De Invloed van Onderwijs, Verstedelijking, Zelfwaardering en Ernst Visuele Beperking op
Sociale Participatie bij Jongvolwassenen met een Visuele Beperking.

J. W. van Aalst

Studentnummer: 2620309
Begeleider: dr. S. Kef
Tweede beoordelaar: dr. E.C.M. Heppe
Masterthese Orthopedagogiek.
November, 2018
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
Afdeling Pedagogische- en onderwijswetenschappen

SOCIALE PARTICIPATIE BIJ JONGVOLWASSENEN MET EEN VISUELE BEPERKING

Samenvatting
Achtergrond: Het hebben van een visuele beperking belemmert het dagelijks functioneren en
kan leiden tot een verminderd gevoel van welzijn. Dit verminderde welzijnsgevoel is mogelijk
het gevolg van een lagere sociale participatie ten opzichte van mensen zonder visuele
beperking. Sociale participatie verwijst naar alle dagelijkse activiteiten die nodig zijn om goed
met anderen te kunnen interacteren. Om te onderzoeken welke factoren tot gevolg hebben dat
mensen met een visuele beperking een betere sociale participatie kunnen hebben, is in deze
scriptie is onderzocht welke persoonsgerichte (ernst visuele beperking en zelfwaardering)- en
omgevingsgerichte (onderwijs en verstedelijking) factoren de krachtigste invloed hebben op
de sociale participatie in een periode vanaf de pubertijd tot 20 jaar later en of er een onderling
verband bestaat tussen deze factoren.
Methode: Om deze verbanden te onderzoeken zijn interviews uit 1996 en 2016 bij personen
met een visuele beperking geanalyseerd (N = 161). Tijdens de interviews zijn vragenlijsten
over de ernst van de visuele beperking, de zelfwaardering, de mate van regulier onderwijs en
sociale participatie afgenomen. Daarnaast is de verstedelijking van de woonplaatsen
bestudeerd door middel van postcodes. Om de data te analyseren zijn correlatie- en multipeleregressie analyses uitgevoerd.
Resultaten: De resultaten hebben aangetoond dat dat de ernst van de visuele beperking, de
mate van regulier onderwijs en de mate van zelfwaardering significant verbanden met elkaar
hebben. De mate van verstedelijking en sociale participatie hebben geen significante
verbanden met de andere factoren. Het onderwijs lijkt de krachtigste voorspeller te zijn van
sociale participatie, maar er zijn geen significante verbanden gevonden tussen sociale
participatie en de omgevingsgerichte- en persoonsgerichte factoren.
Conclusie: De resultaten hebben uitgewezen dat een ernstige visuele beperking is gerelateerd
aan meer speciaal onderwijs en minder zelfwaardering. Daarnaast is het hebben van meer
zelfwaardering, gerelateerd aan meer regulier onderwijs. Er zijn geen voorspellers van sociale
participatie gevonden. Vervolgonderzoek naar andere beïnvloedende factoren of wellicht
andere manieren van meten zijn nodig om het doel te bereiken: het bepalen van factoren die
tot gevolg hebben dat mensen met een ernstige visuele beperking een betere sociale
participatie kunnen hebben.
Sleutelwoorden: visuele beperking, sociale participatie, ernst visuele beperking,
zelfwaardering, onderwijs, verstedelijking.
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Abstract
Background: Having a visual impairment restricts daily functioning and can cause a lower
well-being. A possible explanation is the lower social participation of people with a visual
impairment compared to people without. Social participation encompasses all the daily
activities that are needed to interact with other people. This study explores which personal and
environmental factors (severity of the disability, self-esteem, education and urbanization) are
associated the most with social participation, from puberty into adulthood and what is the
relation between all factors.
Method: To examine these factors, interviews with people with visual impairments from
1996 and 2016 are studied (N = 161). These interviews consisted of questions about the
degree of the impairment, the self-esteem and the type of education followed. In addition, the
urbanization has been studied by means of postal(zip) codes. To analyse the data, correlationand multiple regression analyses were executed.
Results: The results of the analyses have shown that the degree of the visual impairment is
significantly associated with the length of regular education followed and a person’s selfesteem. All the other correlations were not significant. The type of education seems to have
the most influence on social participation, but there are no significant associations between
the social participation and the personal and environmental factors.
Conclusion: Research has shown that a higher degree of visual impairment, is related to more
special education and less self-esteem. In addition, having more self-esteem, is related to
more regular education. The lack of significant results by the multiple regression analysis
means the researched factors have no significant influence on social participation. A followup study with other factors or other ways of measuring is needed to reach the goal: to
determine which factors lead to a better social participation by persons with a visual
impairment.
Keywords: visual impairment, social participation, severity of the impairment, education,
self-esteem, urbanization.
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Inleiding
Het hebben van een visuele beperking belemmert het dagelijks functioneren en kan leiden tot
een verminderd gevoel van welzijn (Goldzweig, Rowe, Wenger, MacLean & Shekelle, 2004).
Een mogelijke verklaring voor het verminderde welzijnsgevoel is de lagere sociale
participatie van personen met een visuele beperking bij activiteiten ten opzichte van mensen
zonder visuele beperking (Furner, Rudberg, & Cassel, 1995; Brennan, Su, & Horowitz, 2006).
Sociale participatie verwijst naar alle dagelijkse activiteiten die nodig zijn om goed met
anderen te kunnen interacteren (Fougeyrollas, Noreau, Bergeron, Cloutier, Dion & St-Michel,
1998). Hierbij kan gedacht worden aan het volgen van onderwijs, het hebben van werk, vrije
tijdsbesteding en sociale relaties. Uit onderzoek onder ouderen met een visuele beperking is
gebleken dat de mate van de visuele beperking is gerelateerd is aan de mate waarin
deelgenomen wordt aan sociale activiteiten (Brown & Barrett, 2011). Kortom, het hebben van
een visuele beperking lijkt van invloed te zijn op de sociale participatie en heeft hierdoor
uiteindelijk ook impact op het gevoel van welzijn. In dit onderzoek zal worden nagegaan
welke factoren van de pubertijd tot de volwassenheid van invloed zijn op de sociale
participatie bij volwassenen met een visuele beperking. In deze M-these zullen meerdere
levensfasen worden meegenomen, omdat gebeurtenissen die vanaf de kindertijd reeds
plaatsvonden van invloed kunnen zijn op het gedrag in de volwassenheid (Sroufe, 2009).
Met dit onderzoek wordt getracht een bijdrage te leveren aan het longitudinale
onderzoek van Kef (1999; 2006; 2013; 2016). Het onderzoek van Kef heeft betrekking op de
sociale participatie en psychosociale ontwikkeling van jongvolwassenen met een visuele
beperking. Voor dit onderzoek zijn participanten met een visuele beperking meerdere keren in
een tijdsbestek van twintig jaar geïnterviewd. Op deze manier wordt getracht de ontwikkeling
vanaf de pubertijd naar volwassenheid in kaart te brengen.
Tot op heden zijn onderzoeken met betrekking tot de beoordeling van de
woonomgeving, de impact van het onderwijs en zelfwaardering verricht onder personen
zonder visuele beperking. Bij onderzoeken hierover werd ook de samenhang met sociale
participatie bestudeerd. Sroufe (2009) heeft aangetoond dat gebeurtenissen vanaf de kindertijd
al van invloed zijn op de verdere levensloop. Echter is er tot op heden geen longitudinaal
onderzoek naar verricht bij personen met een visuele beperking, waarbij tevens de factoren
zelfwaardering, woonomgeving, onderwijs en ernst van de visuele beperking zijn
meegenomen. Daarom is het van belang om longitudinaal te onderzoeken welke invloed de
factoren hebben op sociale participatie bij personen met een visuele beperking.
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In maatschappelijk opzicht draagt dit onderzoek bij aan de verbetering van de sociale
participatie van personen met een visuele beperking. Er zal een completer beeld ontstaan van
de (jong)volwassenen met een visuele beperking in Nederland en de problemen die zij ervaren
in hun dagelijks functioneren. In dit onderzoek is zowel aandacht voor de unieke invloed van
individuele factoren op sociale participatie als de gezamenlijke invloed van meerdere factoren
tezamen. Met deze werkwijze wordt duidelijk welke factoren belangrijk zijn voor sociale
participatie en welke factoren aangepakt moeten worden. Zo kan beter gewerkt worden aan
optimalisatie van de sociale participatie onder personen met een visuele beperking.
Zoals eerder benoemd, zullen er meerdere factoren vanuit verschillende levensfases
worden onderzocht. De eerste factor die in deze M-these zal worden onderzocht is de ernst
van de visuele beperking, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen matige slechtziendheid,
ernstige slechtziendheid en blindheid. Daarnaast zal de factor onderwijs bestudeerd worden,
waarbij uitgegaan wordt van de volgende onderwijstypen: nooit regulier onderwijs, speciaalen regulier- onderwijs en altijd regulier onderwijs. Tevens wordt de invloed van de mate van
verstedelijking van de woonplaats besproken. Hiervoor wordt gekeken naar de invloed van de
vijf typen van verstedelijking op sociale participatie: zeer sterk stedelijk, sterk stedelijk, matig
stedelijk, weinig stedelijk en niet stedelijk (CBS statline, 2018). Tot slot wordt de samenhang
tussen de mate van zelfwaardering en sociale participatie nader bestudeerd. In dit onderzoek
zullen de factoren van pubertijd tot aan de volwassenheid worden meegenomen. De analyse
van het type onderwijs en de woonomgeving zal worden uitgevoerd met de gegevens van het
eerste interview in 1996 (T1). De analyse van de zelfwaardering en de ernst van de visuele
beperking zal worden uitgevoerd met de gegevens van het vierde en tevens het laatste
interview dat in 2016 (T4) plaats vond. Tevens zullen de gegevens van de sociale participatie
afkomstig uit 2016 (T4) worden geanalyseerd.

Theoretische achtergrond
Uit onderzoek van Bronfenbrenner (1979) is gebleken dat er een onderling verband is
tussen persoonlijke kenmerken en omgevingsdimensies. Uitgaande van het ecologische kader
van Bronfenbrenner (1979) wordt de sociale participatie beïnvloed op micro-, meso-, exo- en
macro niveau. De persoonlijke kenmerken en omgevingsdimensies, die gekenmerkt kunnen
worden als factoren op microniveau, kunnen bijdragen aan de sociale participatie, maar
kunnen echter ook een obstakel vormen. Sociale steun is hier een voorbeeld van. Sociale
steun kan het gevoel geven controle te hebben over het leven en kan de zelfwaardering
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verhogen (Urchinao & Birmingham, 2011). De mate van de ervaren sociale steun zou
verhoogd kunnen worden door factoren die het makkelijker maken het onderwijs te volgen of
door factoren die de woonomgeving verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan de zekerheid
van het hebben van vervoer naar het werk of onderwijs. Te veel sociale steun kan echter ook
een negatief effect hebben op de zelfwaardering door een sterk gevoel van afhankelijkheid te
creëren (Tuttle & Tuttle, 2004). In dit geval is er sprake van een samenhang tussen
persoonlijke kenmerken en omgevingsdimensies.
Ter bestudering van deze samenhang bij de sociale participatie zal er gebruik worden
gemaakt van het Family of Participation Related Constructs (fPRC) model (Imms, Granlund,
Wilson, Steenbergen, Rosenbaum & Gordon, 2017). In Figuur 1 is het model weergegeven.
Dit model beschrijft de twee essentiële componenten van participatie: aanwezigheid en
betrokkenheid. De aanwezigheid heeft betrekking op de duur en de hoeveelheid tijd die aan
een activiteit wordt besteed. De betrokkenheid kan aangeduid worden als het ervaren gevoel
bij de deelgenomen activiteit, bijvoorbeeld het gevoel erbij te horen. Deze vormen van
participatie worden volgens het model beïnvloed door de omgeving (de fysieke en sociale
structuren waarin men leeft). Daarnaast is de context van invloed, dit is de plaats waar wordt
deelgenomen aan de activiteit. Binnen de context heeft tevens de factor zelfregulatie invloed
op de participatie, als gevolg van de wisselwerking met de favoriete activiteiten, gevoel van
eigenwaarde en activiteit bekwaamheid (zie Figuur 1).
De factoren die binnen deze M-these worden onderzocht kunnen worden ingepast in
het fPRC model. De woonomgeving is een omgevingsfactor, zelfwaardering valt onder de
eigenwaarde, de favoriete activiteiten en de activiteit bekwaamheid worden gevormd door het
gevolgde onderwijs en tevens het aanbod vanuit de woonomgeving. De ernst van de visuele
beperking kan ook bij de activiteit bekwaamheid worden ingedeeld. Zoals in het model
zichtbaar is, zijn alle factoren samen van invloed op de participatie.
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Figuur 1. Het fPRC model. Gericht op persoonsgerichte factoren (a) en omgevingsgerichte
factoren (b) (King, Imms, Stewart, Freeman & Nguyen, 2017).
Voordat dieper ingegaan wordt op factoren die de sociale participatie beïnvloeden, zal
worden ingegaan op het begrip visuele beperking. Uit het rapport van VISION 2020 is
gebleken dat er in 2010 ongeveer 320.000 mensen in Nederland een visuele beperking hadden
in beide ogen (Keunen, Verezen, Imhof, Van Rens, Asselbergs & Limburg, 2011). Hiervan
heeft 70 procent de diagnose matig slechtziend. Dit betekent dat er sprake is van een zicht
tussen de 10 en 30 procent. Het zicht is dan zodanig beperkt dat deze niet gecorrigeerd kan
worden door een bril of lenzen. Bij 6 procent van de mensen met een visuele beperking wordt
er gesproken van ernstige slechtziendheid, dit houdt in dat er tussen de 5 en 10 procent zicht
is. 24 Procent van de personen met een visuele beperking heeft helemaal geen zicht, zij nemen
ook geen silhouetten of licht waar. Dit wordt aangeduid als volledige blindheid (Keunen et al.,
2011).
De ernst van de visuele beperking kan gerelateerd zijn aan het welbevinden van
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personen met een visuele beperking. Personen die ernstig slechtziend zijn, geven aan een
mindere kwaliteit van leven te ervaren, dan personen die matig slechtziend zijn. Daarnaast
ervaart de gehele groep personen met een visuele beperking (ongeacht de ernst van de visuele
beperking) een mindere kwaliteit van leven ervaart dan personen zonder visuele beperking
(Clemons, Chew, Bressler & McBee, 2003). Uit onderzoek van Brown en Barrett (2011)
blijkt dat de ernst van de een visuele beperking, naast de kwaliteit van leven, samenhangt met
activiteiten en sociale integratie. Hoe ernstiger de beperking hoe minder activiteiten werden
ondernomen en hoe minder de sociale integratie van een persoon was. Echter, dit onderzoek is
verricht onder oudere personen (tussen de 60 en 90 jaar oud). Het is onduidelijk of de
samenhang tussen de visuele beperking en sociale integratie ook voorkomt onder
jongvolwassenen, die de doelgroep vormen voor het huidige onderzoek.
Er zijn tot op heden meerdere onderzoeken geweest, die het verschil tussen mensen
met en zonder visuele beperking hebben onderzocht (Augestad, 2017). Uit een onderzoek
verricht in Spanje is gebleken dat onder jongeren met een visuele beperking meer
psychopathische symptomen voorkomen dan bij jongeren zonder visuele beperking
(Garaigordobil & Bernarás, 2009). Echter blijkt uit de literatuur dat dit niet geldt voor de
zelfwaardering. De zelfwaardering verwijst naar de waarde die een persoon aan zichzelf
toekent. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat er geen verschil in de mate van
zelfwaardering is tussen mensen met of zonder een visuele beperking (Griffin-Shirley & Nes,
2005; Huurre, Komulainen & Aro, 1999).
De mate van zelfwaardering is gerelateerd aan de acceptatie van de beperking (Kef,
2006). Het is één van de belangrijkste factoren die het psychologisch welzijn en sociaal
functioneren beïnvloedt. Bij een gezonde zelfwaardering accepteert de persoon zichzelf zoals
hij is en voelt hij zich waardevol en zelfverzekerd (Salmivalli, Kaukiainen, Kaistanjemi &
Lagerspetz, 1999). Een lage zelfwaardering daarentegen betekent dat iemand zichzelf zeer
laag inschat (Salmivalli et al., 1999). De zelfwaardering is de perceptie van de persoon zelf en
hoeft dus niet de realiteit te zijn (Baumeister, Campbell & Vohs, 2003). Daarbij geldt dat de
zelfwaardering dynamisch is, waardoor factoren in het leven de zelfwaardering kunnen
beïnvloeden.
Zoals hierboven genoemd, zou de mate van ernst van de visuele beperking van invloed
kunnen zijn op de mate van zelfwaardering. Indirect beïnvloedt de ernst van de visuele
beperking ook de sociale participatie: een toename van het zelfvertrouwen, dat het gevolg is
van een sterke zelfwaardering, is namelijk geassocieerd met een kleinere afstand tot de
arbeidsmarkt (Gelderblom, 2007). Tevens is een hoge zelfwaardering sterk gerelateerd aan
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een hogere mate van diversiteit van het sociale netwerk, wat kan duiden op meer sociale
participatie (Karsten, 2014). Daarnaast is een meer ernstige visuele beperking gerelateerd aan
isolatie, wat mogelijk een vergrote afhankelijkheid en angst veroorzaakt (Cahill, Banks,
Stinnett & Toth, 2005). Daarnaast is de mate van zelfwaardering gerelateerd aan de mate van
keuzevrijheid en (zelf)vertrouwen. Te veel afhankelijkheid, te weinig keuzevrijheid en
zelfvertrouwen zorgen voor een lagere zelfwaardering (VL counseling, 2018). Hoe ernstiger
de visuele beperking, hoe meer afhankelijkheid er ervaren wordt door de persoon met de
beperking. Hierdoor kan een ernstigere beperking gerelateerd zijn aan een lagere mate van
zelfwaardering. Naast de persoonsgerichte factoren ernst van de visuele beperking en de mate
van zelfwaardering, die gemeten zijn in 2016, hebben ook de omgevingsgerichte factoren,
gemeten in 1996, invloed op de sociale participatie.
Een factor die in 1996 is gemeten, is het onderwijs. De geïnterviewde personen in dit
onderzoek gingen naar school in de jaren ‘80. In de jaren tachtig was sprake van een
explosieve groei van leerlingen op speciale scholen. Deze scholen waren voor kinderen
waarvoor geen passende plek gevonden kon worden binnen het reguliere onderwijs (De Beer,
2012). De schoolperiode in het leven kan van invloed zijn op sociale participatie. De
participatie in het onderwijs zorgt er namelijk voor dat kinderen sociale vaardigheden
ontwikkelen, sociale relaties aangaan en leren zich aan te passen aan nieuwe situaties. Naast
de algemene invloed van het onderwijs op sociale participatie, speelt tevens het type gevolgde
onderwijs een rol. In de jaren ’80 bleken de academische prestaties tussen ziende en
slechtziende kinderen, op regulier en speciaal onderwijs, tot de leeftijd van 8 of 9 jaar niet van
elkaar te verschillen (Coker, 1979). Echter, op oudere leeftijd blijken kinderen met een
visuele beperking in het algemeen betere academische prestaties te hebben op het speciaal
onderwijs dan op het regulier onderwijs. Het verschil in prestaties zou verklaard kunnen
worden door een verschil in zelfwaardering. Succesvolle ervaringen zijn gerelateerd aan een
sterker gevoel van zelfwaardering (Dörnyei, 2007). De zelfwaardering van kinderen met een
visuele beperking die speciaal onderwijs hebben gevolgd, zou hoger kunnen zijn dan kinderen
die het reguliere onderwijs volgden, door meer succesvolle ervaringen op het speciaal
onderwijs.
Een andere reden voor positievere uitkomsten op het speciale onderwijs, in
vergelijking met het reguliere onderwijs, kan het verschil in acceptatie van medeleerlingen
zijn. Tussen het reguliere en speciale onderwijs is een verschil in de attitude van
medeleerlingen naar kinderen met een beperking. Over het algemeen is de kennis van
medeleerlingen op het reguliere onderwijs over de beperking minder groot dan van
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medeleerlingen op het speciaal onderwijs. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het volgen
van het reguliere onderwijs zou zorgen voor een verbetering van de sociale participatie
(United Nations, zoals geciteerd in Boer, 2012). Echter komt het vaak voor dat kinderen met
een beperking in het reguliere onderwijs minder worden geaccepteerd en minder vrienden
hebben dan op het speciale onderwijs. Zelfs wanneer een groot deel van de klas de leerling
met een visuele beperking accepteert, kan een kleine groep medeleerlingen met een negatieve
houding negatieve gevolgen hebben voor de leerling met de beperking. Zo kunnen er sociaalemotionele problemen ontstaan en een vermindering van het zelfvertrouwen (Boer, 2012). Dit
zou een reden kunnen zijn dat het volgen van regulier onderwijs, mindere resultaten op het
gebied van zelfwaardering en sociale participatie als gevolg heeft dan op het speciaal
onderwijs.
Daarentegen blijken er ook positieve uitkomsten te zijn voor kinderen met een
beperking bij het volgen van regulier onderwijs. Zo blijkt dat het volgen van regulier
onderwijs, positieve effecten heeft op de onafhankelijke ontwikkeling, onder andere
motorische-, sociale- en communicatieve ontwikkeling, en sociale vaardigheden (Fisher &
Meijer, 2002). Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de medeleerlingen op het speciaal
onderwijs die ook een beperking hebben, moeite hebben met veelal dezelfde vaardigheden.
Hierdoor leren de leerlingen met een beperking weinig vaardigheden van elkaar (Stichting
inclusief onderwijs, n.d.). Wanneer er veel omgang is met personen zonder een beperking,
worden er veel meer (sociale) vaardigheden aangeleerd. Bij het onderwijs aan kinderen met
een visuele beperking is het volgens De Droog (2016) van belang dat leerkrachten aandacht
hebben voor de visuele problemen. Zo kan een leerkracht de klas leren respect en waardering
te hebben voor hun klasgenoot die een visuele beperking heeft. Bovendien kunnen
leerkrachten bijdragen aan een betere sociale participatie door oplossingsgericht met de
kinderen met de beperking mee te denken. Hoe meer het onderwijs en de samenleving is
ingericht op mensen met een visuele beperking en hoe meer er ingespeeld wordt op de
behoeftes, hoe beter de participatie van personen met een visuele beperking in de samenleving
(De Droog, 2016).
Naast het onderwijs, zal in dit onderzoek ook de invloed van verstedelijking van de
woonplaats op sociale participatie later in het leven worden onderzocht. Een positieve
geografische ligging wordt, samen met sociale steun, het vaakst als bevorderende factor voor
sociale participatie beschouwd bij mensen met een beperking (Anaby et al., 2013; Khetani et
al., 2014). Voor een ieder geldt dat de woonomgeving van invloed is op het welbevinden
(Beuningen, 2018), ook voor personen met een visuele beperking. Bij woonplaatsen met een
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groot sociaal kapitaal, zijn veel lokale netwerken aanwezig. Deze relatie met de buurt is een
belangrijke factor voor steun en gezelligheid (Volker, Flap & Lindenberg, 2007). Een goede
relatie met buurtgenoten leidt vaak tot praktische hulp in en rondom het huis. Hierbij geldt dat
het, voor het vragen van hulp, belangrijk is dat er niet te veel afstand is tussen buurtbewoners
is (Mollenhorst, 2014).
Naast praktische hulp, zijn goede relaties met buurtgenoten belangrijk voor het gevoel
van welzijn (Ellen & Turner, 1997). Gebleken is dat adolescenten en jongvolwassenen met
een visuele beperking meer activiteiten buitenshuis zouden willen ondernemen (Kef, 2006).
Per type woonplaats, zijn er andere voorzieningen en mogelijkheden. In woonplaatsen met
een hoge mate van verstedelijking zullen meer diverse mogelijkheden zijn op het gebied van
sport en hobby’s dan in woonplaatsen met een lage mate van verstedelijking. Verschraling,
waarmee de terugval in aantal voorzieningen en openbaar vervoer wordt bedoeld, komt
voornamelijk op het platteland voor (Steenbekkers, Simon, Vermeij & Spreeuwers, 2008).
Voor de vervoersafhankelijken kan dit leiden tot een toenemend sociaal isolement (Kesteloot
& Meys, 2008). Over het algemeen genomen zijn mensen op het platteland meer tevreden
over hun woonplaats, op het gebied van welzijn, huisvesting, buurtbewoners en werk, dan
mensen in de stad (Fernandez & Kulik, 1981). Op het platteland is er relatief minder
verstedelijking, maar is er wel meer contact met de buren, ondanks dat mensen minder
dichtbij elkaar wonen (CBS Statline, 2018). Het verder uit elkaar staan van huizen betekent
dat er meer afstand afgelegd moet worden om met anderen af te spreken of boodschappen te
doen. Voor personen met een visuele beperking is dit nadelig, omdat zij een beperkt oriëntatie
vermogen hebben (British Blind Sport, 2014). Daarbij komt dat aangepast vervoer duur en
tijdrovend is (Hoogendoorn & De Hollander, 2016 In deze studie zal onderzocht worden of de
mensen met de visuele beperking positiever scoren op sociale participatie en er zal worden
onderzocht wat de verschillen zijn op het gebied sociale participatie tussen vijf typen
verstedelijking.
De hoofdvraag die in dit onderzoek wordt gesteld is wat de invloed is van de factoren
uit de pubertijd, het gevolgde onderwijs en de mate van verstedelijking van de woonplaats, en
factoren uit de jongvolwassenheid, de ernst van de visuele beperking en de mate van
zelfwaardering, op de sociale participatie bij jongvolwassenen met een visuele beperking.
Naast het beantwoorden van de hoofdvraag wordt er met dit onderzoek getracht de volgende
deelvragen te beantwoorden:
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1. Op welke manier hangen de variabelen van de pubertijd (mate van regulier onderwijs
en mate verstedelijking woonomgeving) en de variabelen van de jongvolwassenheid
(ernst visuele beperking, mate zelfwaardering en mate sociale participatie) met elkaar
samen?
2. Welke variabele is de krachtigste voorspeller van de sociale participatie in de
jongvolwassenheid?
Er zijn hypothesen opgesteld bij bovenstaande onderzoeksvragen. Deze hypothesen zijn
opgesteld met de kennis van de hiervoor genoemde literatuur. In Figuur 2 is het
conceptuele model weergegeven.

T1

T4

T4

Ernst visuele
beperking

Zelfwaar‐
dering
Sociale
participatie
Woon
omgeving

Gevolgde
onderwijs

Figuur 2. Conceptueel model.
De eerste vraag heeft betrekking op alle variabelen van deze M-these. Verwacht wordt
dat vooral de ernst van de visuele beperking een significante samenhang laat zien met de
andere variabelen, vanwege het verminderde gevoel van welzijn bij een ernstigere vorm van
de visuele beperking (Goldzweig, Rowe, Wenger, MacLean & Shekelle, 2004). Daarbij is is
er een negatieve relatie tussen de ernst van de visuele beperking en de activiteiten en sociale
integratie (Brown & Barett, 2011). Verder blijkt de mate van zelfwaardering gerelateerd te
zijn aan de mate van afhankelijkheid, keuze vrijheid en (zelf)vertrouwen. Te veel
afhankelijkheid en weinig keuze vrijheid en zelfvertrouwen zorgen voor een lagere
zelfwaardering (VL counseling, 2018). Hoe ernstiger de visuele beperking, hoe meer
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afhankelijkheid er ervaren wordt door de persoon met de beperking. Daarom wordt er
verwacht dat een ernstigere beperking is gerelateerd aan een lagere mate van zelfwaardering.
Daarnaast wordt verwacht dat de ernst van de visuele beperking een significante
samenhang zal hebben met de mate van verstedelijking. Op het platteland staan de huizen
verder uit elkaar en is de afstand tot voorzieningen groter (CBS Statline, 2018). De grote
afstanden die hiervoor afgelegd moeten worden zijn voor mensen met een ernstigere visuele
beperking negatiever, omdat er een beperkter oriëntatie vermogen is (British Blind Sport,
2014) en aangepast vervoer is duur en tijdrovend (Hoogendoorn & De Hollander, 2016). Door
deze ervaren moeilijkheden op het platteland, wordt verwacht dat de personen met een
ernstige vorm van een visuele beperking, eerder in meer verstedelijkte gebieden zullen wonen
dan in minder verstedelijkte gebieden.
Zoals hierboven beschreven wordt er een significante samenhang verwacht tussen de
verstedelijking en de ernst van de visuele beperking. Hiernaast wordt verwacht dat de
zelfwaardering sterk zal samenhangen met de mate van regulier onderwijs. Er worden na de
leeftijd van negen jaar hogere resultaten behaald op het speciale onderwijs, dan op het
reguliere onderwijs, wat gecorreleerd is met een hogere zelfwaardering (Dörnyie, 2007;
Coker, 1979). Door de hogere schoolresultaten, en daarbij gerelateerde hoge zelfwaardering,
is de verwachting dat de leerlingen die meer aan het speciale onderwijs hebben deelgenomen,
een hogere zelfwaardering hebben ontwikkeld. Daarnaast is er op het speciale onderwijs meer
acceptatie voor elkaars beperking door grotere kennis over elkaars beperking Daarentegen is
er op het reguliere onderwijs minder acceptatie voor de beperking van een ander. Dit kan
negatieve gevolgen hebben voor de persoon met de beperking. De verwachting is dat een
lager aantal jaren regulier onderwijs is gerelateerd aan een hogere mate van zelfwaardering.
Tussen de ernst van de visuele beperking en de mate van regulier onderwijs wordt
verwacht dat er een significant verband zal zijn. Verwacht wordt dat het hebben van een
ernstigere vorm van de visuele beperking, is gerelateerd aan een lagere mate van regulier
onderwijs. Het speciale onderwijs heeft meerdere ondersteuningsmogelijkheden en
deskundigen voor personen met een ernstigere vorm van een visuele beperking, dan de het
reguliere onderwijs (Rijksoverheid, 2018). Er wordt in mindere mate een samenhang
verwacht tussen de mate van verstedelijking met onderwijs en zelfwaardering. Zo wordt er
geen verband verwacht tussen het gevolgde onderwijs en de mate van verstedelijking van de
woonomgeving. De afstand tussen de woonlocatie en het te volgen onderwijs kan van invloed
zijn op het gekozen type onderwijs (Weenink, 2005). Hierbij is de persoon met de visuele
beperking afhankelijk van de afstand naar het onderwijs en de vervoersmogelijkheden.
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Kinderen die erg ver van het speciale onderwijs wonen, zullen eerder kiezen voor het
reguliere onderwijs in de buurt. Echter zijn er in Nederland 53 speciale scholen verdeeld over
heel Nederland, waardoor de verwachting is dat er voor elke leerling een mogelijkheid is om
speciaal onderwijs te volgen. Hierdoor is de verwachting dat de mate van verstedelijking geen
significant verband zal hebben met de mate van regulier onderwijs.
Hiernaast wordt er in mindere mate een samenhang verwacht tussen de zelfwaardering
en de verstedelijking van de woonplaats. De verwachting is dat de plek waar je woont, niet
bepalend is voor de mate van zelfwaardering.
Tot slot wordt de relatie tussen de genoemde variabelen en sociale participatie
onderzocht. Verwacht wordt dat deze relaties significant zullen zijn. Ten eerste wordt er een
negatieve samenhang verwacht tussen de ernst van de visuele beperking en de sociale
participatie. Verwacht wordt dat minder zicht beperkend is voor deelname aan sociale
participatie, vanwege de verminderde mobiliteit. Er wordt tevens een samenhang verwacht
tussen de sociale participatie en het gevolgde type onderwijs. Verwacht wordt dat de sociale
vaardigheden, die nodig zijn bij sociale participatie, sneller van leeftijdsgenoten op regulier
onderwijs worden overgenomen, dan in het speciale onderwijs. Tevens zijn er op het reguliere
onderwijs meer mogelijkheden om mee te gaan naar sociale activiteiten, omdat kinderen op
het reguliere onderwijs meer buitenschoolse activiteiten ondernemen, dan kinderen op het
speciale onderwijs. Verder is de verwachting dat er een positieve samenhang zal zijn tussen
de zelfwaardering en de sociale participatie. Een hogere zelfwaardering is gerelateerd aan een
meer divers netwerk, wat wellicht kan duiden op meer sociale participatie. Tot slot is de
verwachting dat een hogere mate van verstedelijking is gerelateerd aan meer sociale
participatie, vanwege de diverse en vele mogelijkheden in verstedelijkte woonplaatsen in
vergelijking met minder verstedelijkte woonplaatsen. Daarnaast zijn er in minder
verstedelijkte woonplaatsen grotere afstanden tussen activiteiten, waardoor het een grotere
uitdaging is voor mensen met een visuele beperking om ergens heen te reizen.
Met de tweede deelvraag moet duidelijk worden wat de krachtigste voorspeller is van
sociale participatie. Uit het model in Figuur 1 komt naar voren dat persoonsgerichte factoren
en omgevingsgerichte factoren beide van invloed zijn op participatie. In deze M-these wordt
verwacht dat de persoonsgerichte factoren de sterkste voorspellers zullen zijn van de sociale
participatie. De ernst van de visuele beperking wordt verwacht de krachtigste voorspeller te
zijn.. Een ernstigere vorm van de visuele beperking kan het deelnemen aan activiteiten
complexer maken. Wanneer het makkelijker is om deel te nemen aan activiteiten, zullen meer
activiteiten worden ondernomen, dan wanneer de deelname complexer is. Zowel bij ouderen
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als bij kinderen is gebleken dat een ernstigere mate van de visuele beperking is geassocieerd
met een afname van activiteiten en sociale integratie (Brown & Barrett, 2011; Parsons, 1986).
De verwachting is dan ook dat bij jongvolwassenen sprake is van dezelfde samenhang. Echter
zou kunnen blijken dat door leeftijdsverschil toch een ander resultaat naar voren komt.
Verwacht wordt dat de mate van zelfwaardering daarna de krachtigste voorspeller is.
Een lage zelfwaardering kan tot gevolg hebben dat een persoon niet durft te solliciteren,
moeilijk sociale contacten aangaat of denkt niet in staat te zijn om een nieuwe hobby of sport
te leren. Wel moet er rekening worden gehouden dat de zelfwaardering een dynamische factor
is. De mate van zelfwaardering kan variëren van moment tot moment als gevolg van enkele
onderliggende factoren.
Verwacht wordt dat de omgevingsgerichte factoren minder voorspellend zijn voor de
sociale participatie dan de persoonsgerichte factoren. Verwacht wordt dat de omgevingsfactor
mate van regulier onderwijs een krachtigere voorspeller is dan de verstedelijking van de
woonplaats, vanwege de invloed van de goedziende medeleerlingen op het reguliere
onderwijs. Deze ondernemen meer activiteiten dan leerlingen die slechtziend zijn, omdat het
met slecht zicht complexer is om een activiteit uit te voeren. Door mee te gaan met de
goedziende medeleerlingen, zal er meer participatie ontstaan. Echter zal moeten blijken of de
leerlingen met een beperking daadwerkelijk hebben deelgenomen aan de activiteiten met de
goedziende medeleerlingen of dat ze door de complexiteit toch liever andere activiteiten
hebben uitgevoerd.
Tot slot wordt verwacht dat de omgevingsfactor mate van verstedelijking van de
woonplaats de minst krachtigste voorspeller zal zijn. Aan de ene kant is de verwachting dat er
in meer stedelijke woonplaatsen een hogere mate van sociale participatie zal zijn, vanwege de
grotere diversiteit van mogelijkheden. Aan de andere kant zijn bewoners van minder
verstedelijkte gebieden over het algemeen het meest tevreden over hun woonplaats. Er zijn
goede banden met de buurtbewoners, waardoor er wellicht betere sociale relaties worden
opgebouwd dan in meer verstedelijkte gebieden. Hierdoor is de vraag of er een verschil is
tussen een hoge- en lage mate van verstedelijking op de sociale participatie.

Methode
Procedure
Zoals eerder vermeld, is deze M-these onderdeel van het lopende longitudinale
onderzoek van Kef. In deze M-these zal gebruik worden gemaakt van de gegevens van cohort
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1, dat gestart is in 1996 en waarvan de laatste gegevens uit 2016 afkomstig zijn. De
respondenten zijn totaal vier keer geïnterviewd, zodat de paden naar een succesvolle sociale
participatie in kaart kunnen worden gebracht.
De werving van de respondenten was in 1996 alleen mogelijk via instellingen en
scholen, waardoor de respondenten voor hun eerste interview benaderd zijn via de
adressenlijsten, die verkregen zijn via instellingen (Kef, Hox, & Habekothé,1997). De
respondenten werd gevraagd om de antwoordkaart in te vullen bij interesse voor deelname
aan het onderzoek. Bij het interview van 1996 werden de vragenlijsten face-to-face
afgenomen. De interviews namen ongeveer anderhalf uur in beslag en werden afgenomen
door dertien interviewers, die voorafgaand aan het vraaggesprek een training hebben gevolgd
in het afnemen van een interview. Allen hebben een vertrouwelijkheidsverklaring
ondertekend. Na het eerste interview, zijn de respondenten opnieuw benaderd voor de
opvolgende interviews. In 2016 werden ze voor de vierde keer geïnterviewd. In tegenstelling
tot de interviews in 1996, werden nu de vragenlijsten uit oogpunt van efficiëntie telefonisch
afgenomen. De interviewers hebben, net als in 1996, voorafgaand het vraaggesprek een
training gevolgd. Hierbij werd gebruik gemaakt van Computer Assisted Data Collection
(CADAC). Met dit systeem werden de gegevens uit de interviews op een handige manier
verzameld en konden de antwoorden uit de interviews ingevoerd worden op de computer en
geëxporteerd naar een SPSS- of Word bestand. Voor het lopende longitudinale onderzoek is
toestemming gegeven door de commissie VCWE en de gegevens van de respondenten zijn
allen geanonimiseerd, waardoor de respondent niet te herleiden is.
Participanten
De respondenten zijn afkomstig van een longitudinaal cohort, bestaande uit
jongvolwassenen personen met een visuele beperking, waarbij de mate van de beperking
verschilt van matige slechtziend (44%) en ernstige slechtziendheid (33%) tot blindheid (23%).
De respondenten zijn vier keer geïnterviewd, waarbij er in deze M-these gebruik zal worden
gemaakt van de eerste en laatste meting. Deze metingen vonden plaats in 1996 (N = 316) en
2016 (N =161). In dit onderzoek zijn enkel de gegevens van de 161 overgebleven
participanten geanalyseerd. Bij de eerste meting was de gemiddelde leeftijd 18 jaar (SD =
2.83) en bij de vierde meting (2016) was dit 39 jaar (SD = 2.68). Van de in 1996 geworven
respondenten, is het grootste deel geboren in Nederland (93%). Daarnaast woonde de
participanten in 1996 voor een klein deel (9%) in instellingen voor personen met een visuele
beperking. Het grootste deel van de 161 participanten (91%) woonde in 1996 bij ouders, met
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een partner of zelfstandig. Daarnaast volgde het grootste gedeelte in 1996 onderwijs of had
een baan (97%), de overige waren werkloos. De verdeling van mannen en vrouwen was in
1996 (53% man) en 2016 (56% man) grotendeels gelijk. In totaal zijn er 155 personen
uitgevallen. De uitval in de afgelopen twintig jaar, is gelijk verdeeld over de verschillende
meetmomenten. Deze uitval is niet te wijten aan de sociale steun, maar is onder andere het
gevolg van ziekte of overlijden, gebrek aan tijd en motivatie en privé- omstandigheden van de
respondenten. Tevens is een aantal respondenten onvindbaar.
Instrumenten
De afgenomen telefonische interviews bestonden uit gestandaardiseerde vragenlijsten
en enkele open vragen.
Woonomgeving. Het wonen in de stad of op het platteland is onderzocht op basis van
een verdeling van de postcodes van de participanten, waaruit zal blijken welke mate van
verstedelijking de woonplaats heeft (CBS statline, 2018). Hoe lager de score, hoe minder er
sprake is van verstedelijking. Hoe hoger de score, hoe meer er sprake is van verstedelijking.
De verdeling zal oplopen van “niet stedelijk” (minder dan 500 adressen per vierkante
kilometer), “weinig stedelijk” (500 tot 1000 adressen per vierkante kilometer), “matig
stedelijk” (1000 tot 1500 adressen per vierkante kilometer), “sterk stedelijk” (1500 tot 2500
adressen per vierkante kilometer) naar “zeer sterk stedelijk” (minimaal 2500 adressen per
vierkante kilometer) (CBS statline, 2018).
Onderwijs. Het gevolgde onderwijs werd gemeten door een vraag met een
driepuntsschaal, waarbij gevraagd werd naar het gevolgde onderwijs. Er kon worden gekozen
uit ‘nooit regulier onderwijs’, ‘zowel speciaal als regulier onderwijs’ en ‘altijd regulier
onderwijs’. Hoe lager de score, hoe minder regulier onderwijs er is gevolgd. Hoe hoger de
score, hoe meer er regulier onderwijs is gevolgd.
Ernst. De ernst van de visuele beperking is gemeten met The Functional Vision Scale
of Weiner (Weiner, 1991). Deze schaal bestond uit zes vragen over het gezichtsvermogen,
waarbij kon worden geantwoord met ‘ja’ of ‘nee’. Een voorbeeld vraag is: ‘Kun je bewegende
dingen waarnemen, zoals auto’s of mensen die voorbij lopen? Hoe lager de score, hoe slechter
het visuele zicht. Hoe hoger de score, hoe beter het visuele zicht. De score zal verlopen van
matige slechtziendheid, naar ernstige slechtziendheid en tot slot volledige blindheid.
Zelfwaardering. Om de zelfwaardering te meten is gebruik gemaakt van de
Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) van Rosenberg (1965). Deze vragenlijst bevat tien items
met een vierpuntsschaal. Een voorbeeldvraag is: ‘Ik vind dat ik een aantal goede kwaliteiten
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heb.’ Een lage score op de RSES duidt op een lage mate van zelfwaardering. Een hoge score
duidt op een hoge mate van zelfwaardering. De items hadden een hoge mate van interne
consistentie (α = .87), wat inhoudt dat de vragenlijst een hoge betrouwbaarheid heeft.
Sociale participatie. De berekening van de mate van sociale participatie, is gebaseerd
op de Social Participation composite score (Heppe, Willemen, Kef & Schuengel, submitted).
Dit is de score die berekend is aan de hand van negen vragen uit het interview, die vragen
over school, werk, vrije tijdsbesteding en sociale relaties betroffen. Deze vragen konden
worden beantwoord met ‘ja’ of ‘nee’, waardoor er per vraag een score kwam van ‘1’ of ‘0’.
De volgende vragen zijn gesteld: ‘Volg je op dit moment onderwijs of heb je een baan?’,
‘Werk je 24 uur of meer per week?’, ‘Voer je op dit moment of in het verleden
vrijwilligerswerk uit?’, ‘Doe je 24 uur of meer per week vrijwilligerswerk?’, ‘Doe je op dit
moment aan een sport?’, ‘Doe je meer dan twee keer per week aan sport?’, ‘Ben je op dit
moment lid van een sportclub of sportvereniging?’, ‘Ben je op dit moment lid van een
hobbyclub?’, ‘Heb je op dit moment een vaste relatie?’. Hoe lager de score op deze social
participation composite score, hoe lager de mate van sociale participatie. Er kan een minimale
score van ‘0’ zijn en een maximale score van ‘9’.
Data-analyse
Voordat de statistische analyses zijn uitgevoerd, is er gecontroleerd op uitbijters.
Uitbijters verschillen significant van de andere data, waardoor ze afwijkingen in de metingen
kunnen veroorzaken. Na bestudering van de boxplot, bleken er geen uitbijters aanwezig te
zijn. Na de controle op uitbijters, werd de power van dit onderzoek berekend. De power is de
kans dat de statistische analyse de H0-hypothese zou verwerpen, wat betekent dat er geen
relatie aanwezig was tussen de onderzochte variabelen (Cohen, 1992). Om de statistische
power te berekenen is er gebruik gemaakt van het computerprogramma G*Power 3.1. In dit
programma zijn waardes ingevuld, waaronder α = .05, een gemiddelde effectgrootte van .3 en
het totaal aantal respondenten, namelijk N = 161. Uit de gegevens kwam een power van .99,
wat inhoudt dat de kans op het vinden van een effect met deze steekproef, 99% is, indien dit
effect in de totale populatie aanwezig is.
Na de berekening van de power, konden de onderzoeksvragen worden beantwoord. In
dit onderzoek zijn er vijf variabelen onderzocht. Hierbij is de sociale participatie (T4) de
afhankelijke variabele. Er zijn vier onafhankelijke variabelen, namelijk de continue variabelen
het gevolgde type onderwijs (T1), de woonomgeving (T1), ernst van de visuele beperking
(T4) en de interval variabele zelfwaardering (T4). Om de data te analyseren is gebruik
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gemaakt van het softwareprogramma IBM SPSS Statistics 23. Ten eerste zijn er beschrijvende
analyses uitgevoerd, waarmee er is gecontroleerd op schendingen van de assumpties
normaliteit. De normaliteit is gecontroleerd door de waardes van de skewness en kurtosis te
controleren. Daarnaast werd er een Test of Normality uitgevoerd.
Om de eerste vraag te beantwoorden over de samenhang tussen de variabelen, is er
gebruik gemaakt van de Spearman’s rho correlatie-analyse. De significantie is bepaald bij een
waarde van ≤ .05. Hiermee kon worden bepaald of er een relatie is tussen de variabelen en
hoe sterk deze is. Om de tweede vraag te beantwoorden is er een multipele regressie- analyse
uitgevoerd. Hiermee is berekend welke variabele de krachtigste voorspeller is van de sociale
participatie. Daarbij is berekend of er sprake is van een positief of negatief verband.
Resultaten
Voordat de getoetste hypothesen worden besproken, zullen eerst de beschrijvende
analyses worden behandeld. Ten eerste is er gecontroleerd of er sprake is van schending van
aanname van normaliteit. In tabel 1 is de beschrijvende statistiek weergegeven.
Tabel 1.
Gegevens van de sociale participatie, zelfwaardering, mate regulier onderwijs,
verstedelijking woonplaats en de ernst visuele beperking (N = 161).
Factoren

Min.

Max.

M

SD

ZSkewn ZKurtosis
ess

Sociale participatie

1.00

7.00

3.84

.09

- .398

2.55

Zelfwaardering

17.00

40.00

34.37

.41

- 5.13

1.09

Mate regulier onderwijs

1.00

3.00

2.45

.05

- 2.53

- 1.81

Verstedelijking woonplaats

1.00

5.00

3.15

.09

- .50

- 2.55

Ernst visuele beperking

1.00

3.00

1.79

.06

2.08

- 3.43

Zoals te zien in tabel 1 heeft geen van de participanten de maximale score (max = 9.0)
behaald, bij het onderdeel sociale participatie. De gemiddelde score ligt daarnaast onder het
midden van de verdeling (3.84 < 4.5). Het grootste gedeelte van de participanten scoorde 3
(25%), 4 (40%) of 5 (19%). Dit houdt in dat er enige mate van sociale participatie is, maar dat
er nog veel groei mogelijk is.
De gemiddelde score van de zelfwaardering ligt boven het midden van de verdeling.
Dit houdt in dat er over het algemeen sprake is van zelfwaardering, echter zijn er nog
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participanten die nog geen hoge zelfwaardering hebben.
Uit de tabel blijkt dat 50% van de participanten altijd aan het regulieren onderwijs
heeft deelgenomen. Maar 4% heeft nooit aan het reguliere onderwijs deelgenomen. De score
bij de verstedelijking van de woonplaats laat zien de participanten afkomstig zijn uit alle
typen verstedelijking in Nederland. Van de participanten woonde in 1996 4.9% in een niet
verstedelijkte woonplaats gewoond, 28.6% woonde in een weinig verstedelijkte woonplaats,
vervolgens woonde 22.4 % in een matig verstedelijkte woonplaats en 34.8% in een sterk
verstedelijkte woonplaats. Tot slot woonde 9.3% in een zeer verstedelijkte woonplaats. De
scores op de ernst van de visuele beperking laten zien dat 44% een matige slechtziendheid
heeft, 33% een ernstige slechtziendheid en 23% blindheid.
De Test of Normality is uitgevoerd, waarbij geldt dat een niet-significante waarde
(groter dan .05) van de Kolmogorov-Smirnov statistic duidt op normaliteit. Uit de datainspectie is gebleken dat de sociale participatie (Kolmogorov-Smirnov = .000), de Rosenberg
Self-Esteem Scale (Kolmogorov-Smirnov = .000), de verstedelijking woonplaats
(Kolmogorov-Smirnov = .000), mate van regulier onderwijs (Kolmogorov-Smirnov = .000)
en de ernst van de visuele beperking niet normaal verdeeld zijn.
Wanneer de gestandaardiseerde skewness en kurtosis berekenen, blijken de
zelfwaardering en de mate van regulier onderwijs wel een normale kurtosis waarde te hebben,
echter is er een niet normale skewness waarde (zie tabel 2). De scheve verdeling geeft aan dat
de respondenten over het algemeen een sterke zelfwaardering hebben en het merendeel het
regulier onderwijs heeft gevolgd. Bij de ernst van de visuele beperking hebben de
gestandaardiseerde kurtosis en skewness beide niet normale waarden. Bij de sociale
participatie is er sprake van een normale skewness waarde, maar een niet normale kurtosiswaarde. Bij de verstedelijking van de woonplaats is er sprake van een normale skewnesswaarde, echter is de kurtosis-waarde niet normaal.
Nadat is gebleken dat een normale verdeling ontbreekt, is de Spearman’s rho
uitgevoerd. Dit is een non parametrische toets. De resultaten zijn in tabel 2 weergegeven.
Na het berekenen van de normaliteit, is de correlatie-analyse uitgevoerd, waarvan de
resultaten te zien zijn in tabel 2. Vanwege het ontbreken van een normale verdeling, is de non
parametrische toets, Spearman’s rho, uitgevoerd.

Tabel 2.
Spearman’s rho correlatiematrix van de onderzochte variabelen.
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Factoren

1

1.Sociale participatie

1

2

3

4

2.Zelfwaardering

.02

1

3.Mate regulier onderwijs

- .11

.16*

1

4.Verstedelijking woonplaats

- .09

- .03

.07

1

5.Ernst visuele beperking

- .09

- .19*

- .25**

.11

Noot. *p <.05 & **p <.001
Uit de gegevens in de tabel is gebleken dat de ernst, de mate van zelfwaardering en de mate
van regulier onderwijs significante verbanden met elkaar hebben. De ernst van de visuele
beperking heeft een zwak negatief verband met de mate van regulier onderwijs en
zelfwaardering. Daarnaast is er een zwak positief verband tussen de mate van regulier
onderwijs en de zelfwaardering. Er is geen significantie gevonden met sociale participatie en
verstedelijking. In Figuur 3 zijn de significante verbanden weergegeven.

Figuur 3: Significante verbanden
Vervolgens is de multipele regressie-analyse uitgevoerd. De tweede vraag was:
‘Welke variabele is de krachtigste voorspeller van de sociale participatie?’. Om de hypothesen
te toetsen is de multipele regressie- analyse uitgevoerd. Zoals in tabel 3 weergegeven, blijkt
uit de multipele regressie- analyse dat de mate van regulier onderwijs de grootste bijdrage
levert aan de voorspelling van de sociale participatie. Echter is deze bijdrage niet significant.
De ernst van de visuele beperking levert de een na grootste bijdrage aan de voorspelling van
de sociale participatie. Daarna volgt de mate van zelfwaardering. Tot slot blijkt de mate van
verstedelijking het minst van invloed te zijn op de sociale participatie
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Tabel 3.
Multipele regressie-analyse.
Factoren

β

P

Mate regulier onderwijs

- .15

.08 ͭ

Ernst visuele beperking

- .12

.19

Verstedelijking woonplaats

- .06

.45

.29

.73

Zelfwaardering
ͭ Trend: .05 < p < .10

Naast de berekening van de voorspellers van sociale participatie, is de verklaarde
variantie berekend. Hieruit is gebleken dat de totale variantie in de sociale participatie slechts
voor 3% wordt verklaard door de onafhankelijke variabelen (F (4, 141) = 1.30, p > .05).
Discussie
In deze M-these is onderzoek gedaan naar welke factoren, vanaf de pubertijd, van
invloed zijn op de sociale participatie van jongvolwassenen met een visuele beperking. Een
lagere sociale participatie heeft namelijk impact op het gevoel van welzijn. Echter is er tot op
heden nog weinig bekend over invloeden op sociale participatie vanuit de pubertijd op de
jongvolwassenheid. Om dit te onderzoeken zijn er twee vragen gesteld. De eerste vraag ging
als volgt: ‘Op welke manier hangen de variabelen van de pubertijd (mate gevolgde onderwijs
& mate verstedelijking woonomgeving) en de variabelen van de jongvolwassenheid (ernst
visuele beperking, zelfwaardering en sociale participatie) met elkaar samen?
De eerste verwachting was dat de ernst van de visuele beperking en de zelfwaardering
de meeste significante samenhang zou hebben met de andere factoren. Deze verwachting kan
worden bevestigd. De ernst van de visuele beperking, zelfwaardering en onderwijs hadden
allen een significant verband met elkaar. De overige factoren (sociale participatie en
verstedelijking) hadden geen significant verband. De verwachting dat er een significant
verband zou zijn tussen de ernst van de visuele beperking en de zelfwaardering kan worden
bevestigd. Er is een significant negatief verband gevonden tussen de ernst van de visuele
beperking en de mate van zelfwaardering. Dit betekent dat een ernstigere vorm van de visuele
beperking is gerelateerd aan een lager gevoel van zelfwaardering. Dit komt niet overeen met
de uitkomsten van eerdere onderzoeken (Garaigordobil & Bernarás, 2009; Griffin-Shirley &
Nes, 2005; Huurre, Komulainen & Aro, 1999). Een ernstigere vorm van de visuele beperking
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betekent minder zicht en daardoor minder zekerheid over de omgeving. Het is moelijker te
zien hoe iemand zich voelt, omdat gezichtsuitdrukkingen minder goed zichtbaar zijn.
Daarnaast is er bij een ernstigere vorm van de visuele beperking een mindere vorm van
mobiliteit. Wandelen, fietsen, auto rijden of deelname aan het openbaar vervoer is een groter
obstakel, dan wanneer er beter zicht is. Door de ontstane afhankelijkheid, weinig keuze
vrijheid en zelfvertrouwen, kan er een lagere mate van zelfwaardering ontwikkeld zijn (VL
counseling, 2018).
De volgende verwachting was dat de ernst van de visuele beperking een significante
samenhang zou hebben met het type verstedelijking. Zoals uit de resultaten blijkt, kan dit niet
worden bevestigd. Er is geen significant verband tussen deze twee factoren gevonden. De
personen met een visuele beperking lijken niet in een meer of minder verstedelijkte omgeving
te gaan wonen, vanwege hun beperking. Er lijkt onder de typen visuele beperking geen
voorkeur te zijn voor een bepaalde mate van verstedelijking.
Wel is gebleken dat de ernst van de visuele beperking een negatief significant verband
heeft met de mate van regulier onderwijs. Dit is volgens de verwachting en houdt in dat een
ernstigere vorm van de visuele beperking is gerelateerd aan een mindere mate van regulier
onderwijs, wat inhoudt dat mensen met een ernstigere vorm van de visuele beperking eerder
en langer aan het speciale onderwijs zullen deelnemen. De verklaring hiervoor kan zijn dat het
voor kinderen en jongeren met een ernstige visuele beperking te gecompliceerd is om deel te
nemen aan het reguliere onderwijs. Het speciale onderwijs heeft voor deze kinderen meerdere
ondersteuningsmogelijkheden en meer deskundigen dan de het reguliere onderwijs
(Rijksoverheid, 2018) .
De volgende verwachting bij deze vraag was dat er een significant negatief verband
zou zijn tussen de mate van zelfwaardering en de mate van regulier onderwijs. Uit de
resultaten is gebleken dat er inderdaad een significant verband aanwezig is, echter gaat dit om
een positief verband, wat betekent dat wanneer langere tijd regulier onderwijs gevolgd is, de
zelfwaardering hoger is dan bij leerlingen die minder of geen regulier onderwijs hebben
gevolgd. Een verklaring hiervoor is dat er een sterkere zelfwaardering kan zijn, doordat
leerlingen op het reguliere onderwijs, in tegenstelling tot het speciale onderwijs, veel
(sociale)vaardigheden leren van medeleerlingen (Stichting Inclusief Onderwijs, n.d.). Door
het gevoel steeds beter te worden in allerlei vaardigheden, kan er een sterker gevoel van
zelfwaardering zijn ontstaan. Tevens kan het zijn dat de medeleerlingen op het reguliere
onderwijs op een positieve manier zijn omgegaan met de beperking. Mogelijk hebben de
leerkrachten veel aandacht geschonken aan de visuele problemen en is er goed meegedacht

23

SOCIALE PARTICIPATIE BIJ JONGVOLWASSENEN MET EEN VISUELE BEPERKING

met de leerling. Daarnaast zullen de leraren de medeleerlingen hebben aangeleerd respect en
waardering te hebben voor de leerling met de visuele beperking (De Droog, 2016).
Daarnaast werden er significante verbanden verwacht bij de factor sociale participatie.
Deze verwachting kan niet worden bevestigd. De mate van verstedelijking en de sociale
participatie hebben beide geen significante verbanden met de andere factoren. Dit betekent dat
er geen significant verband is tussen de mate van verstedelijking en de ernst van de visuele
beperking, zelfwaardering, mate regulier onderwijs en sociale participatie. Dit betekent dat er
bij de mate van verstedelijking geen significante verschillen zijn in de mate van ernst visuele
beperking, zelfwaardering, regulier onderwijs en sociale participatie. Daarnaast is er geen
significant verband tussen de sociale participatie en de ernst van de visuele beperking,
zelfwaardering en de mate van regulier onderwijs. Hier zal dieper op worden ingegaan bij de
bespreking van de volgende hypothesen.
De tweede vraag in dit onderzoek luidde: ‘welke variabele is de krachtigste
voorspeller van de sociale participatie in de jongvolwassenheid?’. Om deze vraag te
beantwoorden, is er gebruik gemaakt van het model van Imms (2017). Zie Figuur 1. De eerste
verwachting bij deze vraag was dat persoonsgerichte factoren het sterkst voorspellend zijn
voor de sociale participatie, echter deze verwachting kan niet worden bevestigd. Uit de
resultaten zou kunnen blijken dat een hogere mate van regulier onderwijs, een ernstigere
visuele beperking en een sterke verstedelijking zijn gerelateerd aan een lagere sociale
participatie, daartegenover zou een hogere zelfwaardering gerelateerd zijn aan een grotere
sociale participatie. Echter zijn geen van deze verbanden significant. Het ontbreken van
significantie hoeft voor het verband tussen het onderwijs en de sociale participatie geen
negatieve verklaring te hebben. Het ontbreken van significantie kan betekenen dat onderwijs
in Nederland goed is georganiseerd, want het maakt niet uit of er wel of geen speciaal
onderwijs is gevolgd. Beide typen onderwijs komen tot dezelfde resultaten op het gebied van
sociale participatie bij personen met een visuele beperking. Wel is gebleken dat er sprake is
van een trend tussen de mate van regulier onderwijs en de sociale participatie. Dit houdt in dat
er net geen significantie is. Wanneer er in een vervolgonderzoek wel significantie zou zijn,
zou de omgevingsgerichte factor, de mate van regulier onderwijs, het grootste effect hebben
op de sociale participatie. Wat inhoud dat het volgen van speciaal onderwijs, een betere
sociale participatie tot gevolg heeft. Dit is tegen de verwachting in, want verwacht werd dat
de omgang met goedziende medeleerlingen, meer sociale participatie tot gevolg zou hebben,
omdat de goedziende medeleerlingen meer (diverse) activiteiten ondernemen. Een verklaring
kan zijn dat het deelnemen aan activiteiten van goedziende medeleerlingen te complex was of
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dat er geen goede relaties met de medeleerlingen zijn opgebouwd. Dit verband is nog niet
significant bevonden, waardoor vervolgonderzoek, zal moeten aantonen of er met andere
vragenlijsten of eventuele trainingen wel significantie is.
Wanneer er toch wordt gekeken naar een patroon in de resultaten, blijkt dat de
persoonsgerichte en omgevingsgerichte factoren elkaar afwisselen in sterkte. Na de factor
onderwijs, zou de ernst van de visuele beperking de meeste invloed hebben, daarna de
verstedelijking en als laatste de zelfwaardering. Deze afwisseling tussen persoonsgerichte en
omgevingsgerichte factoren, zijn ook af te lezen uit de resultaten van de analyse bij de eerste
vraag. Hierbij waren de significante verbanden ook én persoonsgericht én omgevingsgericht.
Dit sluit aan bij het model van Imms (2015), waaruit blijkt dat omgevingsgerichte en
persoonsgerichte factoren beide belangrijk zijn voor de mate van sociale participatie. Echter is
gebleken dat geen van de, in deze M-these onderzochte, factoren significant voorspellend zijn
voor de sociale participatie. Mogelijk zijn er andere omgevingsgerichte- of persoonsgerichte
factoren die wel een significante voorspelling laten zien. Bijvoorbeeld de sociaal economische
status (SES), zelfvertrouwen of ontvangen steun van de omgeving. Vervolgonderzoek zal dit
moeten uitwijzen.
Met dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de ernst van de visuele beperking,
de mate van regulier onderwijs en de mate van zelfwaardering een significant verband met
elkaar hebben. Sociale participatie en mate van verstedelijking hebben geen verbanden met de
andere factoren. Daarnaast lijken geen van de omgevings- en persoonsgerichte factoren
voorspellers te zijn van de sociale participatie, omdat er geen significantie verbanden
gevonden zijn.
Met dit onderzoek is getracht een bijdrage te leveren aan het longitudinale onderzoek
van dr. Kef. Met deze M-these is er meer duidelijkheid over de invloed van persoons- en
omgevingsgerichte factoren, vanuit de pubertijd tot aan volwassenheid, op de sociale
participatie in het heden. De gevonden significante verbanden tussen zelfwaardering, mate
regulier onderwijs en ernst visuele beperking, tonen aan dat deze factoren van invloed op
elkaar zijn bij personen met een visuele beperking. De mate van ernst van de visuele
beperking, zelfwaardering, verstedelijking en het type onderwijs hebben geen significante
invloed op de sociale participatie. Dit betekent onder andere dat er geen verschil is tussen
matig slechtzienden en ernstig slechtzienden op sociale participatie en dat de mate van
verstedelijking tevens geen invloed lijkt te hebben op de sociale participatie.
In maatschappelijk opzicht heeft dit onderzoek bijgedragen aan de eerste stappen van
de verbetering van de sociale participatie bij personen met een visuele beperking. Na dit
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onderzoek is er meer kennis over invloed van specifieke omgevingsgerichte- en
persoonsgerichte factoren op de sociale participatie bij personen met een visuele beperking.
Door het ontbreken van significante verbanden, kan gesteld worden dat het onderwijs voor
personen met een visuele beperking op het reguliere- en speciale onderwijs, gelijke resultaten
heeft als het gaat om sociale participatie. Wel is gebleken dat de personen die meer het
reguliere onderwijs hebben gevolgd, een groter gevoel van zelfwaardering hebben. Hier zou
wellicht meer aandacht aan besteed kunnen worden, zodat de personen op het speciale
onderwijs een groter gevoel van zelfwaardering ontwikkelen. Wellicht heeft dit te maken met
de ernstigere vormen van de visuele beperking op het speciale onderwijs. Uit de resultaten is
gebleken dat het hebben van een ernstigere visuele beperking is gerelateerd aan een lagere
zelfwaardering. Maatschappelijk gezien zouden de scholen op het speciale onderwijs, naar
aanleiding van deze resultaten, zich meer kunnen richten op het verbeteren van de
zelfwaardering bij deze personen. De overige factoren, ernst van de visuele beperking,
zelfwaardering en mate verstedelijking, hebben tevens geen significant verband met de
sociale participatie. Wanneer bij vervolgonderzoek zou blijken dat er wel significante
verbanden zijn, kan er beter gewerkt worden aan optimalisatie van de sociale participatie
onder personen met een visuele beperking.
Momenteel is er net geen significant verband tussen mate regulier onderwijs en de
sociale participatie. Wanneer de mate van regulier onderwijs in vervolg onderzoek wel
significant schijnt te zijn, kan daarbij een link worden gelegd met de significante verbanden
tussen de mate van regulier onderwijs en de ernst van de visuele beperking en zelfwaardering.
Deze mate van ernst van de visuele beperking en zelfwaardering zouden de mate van regulier
onderwijs kunnen beïnvloeden, waarmee het van invloed is op de sociale participatie. Echter
zal de significantie eerst moeten blijken. Daarnaast zou vervolgonderzoek zich kunnen richten
op andere omgevings- en persoonsgerichte factoren. Wellicht zijn die factoren wel significant
van invloed op de sociale participatie. Hierbij kant gedacht worden aan onder andere de
volgende de factoren: hoeveelheid brusjes, een- of twee- oudergezin, zelfvertrouwen,
zelfredzaamheid, en de sociaal economische status.
Dit onderzoek heeft krachtige punten, maar ook enkele beperkingen. Een beperking
aan dit onderzoek is dat de totale variantie in de sociale participatie slechts voor 3% is
verklaard door de onafhankelijke variabele, dit is erg laag. Dit zou kunnen komen, doordat de
data niet normaal zijn verdeeld. Bij de eerste vraag is er gebruik gemaakt van een nonparametrische toets. Voor de tweede vraag was er geen non-parametrische optie, waardoor het
percentage verklaarde variantie uiteindelijk erg laag uitvalt. De verdeling van de participanten
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over de typen onderwijs was helaas ongelijk verdeeld. Maar een erg klein deel van de
participanten heeft altijd speciaal onderwijs gevolgd (4%). Dit percentage is erg laag, maar
komt wel overeen met het percentage dat in heel Nederland geld. Verder is in deze scriptie
gebruik gemaakt van een longitudinaal design. Hierbij zijn invloeden van de pubertijd op de
jong-volwassenheid bestudeerd. Uit de resultaten is gebleken dat de factoren uit 1996 geen
significant verband hebben met de sociale participatie in 2016. Het zou kunnen dat deze
factoren van te lang geleden zijn, waardoor ze sowieso niet meer van invloed kunnen zijn op
de uitkomsten van 2016. Wellicht kan de verstedelijking in 1996 geen invloed meer hebben
op de uitkomsten in 2016. Echter beschreef Sroufe (2009) in zijn onderzoek, dat
gebeurtenissen vanaf de kindertijd al van invloed zijn op de latere levensloop. Daarnaast blijkt
uit dit onderzoek dat er wel significante verbanden zijn gevonden met andere factoren uit
2016, namelijk de ernst van de visuele beperking en de zelfwaardering. Hierdoor wordt er
vanuit gegaan, dat een longitudinaal design zeker van toegevoegde waarde kan zijn bij
vervolg onderzoeken. Tot slot kan rekening worden gehouden, dat de personen zonder visuele
beperking in Nederland ook niet allemaal een maximale score zullen halen bij sociale
participatie. Streven naar de maximale score hoeft dus niet het doel te zijn. Wel is het doel om
de sociale participatie te verbeteren, zodat de maximale score passend bij de mogelijkheden
van deze doelgroep, behaald kan worden.
Het sterke aan dit onderzoek is het longitudinale design, waardoor invloeden van jongs
af aan meegenomen zijn in het onderzoek. Op deze manier is er een completer beeld van de
personen met een visuele beperking. De vragenlijsten zijn door getrainde interviewers
afgenomen, waardoor er een hoge betrouwbaarheid is. Echter kunnen er altijd participanten
zijn, die sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven. Om deze sociaal wenselijke
antwoorden te voorkomen, zijn er meerdere vragen gesteld over een bepaald onderwerp. Om
de sociale wenselijkheid nog meer te voorkomen, zou er op meerdere manieren data
verzameld kunnen worden. Er kunnen bijvoorbeeld meerdere instrumenten gebruikt worden
per onderwerp. Daarnaast kunnen vragen over de persoon met de visuele beperking eventueel
door familie of begeleiders worden beantwoord. Tevens zou dieper kunnen worden ingegaan
op de gestelde vragen om sociale wenselijkheid te voorkomen. Naast het hebben van een
longitudinaal design, zijn er nog andere sterke punten aan dit onderzoek. In dit onderzoek is
onderzoek gedaan naar de invloed van de verstedelijking van de woonomgeving. Vergeleken
met eerdere onderzoeken naar personen met een visuele beperking in Nederland is dit een
nieuwe factor. Een ander sterk punt is dat omgevingsgerichte en persoonlijke factoren beide
zijn meegenomen in dit onderzoek. Beide soorten factoren zijn van belang in de ontwikkeling
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van het leven, waardoor het belangrijk is dat beide factoren mee zijn genomen in dit
onderzoek. De keuze voor omgevingsgerichte én persoonsgerichte factoren is gebaseerd op
het fPRC model (Imms, 2017). De wijze van meting van de sociale participatie is gebaseerd
op de vragenlijst van dr. Eline Heppe (2018). Dit is een nieuwe manier om de sociale
participatie te meten. Deze manier zou nog uitgebreid kunnen worden, zodat de
betrouwbaarheid optimaal is.
In vervolgstudies naar sociale participatie bij personen met een visuele beperking, zou
zeker gebruik gemaakt kunnen worden van de vragenlijsten, die in dit onderzoek zijn
gebruikt. Desalniettemin, zouden voor de betrouwbaarheid, meerdere soorten vragenlijsten of
instrumenten gebruikt kunnen worden. Op die manier worden factoren op meerdere manieren
gemeten, waardoor er meer zekerheid is over de uitkomsten en toeval kan worden uitgesloten.
Daarnaast kan vervolg onderzoek wellicht nieuwe omgevingsgerichte of persoonsgerichte
factoren onderzoeken, zodat er een nog completer beeld zal ontstaan van de factoren die
sociale participatie beïnvloeden. Bijvoorbeeld de sociaal economische status (SES),
zelfvertrouwen of ontvangen steun van de omgeving. Vervolgens zal er onderzoek gedaan
kunnen worden naar manieren om de factoren, die op een negatieve manier van invloed zijn
op sociale participatie, aan te pakken. Op die manier kan de huidige lage sociale participatie
onder personen met een visuele beperking worden aangepakt.
Als toekomstig orthopedagoog vind ik het belangrijk dat een ieder zich optimaal kan
ontwikkelen. Ik draag door middel van dit onderzoek graag bij aan de optimale ontwikkeling
van personen met een visuele beperking. Bij de orthopedagogiek wordt niet alleen gekeken
naar de persoon zelf, maar ook naar de omgeving. Zodat er een totaalplaatje is over de cliënt.
Deze visie is toegepast in dit onderzoek, door persoonsgerichte- en omgevingsgerichte
factoren te onderzoeken. Sociale participatie is tevens van belang bij de orthopedagogiek.
Kinderen en jong- volwassenen, met of zonder beperking, worden gestimuleerd deel te nemen
aan de maatschappij en sluit daarom goed bij dit onderzoek aan.
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