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samenvatting

In deze studie wordt onderzocht of Blocks persoonlijkheidstypes (Veerkrachtigen,
Ondercontrollers en Overcontrollers) repliceerbaar zijn als ontwikkelingstrajecten.
Hiertoe is een latente klasse-analyse van groeicurves toegepast op Big Five per-
soonlijkheidsdata die verzameld zijn gedurende vijf achtereenvolgende jaarlijkse
metingen onder een groep vroege tot middenadolescenten (n=923). Uit de resulta-
ten blijkt dat Blocks persoonlijkheidstypes inderdaad ontwikkelingstrajecten vorm-
den in de vroege tot middenadolescentie. Bovendien vertoonden deze ontwikke-
lingstypes gelijkaardige associaties met probleemgedrag als persoonlijkheidstypes
die op grond van cross-sectionele data zijn geconstrueerd. Dit wil zeggen dat Veer-
krachtigen weinig probleemgedrag vertoonden, Ondercontrollers hoge niveaus van
delinquentie hadden en Overcontrollers relatief meer depressiesymptomen rappor-
teerden. Implicaties en suggesties voor verder onderzoek worden besproken.

Inleiding

De meest gangbare persoonsgerichte benadering in de persoonlijkheidspsychologie
werd geı̈ntroduceerd door Block en Block (1980). Zij onderscheiden drie persoonlijk-
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heidstypes: Veerkrachtigen, Ondercontrollers en Overcontrollers. Deze drie types ver-
schillen in egocontrole en egoveerkracht. Egocontrole verwijst naar de mate van im-
pulscontrole, terwijl egoveerkracht weergeeft in hoeverre een individu in staat is om de
mate van egocontrole aan te passen aan de eisen van een situatie. Veerkrachtigen
hebben een hoge mate van egoveerkracht en zijn dus goed in staat om hun niveau van
egocontrole aan te passen aan de kenmerken van een specifieke situatie. Ondercon-
trollers en Overcontrollers hebben beiden weinig egoveerkracht, maar waar Onder-
controllers een laag niveau van egocontrole hebben, onderscheiden Overcontrollers
zich door een hoog niveau van egocontrole.

Robins, John, Caspi, Moffitt, en Stouthamer-Loeber (1996) waren de eersten die
aantoonden dat Veerkrachtigen, Ondercontrollers en Overcontrollers ook unieke Big
Five persoonlijkheidsprofielen hebben. Veerkrachtigen hadden het beste profiel met
de hoogste scores op vier van de Big Five dimensies, namelijk zorgvuldigheid, emoti-
onele stabiliteit, openheid en extraversie. Op de vijfde dimensie, aangenaamheid,
hadden Veerkrachtigen een bovengemiddelde score, maar scoorden Overcontrollers
nog hoger. Vergeleken met de andere twee types hadden Overcontrollers de laagste
scores op extraversie en emotionele stabiliteit. Ondercontrollers hadden de laagste
scores op aangenaamheid en zorgvuldigheid. Deze bevindingen zijn veelvuldig ge-
repliceerd (voor een overzicht, zie bijv.: Hart, Atkins, & Fegley, 2003; Van Lieshout,
2000). Latere studies hebben bovendien aangetoond dat de persoonlijkheidstypes ook
direct vanuit Big Five vragenlijstdata kunnen worden geconstrueerd (zie bijv. Akse,
Hale, Engels, Raaijmakers, & Meeus, 2004; Asendorpf, Borkenau, Ostendorpf, & Van
Aken, 2001; Dubas, Gerris, Janssens, & Vermulst, 2002).

Gebleken is dat er duidelijke sekseverschillen in de prevalentie van persoonlijk-
heidstypes zijn. Jongens zijn over het algemeen oververtegenwoordigd onder de On-
dercontrollers (bijv. Akse e.a., 2004; Asendorpf e.a., 2001), terwijl meisjes vaak over-
vertegenwoordigd zijn onder de Overcontrollers en/of de Veerkrachtigen (bijv. Akse
e.a., 2004; Dubas e.a., 2002). Daarnaast heeft een aantal studies aangetoond dat
Veerkrachtigen, Ondercontrollers en Overcontrollers verschillende patronen van pro-
bleemgedrag vertonen (bijv. Akse e.a., 2004; Robins e.a., 1996). Veerkrachtigen laten
meestal weinig probleemgedrag zien, Ondercontrollers kenmerken zich door hoge
niveaus van externaliserend probleemgedrag (bijvoorbeeld delinquentie) en Overcon-
trollers vertonen vaak internaliserende problemen (bijvoorbeeld depressie). Denissen,
Asendorpf en Van Aken (2008) hebben aangetoond dat persoonlijkheidstypes niet
alleen gerelateerd zijn aan het huidige probleemgedrag, maar dat de types verlegenheid
en agressie longitudinaal kunnen voorspellen. Overcontrollers waren het meest verle-
gen en Ondercontrollers het agressiefst, maar Overcontrollers vertoonden een grote
toename in agressie en Ondercontrollers werden meer verlegen naarmate ze ouder
werden. Bovendien toonden Denissen en collega’s aan dat individuen die tijdens de
kindertijd als Veerkrachtig werden gezien, in de jongvolwassenheid eerder het ouder-
lijk huis verlieten, een romantische relatie aangingen en de arbeidsmarkt betraden dan
individuen die als kind als Overcontroller of Ondercontroller werden bestempeld.
Persoonlijkheidstypes blijken dus goede voorspellers van huidig en toekomstig (pro-
bleem)gedrag te zijn. Daarmee is kennis over deze types van groot belang voor de
klinische praktijk.
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In de eerdergenoemde studies ligt de nadruk op het classificeren van individuen in
een persoonlijkheidstype op één bepaald moment. Het is echter ook mogelijk om
persoonlijkheidstypes vanuit een ontwikkelingsperspectief te onderzoeken. Men kan
bijvoorbeeld stabiliteit en verandering in persoonlijkheidstypes analyseren. Studies die
deze benadering hebben gevolgd (Akse, Hale, Engels, Raaijmakers, & Meeus, 2007;
Asendorpf & Van Aken, 1999: Asendorpf, 2003; Van Aken & Dubas, 2004) toonden
aan dat meer dan 40% van de deelnemers die op het eerste meetmoment tot een
bepaald type behoorden, op het volgende meetmoment tot een ander type behoorden.
Mogelijk wordt dit veroorzaakt door een vaag overgangsgebied tussen de types waar-
door twee individuen met vrijwel identieke scores toch in twee verschillende persoon-
lijkheidstypes kunnen worden geclassificeerd (Asendorpf e.a., 2001). Bovendien kan
het onderzoeken van transities van het ene persoonlijkheidstype naar het andere leiden
tot problemen in de interpretatie van de resultaten. Zo leidden transities tussen drie
persoonlijkheidstypes gedurende drie longitudinale metingen al tot 33=27 mogelijke
ontwikkelingstrajecten (Van Aken & Dubas, 2004).

Een ander probleem van de transitiebenadering is dat deze niet goed rekening houdt
met normatieve ontwikkelingstrends (bijv. Block, 1971). Normatieve ontwikkelings-
trends zijn veranderingen die onder vrijwel alle respondenten in een steekproef voor-
komen. Dergelijke trends worden veelal gevonden met persoonlijkheidstrekken die
een bepaalde mate van psychologische volwassenheid weergeven, zoals aangenaam-
heid, zorgvuldigheid en emotionele stabiliteit, en worden samengevat onder de term
maturiteitsprincipe (‘maturity principle’; bijv. Roberts, Walton, & Viechtbauer, 2006).
Als men geen rekening houdt met dergelijke ontwikkelingstrends en persoonlijk-
heidstypes op elke meting aan de hand van dezelfde gemiddeldes worden geconstru-
eerd, zou een transitie tussen twee types veroorzaakt kunnen worden door normatieve
ontwikkeling in de onderliggende persoonlijkheidstrekken. Met andere woorden: de
minst zorgvuldige mensen (Ondercontrollers) zouden op een volgende meting geclas-
sificeerd kunnen worden als Veerkrachtig, terwijl zij relatief gezien nog altijd de minst
zorgvuldige mensen binnen de steekproef zijn.

Om deze redenen stelde Block (1971) voor geen persoonlijkheidstypes maar types van
persoonlijkheidsontwikkeling te onderzoeken. Volgens Block zou een dergelijke typo-
logie moeten laten zien hoe persoonlijkheidstypes zich gedurende langere periodes in
de levensloop manifesteren. Met andere woorden, bij het construeren van persoon-
lijkheidstypes zouden normatieve ontwikkelingspatronen moeten worden meegeno-
men.

Slechts drie studies hebben de benadering die Block voorstelde daadwerkelijk ge-
volgd. Block (1971) zelf was de eerste die deze benadering toepaste. Hij onderzocht
types van persoonlijkheidsontwikkeling van de adolescentie tot de volwassenheid.
Blocks typologie was echter gebaseerd op kleine groepen mannen (n=84) en vrouwen
(n=86). Ruim dertig jaar later onderzochten Morizot en Le Blanc (2003, 2005) types
van persoonlijkheidsontwikkeling van de adolescentie tot de volwassenheid bij een
groep delinquente mannen (Morizot & Le Blanc, 2003) en een groep mannen uit de
algemene populatie (Morizot & Le Blanc, 2005). In beide studies werden vier types van
persoonlijkheidsontwikkeling gevonden, waarvan er drie vergelijkbaar waren met de
persoonlijkheidstypes die meestal in cross-sectionele studies worden gevonden (Veer-
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krachtigen, Ondercontrollers en Overcontrollers). Het lijkt dus zo te zijn dat persoon-
lijkheidstypes tot op bepaalde hoogte te repliceren zijn als types van persoonlijkheids-
ontwikkeling.

Het doel van de huidige studie is het onderzoeken van een typologie van persoon-
lijkheidsontwikkeling onder 923 adolescente jongens en meisjes (leeftijd 12 tot 16 jaar),
aan de hand van data die gedurende vijf achtereenvolgende jaarlijkse meetmomenten
zijn verzameld. Hiermee is de huidige studie een belangrijke aanvulling op bestaande
studies die kleine groepen onderzochten (Block, 1971) of alleen maar mannen onder-
zochten (Morizot & Le Blanc, 2003, 2005). Bovendien hadden de genoemde studies
maar een beperkt aantal longitudinale metingen met lange periodes tussen de metin-
gen. Daarnaast hebben eerdere studies bij het identificeren van de types van persoon-
lijkheidsontwikkeling gebruikgemaakt van methodes als Q-factoranalyse en longitudi-
nale clusteranalyse, waarbij er niet wordt gecorrigeerd voor meetfouten. In de huidige
studie wordt gebruikgemaakt van een latente klasse-analyse van groeicurves (lcga;
Nagin, 1999, 2005), een relatief nieuwe techniek waarmee homogene groepen binnen
een heterogene groep kunnen worden geı̈dentificeerd op basis van het niveau (dat
intercept wordt genoemd) en groei (ook wel slope genoemd) van individuen op een set
aan elkaar gerelateerde variabelen (bijv. de Big Five persoonlijkheidstrekken). Er wordt
hierbij gecorrigeerd voor meetfout. Ook voor lcga en gerelateerde technieken geldt
overigens dat er geen perfect discrete types worden geconstrueerd (Johnson, Hicks,
McGue, & Iacono, 2007) en blijft er, net als in het onderzoek naar cross-sectionele
persoonlijkheidstypes, sprake van enigszins vage overgangsgebieden tussen de types
(Asendorpf e.a., 2001).

In de huidige studie verwachten we ten minste drie types van persoonlijkheidsont-
wikkeling te vinden, die op de drie types lijken die over het algemeen in cross-sectio-
nele studies naar voren komen (Veerkrachtigen, Ondercontrollers en Overcontrollers).
Bovendien zullen sekseverschillen in de prevalentie van de types van persoonlijk-
heidsontwikkeling worden onderzocht. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze types van
persoonlijkheidsontwikkeling gerelateerd zijn aan depressie (een voorbeeld van inter-
naliserend probleemgedrag) en delinquentie (een voorbeeld van externaliserend pro-
bleemgedrag). Dit laatste is met name van belang met het oog op mogelijke klinische
implicaties van het huidige onderzoek. Meer specifiek zouden stabiele relaties van
persoonlijkheidstypes met specifieke vormen van probleemgedrag aangeven dat deze
types risicofactoren voor het ontwikkelen van stoornissen zouden kunnen zijn.

Methode

Deelnemers
De data voor deze studie zijn afkomstig uit een lopend longitudinaal onderzoeks-

project over de psychosociale ontwikkeling van jongeren (conamore; Meeus e.a.,
2006). Er is gebruikgemaakt van data uit de eerste vijf meetrondes. De longitudinale
steekproef bestond uit 923 vroege adolescenten tot middenadolescenten (468 jongens,
455 meisjes; gemiddelde leeftijd 12.4 jaar (SD=.59, minimum 10 jaar, maximum 15 jaar)
op het eerste meetmoment), afkomstig van diverse scholen in de provincie Utrecht.
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Slechts 1,2% van de steekproef stopte voortijdig de deelname aan de studie. Ontbre-
kende waarden werden geschat in spss met de em-procedure. Over de metingen heen
was er sprake van 5,2% ontbrekende data. Little’s Missing Completely at Random Test
(Little, 1988) gaf aan dat de genormeerde w2 (w2/df) 1.31 was, wat aangeeft dat de
ontbrekende waarden willekeurig verdeeld zijn over de deelnemers (Bollen, 1989) en
dus geı̈mputeerd kunnen worden.

Procedure
Deelnemers en hun ouders ontvingen een uitnodigingsbrief waarin het onder-

zoeksproject en het doel ervan beschreven werd. Bovendien werd uitgelegd dat deel-
name kon worden geweigerd. Meer dan 99% van de benaderde middelbare scholieren
besloot deel te nemen. Alle deelnemers ondertekenden het informed consent-formu-
lier.

Instrumenten
Persoonlijkheid. Persoonlijkheid werd gemeten aan de hand van zelfrapportage door

adolescenten met de verkorte Nederlandstalige versie van Goldbergs Big Five vragen-
lijst (Gerris e.a., 1998; Goldberg, 1992). Deze vragenlijst gebruikt een zevenpunts
Likertschaal (1 = klopt helemaal niet; 7 = klopt helemaal). Elke Big Five dimensie wordt
gemeten met zes items, zoals: spraakzaam (extraversie), sympathiek (aangenaamheid),
systematisch (zorgvuldigheid), ongerust (emotionele stabiliteit, omgekeerd gecodeerd)
en creatief (openheid). De subschalen bleken voldoende betrouwbaar gedurende alle
vijf meetrondes, met Cronbachs alfa’s variërend van .76 tot .88.

Depressie. Depressiesymptomen werden gemeten met de Children’s Depression In-
ventory (cdi; Kovacs, 1985). Dit is een zelfrapportagevragenlijst waarmee (subklini-
sche) depressiesymptomen bij kinderen en adolescenten worden onderzocht. De cdi

bestaat uit 27 items (bijv. ‘Ik ben de hele dag verdrietig’) die op een driepuntsschaal
worden gescoord (1 = niet waar; 3 = erg waar). De betrouwbaarheid van de cdi was hoog
gedurende alle meetrondes, met Cronbachs alfa’s die tussen .89 en .94 lagen.

Delinquentie. Delinquentie werd gemeten aan de hand van een zelfrapportagevra-
genlijst voor de frequentie van lichte delicten (Baerveldt, Van Rossem, & Vermande,
2003). Zelfrapportage wordt veel gebruikt in de criminologie en het gebruikte instru-
ment is valide voor het meten van kleine criminaliteit (Baerveldt, 2000). De adoles-
centen rapporteerden hoe vaak ze zestien lichte delicten (bijvoorbeeld fietsendiefstal of
graffiti) in de afgelopen twaalf maanden hadden gepleegd. De items werden op een
vierpuntsschaal gescoord, lopend van 0 (nooit) tot 3 (vier keer of meer). De betrouw-
baarheid van de schaal was hoog gedurende alle meetrondes met Cronbachs alfa’s die
varieerden van .83 tot .93.

Resultaten

In de huidige studie is gebruikgemaakt van lcga (Nagin, 1999, 2005). lcga wordt
gebruikt om homogene subgroepen met min of meer hetzelfde niveau (ofwel intercept)
en dezelfde groei (ofwel slope) op een set variabelen uit een heterogene steekproef te
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destilleren. Om vast te stellen of er mogelijk zulke subgroepen in een steekproef zitten,
moet eerst worden onderzocht of er individuele verschillen zijn in groeitrajecten. Uit
een eerdere publicatie op dezelfde dataset (Klimstra, Hale, Raaijmakers, Branje, &
Meeus, 2009) bleek dat er inderdaad individuele verschillen in groeitrajecten zijn. Om
die reden konden we doorgaan naar de volgende stap: het identificeren van verschil-
lende persoonlijkheidsontwikkelingstrajecten met behulp van lcga.

Latente klasse-analyse van groeicurves
Aangezien univariate groeimodellen op dezelfde dataset aangaven dat de persoon-

lijkheidsontwikkeling het best werd beschreven met een lineaire en een kwadratische
groeiterm (zie Klimstra e.a., 2009), werden deze beide groeitermen ook in de lcga

gemodelleerd. In lcga’s worden varianties van intercepts, lineaire en kwadratische
groeitermen binnen groeiklassen vastgezet op 0. Vergeleken met gerelateerde tech-
nieken waarin deze varianties vrij worden geschat (bijv. Growth Mixture Modelling;
Muthén & Muthén, 2000), leidt de lcga-procedure tot een iets minder goede modelfit,
maar beter onderscheidbare groeitrajecten (Nagin, 2005).

Er is gebruikgemaakt van verschillende door Muthén en Muthén (2000) aanbevolen
criteria om het optimale aantal latente klassen (in dit geval persoonlijkheidsontwikke-
lingstypes) te bepalen. Aan de hand van deze criteria bleek een drieklasse-oplossing
beter dan een tweeklasse-oplossing. Een vierklasse-oplossing gaf een nog betere mo-
delfit, een vijfklasse-oplossing deed dat niet. Aangezien de vierde klasse in de vier-
klasse-oplossing erg leek op een klasse die ook aanwezig was in de drieklasse-oplossing
(het bleek een groep Veerkrachtigen die alleen iets lager scoorden op zorgvuldigheid en
aangenaamheid), werd er voor de drieklasse-oplossing gekozen (details betreffende de
vergelijkingen van de verschillende klasse-oplossingen kunnen worden opgevraagd bij
de eerste auteur).

Zoals verwacht, konden de drie klassen worden beschreven als Veerkrachtigen
(33,9% van de steekproef, n=313), Ondercontrollers (24,7% van de steekproef, n=228)
en Overcontrollers (41,4% van de steekproef, n=382). Gemiddeldes en varianties van
intercepts en slopes van de drie types worden weergegeven in tabel 1 en figuur 1.

Betrouwbaarheidsintervallen (zie tabel 1) gaven aan de Veerkrachtigen het hoogste
niveau op vier van de Big Five trekken hadden. Op emotionele stabiliteit hadden de
Ondercontrollers een iets hoger niveau dan de Veerkrachtigen, maar significant waren
deze verschillen niet. Overcontrollers hadden een even hoog niveau van openheid en
zorgvuldigheid als Veerkrachtigen. Ondercontrollers hadden een gemiddeld niveau
van extraversie, maar de laagste niveaus van aangenaamheid, zorgvuldigheid en open-
heid ten opzichte van de andere types. Overcontrollers hadden een gemiddeld niveau
van aangenaamheid, maar de laagste niveaus van emotionele stabiliteit en extraversie.

De persoonlijkheidsontwikkeling van de types volgde een curvelineair patroon wat in
dit geval een functie was van een lineaire slope gecombineerd met een kwadratische
slope. Dit maakt het lastig om veranderingen uit een tabel af te lezen. Om die reden
wordt deze voor alle Big Five trekken van elk type weergegeven in figuur 1.

Figuur 1 geeft aan dat extraversie bij Veerkrachtigen toenam, bij Ondercontrollers
stabiel bleef en bij Overcontrollers afnam. Aangenaamheid nam toe bij alle drie de
types, terwijl zorgvuldigheid voor geen van de drie types significant veranderde. Emo-
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tionele stabiliteit nam eerst af en daarna weer toe bij Overcontrollers, maar bleef stabiel
voor Veerkrachtigen en Ondercontrollers. Veerkrachtigen en Ondercontrollers werden
ook meer open voor nieuwe ervaringen naarmate ze ouder werden, terwijl Overcon-
trollers geen toename lieten zien op deze persoonlijkheidstrek.

Er waren substantiële sekseverschillen in de prevalentie van drie persoonlijkheids-
ontwikkelingstypes (w2 (2)=42.04; p<.001). Jongens behoorden relatief vaker tot de
Ondercontrollers dan meisjes (respectievelijk 33,8% en 15,4%; w2 (1)=41.88; p<.001),
maar minder vaak tot de Veerkrachtigen (respectievelijk 29,3% en 38,7%; w2 (1)=9.11;
p=.003) en Overcontrollers (respectievelijk 37,0% en 45,9%; w2 (1)=7.65; p=.006).

Persoonlijkheidsontwikkelingstypes en probleemgedrag
Om de gevonden ontwikkelingstypologie verder te valideren, is onderzocht of Veer-

krachtigen, Ondercontrollers en Overcontrollers zich ook kenmerkten door specifieke
niveaus (ofwel intercepts) en ontwikkelingspatronen (ofwel slopes) van probleemgedrag

Tabel 1 Gemiddeldes van intercepts en groeifactoren.

Gemiddelde (95% B.I.)

Veerkrachtigen Ondercontrollers Overcontrollers

Intercepts

Ex 5.43*** a (5.33, 5.54) 5.07*** b (4.88, 5.26) 4.34*** c (4.23, 4.46)

Aa 5.51*** a (5.38, 5.64) 4.41*** b (4.10, 4.72) 5.17*** c (5.07, 5.28)

Zo 4.35*** a (4.15, 4.56) 3.63*** b (3.42, 3.85) 4.34*** a (4.22, 4.46)

ES 4.88*** a (4.74, 5.02) 5.03*** a (4.82, 5.25) 4.10*** b (3.97, 4.23)

Op 4.80*** a (4.63, 4.96) 3.63*** b (3.35, 3.90) 4.62*** a (4.51, 4.74)

Lineaire Slopes

Ex .16** a (.06, .26) .00 a (-.13, .14) -.24*** b (-.34, -.15)

Aa .17*** a (.09, .25) -.03 a,b (-.23, .16) -.06 b (-.15, .03)

Zo -.04 a (-.14, .06) -.08 a (-.23, .07) -.02 a (-.11, .07)

ES .07 a (-.06, .19) -.02 b (-.21, .16) -.18** b (-.29, -.07)

Op .22*** a (.13, .31) -.12 b (-.30, .06) .01 b (-.08, .10)

Kwadratische Slopes

Ex -.02* a (-.05, .00) .01 a,b (-.02, .04) .05*** b (.03, .07)

Aa -.02** a (-.04, -.01) .05* b (.00, .09) .03** b (.01, .05)

Zo .00 a (-.14, .06) .03 a (.00, .06) .00 a (-.02, .02)

ES -.01 a (-.06, .19) .01 a,b (-.03, .05) .04*** b (.02, .07)

Op -.03** a (-.05, -.01) .05* b (.01, .09) .01 a,b (-.01, .02)

Noot: Ex = Extraversie; Aa = Aangenaamheid; Zo = Zorgvuldigheid; ES = Emotionele Stabiliteit; Op = Openheid. Binnen een rij

wijzen verschillende superscripts op significante verschillen (p<.05) tussen Veerkrachtigen, Ondercontrollers en Overcon-

trollers in Extraversie, Aangenaamheid, Zorgvuldigheid, Emotionele Stabiliteit en Openheid. De significantie van de ver-
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Figuur 1 Geschatte groei van persoonlijkheid in Veerkrachtigen, Ondercontrollers, en

Overcontrollers voor respectievelijk extraversie, aangenaamheid, zorgvuldigheid,

emotionele stabiliteit en openheid.
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(in dit geval depressie en delinquentie). Hiertoe is gebruikgemaakt van multigroep
latente groeicurves, met de persoonlijkheidsontwikkelingstypes als groepen.

De ontwikkeling van depressie en delinquentie wordt het best weergegeven aan de
hand van een curvelineair patroon (details omtrent de analyses kunnen worden opge-
vraagd bij de eerste auteur). Het niveau en de veranderingen in depressie en delin-
quentie worden weergegeven in tabel 2 en figuur 2.
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Tabel 2 Gemiddelde intercepts en groeifactoren van probleemgedrag.

Veerkrachtigen Ondercontrollers Overcontrollers

Intercepts

Depressie 1.11*** a (1.09, 1.13) 1.14*** a (1.11, 1.17) 1.22*** b (1.19, 1.24)

Delinquentie 1.12*** a (1.09, 1.14) 1.27*** b (1.20, 1.33) 1.14*** a (1.11, 1.17)

Lineaire Slopes

Depressie .01 a (-.01, .03) .03* a (.00, .06) .03 a (.00, .05)

Delinquentie .00 a (-.02, .03) -.05 a (-.10, .00) -.03* a (-.06, -.01)

Kwadratische Slopes

Depressie .00 a (.00, .00) -.01** a (-.02, .00) .00 a (-.01, .00)

Delinquentie .00 a (.00, .01) .01 a (.00, .02) .01** a (.00, .01)

Noot. * = p<.05, ** = p<.01, *** = p<.001. Binnen een rij wijzen verschillende superscripts op significante verschillen (p<.05)

tussen Veerkrachtigen, Ondercontrollers, en Overcontrollers in depressie en delinquentie. De significantie van de verschillen
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Figuur 2 Geschatte groei van depressie en delinquentie in Veerkrachtigen, Ondercontrollers,

en Overcontrollers.
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Betrouwbaarheidsintervallen geven aan dat Veerkrachtigen de laagste niveaus van
zowel depressie als delinquentie hadden. Overcontrollers hadden de hoogste niveaus
van depressie, terwijl Ondercontrollers de hoogste niveaus van delinquentie hadden.
Veerkrachtigen en Overcontrollers vertoonden geen significante veranderingen in hun
niveaus van depressie, terwijl Ondercontrollers een curvelineair ontwikkelingspatroon
vertoonden, wat eveneens in weinig veranderingen resulteerde. Overcontrollers ver-
toonden een dergelijk curvelineair ontwikkelingspatroon met weinig verandering voor
delinquentie. Delinquentie veranderde niet significant voor Ondercontrollers en
Veerkrachtigen.

Discussie

Het doel van de huidige studie was om een persoonlijkheidsontwikkelingstypologie
van adolescenten te onderzoeken. De huidige studie was de eerste naar een ontwikke-
lingstypologie die exclusief op de adolescentie was toegespitst en waarbij er gebruik is
gemaakt van de recent ontwikkelde lcga-techniek (Nagin, 1999, 2005).

De drie klassen die met lcga zijn gevonden, werden Veerkrachtigen, Ondercontrol-
lers en Overcontrollers genoemd omdat de Big Five profielen die ze vertoonden ver-
gelijkbaar waren met de profielen van persoonlijkheidstypes die uit onderzoek met
cross-sectionele methodologie (bijv. Akse e.a., 2007; Dubas e.a., 2002; Robins e.a.,
1996) naar voren kwamen. Net zoals in deze eerdere studies hadden Veerkrachtigen
het beste persoonlijkheidsprofiel met hoge score op alle Big Five eigenschappen,
hadden Ondercontrollers lage scores op aangenaamheid, zorgvuldigheid en openheid,
en hadden Overcontrollers lage scores op extraversie en emotionele stabiliteit. Ook
waren de persoonlijkheidsontwikkelingstypes uit de huidige studie op een soortgelijke
manier gerelateerd aan probleemgedrag als persoonlijkheidstypes uit de eerdere cross-
sectionele studies. Dit willen zeggen dat Veerkrachtigen weinig probleemgedrag ver-
toonden, Ondercontrollers verhoogde niveaus van externaliserend probleemgedrag
(delinquentie) hadden en Overcontrollers verhoogde niveaus van internaliserend pro-
bleemgedrag (depressie) lieten zien. Onze ontwikkelingstypologie was bovendien ver-
gelijkbaar met ontwikkelingstypologieën uit eerdere studies die zich richtten op de
ontwikkeling van de adolescentie tot de volwassenheid (Block, 1971; Morizot & Le
Blanc, 2003, 2005), aangezien ook daar types werden gevonden die vergelijkbaar waren
met Veerkrachtigen, Ondercontrollers en Overcontrollers.

Vier decennia geleden pleitte Block (1971) voor het in acht nemen van normatieve
ontwikkelingstrends in persoonlijkheidstypologieën. Onze resultaten laten zien dat er
drie persoonlijkheidstypes zijn die weliswaar duidelijk van elkaar te onderscheiden
blijven van de vroege adolescentie tot de middenadolescentie, maar dat deze zichzelf
door de tijd heen wel op verschillende manieren manifesteren. De specifieke ontwik-
kelingspatronen die hiermee gepaard gaan zullen nu voor elk van de types en voor alle
Big Five dimensies worden besproken.

Voor zorgvuldigheid en emotionele stabiliteit lieten alle drie de types weinig veran-
deringen zien. Op deze dimensies waren er dus op een consistente manier verschillen
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aanwezig tussen Veerkrachtigen, Ondercontrollers en Overcontrollers. Verschillen in
openheid en extraversie tussen Overcontrollers en Veerkrachtigen werden groter rich-
ting de middenadolescentie. In eerdere studies is aangetoond dat openheid een goede
voorspeller is van succes in sollicitatieprocedures en het leren van nieuwe vaardig-
heden (Caldwell & Burger, 1998; Salgado, 1997), terwijl extraversie gerelateerd is aan
succes op de werkvloer als een individu eenmaal een baan heeft (Roberts, 1997). Om
die reden lijken de Overcontrollers uit de huidige studie een minder gunstig persoon-
lijkheidsprofiel te ontwikkelen met het oog op de toetreding tot de arbeidsmarkt. In de
huidige studie hebben we echter gekeken naar ontwikkelingstrajecten van de vroege
adolescentie tot middenadolescentie. Toekomstige studies zouden kunnen onderzoe-
ken of Overcontrollers wellicht weer een gunstiger persoonlijkheidsprofiel vertonen in
de late adolescentie op het moment dat ze daadwerkelijk de arbeidsmarkt moeten
betreden.

Aangenaamheid nam toe voor zowel Veerkrachtigen en Ondercontrollers als Over-
controllers. Het gegeven dat Ondercontrollers toename op aangenaamheid vertoonden
zou op het eerste gezicht kunnen suggereren dat ze hun beperkingen betreffende deze
eigenschap ontgroeien. Echter, omdat Veerkrachtigen en Overcontrollers ook toename
vertoonden op aangenaamheid, behouden Ondercontrollers hun relatief ongunstige
positie op deze eigenschap. Onze bevindingen suggereren daarom dat Ondercontrol-
lers zich verschillend manifesteren op verschillende leeftijden als gevolg van norma-
tieve ontwikkelingsprocessen (ontwikkelingsprocessen die op een gelijkaardige manier
plaatsvinden onder een meerderheid van een steekproef; bijv. Roberts & DelVecchio,
2000). Onze resultaten ondersteunen dus Blocks (1971) visie dat het belangrijk is om
rekening te houden met normatieve ontwikkelingspatronen bij het onderzoek naar
persoonlijkheidstypes, omdat absolute toenames op een persoonlijkheidseigenschap
nog niet impliceren dat de relatieve positie van individuen ten opzichte van anderen
ook op een gunstige manier verandert.

Gemiddeld genomen vertoonden adolescenten binnen elk type weinig toe- of afna-
mes op persoonlijkheidseigenschappen. Dit lijkt in tegenspraak te zijn met het beeld
van de adolescentie als een periode van ‘storm en stress’ (bijv. Arnett, 1999), wat zou
kunnen suggereren dat er ook veranderingen op het gebied van persoonlijkheid zijn. In
een recente meta-analyse vonden Roberts en collega’s (2006) echter ook weinig ver-
anderingen in persoonlijkheid onder adolescenten. ‘Storm en stress’ uit zich vooral
door conflicten met ouders, schommelingen in de gemoedstoestand en risicogedrag
(Arnett, 1999). Mogelijk zijn deze processen maar in zeer geringe mate van invloed op
persoonlijkheidsontwikkeling. Bovendien is de adolescentie slechts voor een kleine
subgroep jongeren een periode van ‘storm en stress’ (Arnett, 1999; Meeus, 1992). De
bevinding van weinig verandering in de gemiddelde niveaus van persoonlijkheids-
trekken lijkt bovendien in tegenspraak te zijn met het ‘maturiteitsprincipe’ (bijv. Ro-
berts e.a., 2006), dat ervan uitgaat dat adolescenten toenames zullen vertonen in
eigenschappen die samenhangen met psychologische volwassenheid. Van deze eigen-
schappen was er alleen bij aangenaamheid sprake van een toename, bij de eigen-
schappen emotionele stabiliteit en zorgvuldigheid was er bij alle drie de types voor-
namelijk sprake van stabiliteit. Hiermee suggereren onze resultaten, net als eerdere
studies (De Fruyt e.a., 2006; Van den Akker, Deković, & Prinzie, 2010), dat de vanuit
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het maturiteitsprincipe verwachte toenames op persoonlijkheidseigenschappen niet
allemaal beginnen in de vroege adolescentie, maar wellicht pas plaatsvinden in latere
levensfases.

Met betrekking tot probleemgedrag waren er geen verschillen in ontwikkeling tussen
de drie types van persoonlijkheidsontwikkeling. Om die reden vertoonden Overcon-
trollers de hoogste niveaus van depressie en Ondercontrollers de hoogste niveaus van
delinquentie van de vroege tot de middenadolescentie. Deze bevinding is in overeen-
stemming met bevindingen uit cross-sectionele studies (bijv. Akse e.a., 2004; Asen-
dorpf, 2003; Denissen e.a., 2008; Hart e.a., 2003; Robins e.a., 1996).

De eerder besproken studies die persoonlijkheidstypes met cross-sectionele metho-
dologie onderzochten, vonden consistent dat Veerkrachtigen het meest voorkomende
persoonlijkheidstype was. In de huidige studie waren de Overcontrollers echter het
meest voorkomende type. De meest waarschijnlijke verklaring voor dit resultaat komt
voort uit de longitudinale methodologie die in de huidige studie is toegepast. Er is een
fundamenteel verschil tussen persoonlijkheidstypes gebaseerd op ontwikkelingstra-
jecten over meerdere meetmomenten en persoonlijkheidstypes gebaseerd op één me-
ting. Daarom kunnen deze twee verschillende benaderingen gemakkelijk tot verschil-
lende resultaten leiden. De meest waarschijnlijke verklaring is echter dat individuen
die zich op het grensgebied tussen Veerkrachtigen en Overcontrollers bevonden in de
huidige studie in het laatstgenoemde type zijn geclassificeerd, terwijl ze in eerdere
studies in het eerstgenoemde type terechtkwamen. Overigens waren onze resultaten
niet afwijkend ten opzichte van een eerdere persoonlijkheidstypologiestudie op basis
van ontwikkelingstrajecten (Block, 1971), waarbij er ook meer individuen werden ge-
classificeerd in types die op Overcontrollers leken dan in types die vergelijkbaar waren
met Veerkrachtigen.

Er waren opmerkelijke sekseverschillen in de prevalentie van de persoonlijkheids-
ontwikkelingstypes. Deze sekseverschillen waren vergelijkbaar met sekseverschillen
die in studies met cross-sectionele methodologie zijn gevonden. (bijv. Dubas e.a.,
2002), aangezien we vonden dat jongens relatief vaker Ondercontrollers waren, terwijl
meisjes relatief vaker een Overcontrolerend of Veerkrachtig persoonlijkheidstype had-
den. Vooral de laatste bevinding, dat meisjes vaker een Veerkrachtig persoonlijk-
heidstype hadden, suggereert dat de meisjes in onze steekproef een beter aangepast
persoonlijkheidsprofiel hadden dan jongens.

De belangrijkste toevoeging van onze studie aan het bestaande onderzoek is de
bevinding dat de persoonlijkheidstypes relatief weinig verandering in hun persoon-
lijkheidsprofiel en hun niveaus van probleemgedrag vertonen. Daarmee lijkt het per-
soonlijkheidsprofiel van de Overcontroller een stabiele risicofactor te zijn voor het
ontwikkelen van depressieve symptomen, terwijl het persoonlijkheidsprofiel van een
Ondercontroller een stabiele risicofactor van het ontwikkelen van delinquent gedrag is.
Voor hulpverleners, maar ook voor leerkrachten, is deze informatie van groot belang
met het oog op preventie van depressie en delinquentie. Wellicht kan men individuen
die het persoonlijkheidsprofiel van een Overcontroller lijken te hebben trainingen
aanbieden gericht op het ombuigen van de aan depressie gerelateerde niet-adaptieve
cognities. Ondercontrollers zouden baat kunnen hebben bij sociale vaardigheidstrai-
ningen, waarin ze beter grenzen leren stellen aan hun gedrag.
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Beperkingen
Hoewel de huidige studie vooralsnog een van de weinige pogingen is geweest om

Blocks (1971) zoektocht naar een persoonlijkheidsontwikkelingstypologie nieuw leven
in te blazen, is er een aantal beperkingen. Als eerste is de huidige studie gericht op
vroege adolescenten tot middenadolescenten. Studies die een cross-sectionele metho-
dologie gebruikten om persoonlijkheidstypes te construeren, konden deze types ook bij
kinderen en volwassenen repliceren. Verder onderzoek zal duidelijk moeten maken of
dit ook geldt voor de persoonlijkheidsontwikkelingstypes die we in de huidige types
hebben geı̈dentificeerd.

Een tweede, gerelateerde, beperking is dat respondenten in de huidige studie ge-
durende een beperkte periode zijn gevolgd. Het zou interessant zijn om, net zoals
Block (1971) en Morizot en Le Blanc (2003, 2005), individuen van de adolescentie tot de
volwassenheid te volgen. Deze onderzoekers gebruikten echter minder geavanceerde
statistische methoden, deden minder frequente metingen en volgden minder om-
vangrijke steekproeven dan wij in de huidige studie hebben gedaan. Het combineren
van de sterke punten van eerdere studies en de huidige studie kan leiden tot een
betrouwbare persoonlijkheidsontwikkelingstypologie van de levensloop.

Als derde is er, zoals in elke persoonlijkheidstypologie, sprake van schemerige
overgangsgebieden tussen de verschillende persoonlijkheidstypes. Om die reden kun-
nen de types uit de huidige studie niet worden gezien als discrete types (Asendorpf e.a.,
2001), maar als een manier om overzicht aan te brengen in de in onze steekproef
aanwezige heterogeniteit op het gebied van persoonlijkheid (Johnson e.a., 2007).

Een vierde mogelijke beperking is gerelateerd aan het gebruik van lcga. Deze tech-
niek classificeert individuen op basis van intercepts (niveaus) en slopes (verandering)
(Nagin, 1999). lcga kent niet per definitie meer waarde toe aan een van deze para-
meters, maar maakt gebruik van de variantie rond intercepts en slopes om verschillende
persoonlijkheidsontwikkelingstypes te identificeren. In de huidige studie was er meer
variantie rond de intercepts dan rond de slopes, waardoor individuele verschillen (vari-
antie) in intercepts mogelijk een grotere rol hebben gespeeld in het classificeren van
respondenten dan individuele verschillen in slopes.

Als laatste hebben we bij het meten van persoonlijkheid uitsluitend gebruikgemaakt
van zelfrapportage. De validiteit van zelfrapportage zou negatief beı̈nvloed kunnen
worden door sociale wenselijkheid. Soto, John, Gosling en Potter (2008) hebben echter
aangetoond dat zelfrapportage een accurate methode is om persoonlijkheid te meten
bij kinderen vanaf 10 jaar. Bovendien vonden zij dat de psychometrische eigenschap-
pen van de Big Five persoonlijkheidstrekken gelijk waren voor jongeren van 10 tot 20
jaar. Om die reden mogen we ervan uitgaan dat zelfrapportage door adolescenten een
adequate methode is om persoonlijkheid te meten.

Conclusie
Ondanks de genoemde potentiële beperkingen, verschaft de huidige studie waarde-

volle inzichten in de persoonlijkheidsontwikkeling van adolescenten. Meer specifiek
hebben we aan kunnen tonen dat de persoonlijkheidstypes die in onderzoek met cross-
sectionele methodologie zijn geı̈dentificeerd, ook naar voren komen als persoonlijk-
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heidsontwikkelingstypes. Veerkrachtigen, Ondercontrollers en Overcontrollers volgen
verschillende ontwikkelingstrajecten, maar blijven duidelijk van elkaar te onderscheiden.
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