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Abstract

Background. In adolescence, teenagers become involved in sexual activities and learn
about the meaning of it. This research focuses on the existence of the sexual double
standards (SDS) among adolescents with different ethnic backgrounds and how they
perceive the SDS. The sexual double standard is the traditionallity of the roles of males
and females in sexual relationships and activities. When there are traditional views on
the role of males and females there are consequences. For example, females tend to be
more passive where males have to be more active. When these roles are turned around,
adolescents can get negative comments from their environment. The main goal of this
study is to investigate to what extent attitudes of peers about the SDS and parental rules
about sex and dating are associated with adolescents views about the SDS, and whether
these associations were different for western and non-western adolescents.
Methods. The sample included 259 Dutch students aged between 16 and 18 years. This
sample existed of 203 western (Dutch) adolescents and 56 non-western (other
ethnicities) adolescents. Online questionnaires were completed by these 259 adolescents
in their school environment, about peer norms, explicite stereotypes and parental rules
about sex and dating. Another important variable was ethnicity. The questionnaires were
anonymous and no names were noted or made public.
Results and Conclusions. It turned out that adolescents views about the SDS are
associated with the norms of their peers about the SDS, but not with their parents rules
about sex and dating. Moreover, no differences in the association were found between
western and non-western adolescents. Furthermore, there was a non-significant result
founded in the difference between western and non-western adolescents in their SDS
stereotypes. Moreover, western adolescents showed a more traditional SDS stereotype
than non-western adolescents.
Implications. The study was a convenience sample, which means there was no random
draw which made it more difficult to generalize the results. An other limitation is sexual
orientation. In the theory, literature is studied for heterosexuals so this study focusses on
heterosexual and not on homosexuals. Thereby, in the questionnaire about parental rules
for sex and dating there were limited aspects of this area which means that not
everything is asked. At last was the social economic status of adolescents not included in
the study, which might plays a part in the traditionallity of the SDS.
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Inleiding
In de adolescentie staat het ontdekken van seksuele relaties centraal (van
Rossem, 2010). Jongens en meisjes worden door hun omgeving echter verschillend
beoordeeld voor hetzelfde seksuele gedrag. Dit staat bekend als de seksuele dubbele
standaard (SDS) (Lai & Hynie, 2010). Jongeren kunnen de SDS internaliseren in hun
eigen gender stereotype verwachtingen over seks, deze worden de SDS stereotypen
genoemd en betreffen, de verschillende verwachtingen van jongens en meisjes ten
opzichte van seksueel gedrag (Emmerink et al., 2016). In de westerse cultuur wordt
verwacht dat jongens meer seksueel actief zijn terwijl meisjes passief en meer toegevend
moeten zijn, wat bekend staat als het traditionele stereotype (Kreager & Staff, 2009). Er
kan echter ook sprake zijn van contra-stereotypen verwachtingen over de SDS, dat
meisjes meer seksueel actief zijn en jongens passiever. Verder kunnen adolescenten
egalitaire stereotypen hebben, waarbij zij geen verschillen verwachten in het seksuele
gedrag van meisjes en jongens. Een traditionele seksuele dubbele standaard heeft echter
verschillende negatieve gevolgen voor adolescenten. Zo worden jongens beloond voor
een hoge mate van heteroseksuele activiteiten terwijl meisjes zich hiervoor zouden
moeten schamen en negatief beoordeeld worden wanneer zij in hoge mate seksueel
actief zijn (Kreager & Staff, 2009). Daarnaast heeft de SDS gevolgen als seksueel
risicogedrag, seksuele dwang en geweld met een dominante rol voor de man en een
onderdanige rol voor de vrouw (Shen, Chiu & Gao, 2012). Er is echter nog geen specifiek
onderzoek naar de relatie tussen peernormen en ouderlijke regels over de SDS en de
SDS-stereotypen van adolescenten. Vanwege de bestaande negatieve gevolgen van
traditionele SDS-stereotypen is het van belang om te onderzoeken welke factoren ten
grondslag liggen aan de bestaande traditionele SDS-stereotypen. In dit onderzoek wordt
gekeken naar de attituden van peers over de SDS in relatie tot de expliciete stereotype
denkbeelden van adolescenten met verschillende culturele achtergronden (westers en
niet-westers) over de SDS. Daarnaast wordt er gekeken naar de regels van ouders over
seks en daten in relatie tot de expliciete stereotype denkbeelden van adolescenten met
verschillende culturele achtergronden over de SDS.
In de adolescentie spelen de attituden van peers een belangrijke rol bij het
ontwikkelen van (stereotype) beelden over de SDS. Naarmate kinderen ouder worden
neemt de invloed van ouders af en de invloeden van peers nemen toe (van Rossem,
2010; Laible, Carlo & Roesch, 2004; Sumter et al., 2009). Volgens het ecologisch model
(Bronfenbrenner, 1979) leren adolescenten voornamelijk over seksualiteit door relaties
met anderen. Peers spelen hierin dus een belangrijke rol. Sociale normen die peers
verwachten verhelderen voor een adolescent de manier waarop hij of zij zich zou moeten
gedragen (Cialdini & Trost, 1998). Normen worden gedeeld met anderen en een
adolescent zal deze waarschijnlijker aannemen wanneer deze overeenkomen met de
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sociale verwachtingen van zijn peers en die van de maatschappij. Meerdere studies laten
zien dat als peers bepaalde normen hebben over seks, adolescenten vergelijkbare
normen ontwikkelen (Cialdini & Trost, 1998; Marks & Fraley, 2007). Op basis hiervan kan
verwacht worden dat als jongeren denken dat hun peers normen hanteren die de SDS
goedkeuren (traditionele peernormen over de SDS) dat gerelateerd is aan een meer
traditioneel SDS-stereotype beeld van de adolescent zelf.
De regels die ouders stellen over de uitgaansactiviteiten (daten) van adolescenten
of over hun seksuele gedrag (wat wel en niet toegestaan is op het gebied van seks)
spelen mogelijk ook een rol bij de ontwikkeling van SDS-stereotypen van de adolescent
(Agronick, Duran, Jeanbaptiste, O’Donnel, Stueve & Wilson-Simmons, 2005; Madsen,
2008). Deze regels kunnen traditioneel of modern zijn. Bij traditionele regels worden er
strenge regels gesteld over daten en seks (Liu, Mumford & Taylor, 2016) Hierbij wordt
het contact met huidige of potentiële romantische relaties gemonitord, waarbij het doel
kan zijn om het seksueel debuut van het kind uit te stellen (Eng, Giordano, Longmore &
Manning, 2009). Bij moderne regels is er minder supervisie over het daten en seksueel
gedrag van de adolescent (Dittus, Gordan & Jaccard, 1996). Vanuit de theorie van
Bowlby (1988) kan er verklaard worden hoe traditionele regels van ouders in verband
kunnen staan met traditionele SDS-stereotypen van de adolescent. Volgens de theorie
van Bowlby vormen kinderen mentale modellen van sociale relaties, gebaseerd op
interacties met de ouders. Deze modellen beïnvloeden de gedachten en het gedrag van
het kind in romantische relaties. Hoe de ouders omgaan met het kind, inclusief het
stellen van regels, kan dus een weerslag hebben in de attituden en gedragingen van de
jongere (Bowlby, 1988). Ook volgens de sociale leertheorie kunnen adolescenten hun
eigen romantische relaties, en attituden daarover, modelleren naar de kenmerken van
hun eigen ouders en hun attituden (Bandura, 1977). Onderzoek naar ouderlijke regels en
striktheid ondersteunen deze theorieën. Onderzoek heeft namelijk een verband
aangetoond tussen ouderlijke regels en de attituden van jongeren op het gebied van
seks: hoe strikter de ouders zijn, hoe minder permissief de kinderen zijn op het gebied
van seks en geslachtgemeenschap (McCoy, Miller, Olson & Wallace, 1986). Op basis
hiervan kan verwacht worden dat als ouders veel regels stellen met betrekking tot seks
en daten (traditioneel beeld) dat gerelateerd is aan meer traditionele SDS-stereotypen in
de adolescent zelf.
Naast attituden van peers over de SDS en de regels van ouders over seks en
daten, speelt ook de culturele achtergrond van de adolescent mogelijk een rol bij de
ontwikkeling van SDS-stereotypen onder adolescenten. Uit onderzoek blijkt dat er
verschillen zijn in seksuele attituden tussen mensen met een westerse en een nietwesterse achtergrond (Widmer, Treas & Newcomb, 2010; Laumann et al., 2006). Zo is er
binnen de westerse cultuur een significant hogere acceptatie van LGBT (lesbiennes, gays,
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bi’s en transgenders) dan in de niet-westerse cultuur (Collier et al., 2012). Daarnaast is
er sprake van meer religieuze opvattingen in niet-westerse culturen waarmee traditionele
stereotypen in stand worden gehouden (Ellingson et al., 2004). Uit onderzoek blijkt dan
ook dat religie, familie achtergrond en milieu sterke invloeden hebben op de al dan niet
traditionele beelden over de SDS (Davidson et al., 2008). Op basis hiervan kan verwacht
worden dat westerse jongeren minder traditionele SDS-stereotypen hebben dan nietwesterse jongeren.
De attituden van peers over de SDS en de regels van ouders omtrent seks en
daten spelen mogelijk ook een rol in combinatie met de culturele achtergrond van
jongeren in de voorspelling van SDS stereotypen bij adolescenten. Verwacht wordt dat
peers een grotere invloed hebben op niet-westerse adolescenten. Daarnaast wordt
verwacht dat ouders met een niet-westerse cultuur een grotere invloed hebben op hun
kinderen dan ouders uit een westerse cultuur. Dit kan te maken hebben met de
bestaande culturele verwachtingen. Zo zijn de niet-westerse culturen zoals Marokkaans,
Turks en Arabisch, vaak meer collectivistisch, terwijl westerse culturen, zoals Nederlands
en Amerikaans, meer individualistisch zijn (Hofstede, 1983). In een meer
individualistische cultuur let een persoon op zichzelf, is er minder sociale controle en
heeft het individu een grote mate van keuzevrijheid. In een meer collectivistische
samenleving heerst sociale controle en zijn de normen en waarden van de groep ook de
normen en waarden van het individu (Hofstede, 1983). Omdat personen in een
collectivistische cultuur dus allocentrisch zijn en zich meer zorgen maken over hun ‘ingroep’, zullen de affectieve en cognitieve elementen van hun sociale gedrag
overeenkomen met het collectief (Bontempo et al., 1988). Normen over de SDS zullen
hier mogelijk binnen het collectief worden gedeeld. Door de gedeelde normen nemen
adolescenten met een niet-westerse achtergrond mogelijk meer over van ouders, familie,
buurtgenoten (Kalmuss, 2004). Meerdere studies tonen aan dat normen van het collectief
meer worden overgenomen door het individu in collectivistische culturen dan in
individualistische culturen (Yasan, Essizoglu & Yildrim, 2009; Askun & Ataca, 2007).
In dit onderzoek wordt de volgende hoofdvraag onderzocht: ‘In hoeverre zijn
attituden van peers omtrent de SDS en regels van ouders omtrent seks en daten
gerelateerd aan de stereotypen van de adolescent over de SDS en is deze relatie anders
voor westerse en niet-westerse adolescenten?’ In figuur 1 is het conceptuele model
zichtbaar dat past bij de gestelde hoofdvraag.
SDS-stereotypen kunnen worden ingedeeld op expliciete-/ en impliciete cognities
(Schneider & Shiffrin, 1997). Dit onderzoek richt zich op de expliciete cognities die staan
voor het bewuste gedrag, dus de uitingen en het bewust denken over en handelen naar
deze SDS stereotypen. Er wordt verwacht (1) dat traditionele attituden van peers met
betrekking tot de SDS/ouderregels over seks en daten, gerelateerd zijn aan traditionele
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SDS stereotypen bij adolescenten. Daarnaast wordt verwacht dat (2) de stereotypen met
betrekking tot de SDS traditioneler zijn voor niet westerse adolescenten dan voor
westerse adolescenten. Als laatste is de verwachting (3) dat de relatie tussen de
attituden van peers over de SDS en ouderlijke regels over seks en daten enerzijds en de
SDS-stereotype beelden van de adolescent anderzijds, sterker zijn voor niet-westerse
adolescenten dan voor westerse adolescenten.
De SDS is een veel besproken en onderzocht onderwerp. Echter is er weinig
onderzoek bekend over de SDS denkbeelden van niet-westerse adolescenten in
Nederland. Dit onderzoek draagt bij aan een duidelijker beeld over de stereotypen van
adolescenten over de SDS in Nederland met verschillende achtergronden. De uitkomsten
en kennis die in dit onderzoek verkregen worden kunnen worden gebruikt als basis voor
het geven van seksuele voorlichting op (middelbare) scholen, maar ook dienen als basis
voor vervolgonderzoek. Daarnaast is het van belang om onderzoek te blijven doen naar
de SDS en andere seksueel gerelateerde onderwerpen voor verschillende culturen in
Nederland. Dit heeft te maken met de groeiende multiculturele samenleving in Nederland
(CBS, 2018).

Attituden van peers
/ ouderregels over
seks en daten

+

culturele
achtergrond

+/-

+

SDS-stereotypen

Figuur 1. Conceptueel model van de onderzoeksvraag binnen deze studie.
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Methode
Procedure en participanten
Met dit onderzoek wordt beoogd om uitspraken te doen over de SDS-stereotypen
van de gehele populatie, bestaande uit alle jongeren in Nederland tussen de 16 en de 18
jaar. Het type onderzoek is een verklarend onderzoek. Dit omdat er gestreefd is naar het
verklaren van denkbeelden over de SDS onder adolescenten met verschillende
etniciteiten en vanuit verschillende sociale invloeden in het ecologisch systeem (ouders,
peers). De data is verzameld en geanalyseerd door middel van kwantitatief onderzoek.
De participanten hebben aan de hand van een digitale vragenlijst, onder andere ingevuld
hoe zij denken over de SDS en de rol die ouders, peers en media spelen bij deze
denkbeelden.
Participanten zijn geworven door middel van een gemak steekproef waarbij
willekeurige scholen zijn benaderd voor deelname aan het onderzoek. Deze scholen zijn
benaderd door bachelor-/ en masterstudenten die hun thesis schreven over de SDS en
door de begeleidende docent dr. J.J. Endendijk. Dit is gedaan door contactopname met
verschillende scholen (bellen, mailen, langsgaan). De afname van de vragenlijsten
gebeurde klassikaal en namen circa 30 minuten in beslag. De participanten hebben deze
digitale vragenlijst voornamelijk ingevuld tijdens mentoruren waar de
onderzoeksbegeleider hen uitleg en begeleiding gaf. De docenten/mentoren van de
participerende klassen assisteerden hierbij. Er is geen beloning gegeven voor het invullen
van de digitale vragenlijst.
De deelnemende adolescenten hebben de vragenlijsten anoniem ingevuld.
Basisgegevens zoals leeftijd, geslacht en etniciteit zijn bevraagd net zoals geaardheid en
seksuele ervaring. Anonimiteit is gewaarborgd door geen namen te vragen en gebruiken.
Daarnaast heeft de adolescent zelf kunnen beslissen om al dan niet mee te doen aan het
onderzoek door voorafgaand aan het onderzoek te vragen of de adolescent wel/niet deel
wilde nemen aan het onderzoek. Omdat het onderzoek jongeren tussen de 16 en 18 jaar
bedroeg is er geen toestemming van de ouders vereist en is er gebruik gemaakt van
alleen een informatiefolder.
De steekproef bestond uit 259 adolescenten tussen de 16 en de 18 jaar met een
gemiddelde leeftijd van 16,88 en een standaarddeviatie van 0,789 (47,1% jongens en
52,9% meisjes). Het opleidingsniveau van de adolescenten bestaat uit 8,1% mavo,
43,6% havo, 39,8% vwo/atheneum en 8,5% gymnasium. Het meest voorkomende
opleidingsniveau onder de adolescenten is havo. De etniciteit van de adolescenten is
78,4% westers en 21,6 % niet-westers.
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Instrumenten
Expliciete SDS stereotypen. De expliciete stereotypen van de adolescent zijn,
middels de vragenlijst gebaseerd op de SASSY (Emmerink et al. 2016), gemeten aan de
hand van verwachtingen over het seksuele gedrag van mannen en vrouwen op
verschillende items. Hierin zijn zowel mannelijke rol items als vrouwelijke rol items
verwerkt. De antwoordmogelijkheden op deze verwachtingen bestonden uit
jongens/mannen (score 1), meisjes/vrouwen (score 2) of beiden evenveel/beiden niet
(score 3). Een deel van de vragen uit de oorspronkelijke vragenlijst is hierbij
gehercodeerd om de stereotypen, contra-stereotypen en egalitaire stereotypen duidelijk
te maken. Een voorbeeld van een mannelijk item is “wie verwacht je dat initiatief neemt
tot seks?” Een score van 2 op dit item wordt gehercodeerd naar -1; waarbij de negatieve
score aantoont dat er sprake is van contra-stereotypen. Een score van 1 op dit item is
niet gehercodeerd en geeft aan dat er sprake is van traditionele SDS-stereotypen. Een
score van 1 bij het vrouwelijke item ‘Wie verwacht je dat er vaker terughoudend zijn met
seks?’ is gehercodeerd naar -1, waarbij de negatieve score ook aangeeft dat er sprake is
van contra-stereotypen. Een score van 2 op dit item is gehercodeerd naar 1 en geeft aan
dat er sprake is van traditionele SDS-stereotypen. Een score van 3 geeft bij zowel
mannelijke als vrouwelijke items aan dat de verwachtingen voor mannen en vrouwen
hetzelfde zijn (egalitair); deze is gehercodeerd naar 0. De scores op de gehercodeerde
items zijn samengenomen tot een gemiddelde score waarbij negatieve scores
omgekeerde SDS-stereotypen weergeven, positieve scores traditionele SDS-stereotypen
weergeven en scores rond de nul geven egalitaire stereotypen over de SDS-stereotypen
weer.
De SASSY had een goede betrouwbaarheid in voorgaande studies met een
Cronbach’s alfa van .90 (Emmerink et al., 2016). De betrouwbaarheid van de vragenlijst
in dit onderzoek is voldoende met een Cronbach’s alfa van .76.
Ouderlijke regels omtrent seks en daten. Middels de vragenlijst gebaseerd op
Mumford, Liu en Taylor (2016) is adolescenten ook gevraagd naar de ouderlijke regels
omtrent seks en daten. Drie items van deze vragenlijst hebben betrekking op ouderlijke
regels over seks en daten, zoals de vraag: ‘mag je van je ouders op date met iemand die
zij niet kennen?’ De vragen met betrekking regels over daten en de regels over seks zijn
gescoord op 1 = nee, 2 = ja. De scores op de items zijn samengenomen tot een
gemiddelde. Hoge scores op deze items geven aan dat ouders veel regels hebben voor
hun kinderen omtrent seks en daten.
De vragenlijst over de regels omtrent seks en daten heeft in voorgaand onderzoek
een hoge betrouwbaarheid met een Cronbach’s alfa van .87 (Mumford, Liu, Taylor,
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2016). De betrouwbaarheid van de vragenlijst in dit onderzoek is voldoende met een
Cronbach’s alfa van .60.
Ervaren attituden peers omtrent SDS. De attituden van peers zijn bevraagd op
verschillende gebieden. Zo zijn zij gevraagd naar descriptive norms (1), injuctive norms
(2) en peer pressure (3). Dit onderzoek richt zich op de injuctive norms ofwel traditionele
attituden (items van AddHealth; Dittus & Jaccard, 2000; Jaccard, Dittus & Gordon,
1996). Deze injuctieve normen hebben betrekking op wat vrienden/vriendinnen van jou
als adolescent vinden. Dit is afgeleid van het originele ‘Mijn beste vrienden geloven dat
jongens en meisjes van onze leeftijd nog geen seks zouden moeten hebben’. Hier zijn
tien items voor geselecteerd die ingevuld zijn door de participanten. Er is aangegeven
door de participanten of zij het met de gegeven stelling eens of oneens zijn door waar of
niet waar te scoren op een Likert schaal van één tot en met zes. Een voorbeeld hierbij is:
‘mijn vrienden/vriendinnen vinden dat seks voor jongens belangrijker is dan voor
meisjes’. Hierbij is gescoord op een schaal van 1 = helemaal niet waar tot en met 6 =
helemaal waar. Item 9 is gehercodeerd omdat een lage score op item negen (mijn
vrienden/vriendinnen vinden dat jongens van onze leeftijd nog geen seks zouden moeten
hebben) passend is bij de SDS. Item negen is dus zo hercodeerd dat een hoge score
inhoudt dat peers normen hanteren die een traditionele SDS goedkeuren. De scores op
de 10 items zijn samengenomen tot een gemiddelde score waarbij hoge scores aangeven
dat de adolescent denkt dat zijn/haar peers attituden hebben die de SDS goedkeuren.
De validiteit van deze vragen in de vragenlijst is sterk. In eerdere studies is de
validiteit zelfs excellent gebleken (Jaccard, Dittus & Gordon, 1996). Dit geldt ook voor de
betrouwbaarheid van de injuctieve normen. De betrouwbaarheid in de huidige steekproef
is hoog met een Cronbach’s alfa van .79.
Etniciteit. Etniciteit is de moderator in dit onderzoek. Etniciteit is in de vragenlijst
uitgesplitst in zeven verschillende etniciteiten. De volgende keuzes konden worden
gemaakt door de participant: 1 = Nederlands, 2 = Marokkaans, 3 = Turks, 4 =
Surinaams, 5 = Aziatisch, 6 = Indonesisch, 7 = anders. Dit is gehercodeerd naar 1 =
westers, bestaande uit de categorie Nederlands en 2 = niet westers, bestaande uit
categorie 2,3,4,5,6,7 (geen van de participanten die als etniciteit ‘anders’ aangaf, had
een westerse identiteit).
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Resultaten
Beschrijvende statistieken en data-inspectie
Binnen dit onderzoek is gebruik gemaakt van het statistische analyseprogramma
SPSS versie 24.0. Hiermee zijn twee hiërarchische regressieanalyses uitgevoerd apart
voor attituden van peers over de SDS en regels van ouders over seks en daten. Voor het
uitvoeren van een hiërarchische regressie moet er aan verschillende assumpties worden
voldaan. Binnen de analyse van de peernormen is voldaan aan alle bestaande assumpties
voor het uitvoeren van een regressieanalyse zoals normaliteit, homoscedasticiteit,
multicollineariteit (VIF = 1.02 van de onafhankelijke predictoren en VIF = 9.27 van de
interactieterm). Daarnaast is er ook voldaan aan lineairiteit en aan de meetniveaus van
de variabelen. Er was echter één uitbijter op de expliciete SDS-stereotypen variabele,
welke is gewinzorised in een score die nog net binnen 3,29*SD van het gemiddelde af
lag. Binnen de analyse van de ouderregels zijn de scores niet normaal verdeeld
(linksscheef) en was de assumptie van multicollineariteit geschonden met een VIF =
13.15. Aan de andere assumpties is voldaan.
In tabel 1 staan de gemiddeldes, standaarddeviaties en correlaties van de
variabelen peernormen over de SDS, ouderregels en expliciete SDS-stereotypen. Een
onafhankelijke t-toets is uitgevoerd om te vergelijken of er verschillen waren tussen
westerse en niet-westerse jongeren met betrekking tot peernormen en expliciete
stereotypen. Bij de vergelijking van de peernormen is niet voldaan aan Levene’s test. De
t-toets was niet significant met t(73,324) = -1.85, p = .068. Dat wil zeggen dat er geen
verschil was tussen westerse en niet-westerse jongeren met betrekking tot de attituden
die leeftijdsgenoten hebben met betrekking tot de SDS. Voor de ouderregels is tevens
een onafhankelijke t-toets uitgevoerd om te bepalen of westerse en niet-westerse
adolescenten verschillen in regels die hun ouders stellen over seks en daten en expliciete
SDS-stereotypen, met significante uitkomsten voor regels: t(64,48) = 5.72, p = .000. Dit
kon aanduiden dat ouders van westerse adolescenten uitvoeriger zijn in het stellen van
regels dan ouders van niet-westerse adolescenten.
Tabel 1: Correlaties, range, gemiddeldes en standaarddeviaties voor de variabelen peernormen en expliciete
stereotypen verschillend voor westerse (1) en niet-westerse (2) adolescenten.
1.
1.

Peernormen

2.

Expliciete

2.
.47

.34

3.

Range

Westers M(SD)

Niet-westers

t-

M(SD)

toets

-0.03

1-6

2.62(0.63)

2.84(0.82)

-1.85

.11

1–3

0.49(0.20)

0.42(0.23)

2.29

1–2

1.89(0.19)

1.60(0.38)

5.72

stereotypen
3.

ouderregels

-0.03

.11

Noot. Correlaties onder de diagonaal betreffen correlaties voor westerse jongeren, correlaties boven de
diagonaal betreffen correlaties voor niet-westerse jongeren
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Moderatie van de relatie normen van leeftijdsgenoten over de SDS en expliciete
stereotypen over de SDS door etniciteit
In de eerste stap van de regressieanalyse zijn de variabelen etniciteit en
peernormen opgenomen; die vormen samen model 1. In stap twee is naast de variabelen
etniciteit en peernormen een toevoeging van de interactie tussen peers en etniciteit. De
resultaten van deze regressieanalyse zijn te zien in tabel 2. In model 1 was er een
significante relatie tussen etniciteit en de expliciete SDS-stereotypen van adolescenten (p
< .01) en een significante relatie tussen injuctieve normen van peers over de SDS en de
expliciete SDS-stereotypen van de adolescenten (p < .01). Dit model verklaarde een
significantie van 16.2% van de variantie in expliciete SDS-stereotypen van adolescenten.
Echter is er in model 2 geen significante relatie gevonden voor de interactie
etniciteit*peernormen over de SDS en de expliciete SDS-stereotypen (p = .559).
Toevoeging van de interactieterm leidt niet tot een significante verbetering in verklaarde
variantie.
Tabel 2: Resultaten regressieanalyse van de 2 modellen die de SDS-stereotypen voorspellen.
Model

Predictor

B

SeB

β

p

R2

ΔR2

1

Etniciteit

-.10

.03

-.19

.001**

.16

.16

Peernormen

.12

.02

.38

.000**

Etniciteit

-.10

.03

-.20

.001**

.16

.00

Peernormen

-.09

.05

-.28

.102

Interactie peers en

.02

.04

.10

.559

2

etniciteit
Noot. Model 1 predictor: Etniciteit en ouderregels, Model 2 predictoren: etniciteit, ouderregels en interactie
ouderregels en etniciteit. ** p <.01

De richting van de gevonden significante verbanden in model 1 liet zien dat een
hoge mate van ervaren normen van leeftijdsgenoten die de SDS bevestigen (traditionele
normen) gerelateerd is aan meer traditionele SDS-stereotypen bij adolescenten. Dit is in
overeenstemming met de hypothese dat een traditionele attitude/normen van
leeftijdsgenoten met betrekking tot de SDS is gerelateerd aan traditionele SDS
stereotypen bij adolescenten.
De niet significante interactie tussen ervaren peernormen over de SDS en
etniciteit indiceert dat de relatie tussen peernormen over de SDS en de SDS-stereotypen
niet anders is voor westerse en niet-westerse adolescenten. Dit is geanalyseerd aan de
hand van de interactieterm peernormen*expliciete stereotypen. Zo is in model 2
gebleken dat de interactie zorgde voor een toename van 0.01% in de verklaarde
variantie van de SDS-stereotypen. Dit resultaat is niet significant (R² = <.001, F (3,
255) = 0.34, p = .59). Dit is niet in overeenstemming met de hypothese dat de relatie
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tussen de attituden van leeftijdsgenoten over de SDS en de SDS-stereotype beelden van
de adolescent sterker is voor niet-westerse adolescenten dan voor westerse
adolescenten.
Moderatie van de relatie ouderregels over seks en daten en expliciete
stereotypen over de SDS door etniciteit
In stap 1 van de regressieanalyse zijn de variabelen etniciteit en ouderregels
opgenomen; deze vormen samen model 1. In de tweede stap van de regressieanalyse
zijn tevens de variabelen etniciteit en ouderregels opgenomen met als toevoeging de
interactie tussen ouderregels en etniciteit. De resultaten van deze regressieanalyse zijn
te zien in tabel 3. Uit model 1 kwam naar voren dat ouderlijke regels 2,2% van de
variantie in SDS-stereotypen verklaarde; dit was niet significant (R² = .02, F (2, 256) =
2.29, p = .056). Hieruit bleek dat ouderlijke regels vrijwel niet bijdragen aan of een
relatie hebben met SDS-stereotypen bij adolescenten, wat tegen de eerste hypothese
inging namelijk dat een traditionele attitude van ouders met betrekking tot de SDS
gerelateerd is aan traditionele SDS stereotypen bij adolescenten.
Tabel 3. Resultaten regressieanalyse van de twee modellen die SDS-stereotypen voorspellen.
Model

Predictor

B

SeB

β

P

R2

ΔR2

1

Etnicitiet

-.06

.04

-.12

.094

.02

.02

Ouderregels

.04

.05

.05

.437

Etniciteit

-.05

.04

-.11

.139

.02

.00

Ouderregels

-.07

.18

-.09

.697

Interactie ouderregels

.07

.11

.15

.508

2

en etniciteit
Noot. Model 1 predictor: Etniciteit en ouderregels, Model 2 predictoren: etniciteit, ouderregels en interactie
ouderregels en etniciteit.

Uit model 2 bleek dat de interactie tussen ouderregels en etniciteit zorgde voor
een toename van 0.2% in de verklaarde variantie van SDS-stereotypen; dit was niet
significant (R² = .00, F (3, 255) = 0.44, p = .508). Dit betekende dat de relatie tussen
traditionele stereotype beelden bij de adolescent en ouderlijke regels over SDSstereotypen niet sterker was bij niet-westerse adolescenten dan bij westerse
adolescenten. Ook was de interactie tussen ouderregels en etniciteit zelf geen
significante voorspeller van expliciete SDS-stereotypen, wat aanvankelijk volgens de
hypothese verwacht werd.
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Om te vergelijken of er verschillen zijn tussen westerse en niet-westerse jongeren
met betrekking tot expliciete stereotypen is er een onafhankelijke t-toets uitgevoerd. De
expliciete stereotypen hebben voldaan aan Levene’s test. De t-toets was significant met
t(257) = 2.29, p = .023, d = .33. Deze t-toets wees uit dat er wel een verschil is tussen
westerse en niet-westerse jongeren op de expliciete stereotypen, waarbij zoals te zien is
in tabel 1 de niet-westerse jongeren een lager gemiddelde hebben (minder traditionele
SDS-stereotypen) dan westerse jongeren.

Discussie
In dit onderzoek werd onderzocht in hoeverre attituden van peers omtrent
de SDS en ouderlijke regels gerelateerd waren aan de stereotypen van de adolescent en
of deze relatie anders was voor westerse en niet-westerse adolescenten. Ten eerste
bleken niet-westerse jongeren minder traditionele SDS-stereotypen beelden te hebben
dan westerse jongeren. Daarnaast bleken meer traditionele attituden van peers over de
SDS gerelateerd aan meer traditionele SDS-stereotypen bij jongeren. Ouderregels
omtrent seks en daten waren niet gerelateerd aan SDS-stereotypen van jongeren. Als
laatste was de relatie tussen SDS-stereotypen van jongeren met attituden van peers
over de SDS en ouderregels omtrent seks en daten niet anders voor westerse en nietwesterse jongeren.
Zoals verwacht werd inderdaad gevonden dat traditionele attituden van peers met
betrekking tot de SDS gerelateerd waren aan meer traditionele stereotypen van de
adolescent zelf over de SDS. Dit komt overeen met bevindingen uit meerdere
onderzoeken, die aantoonden dat er een relatie was tussen de invloeden van peers en
het hebben van traditionele SDS-stereotypen onder adolescenten (Cialdini & Trost, 1998;
Marks & Frayley, 2007).
In tegenstelling tot de verwachting bleken traditionele regels van ouders over seks
en daten niet gerelateerd te zijn aan meer traditionele SDS-stereotypen bij adolescenten.
Dit kwam niet overeen met eerder onderzoek, waarin werd gevonden dat er wel een
positief verband is tussen ouderlijke regels en de attituden van jongeren op het gebied
van seks (McCoy et al., 1986). Tevens gaat dit in tegen de theorie dat het stellen van
regels een weerslag kan hebben in de attituden en gedragingen van het kind doordat
kinderen mentale modellen van sociale relaties vormen, gebaseerd op interacties met de
ouders (Bowlby, 1988). Ouders spelen dus mogelijk een minder grote rol; een reden
hiervoor kan zijn dat de invloed van ouders tijdens de adolescentie afneemt. De invloed
van peers neemt echter juist toe, waardoor zij een grotere rol kunnen spelen. (Van
Rossem, 2010; Laible, Carlo & Roesch, 2004; Sumter et al., 2009).
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De verwachting, traditionelere SDS-stereotypen komen voor bij niet-westerse
adolescenten, kon niet worden bevestigd. De verwachting was gebaseerd op verschillen
in culturele achtergronden. Zo is uit onderzoek gebleken dat in niet-westerse landen
meer collectivistische culturen bestaan, waar sprake zou zijn van een meer traditionele
levenswijze (Edding, 2014). Ook is uit eerder onderzoek gebleken dat er verschillen zijn
in seksuele attituden tussen mensen met een westerse en niet-westerse achtergrond
Widmer, Treas & Newcomb, 2010; Laumann et al., 2006). Uit dit onderzoek is echter
gebleken dat westerse adolescenten een meer traditioneel beeld laten zien dan nietwesterse adolescenten. Een verklaring hiervoor kan zijn dat er in westerse culturen meer
blootstelling is aan (sociale) media, wat de stereotype rollen voor man en vrouw
beïnvloedt (Brown, 2002). Daarnaast kan een verklaring zijn dat de westerse cultuur een
collectivistisch beeld heeft van niet-westerse culturen, door de media, wat de SDSstereotypen zou bevestigen, terwijl deze beelden niet overeenkomen met hoe het
daadwerkelijk bestaat in niet-westerse culturen (Shadid, 2005).
Ten slotte gaf de laatste hypothese de verwachting dat leeftijdsgenoten en
ouderregels een grotere invloed hebben op niet-westerse adolescenten. Deze
verwachting was gebaseerd op de bestaande culturele verwachtingen en de verschillen
hierin tussen westers en niet-westers. Zo is er binnen een meer collectivistische cultuur
(niet-westers) een hogere sociale controle en zijn de normen en waarden van een groep
ook de normen en waarden van een individu; er is meer conformiteit met het collectief
(Hofstede, 1983; Bontempo et al., 1988). Dit tegenover de individualistische
samenleving waarin het ontwikkelen van het zelf en het vormen van eigen meningen
belangrijker is (Hofstede, 1983). Dit wordt echter niet bevestigd door de onderzochte
interactietermen. Hieruit is er geen verschil gebleken in de sterkte van de relatie tussen
de attituden van leeftijdsgenoten en de attituden van de adolescent zelf over de SDS. Zo
is er dan ook geen verschil gebleken tussen de adolescenten in de sterkte van de relatie
tussen de regels van ouders over seks en daten en SDS-stereotypen. Dit kan veroorzaakt
worden door de aanpassing van niet-westerse jongeren aan de individualistische cultuur
(Gibson, 2001). De niet westerse-jongeren nemen deel in het proces van acculturatie
(wat begon bij hun ouders) en krijgen veel invloeden mee van de dominante cultuur
(Berry, 1997). Hierdoor worden zij wellicht niet verschillend beïnvloed door ouderlijke
regels.
Dit onderzoek heeft inzicht gegeven in de huidige opvatting over de SDSstereotypen, verschillend voor westerse en niet-westerse jongeren. Echter, zijn er wel
een aantal beperkingen in dit onderzoek geweest waarvoor nieuwe aanbevelingen zijn.
Ten eerste wordt aanbevolen om een vervolgonderzoek te doen naar de SDSstereotypen. Hierbij moet gebruik worden gemaakt van een aselecte steekproef om de
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externe validiteit te waarborgen. Daarnaast is seksuele geaardheid in dit onderzoek niet
meegenomen maar kan dit mogelijk invloed hebben op de SDS. Aangeraden wordt om
dit in vervolgonderzoek mee te nemen. Als laatste speelt de sociaaleconomische status
(SES) van jongeren mogelijk een rol in het hebben van meer of minder traditionele SDSstereotypen. SES is sterk gerelateerd aan etniciteit (Ruijter, 2002). Wellicht kunnen
binnen verschillende culturen, groepen gecontroleerd worden voor SES om afzonderlijke
en gecombineerde effecten van SES en cultuur op de SDS te onderzoeken.
De in de literatuur bekende SDS-stereotypen in verschillende culturen komen niet
overeen met de resultaten uit dit onderzoek. Zo blijkt uit dit onderzoek dat niet-westerse
adolescenten geen traditionelere SDS-stereotypen hebben dan westerse adolescenten.
Echter, bestaan de SDS-stereotypen en is het van belang om hier op scholen of
buurtcentra aandacht aan te besteden. Door middel van voorlichting kunnen traditionele
SDS-stereotype beelden onder adolescenten worden verminderd. Deze voorlichtingen
hoeven niet te verschillen voor westerse en niet-westerse jongeren omdat etniciteit geen
verschil bleek te geven in dit onderzoek. Aan de hand van de resultaten kan
geconcludeerd worden dat, van de onderzochte variabelen, peers de meeste invloed
hebben op het hebben van al dan niet traditionele SDS-stereotypen. In een voorlichting
zal dus gefocust moeten worden op het voorlichten van gehele klassen zodat peers hier
met elkaar over in gesprek kunnen en mogelijk tot minder traditionele stereotypen
komen. Door het aanbieden van seksuele voorlichting aan adolescenten en het creëren
van minder traditionele stereotypen zullen mogelijk ook de negatieve gevolgen van de
SDS afnemen, waaronder seksueel risicogedrag, seksuele dwang en negatieve
beoordelingen.
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