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2. Abstract 
 
Deze studie onderzoekt etnische verschillen in de verbondenheid met ouders en gedragsautonomie.  
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5. Onderzoeksvraag 
 
Onderzoeksvraag Betekent het sterke familiebewustzijn van etnische jongeren dat zij een sterkere band met 

hun ouders hebben dan westerse jongeren? 
Krijgen etnische jongeren relatief weinig vrijheid, terwijl omgekeerd westerse jongeren 
over veel zaken zelf beslissen?   
Is er een samenhang tussen enerzijds (aspecten van) de kwaliteit van de relatie met 
ouders (de verbondenheid) en anderzijds (aspecten van) de gedragsautonomie?   
Wat zijn de effecten van sekse en leeftijd bij deze vraagstellingen?  

Hypothesen Nederlandse jongeren hebben een betere relatie met hun ouders 
Er is geen verschil tussen de kwaliteit van de relatie met ouders bij allochtone en 
autochtone jongeren. 
Relaties van Marokkaanse jongeren met hun ouders zijn hechter.  
Nederlandse jongeren mogen over meer zaken zelf beslissen dan Marokkaanse jongeren. 
In de Marokkaanse groep worden meisjes strenger behandeld dan jongens. 
Naarmate jongeren ouder worden, mogen zij over meer zaken zelf beslissen.  

 
6. Methode 
 
Onderzoeks-
methode 

Kwantitatief onderzoek met schriftelijke vragenlijst en mondelinge vraaggesprekken 
Likert-schaal   

Onderzochte 
groep  

102 jongeren 
51 Nederlandse en 51 Marokkaanse jongeren. Met 50 jongens en 52 meisjes, gemiddelde 
leeftijd 16.1 jaar. 8 groepen mits controle voor leeftijd en geslacht. Het merendeel van de 
Marokkaanse jongeren was van de tweede generatie en allemaal waren ze minimaal 7.5j 
in Nederland. Bijna driekwart van de Marokkaanse vaders had geen of laaggeschoold 
werk, bij de Nederlandse vaders was dit percentage 35%.  De Marokkaanse jongeren 
kwamen uit grotere gezinnen dan de Nederlandse. Alle Marokkaanse jongeren behoorden 
tot de Islam, terwijl twee derde deel van de Nederlandse scholieren niet godsdienstig was.  
De dataverzameling vond plaats in Utrecht en omgeving.     
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Bereik / 
 
7. Resultaten 
 
Emotionele 
dichtheid 

Marokkaanse jongeren staan emotioneel dichter bij hun ouders dan Nederlandse jongeren. Dit 
geldt echter niet voor meisjes. Naargelang de invulling van kwaliteit is die een kwalitatief 
betere of slechtere relatie.      

Autonomie  Oudere jongeren en Nederlandse jongeren hebben een grotere beslissingsvrijheid. Vooral 
allochtone meisjes worden meer autoritair en strenger dan Nederlandse jongeren. Er was 
echter geen sprake van een sekseverschil in gedragsautonomie binnen de Marokkaanse groep.   

Verband 
autonomie en 
kwaliteit relatie 

De mate waarin jongeren zelf beslissen staat niet in verband met de kwaliteit van de relatie 
met de ouders. Pas wanneer er onenigheid bestaat tussen wat de ouders en de adolescent 
beschouwen als het persoonlijke domein van de adolescent, wordt hun relatie negatief 
beïnvloed. 

 
8. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek 
 
/ 
 
9. beleidsaanbevelingen 
 
Nee. 
 
10. Samenvatting 
 
In dit artikel gaat men na of er etnische verschillen gevonden kunnen worden tussen Marokkaanse en 
Nederlandse jongeren wat betreft de aspecten verbondenheid met de ouders en gedragsautonomie. Het blijkt dat 
Marokkaanse jongeren emotioneel dichter staan bij hun ouders en een beperktere beslissingsvrijheid kennen. Bij 
Marokkaanse meisjes is het niet zo dat zij emotioneel dichter staan, bovendien worden zij meer autoritair en 
strenger behandeld dan Nederlandse meisjes. Er was echter geen sprake van een sekseverschil in 
gedragsautonomie binnen de Marokkaanse groep.  De mate waarin jongeren zelf beslissen staat niet in verband 
met de kwaliteit van de relatie met de ouders. Pas wanneer er onenigheid bestaat tussen wat de ouders en de 
adolescent beschouwen als het persoonlijke domein van de adolescent, wordt hun relatie negatief beïnvloed. 
 


