te zien, moet diegene op zoek gaan naar een positieve groep met een stabiele
groepssfeer. Er moeten veel relaties zijn wat zorgt voor groepscohesie en voor elk persoon
moet er een rol zin die bij dit groepslid past. Zodat elk lid gelukkig is binnen de groep en
wordt ondersteund door de anderen.
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Hoofdstuk 8 Conclusie
8.1 Samenvatting
De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: ‘in hoeverre heeft groepsdruk invloed op het
leven van een adolescent?’. Door middel van een literatuuronderzoek kunnen wij nu een
antwoord formuleren op deze complexe vraag. We kunnen concluderen dat groepsdruk een
grote invloed heeft op het leven van een adolescent. We weten echter dat dit niet het geval is
bij iedere adolescent, maar wel bij veel adolescenten. In hoofdstuk 2 werd duidelijk wat het
concept groepsdruk inhoud. De definitie van groepsdruk is de druk die een groep uitoefent
op een individu. Zodat de normen en waarden van het individu worden afgestemd op de
groepsnormen. We kunnen concluderen dat groepsdruk een tijdloos fenomeen is, wat elk
individu op een andere manier ervaart. Dit komt door de verschillende soorten van
groepsdruk. De druk kan dus onbewust, impliciet en expliciet voorkomen en kan zowel
negatieve als positieve gevolgen hebben. In hoofdstuk 3 werd de vraag: ‘Waarom zijn
jongeren gevoeliger voor groepsdruk dan ouderen?’ beantwoordt. De hersenen van jongeren
werken binnen een groep anders dan wanneer ze alleen zijn. Dit komt omdat de prefrontale
cortex in ontwikkeling is tijdens de adolescentiejaren. Dit deel van de hersenen is betrokken
bij cognitieve en emotionele functies. Bij volwassenen is dit hersendeel al volledig
ontwikkeld. Hieruit kunnen we afleiden dat zij vaak minder kwetsbaar zijn voor groepsdruk
dan adolescenten. De aspecten wat een groep een adolescent kan bieden werd uitgelegd in
hoofdstuk 4. Door de groep krijgt een groepslid te maken met groepsnormen. Hieruit volgt
dat een persoon zijn identiteit gaat ontwikkelen. Een adolescent krijgt sociale zekerheid,
status en acceptatie met het gevolg een beter zelfbeeld. Hieruit kunnen we concluderen dat
een groep met een positieve groepssfeer een individu erg veel biedt. Daarom is een groep
erg aanlokkelijk voor adolescenten. De factoren voor gevoeligheid voor groepsdruk werd
onderzocht in hoofdstuk 5. Al snel werd duidelijk dat adolescenten tussen de leeftijd 13-15
jaar het kwetsbaarst zijn voor groepsdruk. Dit komt doordat de meeste adolescenten op die
leeftijd bezig zijn met identificeren. Met andere woorden, dan zijn ze bezig zichzelf te vinden.
De mening van anderen is in dit proces erg belangrijk, waardoor groepsdruk vaak voorkomt.
Uit onderzoek is gebleken dat bij meisjes de psychologische rijping eerder plaats vindt dan
bij jongens. Hieruit volgt dat vooral jongens in de leeftijdscategorie 13-15 jaar erg gevoelig
zijn voor groepsdruk. Ook is geconcludeerd dat adolescenten die lijden aan een sociale
angststoornis grote kans hebben om het doelwit van groepsdruk te worden. Uit het
experiment in hoofdstuk 6 werd geconcludeerd dat jongens meer en langer last hebben van
groepsdruk. Hoe ouder iemand is hoe minder er sprake is van groepsdruk. Er kan worden
vastgesteld dat uit dit experiment blijkt dat jongens gevoeliger zijn voor groepsdruk in
tegenstelling tot meisjes. Door middel van hoofdstuk 7 werd uitgelegd hoe iemand kan
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omgaan met groepsdruk. Een individu kan het dus herkennen door eerst naar zichzelf te
kijken of doordat anderen aan de persoon vertellen dat hij zich anders gedraagt binnen een
groep. Als negatieve groepsdruk niet wordt herkend kan het dus tot grote nadelige gevolgen
leiden voor een individu. Daarom is het belangrijk om groepsdruk te herkennen zodat het
voorkomen kan worden. Het herkennen is bij onbewuste aanpassing en impliciete
groepsdruk lastig, omdat het van de buitenkant niet waarneembaar is dus moet er hulp van
buitenaf worden ingeschakeld. Expliciete groepsdruk valt te herkennen aan een zin als: “Jij
moet…” met daarachter een dreigement. Er is geconcludeerd dat alleen het voorkomen van
negatieve groepsdruk nodig is. De negatieve groep moet een stabiele en positieve
groepssfeer krijgen. Al met al houdt dat in dat er veel onderlinge relaties en communicatie
moet zijn wat zorgt voor groepscohesie. Voor elk persoon moet er een rol zijn, wat bij dat
groepslid past. Alles bij elkaar zorgt uiteindelijk voor een positieve groepssfeer waar elk
groepslid binnen de groep zichzelf kan zijn, en waar alleen positieve groepsdruk voorkomt.
8.2 Terugkoppeling op de hypothese
Van dit literatuuronderzoek werd verwacht dat groepsdruk veel invloed zou hebben op het
leven van adolescenten. In de vorm van hun acties, maar ook op hun manier van denken
over hun zelf of over anderen. Er werd verwacht dat wanneer iemand onderdrukt werd, het
zelfbeeld van een persoon op een negatieve manier kan worden aangetast. De verwachting
was dat meisjes gevoeliger zouden zijn voor groepsdruk in tegenstelling tot jongens. Dit werd
onderbouwd door het argument dat meisjes over het algemeen gevoeliger en emotioneler
denken dan jongens. Deze hypothese bleek gedeeltelijk te kloppen. Het is waar dat
groepsdruk negatieve gevolgen kan hebben voor een individu. Dus ook voor het zelfbeeld
van een persoon. We kunnen nu concluderen dat groepsdruk ook positief kan werken. De
verwachting dat meisjes gevoeliger zouden zijn voor groepsdruk bleek echter niet waar te
zijn. In het experiment dat te lezen is in hoofdstuk 6, werd geconcludeerd aan de hand van
de resultaten dat juist jongens gevoeliger zijn voor groepsdruk. In hoofdstuk 5.2 werd de
achterliggende reden hiervan uitgelegd. Het blijkt dat de psychosociale rijping van meisjes
eerder in ontwikkeling is dan bij jongens. Meisjes komen dus eerder in de puberteit dan
jongens. Meisjes hebben zich eerder lichamelijke en geestelijk ontwikkeld waardoor
groepsdruk minder voorkomt bij meisjes.
De onderzoeksvraag is aan de hand van boeken, websites, tijdschriften, rapporten en een
kwalitatief experiment beantwoord. Het is belangrijk dat groepsdruk geen onbesproken
begrip meer is. Praat met elkaar over de invloed die adolescenten op elkaar hebben en
ontwikkel samen een positieve groepssfeer.
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Hoofstuk 10 Bijlagen
10.1 Begrippenlijst
Adolescent: De overgang tussen jeugd en volwassenheid
Autokinetisch effect: Een illusie van het visuele beeld wat optreedt als de ogen op een
lichtpunt zijn gericht in een donkere ruimte.
Conformiteit: De neiging van mensen om hun gedrag te veranderen met als doel in
overeenstemming te zijn met groepsnormen
Expliciet: Uitdrukkelijk
Fenomeen: Opvallend verschijnsel
Groepsdynamica: Een menswetenschap op het gebied van psychologie en sociologie wat
zich bezig houdt met het bestuderen van het menselijk gedrag van het individu en haar
omgeving
Groepsklimaat: De omgeving en de groepssfeer binnen een groep
Identiteit: Wie je officieel bent, je eigen karakter en kenmerken
Identificeren: De ontwikkeling tot een eigen identiteit
Impliciet: Niet nadrukkelijk
Impulscontrole: Aan bepaalde stimulansen kunnen weerstaan
Individu: De afzonderlijke persoon
Internaliserende problemen: Gedragsproblematiek wat vanuit je hersenen bestuurd wordt
Kwalitatief: Wat betrekking heeft op kwaliteit
Neurowetenschapper: Wetenschapper die zich bezighoudt met natuurwetenschap
Normen: Beoordelingsuitgangspunten
Peer pressure: Groepsdruk
Prefrontale cortex: Voorste gedeelte van de hersenen.
Psychosociale rijping: Ontwikkeling in je adolescentiejaren bestaand uit lichamelijke
veranderingen
Quasi consensus: Wederzijdse instemming, de situatie waarin je samen dezelfde mening
hebt
Referentiepunt: Meetpunt
Sancties: Maatregelen
Sociale zekerheid: Een publiek stelsel
Sociometrische populariteitsbepaling: De bepaling hoe leuk iemand gevonden wordt door
leeftijdsgenoten.
Visuele illusie waarden: Een richtsnoer voor denken en handelen. Een idee voor wat men
belangrijk vindt. (http://www.encyclo.nl/, 2016)
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10.2 Opdracht experiment

Jullie doen mee aan een onderzoekje voor ons PWS. Dit is een groot werkstuk wat wij
moeten maken over het puberbrein.

Wat moet je doen?
-

Jullie zien hieronder 1 cirkel, met daarnaast 3 cirkels. Cirkel A, B en C.

-

De vraag is welke cirkel is even groot als de linker zwart gekleurde cirkel?
Cirkel A, B of C?

-

Overleg met elkaar welk antwoord juist is en kom gezamenlijk tot 1 antwoord.

-

Lever het briefje in.

-

Bedankt voor je deelname!

A

B

C
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10.3 Logboek
Greijdanus Hardenberg Logboek PWS 2016
Naam:
Rosa-Milly Mugabe,
Marit de Vries
Soort opdracht
PWS
Startdatum:
19-5-2016
Einddatum:
9-12-2016
Reële
Tijdsduur
1 - Roos
en Marit

Klas:
Docent:

2015-2016: HH4G
2016-2017: HH5A
Mnr.Bovendeur

Datum

Wat heb je gedaan?

Wat ging er goed?

19-5-16

-Voorlichting PWS in de
Mediatheek.
-Groepjes samenstellen.
-Voorlopig onderwerp
vaststellen.

20-5-16

Boeken gekregen wat
betrekking heeft op ons
onderwerp. En
kanttekeningen
overgemaakt.

1 - Roos
en Marit

25-5-16

-Brainstormen
-Informatie opdoen
-Contactgegevens
organisaties

4 - Roos
en Marit

We hebben veel
informatie gevonden
en contacten
gevonden die we
kunnen interviewen.

09-0616

Werkgroep

1 - Roos
en Marit

Goede tips mee
gekregen van onze
werkgroep,
bijvoorbeeld: Dat we
ons beter moeten
gaan verdiepen in
het afbakenen van
het onderwerp.

Ons onderwerp nog
verder afbakenen

15-0616

Overleggen en
brainstormen met
meneer Bovendeur

1 - Roos
en Marit

Tips gekregen van
meneer Bovendeur
om ons onderwerp
kleiner te maken.

Nu een kleinere
hoofdvraag bedenken
en deelvragen maken.

15-0616

Ons onderwerp in een
trechtermodel gestopt.
Hoofdvragen en
deelvragen bedacht.
Onderzoeksplan
ingevuld.

1,5 - Marit
en Roos

Geconcentreerd
bezig geweest met
informatie
verzamelen over de
rijkste landen in
Europa en het
armste deel in Afrika.

Eerder knopen
doorhakken en een
besluit nemen wat
betreft hoofdvraag en
deelvragen.

Meer informatie
opgedaan over wat
een Profielwerkstuk
inhoudt. En
voorbeelden
gekregen.
Veel brainstorm
informatie kunnen
halen uit de boeken
die we hebben
gekregen.

Wat kan er beter?

Wat heb je hiervan
geleerd?
-Wat een PWS
precies is.
-Welke
onderwerpen je
kunt gebruiken.

De boeken die we
hebben gekregen zijn
dikke en lastig
begrijpende boeken.
We moeten nu beter
op zoek gaan naar
boeken die meer op
ons niveau zijn.
Vier uur achter elkaar
is te lang. Concentratie
daalt. We kunnen nog
steeds alle kanten op
met ons onderwerp.

We hebben geleerd
dat het belangrijk is
om gebruik te
maken van boeken.

We hebben geleerd
dat we ons beter
moeten richten op
de afbakening van
ons onderwerp
want tot nu toe is
het veel te breed.
De andere
leerlingen gaven
ons tips hoe we
onze hoofdvraag
konden vormen en
dat als het ons niet
lukt om het
onderwerp kleiner
te maken we een
ander onderwerp
moeten kiezen.
Geleerd dat we de
juiste definitieve
hoofdvragen en
deelvragen nog
moeten maken en
steeds blijven.
afbakenen, het is
een lopend proces.
Geleerd dat we
moeten afbakenen
als we een goed
pws willen
neerzetten. Anders
word het te
onduidelijk en is het

41

Groepsdruk onder adolescenten

23-0716

Samen gezeten om
bezig te gaan met het
PWS. Een besluit
genomen over ons PWS
onderwerp.

3 - Roos
en Marit

11-0816

Weer bij elkaar gezeten
om te kijken naar onze
hoofd/deelvragen voor
het nieuwe onderwerp
groepsdruk.

1 - Roos
en Marit

1-9-16

Op school de
onderzoeksvragen en
deelvragen
doorgestuurd naar
meneer Bovendeur voor
de ‘Go or no go’ en het
logboek bijgewerkt.

2 - Marit

2-9-16

In mijn tussenuren
informatiebronnen
opgezocht over
groepsdruk en de eerste
deelvraag zo ver
mogelijk uitgewerkt.

3 - Roos

Rosa-Milly Mugabe en Marit de Vries

Samen een
oplossing vinden
voor het probleem
dat wij niet verder
konden met ons
oude onderwerp. We
kwamen erachter dat
het onderwerp te
groot was en
besloten een nieuw
onderwerp te
bedenken. We
hadden moeite met
afbakenen en tijdens
het afbakenen
raakten we steeds
verder van ons oude
onderwerp af. Nu
hebben we dus
besloten om verder
te gaan met het
onderwerp
Groepsdruk. Hier
zijn we gemotiveerd
voor en gaan we
verder mee.
We hebben hoofden deelvragen
bedacht en gekeken
of er voldoende
informatie was voor
het onderzoek. Ook
hebben we gekeken
of we zelf een
experiment konden
doen en daar
informatie voor op
gedaan.
Even door gepakt en
een begin gemaakt
met het nieuwe
proces door het door
te sturen voor een
Go or no Go.

Interessante studies
gevonden van
verschillende
universiteiten over
het begrip
groepsdruk, heel
interessant om te
lezen en ook goede

We waren niet meer
gemotiveerd om met
ons oude onderwerp
bezig te gaan. Onder
andere doordat we,
naarmate het
onderzoek vorderde,
steeds verder af
raakten van ons eerste
idee. Het was een te
lastig onderwerp om
een en ander af te
bakenen tot een goed
Pws-onderzoek.

moeilijk om de
hoofdvraag te
beantwoorden.
Dat we een kleiner
onderwerp hadden
moeten kiezen. En
nu we de knoop
hebben doorgehakt
we verder kunnen
met dit onderwerp.
Een onderwerp
waar we
gemotiveerd voor
zijn. We hebben
dus geleerd dat het
belangrijk is om op
tijd de knoop door
te hakken, zodat je
niet te lang ergens
in blijft zitten wat
niet gaat werken.

Niet afdwalen door
filmpjes te kijken en
verhalen te lezen,
maar proberen
geconcentreerd te
blijven en doen wat als
eerste noodzakelijk is.
En het logboek
bijhouden, gelijk er wat
in schrijven nadat we
bezig zijn geweest.

We hebben geleerd
dat er genoeg
informatie is over
dit onderwerp en
dat het een goed
besluit was om dit
onderwerp te
nemen.

Informatie zoeken om
verder te gaan in
plaats van filmpjes
voor de presentatie.
Ook moeten we nog
een afspraak maken
met meneer
Bovendeur, dit moeten
we niet vergeten.

We hebben geleerd
dat we op een
juiste manier met
onze tijd moeten
omgaan en ons
moeten blijven
focussen op het
werkstuk, zodat we
straks niet alles in
één keer moeten
doen.
Dat je ook gewoon
boeken kan zoeken
om op ‘zoek in
boeken’ te klikken
bij google, dit wist
ik namelijk niet.

Ik moet wat concreter
gaan zoeken. En ook
niet te lang doen over
inlezen.
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Rosa-Milly Mugabe en Marit de Vries
bronnen om in ons
PWS te gebruiken.
Beoordeling Proces
en pva zijn klaar.

7-9-16

In tussenuur bezig
geweest om ons eigen
proces te beoordelen en
het plan van aanpak
afgemaakt.

1 - Marit

15-9-16

Gesprek met begeleider.

1 - Roos
en Marit

We hebben een Go
gekregen.

We moeten beter ons
logboek bij gaan
houden.

22-9-16

PWS-dag, ingelezen,
begin eerste deelvraag
gemaakt, hoofdvraag
vastgesteld. Inspiratie
opgedaan voor
experimenten.

4 - Roos
en Marit

We hebben goede
ideeën bedacht voor
onze experimenten.
En hebben ons goed
ingelezen.

29-3-16

Werkgroep ging opeens
niet meer door. Marit
was ziek dus we konden
ook niet veel beginnen.
Ik heb toen thuis veel
ingelezen en bronnen
opgezocht en filmpjes
bekeken over
experimentjes met
groepsdruk.
Bezig geweest met
deelvraag: ‘Wat is
groepsdruk?’ En samen
gehad over het social
media deel van ons
onderzoek wat nog niet
helemaal lekker
verloopt.

2 - Roos

Leuke ideeën
opgedaan wat betreft
ons experiment.

We hebben nog geen
definitief experiment
vastgesteld omdat we
het eerst willen
overleggen met onze
begeleider. Laatste uur
werd de concentratie
minder.
Ik vind het nog steeds
lastig om bronnen te
vinden over
groepsdruk op social
media.

3 - Roos
en Marit

Goed overleg gehad
met duidelijk nieuw
plan. Afgebakend:
het deel Social
media is nu geen
onderdeel meer van
ons onderzoek.

1 - Marit
en Roos

Het was fijn om even
wat adviezen te
krijgen van de
anderen die ook in
de werkgroep zaten
over dingen die nog
niet goed waren of
nog anders konden.

3-10-16

6-10-16

Het zesde uur hadden
we werkgroep wat
vorige week niet
doorging.

Pva had al veel eerder
af moeten zijn. We
moeten beter de tijd
verdelen.

We vonden het erg
moeilijk om het deel
social media te gaan
onderzoeken. Social
media is zo’n groot
platform dat het
moeilijk is er een
experiment op uit te
voeren. Daarom
hebben we dit deel
toch weggelaten uit
ons onderzoek en
gaan we nu proberen
het alsnog een erg
origineel onderzoek te
laten zijn.
Het stoorde ons een
beetje dat de anderen
niet echt actief zijn in
de werkgroep, één
groepje was geen
eens komen opdagen
en de andere groep
ging direct weg toen zij
hun deel hadden laten
zien.

We hebben geleerd
dat het belangrijk is
om te starten met
een goed plan van
aanpak. Zonder
een vast duidelijk
plan kan je namelijk
niet verder.
We hebben geleerd
dat we het beter bij
moeten gaan
houden anders kan
dat later voor
problemen zorgen.
We hebben geleerd
dat je bij het
onderwerp
‘groepsdruk’ leuke
experimenten kunt
uitvoeren.

We hebben hiervan
geleerd dat het niet
slim is om je
onderwerp te ver te
gaan afbakenen,
want dan is er
nauwelijks meer
informatie over te
vinden.

We kregen als
feedback dat
groepsdruk
interessant was.
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Rosa-Milly Mugabe en Marit de Vries

7-10-16

In mijn 3 tussenuren
bezig geweest met
wetenschappelijke
onderzoeken te vinden
over groepsdruk. En het
plan van aanpak weer
aangepast (deelvragen
en hoofdvraag etc.).

3 - Roos

Ik heb heel veel
universitaire
onderzoeken
gevonden over het
fenomeen
groepsdruk van de
universiteit in Utrecht
en Groningen. Ben
daar erg blij mee.
Universitaire
onderzoeken
gevonden van
universiteiten uit
Amsterdam. Hier
veel informatie uit
kunnen halen. En
begin kunnen maken
aan de deelvraag.

8-10-16

Ingelezen over
deelvraag 7: hoe ga je
met groepsdruk om. En
een begin gemaakt met
het schrijven.

2 - Marit

10-1016

In mijn tussenuren bezig
geweest met de
deelvraag gevoeligheid
voor groepsdruk

2,5 - Roos

Een heel stuk tekst
kunnen schrijven.

11-1016

Goed op weg met de
deelvraag 7: hoe ga je
met groepsdruk om.
Veel informatie
verzameld.

2 - Marit

Goede bronnen
gevonden.

12-1016

Deelvraag 7: hoe ga je
om met groepsdruk
verder gemaakt, begin
gemaakt met deelvraag
4: wat biedt de groep.

1 - Marit

13-1016

Bezig geweest met
deelvraag 4: wat biedt
de groep.

2,5 - Marit

14-1016

Gesprek met meneer
Bovendeur, bronnen
aangepast voor
bibliografie.

2 - Roos
en Marit

Nieuwe bron
gevonden, geeft een
andere kijk op ons
onderwerp. Ook een
afspraak met meneer
Bovendeur gemaakt
om onze ideeën
over het experiment
te delen.
Door middel van een
goede bron een mooi
stukje tekst kunnen
schrijven.
Goed overleg en
hulp gekregen voor
de experimenten.
Uitgevonden hoe het
werkt met de
bronnen aangeven.

Het plan van aanpak in
vervolg iets eerder
aanpassen als we een
andere hoofdvraag
hebben want het plan
van aanpak was nogal
verwaarloosd.

Geleerd dat als je
iets wijzigt of
verandert je het
direct moet noteren
in je logboek en zo
nodig je plan van
aanpak aanpast.

Ik wilde meteen
beginnen te schrijven,
maar moest eerst
informatie lezen. Ik
vond het erg lastig om
te beginnen met
schrijven, dit omdat ik
niet goed wist op wat
voor manier ik moest
schrijven.
Wat moeite om
meerdere bronnen te
vinden. Ik haal te vaak
informatie uit slechts 2
bronnen.
Ik heb nog niet veel
kunnen schrijven.
Volgende keer direct
mijn gevonden
bronnen gebruiken en
beginnen met typen.

Goed inlezen
voordat je begint te
schrijven.

Ik heb geleerd dat
ik mijn tijd beter
moet gaan
verdelen tussen
inlezen en
schrijven.

We hebben geleerd
hoe we de bronnen
moeten aangeven
in een tekst. Hoe
we het beste het
experiment kunnen
uitvoeren, dat het
smart moet blijven.
En dat we de 2
experimenten
samen kunnen
voegen tot 1
experiment, en
hierbij de
conclusies kunnen
trekken voor ons
verslag.

44

Groepsdruk onder adolescenten
25-1016

Proef voorbereiding.

3 - Roos

Het was pws-ochtend,
we hebben onze proef
uitgevoerd.

3 - Roos
en Marit

Weer nieuwe informatie
gezocht, en duidelijke
plannen op papier gezet
voor volgende keer dat
we de proef uitvoeren.

1 - Marit

31-1016 tot 411-2016

Elke dag in de halfuur
pauzes weer de proef
uitgevoerd.

3 - Roos
en Marit

3-112016

Bezig geweest met
deelvraag.

1 - Marit

14-112016

In mijn tussenuur de
deelvragen die Marit
heeft gemaakt
doorgelezen en
informatie toegevoegd.

1 - Roos

14-112016

Bezig geweest met
deelvragen en
toegevoegde informatie
van rosa-milly
doorgelezen

1 - Marit

26-1016
28-1016

15-112016

In mijn tussenuur bezig
geweest met deelvraag
“waarom zijn jongeren
gevoeliger voor
groepsdruk dan
volwassenen?”

1.5 - Roos

Rosa-Milly Mugabe en Marit de Vries
Al het proefmateriaal
uitgeprint en in een
mapje gestopt alles
mooi overzichtelijk
voor morgen.
We waren erg
enthousiast. Uit de
tot nu toe
uitgevoerde proeven
hebben we al hele
mooie resultaten
kunnen halen. En
zijn we erachter
gekomen dat onze
hypothese dus al niet
klopte.
Goed doorgepakt en
doelen uitgezet dat
we elke pauze 3
groepjes de proef
lieten doen. Dit lukte.

Nieuwe
subdeelvraag
gemaakt.
Nog extra informatie
kunnen toevoegen
en foutjes verbeterd.
Goed bestuderend
gelezen.
Weer een stukje bij
kunnen schrijven.
Roos heeft me weer
verder gemotiveerd
door positieve
feedback.

Hele goede
informatiebron
kunnen vinden met
veel informatie over
wat er precies in de
hersenen gebeurd
als je groepsdruk
ervaart. Erg
interessant om te
lezen! Ook hebben
we na de toetsweek
de smaak weer te

Misschien was het iets
slimmer geweest als
we de resultaten
eerder hadden
uitgeprint en niet de
dag van te voren.

We hebben geleerd
dat ons experiment
erg slim en klein
was. En dat we er
nu nog voor
moeten zorgen dat
de proef aselect is.
Het onderdeel
‘genoeg mensen’
moeten we hiervan
nog voltooien.

We hadden twee
verschillende vragen
bedacht die we aan de
groep konden stellen
maar kwamen er
achter dat 1 van de 2
vragen niet heel
praktisch was en
minder leuk.
Niet heel veel verder
gekomen.

Geleerd dat onze
hypothese niet
klopte, doordat we
uit onze proef
conclusies konden
trekken.

In de toetsweek zijn
we er de hele week
niet mee bezig
geweest aangezien we
ons moesten focussen
op goede cijfers. Het is
dan wel weer even
inkomen als je er een
hele week niet mee
bezig bent geweest.

Het is belangrijk om
het werk van de
ander goed te
bestuderen en na
te kijken. Het is
tenslotte een
gezamenlijk pws
niet de helft van de
een en de andere
helft van de ander.

Nog niet Roos haar
deelvragen
gecontroleerd doordat
ik eerst even verder
wilde met eigen
deelvraag.

Gemerkt dat het
leuk is als de ander
de tot nu toe
gemaakte
deelvragen leest,
en waardering ziet.
Teamwork gaat
echt goed.
Geleerd dat je flink
door moet zoeken
op een goede
betrouwbare
informatiebron. Ook
geleerd dat je niet
elke bron op het
internet moet
vertrouwen.

Het is lastig om van
een grote
informatiebron de
juiste informatie eruit
te halen.
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Rosa-Milly Mugabe en Marit de Vries
pakken gekregen en
ligt alle focus weer
op pws!

15-112016

In tussenuren
deelvragen Roos
doorgekeken en zelf
meer informatie
gevonden voor
deelvragen.

2 - Marit

Weer meer kunnen
schrijven door
informatie.

Nog niet alle
deelvragen van Roos
kunnen lezen.

15-112016

Verder geschreven aan
deelvragen 4 en 7

2 - Marit

Mooi stuk verder
kunnen schrijven.
Erg gemotiveerd, het
is interessant en
proces gaat erg goed
en we zijn fanatiek
bezig het zo goed
mogelijk te laten
verlopen.

16-112016

In tussenuur bezig
geweest met deelvragen
4 en 7

1.5 - Marit

Weer verder
gekomen.

Vind het lastig om er
voor te zorgen dat ik
niet dingen ga herhalen. Door de vele tekst
die we hebben, is de
kans erg groot dat we
dingen vaker vertellen.
Wil dit voorkomen
maar kost tijd en is
moeilijk te voorkomen.
Wil nog meer schrijven
als we het verslag over
een week klaar willen
hebben.

17-112016

Werkgroep

1 - Marit

Laten zien wat we
hadden en
opmerkingen
gekregen van de
anderen en zelf
aanwijzingen
gegeven.

17-112016

Nog even verder
gewerkt aan deelvraag

2 - Marit

22-112016

Deelvraag 4 en 7 bijna
afgemaakt. Namen wie
wat gedaan heeft bij
werkuren gezet.

3 - Marit

Met tips van
werkgroep even
nagedacht over
subconclusies en
verder gekomen met
deelvraag.
Heel ver gekomen
met de deelvragen.
Alleen de
subconclusie nog
afschrijven van
deelvraag 4 en 7.

21-11

In het tussenuur even
het boekje van de eisen
goed doorgenomen. En
gepraat met wat meiden
van vwo 6 wat de eisen
precies zijn.
In m’n tussenuur bezig
geweest met
subconclusies maken
die tot nu toe nog
ontbraken.

1- Roos

22-11

1-Roos

Er achter gekomen
dat we nog een
aantal dingen tekort
komen bijvoorbeeld
subconclusies.
Leermomentje dus.
Dat subconclusies
erg belangrijk zijn om
een deelvraag
afteronden.

Door goed zoeken
kun je weer meer
informatie krijgen
over het
onderwerp.
Deelvragen vallen
in meer
subdeelvragen te
onderscheiden dan
ik dacht.

Deze keer veel tips
gekregen, iedereen
deed actief mee,
stelde vragen en
hielp elkaar.
Geleerd dat je bij
elke deelvraag ook
een subconclusie
moet maken.

Ik kon nog niet verder
met deelvraag 5 omdat
ik er niet op tijd voor
had gezorgd dat ik de
juiste informatie had
geregeld om deze
deelvraag te schrijven.
Beter van te voren
gaan kijken wat de
eisen per deelvraag
precies zijn.

Het is vervelend om nu
alle subconclusies te
maken, omdat we dat
beter direct hadden
kunnen doen.

Beter overleggen
zodat je de nodige
informatie hebt.

In vervolg het
‘handleidingsboekje
bij de hand houden
zodat we niet
belangrijke
informatie missen.
In vervolg het
‘handleidingsboekje
bij de hand houden
zodat we niet
belangrijke
informatie missen.
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22-11

18-11

22-11

23-112016

23-112016

Op school samen even
gepraat over pws en
hoe we de resultaten
van ons experiment
gaan verwerken. Ook er
over gehad dat we de
komende dagen ons
verslag willen inleveren
zodat onze begeleider
ons de volle laag kan
geven met punten die
nog veranderd moeten
worden. Zo hebben we
een mooie buffer tijd.
Vrijdag mijn favoriete
dag met maar liefst 3
tussenuren. Toch nuttig
besteed om verder te
gaan met mijn
deelvragen.

Vroeg vrij vandaag ivm
rapportvergadering. Om
1 uur begonnen en
doorgewerkt tot drie uur,
nu een poos terug van
werk en 2 uur bezig
geweest met onder
andere subconclusies
bronvermelding op orde
brengen en verdere
informatie toevoegen.
We waren vrij vandaag,
dus stuk over ons eigen
experiment geschreven
en met andere
deelvragen bezig
geweest.

Deelvragen afgemaakt.
Gedeelte van ons eigen
experiment
uitgeschreven.
Bronnen geprobeerd te
verbeteren.
Alles in 1 document
gezet. Plan van aanpak
bijgewerkt.

Rosa-Milly Mugabe en Marit de Vries

2 - Marit
en Roos

Goed gesprek
gehad. Het is ons
duidelijk wat we de
komende dagen
moeten gaan doen.
Ook hebben we een
dagplanning
gemaakt voor
woensdag 23
november, dan zijn
wij namelijk vrij om
bezig te gaan met
pws.

De concentratie in het
gesprek kan wel wat
beter. Als we het over
pws gaan hebben
moeten we het ook
alleen over pws
hebben.

3 - Roos

Alle tijd gehad om
lekker door te typen.
Er komt steeds meer
informatie bij.

Ik heb geleerd dat
het logboek erg
belangrijk is. Zet er
dus altijd in als je
iets gedaan hebt
ook al was het
maar een half
uurtje.

4 - Roos

Goed mijn vrije
middag besteed. En
je eigen werk nog
een keer doorlezen
is erg belangrijk kom
ik achter.

Ik moet echt beter
dingen in het logboek
schrijven want ik heb 5
tussenuren in de week
en ben 9 van de 10
keer altijd met pws
bezig maar heel vaak
vergeet ik het er in te
zetten vandaar dat
deze ook nog is van
vorige week.
4 uur lang op een dag
vind ik eigenlijk iets te
lang, maar eigenlijk
kan het geen kwaad
en was ik lekker bezig.

3 - Marit

Weer mooi stuk
verder gekomen met
de deelvraag over
het experiment.

Vond het erg lastig
hoe ik de resultaten
moest weergeven en
omdat je het niet even
makkelijk kan
overleggen duurt het
heel lang. Ook de toon
van schrijven was
lastig omdat ik niet
vanuit het we en ons
wilde schrijven. Kost
veel tijd.

5 - Marit

Echt heel ver
gekomen. Top
samenwerking met
Roos. Als iets tegen
zat goed door
gegaan naar andere
noodzakelijke
dingen. Goede
afspraken gemaakt

Bronnenlijst nog niet af
omdat ik er mijn
twijfels over had op
welke manier ik het
zou doen. Eerst was
communicatie tussen
mij en Roos
onduidelijk later ging
het echt super goed en

Volgende week als
we weer paar uur
pws hebben er
samen naar kijken
hoe we alles willen
hebben. Ook zijn
we er achter
gekomen dat we
niet alles vanavond
af kunnen krijgen
maar we willen wel
een groot deel
opsturen om het
alvast te laten
controleren.
Geordend werken
is het fijnst. Niet te
veel willen afmaken
zodat niks wordt
verwaarloosd. Deel
1 dag later
opsturen zodat de
resultaten er ook
gelijk in zitten.

Ik heb geleerd dat
het belangrijk is om
je werk nog eens te
lezen of door
iemand anders te
laten lezen, je ziet
namelijk niet altijd
je eigen fouten.
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Deelvragen
doorgelezen.

Rosa-Milly Mugabe en Marit de Vries
dat we morgen
samen de deelvraag
over ons eigen
experiment gaan
schrijven en dat we
dinsdag met pws dag
de bronnenlijst gaan
maken. Zodat we
met meneer kunnen
overleggen en als we
dat klaar hebben het
voorwoord schrijven.
Het afronden ging
goed, goed overlegt
met elkaar over wat
we nog moeten doen
en wanneer we dat
af willen hebben.

23-11

Hele dag vrij ivm
rapportvergadering. De
deelvraag ‘ons eigen
experiment’ zoveel
mogelijk uitgewerkt
ondertussen facetime
met Marit om alles te
overleggen.

5- Roos

24-11

Samen na schooltijd
samen gaan zitten om
alles bij langs te gaan
en het proef pws in te
leveren.

2- Marit
Roos

De samenwerking
ging goed, omdat we
alles mooi op een
rijtje hadden gezet
wat nog moest
gebeuren en wat al
klaar was.

27-11

Flink op weg gekomen
met opmerkingen van
onze begeleider. Zoveel
mogelijk proberen op te
lossen, maar nog lang
niet klaar.

2- Roos

28-112016

Weer opmerkingen van
begeleider aangepast.
Afspraken gemaakt over
verdere proces.

2 - Roos
en Marit

29-112016

In tussenuren en PWS
dag bezig geweest met
deelvraag over ons
eigen experiment en de
bronnen.

4- Roos en
Marit

Het is fijn als je een
opmerking hebt en je
hebt het opgelost dat
je letterlijk in docs op
‘oplossen’ kunt
klikken. Ik heb
meerdere bronnen
kunnen gebruiken en
geprobeerd
authentieker te
schrijven.
Weer stuk verder
gekomen om alle
opmerkingen van
onze begeleider op
te lossen.
Al mooi eind
gekomen met de
bronnen verwerken
en opmerkingen van
begeleider bijwerken.
Deelvraag over ons
eigen experiment
beter beschreven.

1-122016

In tussenuren bezig
geweest met
opmerkingen verbeteren
en mailtjes verstuurd, en
het boek: ‘Het sociale
brein van de puber’

2- Marit

Een mooi boek
kunnen vinden.

werkten we goed
samen. We werken
samen aan het pws en
bekijken wat de ander
doet en helpen elkaar.

Dat we eigenlijk vaker
samen moeten zitten
en het samen moeten
typen. Facetime werkt
ook wel maar als je
daadwerkelijk bij
elkaar zit werkt dat
veel beter.
Onze begeleider kwam
langs en vertelde ons
dat onze tekst
authentieker moest.
Veel kritiekpunten
gekregen. Veel dingen
zullen we nu moeten
aanpassen.

Authentieker schrijven
blijft lastig omdat je
tekst bij moet werken.

De laatste punten wat
nog gedaan moet
worden duren erg
lang. Morgen moet
alles wat vlotter gaan.

Geleerd dat we
vaker samen
moeten zitten om
samen te typen, dit
zorgt er namelijk
voor dat het
profielwerkstuk
echt van ons
samen is.
We hebben geleerd
dat het belangrijk is
om meerdere
bronnen te
gebruiken. En dat
je tekst authentiek
moet zijn, ‘echt’
moet zijn.

Geleerd hoe meer
bronnen we
gebruiken hoe
authentieker de
tekst wordt.
Goede bronnen
schrijven. Hoe je
bronnen moet
verwerken. En dat
het handiger is als
je de bron meteen
bewerkt zodra je er
1 geraadpleegd
hebt.

Het was beter geweest
dat ik het boek veel
eerder had opgehaald.
Dit was namelijk
allemaal beetje op het
laatste moment.
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1-122016

1-122016

2-122016

2-122016

opgehaald bij de
bibliotheek.
‘s Avonds opmerkingen
verbeterd, vrije dag
aangevraagd voor pws.
Methode van onze eigen
deelvraag duidelijker
weergegeven en in
verleden tijd gezet.

‘s Avonds nog bezig
geweest met
opmerkingen oplossen
bronnen zoeken. Ook
maar liefst twee nieuwe
boeken gevonden waar
ze interessante dingen
vertellen over
onderzoeken naar
groepsdruk. We gaan
die morgen halen in de
bieb.
Hele dag met pws bezig
geweest. Opmerkingen
bijgewerkt. Elkaars
deelvragen doorgelezen
en bijgewerkt. Je, we,
wij, ons bijgewerkt naar
betere taal. Boeken
gehaald bij de bieb.
Tekst aangepast door
meer bronnen.
Deelvragen uitgebreider
geschreven.
Begrippenlijst gemaakt.

‘s Avonds bronnen
toegevoegd en verwerkt

2- Marit

2-Roos

8- Roos en
Marit

2- Marit en
Roos

Rosa-Milly Mugabe en Marit de Vries

Het verslag zo aan te
passen dat er niet
geschreven wordt
naar je en jouw maar
naar de persoon en
zijn. Hierdoor sluiten
de deelvragen beter
op elkaar aan door
hetzelfde taalgebruik.
Bijna alle
commentaar
aangepast waardoor
we ons morgen op
aspecten als
bronnen, voorwoord,
inleiding, conclusie
en discussie kunnen
richten.
Goede nieuwe
bronnen kunnen
vinden, zelfs een
tweede boek.

Door elkaars teksten
te lezen en bij te
werken zijn nu de
teksten door ons
beiden gemaakt.
Tekst is authentieker
door meer bronnen
en eigen taalgebruik.
Door de vele boeken
die we gehaald
hebben goede
informatie gevonden
en de teksten meer
diepgang kunnen
geven. Ondanks dat
we heel lang aan het
werk geweest zijn
bleef vandaag de
concentratie erbij.
We zijn echt
voortdurend bezig
geweest, zelfs in de
pauzes door en we
hebben elkaar verder
geholpen wanneer
dat moest.
Mooi eind gekomen
met bronnen

Geleerd dat het
belangrijk is om te
letten op je
taalgebruik tijdens
het typen van een
groot werkstuk. Het
moet immers
aansluiten bij je
doelgroep.

Het kost veel tijd ook
die laatste
aanpassingen. Nu
weer tot laat door
gegaan wat ook weer
niet heel slim is.

Betere
tijdsverdeling en
niet ‘s avonds laat
nog bezig met pws.
Maar overdag
wanneer m'n
hersen nog een
beetje helder zijn.

We kwamen
erachter dat als we
op een andere
manier zoeken we
meer en betere
bronnen kunnen
vinden. Eerst
konden we geen
boeken vinden
maar nu hebben
we er heel veel
doordat we nu
anders zochten.
Ook kwamen we
erachter dat een
tekst nooit klaar is
waardoor we onze
prioriteiten moesten
bijstellen.

Doordat we het
document hadden

De volgende keer
opletten met

49

Groepsdruk onder adolescenten

Rosa-Milly Mugabe en Marit de Vries
verbeteren. We
hebben veel
bronnen, ook veel
boeken en
universitaire
onderzoeken. Dus
erg blij.

3-122016

Hoofdstuk 3 en
resultaten verder
gemaakt. Voorwoord en
inleiding geschreven.

2- Roos

Weer stuk verder
gekomen, waardoor
het eindpunt steeds
dichterbij komt. Door
goede afspraken
verloopt alles goed.

4-122016

Alle bronnen zijn
verwerkt en nieuwe
bronnen toegevoegd.

3- Marit

4-122016

Via facetime overlegd
en samen het hele
verslag afgemaakt.
Bronnen, voorwoord,
inleiding, conclusie,
inhoudsopgave, teksten
van elkaar doorlezen en
verbeteren. Alles wat
moest, hebben we
gedaan.

5- Roos en
Marit

Nieuwe bronnen en
informatie aan de
tekst toegevoegd en
alles verwerkt. Mail
doorgestuurd naar
Roos, zij maakt
deelvraag 3 af en
dan is pws zo goed
als af. Samen plan
bedacht voor
aankomende week
namelijk: vandaag
definitief opsturen
naar meneer en
daarna controleren
en verbeteren en we
willen hem
woensdag laten
inbinden zodat hij
donderdag klaar is.
Gigantisch veel
gedaan vandaag.
Het hele verslag is af
voor de laatste
check-beurt van
meneer Bovendeur.
Samenwerking ging
top. We stimuleerden
elkaar om door te
gaan. Ons doel
bereikt, we hebben
hem af voor de
laatste controlebeurt!

gedownload in docs
was de oude
bronnenlijst weg (hij
werkte niet meer)
hierdoor veel extra
werk gehad en was
het andere werk voor
niks.
We zijn de hele dag op
school al bezig
geweest en zaten er
zo goed in dat we per
se door wilden.
Misschien iets teveel
van het goede.
De concentratie kan
nog steeds wat
verbeterd worden.

bronnenlijst of je
het de volgende
keer weer kan
gebruiken.

Ik heb geleerd wat
er allemaal in het
voorwoord moet
komen. Ik wist
namelijk niet dat je
in het voorwoord
mensen kon
bedanken.

Door goede
afspraken en juiste
samenwerking de
doelen kunnen
halen. We leren
echt veel van pws.
Bronvermelding
kunnen we maar
ook weten we hoe
we op de juiste
manier goede
bronnen kunnen
vinden. Eerder lukt
ons dat niet maar
dankzij hulp weten
we nu hoe het
moet.
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7-122016

Mnr. Bovendeur heeft
het verslag op grote
lijnen nagekeken en in
tussenuren en na school
verbeteren we samen
een gedeelte van het
verslag.

3- Roos en
Marit

Laatste opmerkingen
verbeterd.

7-122016

Tekst verbeteren, hele
tekst waar nodig zonder
woorden als jij, je, wij,
ons gemaakt. Bijlagen
verzameld. Foto’s
experiment verzameld
en toegevoegd.
Voorpagina en
inhoudsopgave
verbeterd. Tekst beiden
nog een keer goed
doorgelezen.
Tijdens de les
Nederlands tijd
gekregen om ons PWS
af te ronden. De laatste
puntjes op de i gezet en
het verslag laten
versturen en laten
inbinden.

5- Roos en
Marit

Samengewerkt en
alles verbeterd en
mooier gemaakt.

2- Roos en
Marit

Het profielwerkstuk is
ingeleverd. En we
zijn onwijs trots op
het eindresultaat.

8-122016

Belangrijke zinnen
centreren,
inhoudsopgave
maken, lay-out
verzorgen.

We moeten beter gaan
letten op onze
grammatica. We
hebben namelijk heel
veel spellingsfouten.

We hebben geleerd
wat de eisen
allemaal zijn voor
het voorblad.

We hebben super
veel geleerd van
het hele proces.
Voornamelijk het
brongebruik en de
vermelding
daarvan. Geleerd
dat het erg
belangrijk is om uit
verschillende
bronnen informatie
te halen. En
natuurlijk ook over
dit onderwerp veel
kunnen leren. Wij
zijn een stuk wijzer
geworden hoe de
hersenen werken
binnen een groep
en wat dat van
invloed op het
leven van
adolescenten kan
hebben.
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10.4 Plan van Aanpak

Hoofdvraag (-a.d.h.v.
probleemstelling)
-Wat is de reden om de
vraag te stellen?
-Relevantie? (Verband
tussen vraag en probleemstelling)
-Precies? (Wat wil je
eigenlijk PRECIES weten?)
-Functioneel? (Wat is
de reden van het onderzoek?)
-Consistent? (Klopt het
plaatje? Is je strategie (hoe
aanpakken), reden, kennisgebied,
helder?)

Onderzoeksplan / Plan van aanpak
Groepsdruk is een fenomeen van vroeger van nu en van de toekomst. Mensen
leven van oorsprong al in groepen. En in deze maatschappij leven mensen
voortdurend onder druk. Een druk op school of werk over je prestaties, je
interesses of binnen je vriendengroep. Deze druk hangt af in welke omgeving jij je
bevindt en bij welke groep je hoort. Wij merken het zelf ook in ons leven dat we
onder druk staan door bepaalde factoren. Daarom hebben wij voor het onderwerp
‘groepsdruk onder adolescenten’ gekozen.
Als we een experiment over groepsdruk uitvoeren onder adolescenten, is er dan
ook verschil tussen de invloed van groepsdruk tussen jongens en meisjes. En
bepaalt leeftijd de invloed van groepsdruk?
Maar in hoeverre heeft groepsdruk daadwerkelijk invloed op de levens van
adolescenten? Kan het grote of zelfs gevaarlijke gevolgen hebben als er sprake is
van groepsdruk? Of is groepsdruk iets heel normaals, een klein fenomeen waar je
weinig aan kan doen?
Hoofdvraag:
in hoeverre heeft groepsdruk invloed op het leven van een adolescent?
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Deelvragen

Hoofdstuk 1 Inleiding
Hoofdstuk 2 Wat is groepsdruk?
Hoofdstuk 3 Wat is de oorzaak dat adolescenten gevoeliger zijn voor groepsdruk dan
volwassenen?
Hoofdstuk 4 Wat biedt een groep?
Hoofdstuk 5 Gevoeligheid voor groepsdruk
Hoofdstuk 6 Ons experiment naar groepsdruk onder jongeren
Hoofdstuk 7 Omgaan met groepsdruk
Hoofdstuk 8 Conclusie
Hoofdstuk 9 Bibliografie
Hoofdstuk 10 Bijlages

Wij denken dat groepsdruk op veel gebieden invloed heeft op het leven van een
adolescent. Wij verwachten dat een groep negatieve invloed met zich mee kan
brengen. De druk van de omgeving van adolescenten kan invloed hebben op de
prestaties en het handelen van een adolescent. Ook wordt er verwacht dat
groepsdruk gevolgen kan hebben over hoe een adolescent zich voelt en wat voor
zelfbeeld hij of zij heeft. Wij verwachten dat meisjes gevoeliger zijn voor
groepsdruk dan jongens omdat zij over het algemeen emotioneler zijn aangelegd
dan jongens. We denken dat meisjes daarom ook meer geven om de mening van
anderen.

Werkwijze/Methode/Strategie
-Hoe gaan we het
probleem onderzoeken?

De meeste informatie gaan we halen uit literaire studies, maar we gaan ook een
eigen bedacht groepsdrukexperiment bedenken en uitvoeren, zodat ons beeld bij
groepsdruk onder adolescenten wordt verhelderd en versterkt. Dit experiment
willen we gaan uitvoeren onder adolescenten.
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Wij willen de tussenuren gebruiken om bezig te gaan met ons profielwerkstuk.
Daarnaast willen wij minstens 2 keer in de week samen gaan zitten om samen het
werk te bekijken en controleren.
Wij beantwoorden onze deelvraag aan de hand van psychologische boeken,
onderzoeksrapporten, studierapporten, en een eigen uitgevoerd experiment.
Voornamelijk informatie halen uit literaire bronnen. Dit is de beste methode om de
hoofdvraag te beantwoorden omdat er gebruik wordt gemaakt van primaire en
secundaire bronnen even als geschreven en ongeschreven bronnen.

Informatiebronnen/
Hulpmiddelen
-Hoe kom je aan je
informatie (primaire of secundaire
bronnen)?
-Is er voldoende
literatuur over je onderwerp?
-Welke boeken ga je
gebruiken?
-Websites?

Zoals hierboven is beschreven willen we de informatie halen uit psychologische
boeken, onderzoeksrapporten, studierapporten, experimentdate en een eigen
uitgevoerd experiment. Voornamelijk informatie halen uit literaire bronnen. We
hopen tijdens het proces nog meer boeken en rapporten te vinden. Maar we
hebben nu al 1 boek: ‘het sociale brein van een puber’ van Eveline Crone.

Presentatievorm
-Hoe gaan we ons
onderzoek presenteren?
(Powerpoint/Prezi/Film)

We willen een PowerPointpresentatie houden.

Taakverdeling
-Wie gaat wat doen?

We willen zoveel mogelijk samen doen. We plannen uren in de week in om samen
aan de slag te gaan. We willen namelijk voorkomen dat elk de helft krijgt van het
pws en dat maakt. Toch moeten we dingen verdelen maar de ander zal het dan
kritisch controleren en beide moeten er informatie over hebben onderzocht niet
één.
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Tijdplan
Activiteit
Informatie verzamelen uit de
literatuur en inlezen. Is ons
onderzoek relevant?

Datum
19-5-16 t/m 16-6-16

Wie
gezamenlijk

-

9-6-16 t/m ( is een blijvend
proces)

gezamenlijk ook met de pws begeleiders en de
werkgroep

Analyses uitvoeren en
gegevens verzamelen.

23-6-16, we weten nog
niet tot wanneer.

gezamenlijk en individueel

50 uur

Gegevens ordenen en
verwerken in verslag.

15

willen we in week 47 klaar
hebben.

we verdelen de deelvragen maar controleren
elkaars werk en proberen zoveel mogelijk samen te
doen

Presentatie voorbereiden.

15

Onderzoeksopzet uitwerken en
‘trechtermodel’ van het
onderwerp maken.

Hoe lang
10 uur

55

