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1

SITUERING VAN DE PROBLEMATIEK

Het thema van de gewetensontwikkeling heeft van oudsher belangstelling van psychologen gehad. Freud's (1927) opvattingen
over de functie van het Ueber-ich hebben nog weinig van hun vitaliteit verloren, zi] het dat zij vaak in een gewijzigd -jasje
voortbestaan zoals in de leertheoretische conceptualisering die
Aronfreed (1969, 1971, 1976) van het internalisenngsproces geeft.
Daarnaast verrichtten in de eerste decennia van deze eeuw persoonli]kheidstheoretici onderzoek naar de trans-situationele constantie van 'eerlijkheid' (Hartshorne & May, 1928; Hartshorne, May &
Maller, 1929; Hartshorne, May & Shuttleworth, 1930). De conclusie
luidde dat 'eerlijkheid' als persoonlijkheidstrek niet bestond.
Burton (1963, 1976) concludeert op grond van een heranalyse van
Hartshorne en May's oorspronkelijke materiaal en een analyse van
de functionele relaties tussen situatieve factoren en 'eerlijkheids'-gedrag, dat er wel degelijk enige, zij het situatie-gebonden, consistentie in dit gedrag te vinden is. Een ander baanbrekend onderzoek werd verricht door Piaget (1932). Hij onderzocht
de ontwikkeling van het morele oordeel, ofwel de argumentatiebasis die kinderen hanteren om een daad als 'goed' dan wel 'slecht'
te beoordelen. Kohlberg (1958) heeft de door Piaget begonnen theorievorming op dit terrein aanmerkelijk verder ontwikkeld.
Onderzoek en theorievorming met betrekking tot morele ontwikkeling krijgt de laatste decennia toenemende aandacht. Avner Ziv
(1976) telde voor de veertiger jaren gemiddeld twee artikelen over
'moraliteit' in de Psychological Abstracts, vijf in de vijftiger
jaren, en gemiddeld 15 artikelen per jaar voor de jaren zestig.
Sinds juli 1974 bevat de Index van de Psychological Abstracts
een afzonderlijke rubriek 'moral development', naast de bestaande
rubrieken 'morality' en 'morals'. Voor het jaar 1977 leverde een
telling voor deze drie rubrieken samen 161 artikelen op, waarvan
123 onder de rubriek morele ontwikkeling. Figuur 1 laat zien dat
de door Ziv (1976) gesignaleerde trend nog steeds doorzet, en dat
deze trend niet parallel loopt met de algemene toename van publi-
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caties op het terrein van de psychologie.

Figuur 1. Groei van het aantal artikelen over 'morals', 'morali
ty', en 'moral judgement', in relatie tot de totale
groei van het aantal artikelen in de Psychological Ab
stracts.
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In de Nederlandse psychologie heeft het thema 'gewetensont
wikkeling1 nooit veel weerklank gevonden. Toch zi]n er enkele publikaties geweest (Van de Loo, 1960; Andnessen, 1965; Mönks,
1967, 1971). Wellicht heeft de 'pastorale' connotatie die de term
'gewetensontwikkeling' met zich draagt wetenschappers met voorkeur
voor analytische methoden afgeschrikt dit terrein te betreden. Hoe
dit ook zij, de merkwaardige situatie bestaat dat aan de ene kant
maatschappelijke instituties als onderwijs, gezin, en vormingsinstituten expliciet de sociale en morele opvoeding van hun pupillen tot hun doelstellingen rekenen, terwijl aan de andere kant
nauwelijks wetenschappelijk verantwoorde kennis met betrekking tot
die sociale en morele ontwikkeling en haar konditionerende factoren aanwezig is. De opbouw van een dergelijk kennisbestand dat
2

professioneel (ped)agogisch handelen met betrekking tot morele
vorming kan funderen, dient te beginnen met het verwerven van inzicht in de feitelijke ontwikkelingsverlopen en ontwikkelingsmechanismen.
Dit proefschrift bedoelt een bijdrage te leveren tot de productie van bovenbedoelde kennis; echter niet door het bestand aan
feiten te vergroten, maar door de constructie van nieuwe procedures om dergelijke feiten op te sporen. Uitgangspunt is Kohlberg's
theorie over de ontwikkeling van het morele oordeel. Het merendeel der in de laatste jaren verrichte onderzoeken naar morele ontwikkeling is door deze theorie geïnspireerd. De groei van het aantal onderzoeken naar morele ontwikkeling heeft echter niet geleid
tot een evenredige groei van wetenschappelijke inzichten met betrekking tot verloop en determinanten van de morele ontwikkeling.
De probleemkatalogus van dit gebied is niet alleen niet geringer
van omvang geworden, maar - erger nog - deze katalogus van vraagstellingen is onder invloed van het verrichte onderzoek inhoudelijk niet veranderd.
In dit proefschrift wordt verslag gedaan van enkele conceptuele en methodologische verkenningen die erop gericht zijn problemen ten aanzien van de structuur van het moreel oordeel en ten
aanzien van de typering van de omgeving, inzoverre deze relevant
is voor de ontwikkeling van het moreel oordeel, zodanig te herformuleren, dat deze problemen dichter bij een oplossing komen.
De werkwijze is als volgt. Allereerst wordt Kohlberg's theorie
uiteengezet en op haar validiteit onderzocht. Aangetoond zal
worden, dat enkele knelpunten in deze theorie het gevolg zijn van
het ontbreken van expliciete responsmodellen. Onderzocht zal worden of patroonherkenningsmodellen een aantal van deze knelpunten
kunnen wegnemen. Voor de eliminering van weer andere knelpunten
worden modellen uit de handelingslogica voorgesteld. Demonstratie
van de bruikbaarheid van deze modellen maakt gebruik van idiografisch onderzoek van telkens ëên persoon, omdat de uitspraken van
de theorie dit analyse-niveau vragen.

3

2

KOHLBERG's THEORIE OVER DE ONTWIKKELING VAN HET MOREEL
OORDEEL

De presentatie van een theorie die twintig jaar geleden in
de psychologie werd geïntroduceerd (Kohlberg, 1958) en die een
nog steeds groeiende stroom empirisch onderzoek heeft opgeroepen
zou eigenlijk overbodig moeten zijn. Toch blijkt deze theorie
buiten de kring van universitair werkende ontwikkelmgspsychologen nauwelijks bekend, of wordt zij in zo grove lijnen geschetst
dat er sprake is van misvattingen (bijvoorbeeld Hintjes & Spiecker, 1978). Bovendien wil ik knelpunten binnen deze theorie analyseren, hetgeen een nauwkeurige kennis veronderstelt van de
plaats van deze knelpunten binnen het geheel van de theorie.
Dit hoofdstuk valt in vier delen uiteen. Eerst worden de
grondgedachten over de aard van de psychologische werkelijkheid,
die in de theorie gebruikt worden, uiteengezet. Dit geheel van
grondgedachten wordt het 'cogmtief-structurele paradigma' genoemd. Vervolgens wordt Kohlberg's theorie uiteengezet: het domein, de aannamen en de correspondentieregels. Vervolgens wordt
de houdbaarheid van de theorie nagegaan door haar predicties te
vergelijken met resultaten van empirisch onderzoek. Tenslotte
wordt een analyse van knelpunten verricht. In 2.4.3 wordt een
standpunt geformuleerd ten aanzien van gewenst onderzoek naar morele cognitie.
2.1

De cogmtief-structurele benadering van psychologische ontwikkeling

In deze sectie worden de (soms stilzwijgend aangenomen) uitgangspunten genoemd die tezamen het cogmtief-structurele paradigma voor de bestudering van psychologische ontwikkeling vormen.
Een paradigma (Kuhn, 1970; de Mey, 1975) vertegenwoordigt onder
meer de groep intuïties die een bepaalde gemeenschap van onderzoekers hanteert ten aanzien van de aard van het te onderzoeken
object en de aard van de zinvol te stellen vragen. Aangezien de
5

'werkelijkheid' de onderzoeker slechts antwoorden geeft op de
vragen die hij stelt, bepaalt het gehanteerde paradigma, vanwege
zijn vanzelfsprekendheid, tevens de 'blinde' vlekken van de onderzoekers uit die gemeenschap. Het is derhalve van belang bij de
beoordeling van een theorie het paradigma te kennen waaruit zij
voortkomt.
Het cogmtief-structurele paradigma ziet als haar centrale
thema de vraag naar de wijzen waarop mensen kennis verwerven omtrent de hen omringende 'werkelijkheid'. De opvatting van dit
kennisverwervingsproces sluit nauw aan bij de epistemologie van
Immanuel Kant. Deze stelt dat onze kennis van de werkelijkheid
niet zonder meer een afspiegeling is van die werkelijkheid, maar
dat de via de zintuigen verkregen informatie altijd gegoten wordt
in bepaalde kenvormen, of 'categorieën', die universeel voorkomen
bij elke volwassene.
In zijn 'Kritik der reinen Vernunft' gaat Kant in op hoe mensen kennis verwerven omtrent hoe de wereld feitelijk is. Uit
Kant's analyse volgt, dat mensen informaties over hoe de wereld
is ordenen in termen van o.a. objecten die een zekere uitgebreidheid en identiteit bezitten en in bepaalde aantallen aanwezig
zijn, en in termen van object-constellaties die in de tijd geordend zijn en wier opeenvolging door causale wetten geregeld wordt.
In zijn vroege onderzoekingen heeft Piaget (1926, 1927, 1937) aangetoond dat het weliswaar plausibel is dat mensen steeds bepaalde
kenvormen hanteren, maar dat de door Kant genoemde kenvormen (relatieve) eindproducten zijn van een ontwikkelingsproces. Het geheel van kenvormen die een individu op een bepaald moment in zijn
ontwikkeling hanteert noemt Piaget een 'cognitieve structuur'.
Piaget's theorie over de cognitieve ontwikkeling is een poging tot
verklaring van de ontwikkeling van deze kenvormen met betrekking
tot hoe de wereld is. In zijn 'Kritik der praktischen Vernunft'
houdt Kant zich bezig met de vraag hoe mensen weten hoe ze moeten
handelen. Ook dit denken is constructivistisch van aard. Een 'rationele' volwassene construeert zijn kennis over hoe hij moet handelen volgens de categorische imperatief: 'handel volgens een zodanige stelregel, die tegelijkertijd een universele wet zou kunnen zijn'. Kohlberg probeert aan te tonen dat het beginsel vol-
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gens welke personen beoordelen hoe je moet handelen aan ontwikkeling onderhevig is.
De hierboven geschetste constructivistische opvattingen over
het kennisverwervingsproces leiden tot het credo van de cognitiefstructurele ontwikkelingsbenadering, dat Kohlberg (1969) in een
achttal punten geschetst heeft. Dit credo luidt:
1. fundamentele ontwikkeling heeft betrekking op transformaties van cognitieve structuur;
2. de ontwikkeling van cognitieve structuur is het resultaat
van interactie-processen tussen de structuur van het organisme en de structuur van de omgeving;
3. cognitieve structuren zijn altijd handelingsstructuren;
4. de richting van de ontwikkeling van deze cognitieve structuren is naar een grotere wederkerigheid in deze interactie tussen organisme en omgeving;
5. affectieve en cognitieve ontwikkeling verlopen parallel;
6. het 'zelf' is de eenheid van persoonlijkheidsorganisatie;
sociale ontwikkeling bestaat uit de herstructurering van
het concept van het zelf in zijn relatie met concepten
over anderen die opgevat worden als participanten in een
gemeenschappelijke wereld met sociale standaards;
7. sociale cognitie veronderstelt fysische cognitie en bevat
altijd een rolnemingscomponent, namelijk het besef dat de
ander op een of andere manier zoals het zelf is en dat de
ander op het zelf respondeert in een systeem van complementaire verwachtingen;
8. de sociale ontwikkeling is gericht op een wederkerigheid
tussen de handelingen van het zelf en die van anderen ten
opzichte van het zelf.
Deze uitgangspunten leiden tot de opvatting dat de ontwikkeling
van het denken over de (sociale) werkelijkheid stadiagewijs zou
verlopen. Een stadium heeft de volgende vier algemene kenmerken:
(1) stadia impliceren kwalitatieve
verschillen in de wijze waarop
een individu een probleem oplost, (2) deze denkwijzen vormen een
invariante
ontwikkelingssequentie,
(3) elk stadium vormt een gestructureerd
geheel,
en (4) elk stadium is een hier ar ahi s ohe integratie
van alle voorgaande stadia. Zoals Wohlwill (1973) uiteen7

zet, laat deze opvatting nog ruimte voor meerdere modellen van
het ontwikkelingsverloop, ofschoon binnen het hier besproken
paradigma de voorkeur ligt bij het model van eenvoudige synchrone progressie.
Bovengeschetst denkkader ligt niet alleen ten grondslag aan
Piaget's theorie over cognitieve ontwikkeling (Piaget, 1970) en
Kohlberg's theorie over de ontwikkeling van het morele oordeel
(op.cit.), maar fundeert ook Selman's (1974, 1975a, 1976) theorie
over de ontwikkeling van rolneming, en diverse studies naar de
ontwikkeling van de betekenis van diverse concepten, zoals het
concept 'oorlog' (Cook & Jackson, 1973), het concept 'vriend'
(Selman, 1975 ) , het concept 'geluk' (Roeders & Heymans, 1977) en
het 'humor'-concept (McGhee, 1976).
De cognitief-structurele benadering van ontwikkeling wordt
ook wel geklassificeerd als Organismisch' in tegenstelling tot
de (neo-)behavioristische benadering die 'mechanistische' trekken
heeft (Reese & Overton, 1970; Overton & Reese, 1973; Eckensberger,
1977).
2.2

Kohlberg's theorie over de ontwikkeling van het moreel oordeel; haar domein, assumpties en correspondentieregels

Een theorie wil 'iets' verklaren. Dit 'iets' heet het domein
van deze theorie. Verklaringen hebben een 'prijs': er moeten assumpties gemaakt worden, dat wil zeggen regels die een relatie
specifiëren tussen vooralsnog inhoudsloze constructen. Sommige
van deze constructen krijgen direct betekenis via correspondentieregels, die aangeven welk stuk van de empirisch waarneembare werkelijkheid gedekt wordt door een bepaald construct. De overige
constructen krijgen een afgeleide betekenis via hun relaties met
de direct betekende constructen. Domein, assumpties en correspondentie-regels worden nu uiteengezet. Als basis dienen vooral publikaties van Kohlberg (1958, 1963, 1964, 1969, 1973, 1976).
2.2.1

Het domein

van Kohlberg's

theorie

De antwoorden van jongens tussen de tien en zestien jaar op
hypothetische morele dilemma situaties vormden de basis voor de
8

aanvankelijke theorievorming (Kohlberg, 1958) . De hoofdpersoon
uit deze dilemma situaties is onderworpen aan conflicterende morele verplichtingen, zoals bijvoorbeeld tussen de plicht om een
opdracht uit te voeren en de plicht om rekening te houden met het
welzijn van anderen. De respondenten gaven aan wat de hoofdpersoon huns inziens moest doen, en op welke gronden zij hun advies
gebaseerd hadden. De protocollen van deze interviews werden met
behulp van Weber's (1949) methode van de 'ideaal-typen' geanalyseerd teneinde de voor een bepaald subject zinvolle redeneerstructuren op te sporen. De inhoud van een advies dat een respondent gegeven had werd buiten beschouwing gelaten, omdat deze naar
een particulier waardensysteem zou verwijzen. Het onderzoek was
gericht op de formele
kenmerken van het morele oordeel. Uit dit
cross-sectionele onderzoek bleek, dat de oudere jongens systematisch bepaalde redeneer-typen vaker gebruikten dan de jongere jongens. Kohlberg vermoedde dat hij met een ontwikkelingsverschijnsel
te doen had, en formuleerde een theorie die de ontwikkeling
van
het

moreel

oordeel

moest verklaren.

De term 'moreel oordeel' heeft twee betekenissen. Ten eerste
verwijst deze term naar een beslissing
die volgt op een redeneerproces. Verbaal wordt die beslissing geformuleerd als: 'het is
(niet) toegestaan, dat ...', het is (niet) verplicht, dat ...',
'hetis (niet) goed, dat ...'. Vervolgens kan de term 'moreel oordeel' verwijzen naar de redenering,
die voorafgaat aan de uitspraak dat een bepaalde handeling toegestaan, verplicht, dan wel
verboden is. Deze laatste betekenis heeft de term in Kohlberg's
theorie.
Kohlberg noemt een vijftal punten waarop een moreel oordeel
zich onderscheidt van andere waarde-oordelen. Deze zijn:
1. de beoordelaar beschouwt het moreel oordeel als voorrang
hebbend boven andere waarde-oordelen;
2. een moreel oordeel is verbonden met een oordeel van het
'zelf' als goed of slecht;
3. morele oordelen worden vaak gerechtvaardigd door argumenten die niet beperkt zijn tot de gevolgen van die bepaalde daad in die bepaalde situatie;
4. morele oordelen neigen naar een grote mate van algemeen9

heid, universaliteit en consistentie;
5. morele oordelen worden door hun makers als 'objectief' gezien, dat wil zeggen als oordelen waarmee je moet instemmen onafhankelijk van verschillen in persoonlijkheid en
belangstelling.
Als voorlopige omschrijving van het domein van de theorie is
hierboven gesteld dat de theorie de Ontwikkeling van het moreel
oordeel' tracht te verklaren. Het is nu duidelijk dat het gaat
om moreel oordeel-structuren. De term 'ontwikkeling' verwijst
echter nietzozeer naar een direct empirisch observeerbare werkelijkheid, maar veeleer naar een construct tot welks aanwezigheid
we concluderen op grond van een redenering. Daarom is het beter
te stellen dat de -Lntra-individuele
successie
van moreel
oordeelstructuren
het domein van Kohlberg's theorie vormt.
2.2.2

De assumpties

van Kohlberg's

theorie

De assumpties van een theorie specifiëren relaties tussen
constructen. Een centraal construct in Kohlberg's theorie is het
begrip 'ontwikkelingsniveau van moreel oordeel-structuur'. Door
middel van de assumpties wordt dit nieuwe construct ingebed in
een nomologisch netwerk. Toetsing van Kohlberg's theorie op validiteit komt neer op het aantonen dat empirische replicatie van de
in het nomologisch netwerk theoretisch veronderstelde relaties
tussen de constructen mogelijk is. Eerst worden de assumpties opgesomd, vervolgens wordt deze informatie samengevat in een nomologisch netwerk.
De aannamen kunnen gegroepeerd worden: sommige assumpties
hebben betrekking op kenmerken van moreel oordeel-structuur, andere op de motor van de ontwikkeling van moreel oordeel-structuur,
en weer andere assumpties gaan over de relatie tussen moreel oordeel-structuur en een of andere vorm van gedrag. Tabel 1 geeft
een overzicht.
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TABEL 1. Overzicht van de assumpties van Kohlberg's theorie
met betrekking tot de ontwikkeling van de structuur van
het moreel oordeel.
1^_^ЁЁ!™ЕЁ1§§_Ш^!^£^_кептегкеп_уап_1погее1_оог<|ее1- structuur
1.1 Er zijn tenminste zes typen moreel oordeel-structuur;
deze zes typen zijn weergegeven in tabel 2, kolom 3.
1.2 Op elk moment van zijn levensloop wordt een individu ge
typeerd door één van deze denktypen, tenzij het individu
in een overgang is.
1.3 De moreel oordeel-typen worden gedurende de levensloop
in een invariante sequentie doorlopen.
1.4 Na een stadium van a-moraliteit begint elk individu in
stadium 1.
1.5 De moreel oordeel-typen zijn cognitieve structuren in het
denken van een persoon over 'moraliteit'.
1.6 De moreel oordeel-typen zijn universeel.
2^_АББитр^1ез_т^Ь^^_пооагаке112ке_тааг_п1е^_уо1аоепае_оп^1кке1±09ЁУ22£УЁЁ£^ЁО

2.1 Er bestaat een patroon van conditionele relaties tussen
cognitieve ontwikkelingsniveaus sensu Piaget, de ontwikke
lingsniveaus van rolneming sensu Selman en de ontwikkelings
niveaus van moreel oordeel. Dit patroon is weergegeven in
tabel 2.
2.2 Een soortgelijk relatiepatroon bestaat er tussen niveaus
van ego-ontwikkeling sensu Erikson (1963) en de moreel oordeel-niveaus. In het bijzonder is de oplossing van de iden
titeitscrisis een voorwaarde om de overgang van conventio
nele moralitçit naar een beginselen-moraliteit te realiseren. Deze oplossing komt tot stand onder invloed van een
tweetal factoren. De ene factor is de ervaring langere
tijd verantwoordelijk geweest te zijn voor het welzijn van
een ander. De andere factor is het besef irreversibele beslissingen genomen te hebben.
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3· _^5У5ВЕ1ёЁ_51.Ь^Е^_ае_то^ог_^ап_ае_опЪ^1ккс11пд_уап_ае_тогее1
oordeel-structuur
3.1 De motor van de morele ontwikkeling is de oplossing door
het individu van een cognitief conflict tussen zijn momen
tane moreel oordeel-structuur en de moreel oordeel-structuur van zijn omgeving.
4i_Assuingties_mib;_ti_de_ relat ie_t us sen_moreel_oor deel ^s truc tuur_
en_2edrag
4.1 Moreel oordeel-structuren sturen op directe wijze het ver
bale redeneergedrag van personen in morele dilerrana-situaties, zoals die o.a. in het 'moral judgement interview'
aanwezig zijn.
4.2 Morele gevoelens zoals schuld, schaamte, spijt, berouw,
e t c , zijn herschrijvingen in het 'affectieve taai-systeem'
van cognitieve representaties van situaties, die mede ge
baseerd zijn op morele cognities.
4.3 Moreel-cognitief ontwikkelingsniveau is i.h.a. slechts
één van de determinanten van een keuze uit handelingsalternatieven.

TABEL 2. De voorwaardelijke relaties tussen cognitieve-, rolnemings- en morele ontwikkelingsstadia. Het bereikt hebben
van een stadium uit een meer links gelegen kolom is een
voorwaarde voor het bereiken van de overige op dezelfde
hoogte gelegen stadia.
Stadia in de cognitieve ontwikkeling
sensu Piaget

Rolneming-stadia
sensu Selman

Pre-operationeel
denken

Egocentrische
rolneming

Gehoorzaamheids- en
straf-orientâtie

Concreet operationeel denken

Subjectieve
rolneming

Instrumenteel-hedonistische oriëntatie

Beginnend formeeloperationeel denken

Zelfreflexieve
rolneming

Oriëntatie op wederzijdse interpersoonlijke verwachtingen
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Moreel oordeel-stadia
sensu Kohlberg

Volledig beschikken
over formele operaties

2. 2.S

Enige

Wederzij dse
rolneming

Oriëntatie op de
handhaving van het
sociale systeem

Perspectiefcoördinatie

Sociaal-contract
oriëntatie
Oriëntatie op universele morele beginselen

oorrespondentie-regels

Correspondentie-regels verbinden theoretische constructen
met stukken van de empirisch waarneembare werkelijkheid. Vaak
blijven ze impliciet, omdat de naam van een construct een 'bekende' betekenis heeft, hetzij omdat deze naam in het gewone taalgebruik voorkomt, hetzij omdat deze naam als technische term door
vroegere theorieën in het betreffende wetenschapsgebied zijn betekenis heeft verkregen. Expliciet zal ingegaan worden op de correspondentie-regel voor de twee kern-constructen uit de onderhavige theorie, te weten 'niveau van moreel oordeel-structuur' en 'moreel-cognitief conflict'.
2.2.3.1

Meetprocedures

ter

bepaling

van moreel

oordeelsniveau

De oorspronkelijke meetprocedure ter bepaling van iemands niveau van moreel oordeel is het 'moral judgement interview' of
MJI van Kohlberg (1958), een semi-gestructureerd interview waarin
de respondent zijn standpunt in hypothetische conflict-situaties
beargumenteert. Daarnaast bestaan er een viertal gestandaardiseerde procedures om moreel oordeelsniveau vast te stellen, namelijk
de 'Defining Issues Test' of DIT ontworpen door Rest (1974, 1976),
de 'Moral Judgement Scale' of MJS van Maitland en Goldman (1974),
de 'Moralischen Urteil Test' of m-u-t van Lind (1976, 1977) en
de 'Fragebogen zum Moralischen Urteil' (Wiesenhütter, 1977) die
nog onder constructie is. Reinshagen (1978) geeft een kort overzicht van deze laatste vier tests.
Eerst zal de structuur van het MJI behandeld worden. Daarna
wordt ingegaan op de DIT en de m-u-t.
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2.2.3.J.: Het

мл

Het MJI als meetinstrument bestaat uit een min of meer gestan
daardiseerde situatie waarin de respondent gebracht wordt, en een
handleiding om het verbale gedrag van deze respondent om te zet
ten in een score. De beschrijvingen van de testsituatie zijn al
in een vroeg stadium openbaar geweest (Kohlberg, 19.58), de scoringsregels diende men tijdens een jaarlijks gegeven practicum te
Harvard van de Kohlberg-groep te leren. Deze geringe openbaarheid
van een essentieel onderdeel van de meetprocedure is terecht be
kritiseerd (o.a. door Kurtines & Greif, 1974). Onze informatie
gaat terug op een scoringsmanual die bij een dergelijk practicum
in 1971 is gebruikt, en de handleiding bij de Duitse versie van
het MJI (Reinshagen, Eckensberger & Eckensberger, 1976; Eckensberger, Reinshagen & Eckensberger, 1975; anoniem, 1977).
De testsituatie bestaat uit een reeks (gewoonlijk 3-5) hypo
thetische situaties waarin de hoofdpersoon geconfronteerd wordt
met tegenstrijdige verplichtingen. Zie bijlage 1 voor enkele voor
beelden. De respondent dient aan te geven welk handelingsalterna
tief de hoofdpersoon moet kiezen, en wordt vervolgens via vastge
legde vragen ertoe gebracht zijn argumentatie voor dit standpunt
te geven. De structuur van deze argumentatie te typeren is het
doel van het scoringssysteem. Daarbij wordt het volgende concep
tuele kader gebruikt. De morele discursus die plaatsvindt tussen
de interviewer en de respondent wordt uiteengelegd in discussieeenheden van een of meerdere zinnen. Zo'η discussie-eenheid be
vat relatief afgeronde argumentatie. ledere discussie-eenheid im
pliceert een bepaalde waarde ten aanzien van de variabelen Modus,
Element, Issue en
Diseussie-niveau.
De Modi zijn beoordelingswijzen van verplichting en waarde.
Ze zijn voornamelijk vervat in de vragen die de interviewer stelt.
Ze zijn ingekleed in termen als: '... is verplicht om ..', ' ...
is goed, dat ...', '.. heeft het recht, om ..', 'is verantwoorde
lijk voor ...'.
De Elementen
zijn de fundamentele beginselen die mensen gebruiken
om tot een moreel oordeel te komen. Deze kunnen (Kohlberg, 1976,
p. 40) in vier groepen of morele oriëntaties
ingedeeld worden:
(1) een oriëntatie op de regels van het normatieve systeem waar14

onder de te beoordelen handeling valt, (2) een oriëntatie op de
gevolgen die een bepaalde handeling heeft voor het welzijn van
anderen en/of het zelf, (3) een oriëntatie op relaties van gelijkheid en wederkerigheid tussen de betrokken personen, en (4) een
oriëntatie op een beeld van de te beoordelen actor als een persoon die het goede wil. Elk van deze oriëntaties kan in een morele argumentatie in een bepaalde mate aanwezig zijn. Volgens Kohlberg gaat in de loop van de ontwikkeling de rechtvaardigheidsoriëntatie (3) de boventoon voeren.
Issues
zijn de inhoudsgebieden waarop een modus en een element betrekking hebben. Zich baserend op Parsons (1951) stelt Kohlberg
de issues gelijk aan universeel voorkomende instituties. Het zijn
waardegebieden waartegenover iedere samenleving een bepaald standpunt moet innemen. Culturen kunnen verschillen naar de aard van
dit standpunt. De meest recente issue-lijst vermeldt er elf, te
weten (1) wetten & regels, (2) geweten, (3) persoonlijke affectieve relatie-systemen, (4) autoriteit & macht, (5) burgerrechten,
(6) contract & vertrouwen & eerlijkheid, (7) de rol van straf, (8)
de waarde van het leven, (9) eigendomsrechten, (10) waarheid en
(11) sexuele liefde (Kohlberg, 1976, p. 43). De issues vormen gebieden van eventuele horizontale décalage, een persoon kan met
betrekking tot zijn denken ten aanzien van de ene issue op een ander ontwikkelingsniveau zijn dan met betrekking tot een andere
issue. Morele dilemmata,
waarmee de persoon in het MJI geconfronteerd wordt, bestaan uit situaties waarin voor de hoofdpersoon
verplichtingen met betrekking tot de éne issue conflicteren met
verplichtingen ten aanzien van een andere issue. Ofschoon het in
beginsel van de respondent afhangt welke issues hij wil bediscussiëren tijdens het MJI, stuurt de interviewer het gesprek zo dat
bij ieder standaard-dilemma de voor de hand liggende issues aan
bod komen (zie bijlage 1).
De kleinste eenheid binnen het antwoord van een respondent is
eigenlijk ëën modus/element combinatie (kategorie genoemd) toegepast op een issue. Dit levert een zogenaamd 'aspect' op. Kohlberg
(1969, p. 378-379) geeft een lijst van 25 dergelijke aspecten.
Oorspronkelijk was het sconngssysteem volledig gebaseerd op deze
aspecten; omdat dit systeem toch nog te weinig de structurele
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kenmerken van het moreel oordeel naar voren zou laten komen
(Kohlberg, 1976, p. 42-43) is Kohlberg na 1972 overgegaan op scoring gebaseerd op alle gedachten van een persoon ten aanzien van
één issue.
Tenslotte zijn ook nog disaussze-nvveaus
aan de antwoorden van
de respondent te onderscheiden. Deze niveaus, die niets te maken
hebben met ontwikkelingsniveaus, hebben betrekking op de vorm
waarin de respondent over de aan de orde zijnde issues praat. Deze onderscheiding heeft als doel de issues die de respondent naar
voren wil brengen, zo duidelijk mogelijk af te grenzen. De respondent kan bij het beoordelen van een bepaalde handeling en/of actor
een concreet oordeel geven 'deze daad is slecht' bijvoorbeeld
(niveau 1), of een regel opsommen waarom die daad slecht is zijns
inziens (niveau 2), dan wel een oordeel geven waaruit blijkt dat
respondent zich bewust is van de conflicten tussen de verschillende regelsystemen (niveau 3), dan wel middels een zogenaamde sociopolitiek oordeel (niveau 4) de relatie tussen een individu en een
institutie becommentariëren, dan wel m een ethisch theorie oordeel (niveau 5) een discussie starten over de geldigheid van bepaalde morele beginselen.
De scoring zelf is een ingewikkelde kwestie, mede omdat de
sconngsregels op details nogal gewijzigd zijn in de loop der jaren. Er zijn meerdere scores; van de twee meest voorkomende, te
weten de 'stadium-score' en de 'MMS' (= moral maturity score),zal
de berekeningswijze beknopt aangegeven worden. Deze informatie
steunt onder andere op Eckensberger e.a., 1975 en Reinshagen e.a.,
1976.
De stadium-score, in vroegere publicaties ook wel 'modale
score' genoemd, heeft de volgende algemene vorm 'a(b)', waarbij
'a' een getal is dat het hoofdstadium aangeeft waarin een persoon
qua moreel oordeelsniveau zich bevindt, en 'b' een getal dat een
eventueel neven-stadium aangeeft. Beide getallen a en b worden afgeleid uit de verdeling van relatief afgeronde argumentatie-eenheden over de zes morele oordeelsniveaus. Per issue worden de argumentatie-eenheden vergeleken met de voor elk stadium proto-typische argumentaties uit de sconngshandleiding. Is een argumentatie-eenheid nagenoeg identiek aan het prototype, dan wordt één
16

'punt' aan het betreffende stadium toegekend, is er duidelijk
gelijkenis maar geen identiteit een half 'punt' en anders geen
punt. Per stadium mogen maximaal twee punten worden toegekend. De
diverse issues worden als replicaties behandeld. De resulterende
verdeling van 'punten' over stadia, gebaseerd op de replicaties
over issues, wordt omgezet in een relatieve verdeling (t.o.v. het
totaal aantal punten). Heeft een stadium meer dan 75% van alle
'punten', dan is er sprake van een 'zuiver niveau'; is dit niet
aanwezig, dan fungeert het stadium met de meeste 'punten' als het
hoofdstadium met het daarop volgende stadium als neven-stadium,
waarbij overigens stadia met minder dan 25% der 'punten' nooit
meetellen. Hebben twee stadia a en b evenveel 'punten', dan is er
sprake van een 'tussen-stadium' a-b.
De MMS (moral maturity score) is een getal tussen 100 en 600
dat eveneens het moreel oordeelsniveau van een persoon zou moeten
aangeven. De MMS wordt net zoals de stadium-score berekend uit de
relatieve verdeling van 'punten' over de morele oordeelsstadia.
Het is gewoonweg het gemiddelde van deze verdeling, vermenigvuldigd met 100.
Opgemerkt moet worden dat in research beide bovengenoemde indices, stadium-score en MMS, behandeld worden als hadden ze interval-niveau en waren ze in de populatie normaal verdeeld. Gezien
de theorie waaruit beide indices afkoms-tig zijn lijken beide aannames niet erg plausibel. Op de kwestie van de validiteit van het
MJI wordt pas aan het eind van dit hoofdstuk ingegaan. Hier zij
slechts vooraf opgemerkt dat het MJI met beide bovengenoemde scoringsregels mijns inziens slechts partieel het construct 'ontwikkelingsniveau van moreel oordeel-structuur' dekt.
Naast Kohlberg's oorspronkelijke instrument, het MJI, zijn andere manieren ontwikkeld om dit construct te meten. De volgende sectie behandeld een dergelijk instrument, de DIT.
2.2.3.2.2

De DIT

De DIT of 'Defining Issues Test' is een binnen de Kohlbergschool door Rest ontwikkeld instrument om moreel oordeelsniveau te
meten (Rest, e.a., 1974; Rest, 1976; Rest, e.a., 1978). De uit de
test resulterende P-score, die ligt tussen 0 en 95, geeft het re17

latief belang aan dat de geteste persoon hecht aan moreel principiële overwegingen bij het vormen van een moreel oordeel. Het
constructie-principe van de DIT is afkomstig uit onderzoek naar
de voorkeur die personen aan de dag leggen voor morele argumentaties van diverse niveaus (Rest, Turiel & Kohlberg, 1969; Rest,
1973). Het bleek, dat de voorkeur van personen voor voorgegeven
morele argumentaties toenam met de structurele complexiteit van
deze argumentatie; tegelijkertijd nam, naarmate een argumentatieniveau verder boven het oordeelsniveau van de persoon kwam te
liggen, het begrip van deze argumentatie af. Deze tegengestelde
trends resulteren in een optimale preferentie van een persoon voor
argumentaties, welke qua structurele complexiteit ongeveer één
stap boven zijn momentane oordeelsniveau gelegen zijn. Voor begrepen morele argumentaties wordt dus een 'single peaked preference
function' aannemelijk geacht.
Het format van de DIT is als volgt. Het individu krijgt 6 morele dilemma's voorgelegd. Deze zijn gedeeltelijk dezelfde als
die in het MJI gebruikt worden. Bij elk dilemma worden de persoon
12 morele overwegingen voorgelegd, die op een 5-puntschaal beoordeeld dienen te worden op 'hoe belangrijk ze zijn als je moet beslissen wat te doen'. Tenslotte moet de persoon uit deze 12 overwegingen de vier meest belangrijke aangeven benevens hun onderlinge rangorde. De 12 overwegingen hebben een morele oordeelsstructuur die varieert van stadium 2 tot stadium 6, terwijl enkele van
de overwegingen niet moreel van aard zijn maar wel uit mooie, ingewikkelde zinnen bestaan. Deze zogenaamde M (Meaningless) items
worden apart gescoord. Een hoge M-score maakt de P-score invalide.
Een morele overweging wordt door Rest ook wel 'issue' genoemd. Deze term heeft hier echter een totaal andere betekenis dan bij het
MJI (zie 2.2.3.1.1). Omdat de rangordeningen van de vier meest belangrijke overwegingen een hogere test-retest betrouwbaarheid hadden dan de belangrijkheids-oordelen, wordt de scoring uitsluitend
op deze rangordeningen gebaseerd (Cooper, 1972). De volgende scoringsregel leidt tot de P-score: (a) aan de rangnummers worden gewichten toegekend (4 = rangnr. 1, 1 = rangnr. 4 ) , (b) de gewichten toegekend aan de principiële (stadium 5&6) overwegingen worden opgeteld, en (c) dit totale gewicht wordt betrokken op het
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totale aantal te verdelen gewicht-punten, namelijk 60; de resulterende percentagescore is de P-score. Omdat in drie van de zes
dilemma's niet vier maar slechts drie overwegingen van principieel
niveau (5, 6) worden aangeboden, is de maximum P-score 95.
De DIT is vooral ontwikkeld om een alternatief te hebben voor het
MJI, dat door veel critici als een projectieve techniek wordt beschouwd. Bij de DIT is de testsituatie veel sterker gestandaardiseerd dan bij het MJI waar niet iedere respondent precies dezelfde vragen krijgt voorgelegd. Bovendien zijn de responses en de
scoringsregel van dien aard dat een computerprogramma (zie Swiebel, 1977, bijlage IV) de P-score kan berekenen. Een belangrijk
verschilpunt tussen MJI en DIT is gelegen in het soort gedrag,
waaruit het moreel oordeelsniveau wordt afgeleid. Het MJI brengt
de respondent in een situatie waar actieve productie
van morele
oordelen van hem gevraagd wordt, terwijl de DIT de respondent
vraagt morele oordelen van anderen te beoordelen. Verwijzend naar
de consumptie van de output van de massamedia, stelt Rest dat deze vorm van 'meta-oordelen' de respondent zeer bekend is. Op grond
van de uitkomst van een onderzoek van Rest, Turiel en Kohlberg
(1969), waar gevonden is dat preferentie van argumenten van hoger
ontwikkelingsniveau voorafgaat aan het begrijpen van die argumenten, en dit begrijpen weer voorafgaat aan de actieve productie
van die argumenten, kan verwacht worden dat in het algemeen de
MJI-score van een persoon een minder ver voortgeschreden ontwikkeling zal aangeven als de DIT-score.

2.2.3.1.3

De

m-u-t

De 'Moralisches-Urteil-Test' (m-u-t) is een qua format op
de DIT gelijkende test, die aan de universiteit Konstanz door G.
Lind ontwikkeld is (Lind e.a., 1976; Lind, 1977 a&b; Lind, 1978).
De m-u-t pretendeert een aantal aspecten van het construct 'moreel
oordeel-structuur' te meten, waaronder: (a) preferentie voor de
diverse oordeelsniveaus, (b) mate waarin het al-dan-niet instemmen met een morele beslissing van invloed is op de onder (a) bedoelde preferentie, (c) morele instemtendentie, (d) mate van situatieve specificiteit van het moreel oordeelsgedrag, (e) de 'gestructureerdheid' van het moreel oordeel.
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In de korte versie bestaat de m-u-t uit twee morele dilemma's,
ëên waarin arbeiders dankzij hun inbraak in het directiekantoor
kunnen bewijzen dat die directie de gesprekken van haar werknemers afluistert, en één dilemma waarin een arts het verzoek van
een stervende vrouw om haar met een overdosis morfine uit haar
lijden te verlossen ingewilligd heeft. De respondent krijgt bij
elk dilemma een zestal argumenten pro en een zestal argumenten
contra de genomen beslissing van de hoofdpersoon aangeboden, met
het verzoek op een 9-puntschaal van elk argument aan te geven in
welke mate hij het acceptabel acht. Elk argument uit zo'η set van
zes komt overeen met één der morele oordeelsniveaus.
De scoring is gebaseerd op een ordening van de acceptabiliteitsscores per respondent volgens een compleet factorieel schema:
'type dilemma (2)' χ 'pro/con argumentatie (2)' χ 'moreel oordeels
niveau (6)'. De verdeling van de acceptabiliteitscores over de zes
oordeelsniveaus geeft informatie ad (a) (zie boven). Het door de
factor 'pro/con' verklaarde percentage variantie in de acceptabiliteitsscores, uitgedrukt als u>?-waarde, geeft informatie ad (b);
de üj2-waarde horende bij de factor 'type dilemma' geeft informatie
ad (d) , en de (jj2-waarde horende bij de factor 'moreel oordeelsniveau' benevens het percentage 'rest'-variantie geeft informatie
ad (e).
Als maat voor de 'morele instemtendentie' (c) wordt de over alle
argumentatieniveaus van één dilemma berekende gemiddelde acceptabiliteitsscore genomen. Het verloop van deze index over de opvolgende dilemma's is een maat voor 'opkomend scepticisme' van de pp.
2.2.3.2

Proeedures
flicten

ter

identificatie

van moreel

cognitieve

con-

Zoals in
sectie 2.2.2 uiteengezet is de oplossing van een
moreel cognitief conflict de motor van de ontwikkeling van moreel
oordeel-structuren. De ontstaanswijze van deze conflicten zal uiteengezet worden. Vervolgens wordt nagegaan welke procedures in de
literatuur vermeld worden om bedoelde moreel cognitieve conflicten
op te roepen, dan wel om de aanwezigheid van 'spontane' moreel
cognitieve conflicten uit het gedrag van een persoon af te leiden.
Een toestand van disequilibrium staat volgens Piaget aan het
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begin van het proces waarin de éne cognitieve structuur overgaat
in de andere. Strauss (1972) geeft een heldere uiteenzetting van
de aard van een dergelijk disequilibrium. Een disequilibrium kan
bestaan tussen een cognitieve structuur en de structuur van de
buitenwereld. Dit wordt een extern of adaptationeel disequilibrium
genoemd. In het algemeen is een individu in een toestand van adaptationeel disequilibrium als het merkt dat verwachtingen over de uitkomst van zijn handelen m een bepaalde wereld systematisch niet
uitkomen. Daarnaast kan een individu in een toestand van intern
of organisatorisch disequilibrium geraken. Hierbij zijn er inconsistenties tussen delen van de cognitieve structuur.
De techniek om een adaptationeel disequilibrium te induceren
bestaat uit het creëren van een situatie waarin de ppn. verzocht
wordt de uitkomst van een handeling ten opzichte van een bepaald
stuk werkelijkheid te voorspellen en vervolgens de werkelijke
uitkomst van die handeling te vergelijken met die voorspelling.
Dit wordt de PO-techniek genoemd (Prediction-Outcome). Er is mij
geen beïnvloedingsstudie op het terrein van moreel oordeel bekend
waarin expliciet van deze techniek gebruik gemaakt is.
Technieken om organisatorisch disequilibrium op te wekken maken
gebruik van het fenomeen 'structuur menging' (structural mixture).
Dit is het verschijnsel dat een persoon naast een bepaalde dominante cognitieve structuur ook de naast hogere cognitieve structuur
in zekere mate kan hanteren. Dergelijke structuur menging kan bijvoorbeeld bestaan als het morele denken over de éne issue verder
voortgeschreden is dan het denken over de andere issue. Door m
discussies over morele dilemma situaties een persoon te dwingen
zijn meest voortgeschreden denkwijze te gebruiken op het gebied
waar hij een lagere oordeelstructuur gewoonlijk hanteert, wordt
de kans op een intern disequilibrium sterk vergroot. De meest gebruikte techniek ter inductie van intern disequilibrium gaat terug op een studie van Turiel (1966). De confrontatie van ppn. met
modellen die oplossingen voor morele dilemma situaties beargumenteren op één niveau hoger dan het dominante morele oordeelsniveau
van de ppn., is de kern van de door Turici geïntroduceerde techniek.
Alle genoemde technieken veronderstellen voor hun werkzaamheid dat
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de ppn. de geïntroduceerde discrepanties ook als zodanig waarneemt. Vanwege de werking van sterke assimilatieve tendenzen is
aan deze veronderstelling niet altijd voldaan.
Algemeen geaccepteerde procedures om de aanwezigheid van
structureel cognitieve disequilibria 'in vivo' aan te wijzen ontbreken. Veelal wordt achteraf uit een verandering in cognitieve
structuur geconcludeerd tot de aanwezigheid van een disequilibrium.
Terecht heeft Strauss (1972, p. 340) al gewezen op het tautologisch karakter van een dergelijke verklaring. Vaak worden ecotopen gekarakteriseerd naar voor disequilibria betrekkelijk distale kenmerken, zoals de door Kohlberg (1969) voorgestelde 'roletaking opportunities' of de 'complexiteit van een samenleving'
(White, e.a., 1978), zonder dat expliciet wordt gemaakt hoe deze
distale kenmerken verbonden zijn met de kans dat een (proximaal)
disequilibrium optreedt.
2.3

Enkele fundamentele predicties en hun steun in de empirie

Een theorie ontleent haar plausibiliteit grotendeels aan het
feit dat belangrijke afleidingen uit de theorie bij confrontatie
met de empirie niet weersproken worden. Toetsing van predicties
veronderstelt dat gebruik gemaakt wordt van instrumenten die de
in de theorie gepostuleerde constructen valide meten. Theorietoetsing en instrument-validering zijn derhalve twee kanten van
dezelfde munt. In het volgende wordt de kant van de theorie-toetsing benadrukt. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de empirische
bevindingen met betrekking tot de sequentiële volgorde der morele
oordeelstypen en de eventuele irreversibiliteit van deze sequentie, de conditionele relaties tussen moreel oordeelsniveau en enkele andere cognitieve constructen, de beïnvloedbaarheid van moreel oordeelsniveau, en de universaliteit van morele ontwikkeling.
Zoveel mogelijk zullen onderzoeksresultaten verkregen met behulp
van het MJI parallel gepresenteerd worden met die verkregen met
behulp van DIT en m-u-t. Er wordt geen omvattend overzicht van
alle onderzoeken naar moreel oordeel beoogd. De gemaakte selectie
is zodanig dat die onderzoeken die erop gericht waren theorie-relevante resultaten te vinden, zijn opgenomen.
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2.3.1

De sequentiële

volgorde

der morele

oordeelstypen

De Kohlberg-theone voorspelt dat het moreel oordeelsniveau
zich stapsgewijs in de volgorde 1 t/m 6 ontwikkelt. Deze een-voudig klinkende voorspelling bergt een aantal problemen voor de
toetsing in zich. Allereerst is de betekenis van de term 'stapsgewijs' afhankelijk van het model van stadiagewijze ontwikkeling
dat (vaak impliciet) gehanteerd wordt. Wohlwill (1973, p. 206
e.v.) beschrijft een vijftal mogelijke modellen. De kern van bovengenoemde voorspelling is de bewering dat het bereiken van moreel oordeelsniveau η impliceert dat het vorige oordeelsniveau
(n-1) was. De enige informatie die direct deze bewering kan fal
sifiëren kan, mijns inziens, in feite slechts komen uit studies
waarin regressie in moreel oordeelsniveau wordt bestudeerd. Immers, indien er al personen tussen twee meettijdstippen een overgang van oordeelsniveau (n-i) naar niveau η zouden vertonen, dan
kan men toch nooit weten of deze personen in de tussenliggende peri
ode de (i-l) tussenliggende niveaus niet toch doorlopen hebben.
In deze sectie gaan we vooral in op die studies, die op een meer
indirecte wijze de plausibiliteit van de sequentialiteitshypothese toetsen. Volledigheidshalve moet opgemerkt worden dat empirisch
onderzoek naar de vraag of er wel morele oordeels typen bestaan,
niet te beantwoorden is met behulp van studies waarin gebruik ge
maakt wordt van MJI, DIT of m-u-t. Dit instrumentarium veronder
stelt juist de aanwezigheid van typen.
Het postulaat van een stadiagewijs ontwikkelingsverloop bevat
impliciet stellingname ten aanzien van een tweetal aspecten. Ten
eerste wordt er gesteld dat er meerdere patronen van interrelatie
bestaan tussen (moreel oordeel)-responsen. Of, in termen van Wohl
will (1973, p. 194), er wordt een uitspraak gedaan over de hori
zontale structuur in de responsen (zie ook 2.5). Bovendien dient
een stadia-opvatting van ontwikkeling een uitspraak te doen over
de manier waarop de interrelaties tussen de responsen over leef
tijd veranderen (de verticale structuur). Met betrekking tot dit
laatste aspect is er een verschil in opvatting tussen Kohlberg
(1976) en Rest (in druk). Beiden gaan ervan uit dat er een zestal
moreel oordeel-typen of typen van interrelatie tussen moreel oordeel-responsen bestaan, ofschoon ze deze patronen niet in detail
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weergeven maar slechts benoemen. In Kohlberg's opvatting hanteert
een persoon telkens slechts één denktype, behalve tijdens perioden van overgang waarin de twee opeenvolgende denktypen gelijktijdig voorkomen. De ontwikkeling verloopt derhalve discontinu.
In de opvatting van Rest bestaat de ontwikkeling van het moreel
oordeel uit een continue verandering in de verdeling van morele
argumentaties over de zes oordeelsniveaus in de richting van de
principiële niveaus.
Gegevens met betrekking tot het verloop van de morele ontwikkeling zijn beschikbaar op basis van longitudinaal onderzoek (zowel groepsgegevens als individuele verlopen), sequentieel onderzoek, cross-sectioneel onderzoek en onderzoek naar het bestaan
van een lineaire hiërarchie in de oordeelstypen.
2.3.1.1

Longitudinale
Ігпдз егіоор

gegevens mei betrekking
van het moreel
oordeel

tot

het

ontwikke-

Afgezien van traimngsstudies met herhaalde metingen zijn de
resultaten van een tiental studies beschikbaar waarin het ontwik
kelingsverloop van het morele oordeel, gemeten met hetzij het MJI
hetzij de DIT, longitudinaal zijn onderzocht. Een recent artikel
van Rest, Davison & Robbins (1978) geeft een handzaam overzicht.
Met de m-u-t is nog geen longitudinaal onderzoek verricht. In het
algemeen zijn bij analyse van deze longitudinale data op groeps
niveau significante leeftijdsverschillen in de verwachte richting
gevonden (Kohlberg & Kramer, 1969; Holstein, 1976; Kuhn, 1976;
White, Bushneil & Regnemer, 1978; Rest, 1975; Rest, Davison & Rob
bins, 1978). Het ontbreken van leeftijdsverschillen hoeft niet te
gen de theorie te spreken: het onderzochte leeftijdsinterval moet
voldoende groot zijn om ontwikkeling zichtbaar te maken (volgens
Rest e.a. 1978 tenminste 2 jaar) en deze grootte moet aangepast
zijn aan de ontwikkelingssnelheid m die periode. Bovendien ver
laagt de matige test-hertest betrouwbaarheid van vooral het MJI
de sensitiviteit van de gevolgde procedure om ontwikkelingsver
schillen zichtbaar te maken. Tegen de theorie zou slechts achter
uitgang in moreel oordeelsniveau spreken.
Van fundamenteler belang dan resultaten gebaseerd op groepsvergelijking, zijn analyses van гпагьгаиеіе
ontwikkelingsverlopen.
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Uit de debatten van leertheoretici over de kwestie 'all-or-none'
versus 'incremental learning' is voldoende duidelijk gebleken hoe
zeer een leer- of ontwikkelingscurve, gebaseerd op groepsgemiddel
den, kan verschillen van de haar constituerende individuele cur
ven.
Een aantal auteurs heeft het individuele ontwikkelingsverloop
van het moreel oordeel gepubliceerd. Holstein (1976) geeft de overgangsmatnx tussen de zes oordeelsstadia voor zowel middelbare
scholieren en hun ouders met een tussenperiode van drie цааг. Te
vens vindt men in haar publicatie de overgangsmatnees van de on
gepubliceerde studie van Kramer (1968), die een groep middelbare
scholieren telkens met drie ]aar interval twee maal hertestte.
Kuhn (1976) hertestte 50 kinderen, in leeftijd variërend tussen
vijf en acht jaar, twee maal met behulp van het MJI bij een meetinterval van een half jaar. In alle drie onderzoeken ging over een
interval van tenminste één jaar een behoorlijk percentage personen
naar een hoger oordeelsniveau. Dit percentage was, zoals te verwachten is, afhankelijk van de leeftijd van de betrokken personen
en de duur van het meetinterval. Belangrijker, vanuit het standpunt van theone-toetsa ng, is het percentage individuen die regressie vertonen. In alle drie studies kwam regressie voor; de percentages variëren tussen 6% en 24%. Dit laatste cijfer hoort bij de
twee half-jaar intervallen uit Kuhn's studie. Of de geobserveerde
regressie 'echt' is kan uitgemaakt worden door haar te vergelijken met de korte termijn stabiliteit van het MJI zoals die bekend
is uit de test-hertest resultaten van de controlegroep uit beïnvloedingsstudies, zoals de studie van Tunel (1966). Bij 12-13
jarigen vond Tunel in zijn controlegroep bij hermeting dat 24%
van de individuen een lager oordeelsniveau, zoals gemeten met het
MJI, had. De resultaten uit de genoemde drie studies kunnen dus
niet als dwingende indicatie tegen de juistheid van Kohlberg's
theorie gebruikt worden. Rest e.a. (1978) vermelden in hun tabel
8
resultaten met betrekking tot individuele ontwikkelingsverlopen van nog twee studies. Een ongepubliceerde studie van Blatt
en Kohlberg uit 1973 leverde bij tien 12-jarigen met een hertestmterval van één jaar zes personen die geregredieerd waren. Een
aantal dat, voor de theorie, vervelend groot is. De tweede studie,
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waaruit Rest e.a. tot nu toe ongepubliceerde gegevens met betrekking tot individuele verlopen rapporteren, is de al vermelde studie van White e.a. (1978). In dit op de Bahama-eilanden verrichte
onderzoek werd over een interval van twee jaren bij een groep van
86 personen tussen 8 en 17 jaar slechts 8% regressors gevonden.
Bovenstaande onderzoeken hebben alle moreel oordeelsniveau
gemeten met behulp van het MJI. Rest (1975) en Rest e.a. (1978)
geven resultaten uit een onderzoek waarbij personen tussen de
veertien en zeventien jaar met twee-jaarlijkse intervallen twee
maal hertest zijn en het moreel oordeelsniveau gemeten'is met de
P-score van de DIT. Als veranderaars werden die individuen gerekend die bij hertest meer dan één meetfout hoger of lager scoorden dan hun beginscore. In alle onderzochte subgroepen was een
behoorlijk percentage stijgers ( 39%); het percentage dalers lag
tussen de 6 en 16%, met een uitschieter van 39% voor een leeftijdsgroep tussen 19 en 21 jaar. Het feit, dat in beide bovenstaande studies regressoren werden gevonden, die niet verklaard
kunnen worden door te verwijzen naar de onbetrouwbaarheid van de
test, is evidentie tegen de juistheid van de bewering dat moreel
oordeelsontwikkeling gekenmerkt wordt door een irreversibele progressie, en/of evidentie tegen de validiteit van de DIT.

2.3.1.2

Sequentiële
het moreel

analyses
oordeel

van het ontwikkelingsverloop

van

De zoeven besproken longitudinale verlopen zijn gebaseerd op
gegevens van bepaalde steekproeven. Het is de vraag hoe generaliseerbaar ze zijn. Kohlberg's theorie voorspelt immers een universeel geldige ontwikkelingssequentie. Schale (1965) stelt dat iedere meting in een longitudinaal onderzoek niet alleen van de 'leeftijd' van het onderzochte subject afhangt, maar ook van het 'cohort' waartoe het behoort en van het 'tijdstip' waarop de meting
plaatsvindt. Baltes (1968) heeft erop gewezen dat telkens twee
van deze drie factoren de waarde van de derde factor vastleggen.
Twee studies rapporteren sequentiële analyses: de studie van White
e.a. (1978) op de Bahama-eilanden, en de studie van Rest e.a.
(1978) bij Amerikaanse jongelui tussen dertien en tweeëntwintig
jaar. Bij deze laatste studie blijkt uit een leeftijd χ cohort
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variantie-analyse significante 'effecten' voor de factor 'leef
tijd', en voor de interactie 'leeftijd' χ 'cohort'. Er is geen
cohort-effect. Uit een 'tijd-sequentiële analyse' blijken significante effecten voor 'leeftijd' en 'meettijdstip'. Soortgelijke
resultaten rapporteren White e.a. voor de Bahama's, zij het dat
zij geen significantie-toetsing maar een grootte-schatting verrichtten van het leeftijd-'effect', het cohort-'effect', en het
meettijdstip-'effect'. Er was geen cohort χ leeftijd interactie.
Al deze gegevens tonen aan dat, ofschoon in het algemeen kwan
titatieve gegevens met betrekking tot het moreel oordeelsniveau
per leeftijdsgroep en met betrekking tot de snelheid van het ont
wikkelingsverloop niet gegeneraliseerd mogen worden over cohorten,
het geobserveerde ontwikkelingsverloop van het moreel oordcel
steeds in de richting van de 'hogere' niveaus is. Bovendien is de
geobserveerde toename in moreel oordeelsniveau duidelijk afhanke
lijk van maatschappelijke gebeurtenissen, hetgeen blijkt uit het
bestaan van een meettijdstip-'effect'. Bovenstaande constaterin
gen zijn niet strijdig met Kohlberg's theorie, die immers geen
uitspraken doet over de precieze leeftijd waarop een moreel oor
deelsniveau bereikt wordt.
2.3.1.3

Cross-seationeel
moreel
oordeel

onderzoek

naar de ontwikkeling

van

het

Vanwege de reële mogelijkheid op cohort-effecten, respectievelijk cohort χ leeftijd interacties is de cross-sectionele metho
de ongeschikt om het ontwikkelingsverloop van het morele oordeel
te onderzoeken, zelfs indien alle problemen rond de steekproef
trekking opgelost zouden zijn. Terecht stellen Rest e.a. (1978,
pag. 265) dat cross-sectionele data slechts nuttig zijn indien
a priori hypothesen over de groepsverschillen eraan getoetst wor
den, of vermoedens geëxploreerd. Zo exploreren zij, aan de hand
van een groot aantal ongepubliceerde studies, het vermoeden dat
het aantal jaren dat een persoon een schoolopleiding gevolgd
heeft, een belangrijke determinant is van het moreel oordeelsniveau op volwassen leeftijd. Cross-sectionele gegevens met betrekking tot MJI-scores worden gegeven door Kohlberg, 1969, pag. 384,
285) en Kohlberg & Kramer (1969, pag. 105). We gaan niet nader
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op data van dit type in.
2.3.1.4

Onderzoek
chie

tussen

naar de аагмеггдЬега
de morele

van een lineaire

hiérar-

oovdeelstypen

1

Kohlberg s theorie postuleert eigenlijk een ontwikkelingscontinuüm waarlangs de zes morele oordeelstypen in de volgorde 1 t/m 6
geordend zijn. Ofschoon het postulaat van een continuüm strijdig
lijkt met het postulaat van de oordeelstypen, is het dat toch
niet. Kohlberg (1958) heeft in zijn dissertatie aanvankelijk meer
dan 6 typen onderscheiden, maar op grond van hun frequentie van
optreden heeft hij met slechts 6 typen verder gewerkt. Bovendien
impliceert het gebruik van de 'moral maturity score' ook een onderliggend continuüm.
In zijn proefschrift heeft Kohlberg (1958) dit onderliggende
continuüm opgevat als een Guttman-schaal. Kohlberg voorspelde derhalve dat de matrix van gelijkenissen tussen de oordeelstypen een
simplex-structuur zou vertonen. Dit bleek ten naaste bij zo te
zijn (zie Kurtines & Greif, 1974, tabel 3). Naast de kritiek van
Kurtines en Greif (1974), dat deze correlatie-matrix geen uniek
bewijsmateriaal was omdat ook de volgorde 2-1-4-3-6-5 door deze
gegevens gesteund werd, en dat de steekproef waarop de correlatiematrix gebaseerd was dezelfde was als die gebruikt was voor de constructie van het MJI, is er ook fundamentele kritiek mogelijk. De
gehanteerde gelijkenismaat, in casu een correlatiecoëfficient,
was gebaseerd op de mate waarin een persoon in de MJI-situatie
argumenten van een bepaald oordeelsniveau gebruikte. Deze gebruiksfrequenties vormen helemaal geen cumulatieve schaal sensu Guttman;
slechts het begrip van de argumentatie op een bepaald niveau vormt
een cumulatieve schaal (Kohlberg, 1969). Toch is het door Kohlberg
gevonden patroon van preferentie-relaties tussen de oordeelstypen
ook met andere instrumenten gevonden (Davison, Robbins & Swanson,
1978; L m d , 1978). De theoretische verklaring van dit relatiepatroon is echter pas gegeven door Davison (1977).
Davison veronderstelt dat zowel personen als oordeelstypen gelocaliseerd zijn op één (ontwikkelings)-dimensie. Bij elk oordeelstype wordt een ééntoppige preferentie-functie verondersteld, en
de voorkeur van een persoon voor een bepaald argumentatietype is
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een functie van de euclidische afstand tussen de schaalwaarden
voor persoon en dat argumentatietype. Zich baserend op het werk
van Ross en Cliff (1964) toont Davison o.a. aan, dat de punten
die de oordeelstypen representeren, na principale componenten
analyse, een halve cirkel in een twee-dimensionele ruimte zullen
vormen, en dat de intercorrelatiematnx tussen de oordeelstypen,
mits gerangschikt in de volgorde 1 t/m 6, een simplex-achtige
structuur vertoont. Uiteraard zal schaling van oordeelstypen via
een afstandsmodel een éên-dimensionele oplossing moeten opleveren
waarbij de oordeelstypen in de volgorde 1 t/m 6 geschaald zi]n.
Onderzoek van Davison, Robbins en Swanson (1978), gebaseerd op de
data van 160 personen met betrekking tot de DIT, confirmeert duidelijk de predicties met betrekking tot de factoranalyse; de resultaten van een metrische meer-dimensionele ontvouwing volgens
Schönemann resulteerde in twee dimensies, waarvan de eerste echter een bijna drie maal zo grote eigenwaarde heeft als de tweede.
Langs deze eerste dimensie lagen de oordeelstypen in de verwachte volgorde.
Een andere, zover mij bekend, nog niet gebruikte methode om
de veronderstelde lineaire hiërarchie in het begrijpen van argumenten kenmerkend voor de diverse oordeelstypen aan te tonen, is
de ordeningstheoretische methode van Bart en Krus (1973), uitgewerkt door Van Leeuwe (1974) tot 'item tree analysis'. Roeders
en Heymans (1977) gebruikten deze techniek met succes bij het valideren van een ontwikkelingssequentie van geluksopvattingen. Deze techniek verdient de voorkeur boven scalogramanalyse, omdat
eventuele met-lineaire hiërarchieën gedetecteerd worden.
2.3.Ρ

De relabre
nitveve

tussen moreel
ontwikkeling

oordeelsniveau

en moeau

van

oog-

Kohlberg ziet, net als Piaget, morele ontwikkeling als een ge
volg van de interactie tussen cognitieve ontwikkeling en sociale
ervaringen. Derhalve is cognitief ontwikkelingsniveau conditioneel
gerelateerd aan moreel oordeelsniveau. Meer specifiek: het bereikt
hebben van het niveau van concrete operaties is een noodzakelijke,
maar niet voldoende voorwaarde voor het bereiken van het conven
tionele morele denken (stadium 3 en 4); en het bereikt hebben van
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het niveau der formele operaties is een noodzakelijke, maar niet
voldoende voorwaarde voor het bereiken van het niveau der begin
selen-moraliteit (stadium 5 en 6). Een uitvoerige afleiding is
te vinden in een publicatie van Kuhn, Langer, Kohlberg & Haan
(1977, p. 136 e.V.).
Steun voor beide predicties komt uit onderzoek waarin de ge
gevens met betrekking tot moreel oordeelsniveau en cognitief ont
wikkelingsniveau in een kruistabel worden gebracht, en vervolgens
wordt nagegaan of de 'ongeoorloofde' combinaties 'tenminste conven
tioneel moreel denken bereikt hebben & niveau van concrete opera
ties niet bereikt hebben' respectievelijk 'beginselen-moraliteit
hanteren en niet formeel operationeel kunnen denken' inderdaad
ontbreken. De resultaten uit de onderzoeken van Tomlinson-Keasy
& Keasy (1974) en van Kuhn е.a. (1977) steunen bovenstaande pre
dicties, zij het dat natuurlijk rekening gehouden moet worden
met de onbetrouwbaarheid van de gebruikte instrumenten. Kuhn е.a.
(1977) melden bovendien dat de relatie tussen logische operaties
en moreel oordeelsniveau blijft bestaan na uitpartialisering van
psychometrische intelligentie; morele en cognitieve ontwikkeling
kunnen dus niet gezien worden als parallelle, maar onafhankelijk
verlopende processen. Soortgelijke conclusies trekt Keasy (1975).
Natuurlijk is de formulering van de beide bovengenoemde predic
ties erg grof: het niveau van concreet operationeel denken is
niet iets wat van het ene moment op het andere bereikt wordt,
maar dat in substappen (de diverse conservaties, seriatie, de di
verse soorten multipele klassificatie) bereikt wordt. De vermel
de onderzoeken richten zich in hun exploratieve doelstelling dan
ook op het preciseren van de veronderstelde conditionele relatie
tussen cognitieve en morele ontwikkeling.
Uit het bovenstaande volgt ook, dat iemands cognitief ontwik
kelingsniveau het plafond bepaalt van zijn morele ontwikkeling.
Derhalve zullen de effecten van een morele oordeelsstimulering
afhangen van iemands cognitief ontwikkelingsniveau. Een onderzoek
van Faust & Arbuthnot (1978) toetste deze hypothese. Relatief
'zuivere' stadium 3 leerlingen van een middelbare school, waarvan
sommigen op het niveau van concrete operaties redeneerden, en
anderen tenminste enige tekenen van de verwerving van formeel30

operationeel denken vertoonden, kregen vijf weken lang wekelijks
een moreel stimuleringsprogramma aangeboden, dan wel vormden de
controlegroep. Een covariantie-analyse met psychometrische intelligentie als covariabele, op de veranderingsscores met betrekking
tot moreel oordeel, bracht naast een overall-effect van het programma en van cognitief ontwikkelingsniveau ook het veronderstelde ATI-effect aan het licht. Bovendien bleek, dat het effect van
het stimuleringsprogramma haast uitsluitend te zien was bij de
formeel-operationele personen.
2.3.3

De relatie
nemings

tuseen moreel
ontwikkeling

oordeelsniveau

en niveau

van

rol-

In vroegere publicaties stelt Kohlberg (1969) dat morele oordeelsniveaus toepassingen zijn van rolnemingsprocessen op morele
inhouden. Dit leidt ertoe rolnemingsniveaus als een noodzakelijke
maar niet voldoende voorwaarde voor bepaalde moreel oordeelniveaus
te zien. In zijn laatste presentatie van zijn theorie blijft
Kohlberg (1976) bij dit standpunt, maar voegt er tevens nog iets
aan toe: aan rolneming en moreel oordeel zouden gemeenschappelijke 'socio-morele perspectieven' ten grondslag liggen.
Rolneming is vanuit een groot aantal gezichtspunten onderzocht.
Om evidentie te verkrijgen ten aanzien van de door Kohlberg's theorie veronderstelde relatie, dienen beide variabelen vanuit ditzelfde framework onderzocht te worden. Bovendien dient het onderzoek naar de voorwaardelijkheid van rolneming voor moreel oordeelsniveau te bestaan uit het zoeken naar het eventuele voorkomen van
ongeoorloofde combinaties van waarden met betrekking tot beide
variabelen. In Kurdek's uitvoerige overzicht (Kurdek, 1978) zijn
slechts twee studies die hieraan voldoen. De eerste is een studie
van Selman (1971), waarin bij 8-10 jarigen onderzocht werd of reciproke rolnemingsvaardigheid conditioneel is aan het moreel oordeel
op conventioneel niveau (stadium 3 en 4). Selman stelde vast dat
er 8 van de 60 personen de ongeoorloofde combinatie 'conventioneel oordelen én niet-reciprook rolnemen' voorkwam bij gebruik
van een rolnemingstaak waarbij een spelstrategie van een ander
voorspeld moest worden. Bij een tweede rolnemingstaak, waarbij
uit een reeks van zeven plaatjes, die samen een verhaal vormen,
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vier plaatjes worden genomen en het kind gevraagd wordt te zeg
gen wat de karakters in deze serie aan het doen zijn, werden zes
kinderen gevonden die de ongeoorloofde combinatie vertoonden.
Kuhn heeft in een ongepubliceerde studie (volgens mededeling van
Kurdek, 1978, pag. 9) aangetoond, dat wanneer de rolnemingstaak
niet gericht is op het voorspellen van de spel-strategie van een
ander, geen ongeoorloofde combinaties optreden. Of de zes onge
oorloofde gevallen bij taak 2 volledig verklaard zijn door te wij
zen op de onbetrouwbaarheid in de gebruikte meetinstrumenten, is
niet duidelijk. Overigens vond Selman bij een hertest na een jaar
van tien der op beide variabelen laagst scorende kinderen, dat de
twee die conventioneel moreel oordeelsniveau bereikten ook reciproke rolneming (op beide taken) waren gaan vertonen.
Afgaan op de hoogte van een samenhang tussen rolnemingsmaten
en moreel oordeelsmaten, zoals Kurdek (1978, tabel 1) doet, acht
ik niet ter zake als getoetst wordt, of de (binaire) variabele A
conditioneel gerelateerd is aan de (binaire) variabele B: uitslui
tend (significant) negatieve waarden van een of andere maat voor
de samenhang tussen A en В falsifiëren deze predictie. Kurdek
(1978) verdoezelt juist het bewijsmateriaal als hij in zijn tabel
1 uitsluitende gekwadrateerde correlatie-coëfficiënten opneemt.
De hoogte van een eventuele correlatie tussen A en В zal sterk
afhangen van de ontwikkelingsverschuiving tussen beide en de leef
tijd van de betrokken proefpersonen.
2.3.4

De beïnvloedbaarheid

van het

moreel

oordeelsmveau

Twee soorten studies geven informatie over de beïnvloedbaarheid van de ontwikkeling van het morele oordeelsniveau. Allereerst zijn dat die studies, waarin de onderzoeker intentioneel
de omgeving van een individu manipuleert om de effecten van deze
manipulaties op het moreel oordeelsniveau te onderzoeken. Deze
manipulaties zijn meestal kortdurend van aard. De resultaten van
deze studies worden in 2.3.4.1 besproken.
De tweede groep onderzoeken heeft betrekkkmg op de relatie
tussen aspecten van bestaande omgevingen en moreel oordeelsniveau. Deze omgevingen zijn meestal door opvoeders geconstrueerde
omgevingen. Deze studies worden besproken m 2.3.4.2.
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De theoretische achtergrond van alle studies naar de beïnvloedbaarheid van de moreel oordeelsontwikkeling wordt gevormd
door assumptie 3.1 (sectie 2.2.2), dat de oplossing van moreel
cognitieve conflicten de motor van de morele ontwikkeling is.
2.3.4.1

Effecten
van geaonstrueerde
deelsniveau

omgevingen

op moreel

oov-

De inductie van moreel cognitieve conflicten wordt gerealiseerd via procedures die 'structuur-menging' veroorzaken (zie ook
2.2.3.2). Prototypisch is het onderzoek van Turiel (1966). Hij
confronteerde 12-14 jarige jongens met morele dilemma's, en vroeg
hen om de rol van de hoofdpersoon uit dat dilemma te spelen terwijl deze advies vraagt aan twee vrienden. De twee vrienden geven
inhoudelijk tegengestelde adviezen. De proefleider speelde de
rol van beide vrienden. Afhankelijk van de conditie, waaraan de
betreffende jongen was toegewezen, lag het moreel argumentatieniveau van de beide vrienden ofwel op één niveau beneden dat wat
de betreffende jongen had (-1 conditie), of op één, dan wel twee
niveaus erboven (+1, +2 conditie respectievelijk), Zoals verwacht,
bleek de +1 conditie te leiden tot een (geringe) toename in moreel
oordeelsniveau, terwijl de +2 conditie niet verschilde van de controlegroep die geen speciale aandacht kreeg.
Een aantal kenmerken van deze studie van Turiel (1966) is ook
te vinden in verdere studies op dit gebied: (a) het gebruik van
het pretest-posttest control-group design (Campbell & Stanley,
1963), (b) het gebruik van veranderingsscores in de analyse, en
(c) het gebruik van een rollenspelsituatie om de persoon te confronteren met morele argumentaties van een bepaald niveau. Ofschoon
het gebruik van verschilscores in het algemeen valt af te raden, en
ook meestal niet nodig is (Cronbach & Furby, 1970) , heeft het in
de hier besproken onderzoeken samen met het geringe aantal personen per conditie (tussen 12 en 39 personen) tot gevolg, dat de
gevonden effecten niet onbelangrijk klein zijn.
Tracey en Cross (1973) repliceerden de resultaten van Turiel
(1966) met betrekking tot de positieve effecten van een +1 'behandeling' . Tevens vinden zij bij hun onderzoeksgroep, die tussen de
12 en 15 jaar oude jongens bevat, dat het effect van deze stimule33

ring uitsluitend aan te tonen is voor de personen op pre-conventioneel niveau. Verondersteld kan worden, zoals de onderzoekers
ook doen, dat de conventioneel-redenerende personen aan een plafond zitten, omdat Z13 een van de voorwaarden voor morele progressie naar de beginselenmoraliteit namelijk formeel-operationeel denken nog niet verworven hebben. Het ontbreken van een maat
voor formeel-operationeel denken maakt dat deze veronderstelling
niet verder hard gemaakt kan worden.
Arbuthnot (1975) liet paren psychologie-studenten tussen de
17 en 21 jaar in een rollenspel trachten elkaar te overtuigen
wat de hoofdpersoon uit een moreel dilemma moet doen. Afhankelijk
van het soort argumenten dat iemands opponent hanteert, wordt deze persoon blootgesteld aan argumenten boven zijn oordeelsniveau,
dan wel argumenten die op zijn eigen niveau of daar beneden liggen. Er waren twee controlegroepen, één die een schriftelijk verslag kreeg van de beste argumenten uit zo'η rollenspel, en één
die een ongerelateerde activiteit verrichtte. Bovendien waren er
twee nametingen, éën onmiddellijk na afloop van het rollenspel
en een meting van moreel oordeelsniveau na een week. Het bleek,
dat debat met een opponent die argumenten van gelijk of lager niveau gebruikte geen effect sorteerde, terwijl debat met een opponent die op hoger niveau dan zijn partner argumenteert, het moreel oordeelsniveau van deze partner omhoog brengt. Bij de nameting na een week was dit effect zelfs duidelijker aanwezig dan
bij de onmiddellijke nameting.
Arbuthnot's (1975) onderzoek bevestigt wat in studies met
een design dat minder intern valide is (Blatt & Kohlberg, m druk;
Hickey, 1972) wordt gesuggereerd, namelijk dat discussie over morele dilemma's met personen die in hun morele ontwikkeling verder
zijn dan de betreffende, diens morele ontwikkeling kunnen stimuleren.
De tegenwerping zou gemaakt kunnen worden, dat de personen
in bovenstaande studies slechts meningsverandering en geen verandering in moreel-cognitieve structuur laten zien. Dit is een veel
genoemd bezwaar van aanhangers van een sociale leertheorie (Bandura & McDonald, 1963). Keasy (1973) heeft bij jongens en meisjes
uit de 5e en бе klas GLO nagegaan hoe beide variabelen beïnvloed
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worden door vier factoren, te weten (a) presentatie van éénzijdig
versus tweezijdig advies van 'vrienden', (b) type beïnvloedingsargumentatie (resp.: geen beïnvloeding, alleen opinies, O-conditie, +l-conditie), (c) niveau van moreel oordeel op de pretest
(niveau 1, 2, 3 ) , en (d) tijdstip van nameting (na een dag versus
na twee weken). Zoals verwacht werd opinieverandering vooral gevonden bij éénzijdige presentatie van adviezen. Uit het feit dat
beide variabelen, opinieverandering en verandering in morele argumentatie, enerzijds door verschillende factoren beïnvloed worden
en anderzijds zowel bij de onmiddellijke als de uitgestelde nameting niet-significant met elkaar correleren, kan geconcludeerd
worden dat beide inderdaad verschillen, en andere aspecten van de
beïnvloeding laten zien.
Op de onmiddellijke nameting blijkt alleen de +l-conditie tot
een verhoging van de moreel oordeelsscores te leiden. Tevens
blijkt dit effect voor de stadium 3 personen kleiner, dan voor
de stadium 1, respectievelijk 2 personen. Tot zover zijn de resultaten van Keasy's studie in overeenstemming met de hierboven beschreven overige studies. Echter, bij de uitgestelde nameting (na
twee weken) blijkt er een even groot positief effect van alle
drie de beïnvloedingscondities ten opzichte van de controlegroep
die geen beïnvloeding heeft ondergaan. Keasy maakt plausibel, dat
in alle drie beïnvloedingscondities gelijktijdig twee processen
een rol spelen: een model-leer proces waarvan de invloed over tijd
vervaagt, en een verstoring van het moreel-cognitieve evenwicht
die gevolgd wordt door een geleidelijke herorganisatie.
Keasy's bevindingen brengen een tweetal desiderata voor de opzet van beïnvloedingsstudies op het terrein van de moreel oordeelsontwikkeling scherp naar voren. Op de eerste plaats is het noodzakelijk de validiteit van de metingen van de afhankelijke variabele 'moreel-cognitieve structuur' beter te waarborgen door transfer van de eventueel veranderde cognitieve structuur naar diverse inhoudsgebieden en/of in de tijd vast te stellen. Op de tweede
plaats is het noodzakelijk om tijdens de beïnvloeding en gedurende enige tijd daarna zodanige metingen te verrichten, dat, minder
indirect dan uit de effecten van de beïnvloeding op de betrekkelijk massieve variabele 'moreel-cognitieve structuur', geconclu35

deerd kan worden dat het betrokken individu inderdaad een moreel
cognitief conflict heeft ervaren. Voorstellen voor mogelijke technieken zijn recent ontwikkeld in samenwerking met collega Hoeders
(Heymans & Roeders, 1978; Roeders & Heymans, 1978).
Ondanks de gebrekkige inzichten m de precieze werking van het
ontwikkelingsmechanisme, propageert de groep rondom Kohlberg de
invoering van 'moral education'-programma's in scholen en instituten (Colby, Kohlberg, Fenton, Speicher-Dublin & Lieberman, 1975;
Galbraith & Jones, 1976; Wasserman, 1976). Tevens vindt er al onderzoek plaats naar factoren die de effecten van dergelijke trainingsprogramma's kunnen optimaliseren (Schuhler, 1978).
2.3.4.2

De invloed
van habituele
van het moreel
oordeel

omgevingen

op de

ontwikkeling

In de vorige sectie is nagegaan of speciaal voor dat doel geconstrueerde omgevingen inderdaad de morele ontwikkeling kunnen
beïnvloeden. De dagelijkse settingen, waarin mensen met elkaar
op een bepaalde manier omgaan, geven echter gewoonlijk vorm aan
ervaringen die de morele ontwikkeling beïnvloeden. Ofschoon de
psychologie nog steeds weinig aandacht schenkt aan deze habituele
omgevingen, is de laatste jaren een stijgende belangstelling voor
de studie van buiten het laboratorium gelegen omgevingen (Moos,
1976; Bronfenbrenner, 1977).
Vanuit het standpunt van een observator gezien leeft ieder
mens op elk tijdstip m meerdere, in elkaar genestelde omgevingen,
die bovendien op meervoudige wijze te karakteriseren zijn. Bij
de keuze van een omgevingsbeschrijving dienen mijns inziens altijd
de volgende twee overwegingen een rol te spelen. Op de eerste
plaats dient het beschrijvingssysteem aan te sluiten bij het doel
dat deze beschrijving moet vervullen. In de psychologie is dat
doel in het algemeen het verklaren van gedrag; in het onderhavige geval: het verklaren van de ontwikkeling van het moreel oordeel. Derhalve dient het beschrijvingssysteem idealiter voort te
vloeien uit een theorie over het betreffende verschijnsel; hier:
Kohlberg's theorie over de morele ontwikkeling. Alleen op die manier wordt gegarandeerd dat empirische relaties tussen omgevingsaspecten en het psychologisch verschijnsel begrijpelijk kunnen zijn.
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Een tweede overweging bi] de keuze voor een bepaalde omgevingsbeschrijving heeft betrekking op de mate van 'proximaliteit'
versus 'distaliteit' van de te beschrijven omgeving. Een omgeving
wordt des te distaler genoemd, naarmate zij, vanuit een bepaald
theoretisch standpunt, verder verwijderd is van de directe ervaring van, interpretatie door, of betekenis voor een actor (Jessor
& Jessor, 1973). De meest proximale omgeving komt overeen met het
begrip 'situatie-definitie' (Stebbins, 1969; Ball, 1972). Een belangrijke reden voor het onderscheid van situaties naar hun distaliteit is, dat onderscheiden distale omgevingen zich onderscheiden kunnen ontwikkelen. De relatie tussen onderscheiden distaliteitsmveaus van 'eenzelfde' omgeving kan slechts binnen een specifieke theorie aangegeven worden.
Bovenstaande criteria worden nog weinig gebruikt. Nu leidt
dit ook niet tot een gebrek aan overzicht, want er zijn slechts
weinig studies naar de relatie tussen omgevingsaspecten en moreel
oordeelsniveau binnen een cognitief-structurele aanpak. Toch is
er wel al verwarring. Enerzijds typeert Kohlberg omgevingen in
termen van 'role-takmg opportunities', anderzijds stelt hij dat
de oplossing van moreel-cognitieve conflicten die naar aanleiding
van interacties met die omgeving door een individu ervaren worden,
de motor is van de morele ontwikkeling. De eerste typering van de
omgeving is op een veel distaler niveau dan de laatste, die erg
proximaal is. Aanwijzingen voor de constructie van omgevingen,
die geacht worden de morele ontwikkeling te stimuleren, zullen
eerder op een betrekkelijk distaal niveau gegeven worden (bijvoorbeeld in handleidingen voor stimuleringsprogramma's).
Kohlberg en zijn medewerkers hebben een tweetal pogingen ondernomen om een bestaande organisatie (respectievelijk een gevangenis en een middelbare school) om te vormen in een 'just community' , in de verwachting dat het moreel oordeelsniveau van de participanten zou stijgen. De omvorming droeg vooral het karakter
van het geven van beslissingsmacht aan de participanten over zaken die hen betroffen. In beide gevallen worden enige effecten
gemeld (Kohlberg, Scharf & Hickey, 1978; Kohlberg, Wasserman &
Richardson, 1978), die echter voornamelijk gebaseerd blijken op
een waardering van wat er in het betreffende instituut sinds zijn
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omvorming veranderd is.
Verder zi]n er een aantal studies met een meer exploratief
karakter, zoals die van McCann & Bell (1975) die vonden dat leerlingen van een Freinet-school een hoger moreel oordeelsniveau
hadden dan leerlingen van traditionele 'parochial schools'. Een
soortgelijke bevinding melden Clinchy, Lief & Young (1977) met betrekking tot het verschil tussen een traditionele en een progressieve middelbare school.
Een zeer oorspronkelijke studie is verricht door Portele
(1978). Hi] analyseert de methodologieën die in diverse wetenschappen gebruikelijk zijn als systemen van morele reguleringen voor
het wetenschappelijk handelen, en leidt af dat de standaardiseringsgraad van de voor een wetenschapsgebied typische methodologie negatief gerelateerd moet zijn aan het moreel oordeelsniveau
van de wetenschappers in dat gebied. In het onderzoek waren 4 6
wetenschappers betrokken uit vier wetenschapsgebieden: politicologie/sociologie, germanistiek, scheikunde en electrotechmek. De
standaardiseringsgraad werd vastgesteld op basis van een oordeel
(paarsgewijze vergelijkingen) van experts op het gebied van wetenschapsbeleid. Politicologie kreeg de laagste score, en electrotechmek de hoogste. Moreel oordeel werd gemeten m.b.v. de m-u-t.
Inderdaad bleek er een correlatie van -.57 te bestaan tussen de
standaardiscrmgsgraad van een gebied en het moreel oordeel van
de daar werkzame personen.
De bovenstaande studies maken in meerdere of mindere mate
slechts gebruik van betrekkelijk globale omgevingskarakteriseringen. Heymans (1976) heeft op grond van een analyse van wat er verondersteld wordt te gebeuren bij de oplossing van sociaal-cognitieve conflicten, voorgesteld omgevingen te karakteriseren naar
(a) de mate van hun conflict-inducerend potentieel en (b) de mate van hun conflict-oplossend potentieel. Kenmerk a geeft de mate
aan waarin de omgeving het individu gelegenheid geeft sociaalcognitieve conflicten te ervaren, bijvoorbeeld door het individu
met paradoxen te confronteren. Kenmerk b geeft aan in welke mate
een omgeving de aandacht van het individu vestigt op door hem tot
nu toe weinig relevant geachte, maar toch potentieel cognitief
conflict reducerende elementen in een handelingssituatie. Zie

38

voor een eerste poging om een op deze ideeën gebaseerd instrument
om de 'ontwikkelingsdruk' van een omgeving te meten te construeren, Heymans & Hoeders (1976). De geringe dichtheid in de tijd
van de gezochte ontwikkelingsbevorderende ervaringen bij de onderzochte groep 4e en 5e klassers bleek een hinderpaal voor een
uitgebreide validering van het instrument. Echter in een studie
naar de effecten van een stimuleringsprogramma op onder andere
rolneming is een nieuwe versie van het instrument ter meting van
de ontwikkelingsdruk ingebouwd, en zoals nog bericht zal worden
(Hoeders, in voorbereiding) gedraagt dit instrument zich zoals
theoretisch verwacht mag worden.
Het zal uit bovenstaande duidelijk zijn, dat adequate omgevingsbeschrijvingen slechts gebaseerd kunnen zijn op een nauwkeurige analyse van ontwikkelingsbevorderende processen. Zoals aan
het einde van de vorige sectie gesteld werd zijn deze analyses nog
slechts in geringe mate voorhanden.
2.3.5

De universaliteit

van de moreel

oordeelstypen

Kohlberg claimt, dat de door hem onderscheiden oordeelstypen
in iedere cultuur kunnen voorkomen. Hij heeft geprobeerd deze
claim 'hard' te maken door empirische gegevens te presenteren met
betrekking tot moreel oordeelsniveaus van diverse leeftijdsgroepen in een tiental culturen (Kohlberg, 1969). Dezelfde oordeelsstadia worden overal gevonden, met dien verstande dat stadia 5
en 6 in niet-westerse culturen haast nooit gerapporteerd worden.
Dit zou als een aantasting van de universaliteitsclaim gezien kunnen worden, maar de theorie kan dit verklaren door te stellen dat
er in die culturen dan kennelijk boven een bepaald oordeelsniveau
geen ontwikkelingsdruk meer is.
Naar mijn mening zijn empirische data van bovenbedoelde aard
ongeschikt om iets over de geldigheid van deze claim te zeggen.
Toepassing van het MJI, of DIT of m-u-t impliceert a priori al
dat er moreel oordeelstypen gevonden zullen worden: de van een
persoon verkregen responses worden namelijk uitsluitend tot typen
getransformeerd. Het is een empirische vraag welke oordeelstypen
met welke frequentie zullen voorkomen in een bepaalde cultuur.
Daarmee is het probleem herleid tot de vraag of er in het aan
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het MJI (en de overige instrumenten) ten grondslag liggende scoringssysteem geen cultuur-specifleke elementen zitten. Ofschoon
Kohlberg (1971) deze culturele specificiteit ontkent, kan Simpson
(1974), mede op grond van een aantal feiten uit de culturele anthropologie, het aannemelijk maken dat sommige van de 'issues'
waarop het sconngssysteem gebaseerd is in bepaalde culturen
niet bestaan. Dat lijkt de geldigheid van de universaliteitsclaim in te perken tot bijvoorbeeld de westerse cultuursfeer. Echter, dan zijn er nog de problemen die betrekking hebben op de inhoud van stadium 6. Kohlberg stelt dat het 'rechtvaardigheidsbeginsel' het relatieve eindpunt is van de morele ontwikkeling. Dit
is echter philosophisch zeer omstreden (Alston,1971 ; Trainer,
1977; Hintjes & Spiecker, 1978) .
2.4

Evaluatie van Kohlberg's theorie over de ontwikkeling van
het moreel oordeel

Eerst wordt de plausibiliteit van de theorie in het licht van
de gepresenteerde empirische gegevens nagegaan. Vervolgens worden
een aantal knelpunten die vooral conceptueel van aard zijn besproken. De¿e bespreking mondt uit in een formulering van desiderata
voor onderzoek naar de ontwikkeling van het morele denken.
2.4.1

De plausibilitett

van de Ыгеогге,

gezien

vanutt

de

етрггге

Confrontatie van predicties uit Kohlberg's theorie met empi
rische gegevens levert geen duidelijke aanwijzingen tegen de vali
diteit van de theorie op. De meeste predicties vinden een behoor
lijke steun in de empirie, zoals het in sectie 2.3 gepresenteerde
bewijsmateriaal laat zien. Nu het nomologisch netwerk rond het
construct 'ontwikkelingsniveau van moreel oordeel' empirisch ge
repliceerd is kunnen worden (althans grotendeels), zou ook, vol
gens de methodologische spelregels, geconcludeerd mogen worden
dat het MJI (en ook de andere hiervan afgeleide meetinstrumenten)
een behoorlijke dosis construct-validiteit bezit. De enige inper
king die waarschijnlijk geldt, is dat deze validiteit slechts be
staat voor een individu dat deel uitmaakt van een westers-mdustriële samenleving, en voor de eerste 4 à 5 moreel oordeel-stadia.
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De gevolgtrekking, dat Kohlberg's theorie valide zou zijn,
uitsluitend baseren op theorie-geleid verzameld, empirisch bewijsmateriaal, veronderstelt dat de fundamentele uitspraken van de
theorie ook empirisch falsifleerbaar zijn. In de volgende sectie
worden enige twijfels dienaangaande geuit.
2.4.2

Enkele

knelpunten

Een door Kohlberg steeds weer herhaald kernpunt van zijn theorie is, dat er moreel oordeel-stadia bestaan. Morele ontwikkeling
zou bestaan uit het stapsgewijs doorlopen van een vaste sequentie
van deze stadia. Ondanks de in 2.3 gepresenteerde gegevens heb ik
een drietal problemen met deze bewering.
Het eerste probleem bestaat in de onmogelijkheid om de bewering, dat er moreel oordeel-stadia bestaan, te falsifiëren met behulp van empirische gegevens die verkregen zijn met behulp van
het MJI, of andere instrumenten die op het scoringssysteem van
het MJI gebaseerd zijn. Ik twijfel niet a priori aan het bestaan
van ontwikkelingsstadia, zoals Mönks (1978) kennelijk doet. Alleen, bij onderzoek van moreel oordeels ontwikkeling met behulp
van het Kohlberg-instrumentarium, kunnen we niet anders dan moreel
oordeel-stadia 'zien', omdat we een bril opgezet hebben die alle
binnenkomende informatie transformeert tot oordeel stadia. De
vraag naar de sequentialiteit der stadia lijkt wel zinvol empirisch te onderzoeken.
Een tweede probleem dat ook betrekking heeft op de bewering
dat er moreel oordeel-stadia bestaan, heeft te maken met de horizontale structuur (Wohlwill, 1973) van de stadia. Kortom, met de
vraag 'waaruit bestaan nu precies de moreel-cognitieve structuren
die de stadia inhoud geven'; 'welke zijn de elementen die in deze structuren een rol spelen', en (vooral) 'welke is hun interrelatie' . In Kohlberg's theorie moeten we genoegen nemen met verbale beschrijvingen, die erg globaal zijn.
Het derde probleem tenslotte heeft betrekking op de pretentie
van Kohlberg's theorie, dat moreel oordeel-structuur zoals in deze theorie opgevat, het hele terrein van morele cognitie dekt.
Strikt genomen, baseert Kohlberg de onderscheiden tussen typen
moreel denken uitsluitend op de soort criteria die een individu
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hanteert om tot een moreel oordeel te raken, of om een moreel
oordeel te rechtvaardigen. Met deze laatste kritiek bevinden we
ons in het gezelschap van Trainer

2.4.3

Een

(1977).

stellingname

Kohlberg zette met de introductie van zijn theorie over de
ontwikkeling van het moreel oordeel een lange onderzoekstraditie
met betrekking tot de studie van morele waardering

(zie Pittel &

Mendelsohn, 1966) voort. In een sterk neo-behavioristisch klimaat
vroeg hij aandacht voor morele cognitie. Zijn theorie was innovatief. Nu echter, twintig jaar en honderden studies verder, lijkt
het onderzoek naar morele cognitie haast dol gedraaid. Ofschoon
vele predicties uit de theorie steun vinden in de empirie, brengen
vele studies geen nieuwe inzichten in de aard van moreel-cognitieve verschijnselen, maar uitsluitend informatie over de relatie
tussen MJI-scores

(of gelijkwaardig) en andere variabelen. De

blokkering van nieuwe inzichten wordt nu juist veroorzaakt door
het gebruik van het MJI.
Mijns inziens moet het onderzoek naar morele cognitie weer terug naar dezelfde verschijnselen ter verklaring waarvan Kohlberg
in 1958 zijn moreel oordeel-stadia formuleerde. Daarbij dient
het onderzoek zich te richten op de volgende twee vragen:
1) hoe komt een moreel oordeelsrespons tot stand, en
2) welke is een geschikte conceptualisering van het terrein van
morele cognitie.
Vraag 1 staat centraal in hoofdstuk 4 e.V., terwijl met betrekking
tot vraag 2 in hoofdstuk 7 getracht wordt een antwoord te formuleren. Alvorens de vragen toe te spitsen, is het wellicht nuttig
kennis te nemen van een in hoofdstuk 3 uiteen te zetten voorstudie, die, ofschoon slechts erop gericht een beschrijving te vinden van de dynamiek van het ontwikkelingsverloop van het moreel
oordeel, de gedachtengang vooral ten aanzien van het antwoord op
vraag 1 sterk beïnvloed heeft.
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3

BESCHRIJVING VAN DE DYNAMIEK VAN HET ONTWIKKELINGSVERLOOP VAN
HET MOREEL OORDEEL

In dit hoofdstuk wordt een studie beschreven om met behulp
van het model der Markov-ketens te komen tot een nauwkeurige beschrijving van het ontwikkelingsverloop van het moreel oordeel
sensu Kohlberg. De gevolgde beschrijvingswijzen brengen een aantal lacunes in onze kennis van de moreel oordeelsontwikkeling aan
het licht. De gevoelde noodzaak om in deze lacunes middels bepaalde typen empirisch onderzoek (ten dele) te voorzien, is het eigenlijke resultaat van navolgend onderzoek.
In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt een betrekkelijk
oppervlakkige beschrijving gegeven van het ontwikkelingsverloop.
In het tweede gedeelte wordt geprobeerd een diepergaande beschrijving te krijgen door gebruik te maken van een op Markov-ketens gebaseerd model voor concept-identificatie. De hier gepresenteerde
beschrijvingswijze is niet specifiek voor het moreel oordeel,
maar kan ook op andere terreinen van de sociaal-cognitieve ontwikkeling (bijvoorbeeld rolnemings-ontwikkeling) toegepast worden.
3.1

Beschrijving van het ontwikkelingsverloop van het moreel oordeel met behulp van Markov-ketens

Gedurende een individuele levensloop zou het individu volgens
Kohlberg's theorie successief een aantal (hooguit zes) denkstructuren met betrekking tot de aard van de morele werkelijkheid hanteren, zoals in hoofdstuk 2 uiteengezet. Teneinde te komen tot een
precisering van de beschrijving van dit verloop probeer ik dit
verloop af te beelden in het formele model der Markov-ketens. Lukt
deze afbeelding, dan is in het model der Markov-ketens een explicatief model beschikbaar, waaruit vele proces-parameters kunnen
worden afgeleid. Deze proces-parameters zouden geïnterpreteerd
kunnen worden als evenzovele aspecten van het ontwikkelingsproces.
In andere studies zou bijvoorbeeld de invloed van bepaalde omgevingen op deze parameters kunnen worden onderzocht.
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Markov-modellen hebben een succesvolle rol gespeeld bij de
formalisering en verdere ontwikkeling van onder andere theorieën
over leerprocessen

(Atkinson, Bower & Crothers, 1965), en over

aspecten van sociaal gedrag (Suppes & Atkinson, I960). Enkele theoretici wijzen Markov-modellen af vanwege hun beperktheid voor
het begrijpen van taalverschijnselen (Chomsky, 1963), of het begrijpen van probleem-oplossen

(Simon & Newell, 1974). Deze begrensd-

heid voert echter tot een relatieve eenvoud van de modellen, waarin nu net het aantrekkelijke schuilt als een eerste poging tot
formalisering van een bepaald gebied ondernomen wordt.

3.1.1

De Ie besohrbjven

verschvjnselen

Onderwerp van beschrijving is het intra-mdividuele ontwikkelingsverloop van morele oordecl-structuren. Uit een analyse van
het sconngssysteem van het MJI (2.2.3.1.1) is echter gebleken,
dat het MJI een verdeling van morele argumenten over de zes oordeelsniveaus oplevert. Derhalve is het doel, de beschrijving van
het ontwikkelingsverloop van de verdeling van morele argumentatietypen over de zes oordeelsniveaus binnen de levensloop van een
(willekeurig) individu. Empirische gegevens met betrekking tot
het ontwikkelingsverloop van het moreel oordeel zijn besproken
in sectie 2.3.1.

3.1.2

СопоерЬиаІгзеггпд

van de morele

ontwbkkeling

In deze sectie wordt morele ontwikkeling geherconceptualiseerd in termen van een Markov-keten.
a) Ieder individu wordt opgevat als een drager van een moreel
oordeel systeem (mos). Dit mos ontwikkelt zich in de tijd. Deze
tijd wordt gedacht als stapsgewijs verlopend in tijdstippen of
momenten. Op elk tijdstip kan het mos in éën van zeven mogelijke
toestanden zijn. Deze zeven toestanden corresponderen met het premorele oordeelstype (toestand 0 ) , en de zes overige door Kohlberg
onderscheiden oordeelstypen respectievelijk.
b) Gegeven een bepaalde toestand waarin het mos zich bevindt,
en gegeven een bepaalde taak die het individu krijgt voorgelegd,
bestaat er een bepaalde waarschijnlijkheidsverdeling die aangeeft
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met welke waarschijnlijkheid een individu in die taaksituatie argumentaties van een bepaald oordeelsniveau produceert. Op grond
van Kohlberg, (1969, p. 387, fig. 6.4) wordt verondersteld dat
deze responsverdeling in de MJI-taaksituatie min of meer symmetrisch is met één modus gelegen bij de toestand waarin het mos
op dat moment is; bovendien is deze verdeling voor alle toestanden gelijk.
c) De dynamiek van het mos is vervat in een overgangsmatrix
M. De rijen van deze vierkante matrix M bestaan uit de zeven toestanden waarin het mos op een bepaald tijdstip kan zijn; hetzelfde geldt voor de kolommen van M, met dien verstande dat deze aangeven in welke toestand het mos op het volgende tijdstip is. De
cellen van de matrix M bestaan uit gevallen m. ., waarbij m. . de
kans aangeeft dat het mos, als het op tijdstip t in toestand i
is, op het volgende tijdstip t+1 in toestand j is. In het vervolg wordt (voorlopig) aangenomen, dat deze overgangsmatrix M dezelfde is voor alle tijdstippen t. Dit betekent, dat de reeks van
toestanden die het mos van een individu over tijd doorloopt een
homogene Markov-keten vormen.
Uit Kohlberg's theorie volgen een aantal restricties ten aanzien van de waarden van de overgangskansen m... De opvatting, dat
morele ontwikkeling irreversibel is, betekent dat alle m.., waarvoor geldt j < i gelijk zijn aan 0.0 (i,j = 0,1, ,,6.). Hieruit
volgt dat het mos uiteindelijk in toestand 6 geabsorbeerd wordt.
De overgangsmatrix M ziet er dus als volgt uit:
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0
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0.0

0.0
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Indien de afstand tussen twee opeenvolgende tijdstippen klein
genoeg is om te veronderstellen dat het mos slechts één stap (toestand) verder is gekomen, dan worden de waarden van m
nog verder ingeperkt. Dan zijn namelijk alle m
waarvoor geldt i-j+2
< 0 (i,j = 0,,,6) gelijk aan 0.0; en derhalve is m
. gelijk
aan (1.0 - m ). De plausibiliteit van deze aanname in concreet
onderzoek is niet altijd even gemakkelijk vast te stellen.
De psychologische interpretatie van de overgangskansen m
binnen het geschetste kader is de volgende: de m
zijn indices
voor de ontwikkel bags druk die (in een bepaalde omgeving) op het
morele oordeelssysteem van een individu wordt uitgeoefend.
3.1.3

Aflei,d%ngen
uit het
ontwikkelingsverloop

model ten aanzien
van het moreel

van aspecten
oordeel

van

het

De vruchten van de in het voorgaande beschreven herconceptualisenng bestaan onder andere uit vooruitberekeningen op basis
van het model van een aantal interessante aspecten van morele ontwikkeling (o.a. ontwikkelingscurve, gemiddelde verblijfsduur in
elk der stadia). Uiteraard veronderstelt een valide kwantitatieve
schatting van de waarden van deze aspecten, dat het model opgaat,
en dat de model-parameters kwantitatief bekend zijn. Om dit na te
gaan hebben Halpenn en Lissitz (1971) een computer-programma
ontworpen.
De theoretische eigenschappen van Markov-ketens zijn vrij
uitvoerig gedocumenteerd (zie bijvoorbeeld Atkinson е.a., 1965;
Dynkin, 1965; Kemeny & Snell, 1960). Voor sociaal-psychologische
toepassingen geven Revenstorff e.a. (1974) een handig overzicht;
de volgende presentatie van enkele predicties leunt op hun over
zicht. Vooraf echter nog enkele technische definities. De nj-vector h' bevat de informatie over de kansen dat een persoon op mo
ment t een respons op een der zeven oordeelsniveaus geeft. Dit is
dezelfde verdeling als het MJI probeert te schatten. De njvector s' bevat de informatie over de startpositie van het systeem
(dat wil zeggen over de toestand waarin het systeem op tijdstip
t=l is). Uit het oogpunt van notatie is het handig de overgangsmatnx m te partitioneren in vier submatrices W, X, Y, Z. Daar
toe worden de zeven toestanden gescheiden in absorberende toe46

standen (toestand 6 ) , en transiente toestanden (toestand 0, 1,
2, 3, 4, 5). De matrix W geeft de overgangen tussen de transiente
toestanden onderling aan, Ζ de overgangen tussen de absorberende
toestanden onderling, X de overgangen van transiente naar absorbe
rende toestanden, en Y geeft die van absorberende naar transiente
toestanden aan. De overgangsmatrix heeft dan de volgende vorm:

M =

W

X

Υ

ζ

Tenslotte wordt gebruik gemaakt van een matrix R, die in zijn rij
en de in 3.1.2 sub b bedoelde verdeling van moreel oordeelsresponses over de zeven argumentatietypen, gegeven een bepaalde toestand
van het mos bevat. Er volgen nu een zestal predicties die psycho
logisch interessant zijn.
Predictie 1: De ontwikkelingscurve geeft het verloop van de ver
deling van moreel oordeel responses weer in functie van de tijd.
Deze functie ziet er als volgt uit:
h¿ = s' . M*1-1. R
Predictie 2: De cellen van de tot de η-de macht verheven over
gangsmatrix M (= M ), m.. geven de kans weer om in η stappen (=
tijdsintervallen) van moreel ontwikkelingsniveau i op niveau j
te geraken.
Predictie 3: De gemiddelde verblijfsduur van het mos in een der
toestanden 0 t/m 5 is gelijk aan 1.0/(1.0 - w..) (j = 0, 1,.5)
Predictie 4: De variantie van deze verblijfsduur is gelijk aan
w ^ / d . O - w ^ ) 2 (j = 0,1,..,5)
N.B.: predictie 3 en 4 gelden niet algemeen, omdat ze uitdrukke
lijk gebruik maken van de driehoeksstructuur van de overgangsma
trix.
Predictie 5: De kans dat het proces in precies η stappen (= tijds
intervallen) toestand 6 bereikt heeft, is gelijk aan:
s' . W 11 " 1 . X . 1
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3.1.4

Een secundaire
Kuhn

analyse

op de longitudinale

gegevens

van

In deze sectie wordt geprobeerd de waarde van het boven ge
schetste beschrijvingsmodel af te schatten op grond van een secun
daire analyse op door Kuhn gerapporteerde gegevens met betrekking
tot het moreel oordeelsverloop (Kuhn, 1976, figuur 1 ) . Kuhn's ge
gevens zijn weergegeven in figuur 2.
Figuur 2. Gegevens met betrekking tot individuele ontwikkelings
verlopen van het niveau van moreel oordeel, zoals ge
rapporteerd door Kuhn 1976, figuur 1.

INITIAL
ASSESSMENT

β MONTHS

I YEAR

8(M

8(B)

8(»)

MS)

2(1)

1(2)

De keuze viel op deze gegevens, omdat deze (a) individuele ont
wikkelingsverlopen weergeven, (b) op drie opeenvolgende tijdstip
pen betrekking hebben, en (c) de afstand tussen de meet-tijdstippen (6 maanden) klein is. De door Kuhn gerapporteerde substadia
zijn in de komende analyse samengevoegd met het hoofdstadium
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waarop zij varianten zijn, met dien verstande dat stadium 3(2)
ook tot stadium 2 gerekend is. Derhalve spelen in het bedoelde
onderzoek slechts 2 moreel oordeelsniveaus een rol: niveau 1 en
niveau 2. De door Kuhn geobserveerde ontwikkelingscurve kan genoteerd worden als de relatieve frequentie van voorkomen van elk
der beide oordeelstypen in functie van de tijd. De geobserveerde
punten van deze curve zijn vermeld in tabel 3.

TABEL 3. Geobserveerde waarden van de ontwikkelingscurve
in Kuhn's (1976) onderzoek. N = 50.
tijdstip
van
meting
t=l
t=2
t=3

relatieve frequentie van moreel oordeel
typen in de onderzochte groep
niveau-1
niveau-2
.64
.46
.34

.36
.54
.66

Toepassing van het in 3.1.3 uiteengezette model impliceert,
dat het volgende verondersteld wordt. Bij de eerste meting op t=l
trof Kuhn subjecten aan, die op grond van verschillen in ontwikkelingssnelheid in een bepaalde verhouding verdeeld waren over beide
oordeelsstadia 1, respectievelijk 2; aangenomen wordt, dat de
subjecten zich gedurende de onderzochte tijdsspanne slechts over
de niveaus 1 en 2 verdeelden. De rijvector s', die deze verdeling
beschrijft, heeft dan de componenten (s,l-s).
Let wel: £' geeft de verdeling bij het begin aan van subjecten over het oordeelsstadium waarin ze werkelijk
zijn; dat hoeft
niet te corresponderen met de geobserveerde niveau van de morele
responses. De respons-matrix R geeft de kansen aan, dat iemand
die op een bepaald ontwikkelingsniveau zich bevindt oordeelsresponses van dat niveau of een ander genereert. R heeft dus iets te
maken met de eenduidigheid waarmee op grond van een meting een persoon correct geklassificeerd kan worden. In de onderhavige situatie bestaat R uit twee rijen. De eerste rij geeft de kansen aan
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dat een individu dat zich op niveau 1 bevindt een respons op ni
veau 1, respectievelijk niveau 2 zal maken. De eerste rij van R
heeft als componenten (p,l-p). Mutatis mutandis geldt hetzelfde
voor de tweede rij, die er in het algemeen als volgt uitziet:
(l-q,q). Om het aantal te schatten parameters niet al te groot te
laten worden, maken we gebruik van Kohlberg's bewering over de
aard van de verdeling van responses over de stadia, en nemen aan
dat de parameters ρ en q gelijk zijn.
De overgangsmatrix M bestaat voor de tijdsspanne van dit on
derzoek uit slechts 2 stadia, en ziet er als volgt uit:

Γ(1 - m)

m~I

|_ Ο.Ό

l.Oj

M =

Er worden nu enkele afleidingen gedaan, die dadelijk gebruikt
worden voor de parameter schatting. Tevens geven deze afleidingen
een goed inzicht in de zienswijze die dit model op de productie
van moreel oordeel responsen heeft.
Afleiding X : De verdeling van de observeerbare moreel oordeelstypen bij de eerste meting (t=l).
De kans dat een onderzoeker in een studie als die van Kuhn
subjecten die op niveau 1 redeneren aantreft, is de som van twee
samengestelde kansen. Namelijk van de kans dat het subject 'inner
lijk' in stadium 1 is, terwijl hij tevens een oordeelsrespons op
niveau 1 afgeeft, ën van de kans dat het subject 'innerlijk' in
stadium 2 is, maar om wat voor reden dan ook een niveau-1 respons
geeft. Wiskundig gezien is de bedoelde kans de eerste component
van de vector die resulteert uit het product (s' . R) . Deze vector
noemen weh'. h|=(h..,h 12 ) = (s.p+ (1-s) (1-p) , s(l-p) + (l-s)p).
Hieruit blijkt al, dat het naief is om uit de geobserveerde responsen op bijvoorbeeld het MJI rechtstreeks conclusies te trekken
over het ontwikkelingsstadium waarin iemand zich zou bevinden.
Afleiding 2: De verdeling van moreel oordeelsresponsen over de
beide niveaus bij de eerste hermeting (t=2).
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In de periode tussen beide metingen kunnen individuen zich
ontwikkeld hebben; dat wil zeggen: de verdeling van individuen
over de 'echte' stadia op t=2 moet berekend worden. Deze verde
ling wordt gegeven door de vector (s'. M) . Om de verdeling van
de observeerbare responses op de eerste hermeting te bepalen
dienen we te 'corrigeren' voor de responstendenties die de sub
jecten, gegeven de diverse stadia, hebben. De vector

(s/. M . R)

bevat de observeerbare verdeling. Vector h' heeft de volgende
componenten:
[(s(l-m)p + (s.m + 1 - s)(1-p) , s(l-m)(1-p) + p(s.m + 1-s)]
Afleiding 3: Responsverdeling bi] de tweede hermeting.
Analoog kan de responsverdeling op t=3 afgeleid worden. De vector
hl

bevat deze verdeling. Deze vector is gelijk aan (£'· M 2 . R) met

de volgende waarden voor de componenten:
[s(l-m) 2 .p + s.m(l-m)(1-p) + (s.m+ 1-s)(1-p),
s(l-m) 2 (l-p) + s.m(l-m)p + (s.m + l-s)p]
Afleiding 4: Het aantal personen, dat op responsniveau 'regressie'
vertoont bij de eerste hermeting. Dit zijn die personen die over
de beide eerste metingen de responssequentie

'2,1' vertonen. Dit

aantal bedraagt:
N.{s(l-p) (1-m) (p) + s(l-p) (m) (1-p) + ( 1-s) (p) (1-p)},
waarbij N het aantal subjecten is.
De geobserveerde waarden van de eerste drie afgeleide groothe
den staan in tabel 3. Het aantal personen dat op de eerste herme
ting 'regressie' vertoont, is volgens de data van Kuhn 5 van de
50.
Schatting van de parameters van dit Markov-model geschiedt door
de theoretisch afgeleide waarden van de drie punten van de ontwikkelingscurve

(afleiding 1 t/m 3) gelijk te stellen aan de ge

observeerde waarden uit tabel 3. Oplossing van deze drie vergelij
kingen met drie onbekenden levert de volgende geschatte waarden
voor de parameters: S = .71, ρ = .83, en m = .37.
Dit betekent voor de Kuhn-gegevens dat bij de eerste meting
(t=l) 35 van de 50 personen werkelijk in moreel oordeel stadium
51

1 verkeren, en 15 in stadium 2. De p-waarde kan gezien worden als
een schatting van de éénduidigheid of betrouwbaarheid van het
MJI; deze is redelijk hoog te noemen. Verder wijst de йі van .37
erop dat er gedurende de halfjaarlijkse perioden tussen de meet
tijdstippen een redelijk sterke ontwikkelingsdruk op het moreel
oordeel systeem van de subjecten wordt uitgeoefend. Gebruik makend
van predictie 3 kan gesteld worden, dat de gemiddelde verblijfs
duur van de subjecten uit het Kuhn-onderzoek in moreel oordeel
stadium 1 ongeveer 9,5 maanden bedraagt. Het model leert ons te
vens dat de 'regressoren1 geen echte regressie vertonen, maar
slechts schijnbare regressie ten gevolge van de niet-perfecte be
trouwbaarheid van het meetinstrument. Het model voorspelt (aflei
ding 4) ongeveer evenveel regressoren als geobserveerd op de eer
ste twee opeenvolgende tijdstippen, namelijk 50 χ .11 = 5 à 6.
Ik ga niet verder op de overige consequenties van het model
in. De waarde van een dergelijk model ligt, mijns inziens, vooral
in zijn vermogen om de onderzoeker 'dieper' te laten kijken dan
de, soms misleidende, oppervlakkige indrukken die een longitudinale reeks gegevens van geobserveerde responses wekken.
3.2

Een meer proces-gerichte analyse van het ontwikkelingsverloop van het moreel oordeel

De in 3.1 beschreven procedure is niet helemaal bevredigend.
De beschrijving blijft nog te zeer aan de oppervlakte: het model
zegt niets over wat er precies gebeurt in een subject bij de overgang van het éne denkstadium in het volgende. In het nu volgende
wordt een dergelijke overgang als het ware onder een vergrootglas
gelegd. De conceptuele structuur van de beschrijving van wat er
dan te zien zou zijn is ontleend aan de studie van concept-identificatiemodellen; vooral wordt gesteund op het overzicht van Millward & Wickens (1974), en het werk van Bower & Trabasso (1964).
3.2.1

Een

gedachten-expeviment

De in het nu volgende gedachten-experiment beschreven interacties tussen proefpersoon (pp) en proefleider (pi), benaderen
mijns inziens de essentie van wat in de morele ontwikkeling sti52

mulerende interacties tussen (ped)agoog en pupil volgens de Kohlberg-school werkzaam is. Stel, dat een persoon een reeks hande
lingssituaties (eventueel morele dilemma-situaties) successief
krijgt voorgelegd, waarvan hij per situatie de handelingen van
de hoofdpersoon in moreel opzicht moet evalueren, en vervolgens
moet aangeven waarom een hem sympathieke ander (in casu de proef
leider) eenzelfde oordeel zou moeten geven als de persoon zojuist
heeft uitgesproken. De proefleider vertolkt vervolgens dezelfde
morele waardering voor het gedrag van de hoofdpersoon uit de ter
discussie staande handelingssituatie als de pp uitgesproken heeft,
maar presenteert een eigen argumentatie die op een hoger moreels
niveau sensu Kohlberg ligt, dan het vooraf bepaalde moreel ont
wikkelingsniveau van de pp. Dan wordt de beschreven cyclus her
haald voor de volgende handelingssituatie, enzovoort.
Het te verklaren verschijnsel is het verloop in moreel argu
mentatie-niveau van de proefpersonen in functie van het rangnum
mer van de successieve discussie tussen pi en pp over de hande
lingssituaties. Dit argumentatieniveau van pp kan al dan niet
(scoring: '0' resp. '1') op het (hogere) niveau van de pi liggen.
3.2.2

Een aonoept-identifioatie

model

De taak die de ppn in bovenbeschreven situatie moet verrich
ten, is die van coneept-idenLificatie.
Indien een pp, die bij het
begin van de in 3.2.1 beschreven procedure niveau η responses
geeft, in staat raakt om argumentaties op niveau (n+1) van de pi
qua niveau correct te voorspellen, dan heeft hij zelf die compe
tentie verworven, op grond waarvan hij als in ontwikkelingssta
dium (n+1) geklassificeerd moet worden. De pp is dan kennelijk in
staat in eigen termen met een nieuwe oordeelsbasis te opereren,
hij toont 'comprehension' (Rest, 1973).
Sinds het werk van Restie (1962) zijn modellen voor concept
identificatie ontstaan, die de nadruk leggen op het individu als
hypothese-toetser (zie voor een overzicht Millward & Wickens,
1974). Een hypothese kan gezien worden als een functie die een
set S van objecten (in het onderhavige geval: handelingen van
actores in een bepaalde situatie), afbeeldt in een verzameling R
van responses (bij de studie van morele waardering kunnen deze
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responses bestaan uit onder andere uitspraken over de morele
kwaliteit van een daad, zijn rechtmatigheid, morele gevoelens van
bijvoorbeeld verontwaardiging of afschuw, enzovoort). Een concept
is strikt genomen de hypothese c, die de proefleider hanteert.
Vanuit het standpunt van de proefleider bezien is een concept echter méér. De proefleider heeft een beschrijvingsruimte Ω in 'zijn
hoofd', die bestaat uit het cartesisch product van alle attributen
Ω. die aan de elementen van S te onderscheiden zijn. Een concept
с is dan het afbeeldingsvoorschnft van S op Ω, benevens een voor
schrift hoe Ω op R afgebeeld dient te worden. De taak voor het
subject in een concept-identificatie experiment, en mutatis mutan
dis ook in een morele stimuleringssituatie, is om, zich baserend
op zijn eigen beschrijvingsruimte Ω', de beide afbeeldingsvoor
schriften 3->-Ω en Ω >R eigen te maken. Gewoonlijk wordt veronder
steld, dat Ω en Ω' samenvallen. Terecht wijst Falmagne (1974) er
op, dat deze aanname de geldigheid van concept-identificatie mo
dellen sterk inperkt. Mijns inziens, dient juist uitgegaan te
worden van de subjectieve beschrijvingsruimte om de ecologische
validiteit van een onderzoek te garanderen. Bronfenbrenner defini
eert 'ecologische validiteit' als de mate waarin de omgeving,
zoals die door een subject in een wetenschappelijk onderzoek er
varen wordt, die eigenschappen heeft die zij door de onderzoeker
verondersteld wordt te hebben (Bronfenbrenner 1977, pag. 516,
definition 3). Deze stellingname vormt een basis voor het in
hoofdstuk 4 en 5 te rapporteren onderzoek.
Bij alle concept-identificatie modellen, die het individu
als hypothese-toetser opvatten, kan de verzameling Η van mogelij
ke hypothesen die een individu kan hanteren op elk moment in
drie deel-verzamelmgen worden opgesplitst, te weten in een ver
zameling van hypothesen die voor latere toetsing beschikbaar
zijn voor het individu, een verzameling van hypothesen die nu
voor toetsing uitgekozen zijn, en een verzameling reeds verwor
pen hypothesen. In het eenvoudigste geval, het model van Bower
en Trabasso (1964), is de deelverzameling van de afgedankte hy
pothesen leeg, en kan de deelverzameling der hypothesen die het
individu op een zeker moment toetst tegen zijn observaties,
slechts één hypothese bevatten.
i4

Het proces-verloop denken Bower en Trabasso als volgt. Bi]
elke gelegenheid waar het individu de oordeelsargumentatie van
alter moet prediceren, respondeert het individu op basis van een
bepaalde hypothese over deze oordeelsbasis. Gebruikt het indivi
du de relevante hypothese, dan krijgt hi;j positieve feedback van
de pi. B13 gebruik van een irrelevante hypothese, is er toch een
kans ρ op een morele argumentatie op het gevraagde niveau en der
halve op positieve feedback. B13 het begin van de beïnvloeding
gebruikt het individu slechts irrelevante hypothesen. B13 negatieve feedback van de pi (dat wil zeggen de argumentatiebasis van
pp correspondeert niet met die van de pi) vervangt de pp zijn momentane hypothese door een andere; bij positieve feedback blijft
de hypothese gehandhaafd. De nieuwe hypothese is consistent met
de zojuist verstrekte feedback.
Deze assumpties impliceren een uit drie toestanden (C, E, en
S) bestaande Markov-keten; in toestand С hanteert het individu
de relevante hypothese, hetgeen altijd tot correcte predictie
van het niveau van alter's argumentatie leidt. In toestand E en
S hanteert het individu een irrelevante hypothese, hetgeen in
toestand S altijd tot positieve feedback leidt, en in toestand E
altijd tot negatieve feedback (moreel-cognitief conflict). De
kans dat een individu na zo'η cognitief conflict met de relevan
te hypothese voor de dag komt is e. De overgangsmatrix ziet er
dan als volgt uit:
Toestand voorafgaand aan discussie (n+1)

toestand
voorafgaand
aan discussie (n)

С
E
S

1.0
e
0.0

0.0
(1-p)(1-е)
(1-p)

0.0
ρ(1-е)
ρ

Van dit model zijn betrekkelijk veel afleidingen bekend. We gaan
hier niet verder op in, maar gaan over naar een bespreking van
de opbrengst van de gepresenteerde benaderingswijze van de proces55

sen
3.2.3

in de situatie uit het gedachtenexperiment.
De opbrengst

van het

gedachtenexperiment

De opbrengst van de bovenstaande poging om de gegevens uit
het gedachtenexperiment procesmatig te analyseren, bestaat in een
aantal nieuwe conceptualiseringen van zaken, die in Kohlberg's
theorie slechts betrekkelijk vaag zijn omschreven.
Allereerst suggereert het model een preciezere karakterisering
van de moreel oordeel stadia. Zo'η stadium is kennelijk op te vat
ten als een hypothese over de relevantie(s) van één of meerdere
kenmerken van handelingssituaties, en/of hun irrelevanties.
Vervolgens dient morele ontwikkeling kennelijk opgevat te
worden als een proces van relevant worden van bepaalde kenmerken
van handelingssituaties en/of het irrelevant worden van andere
kenmerken.
Tevens geeft het model aanwijzingen hoe de op de morele ontwikkeling inwerkende (sociale) omgeving beschreven moet worden:
namelijk als een verzameling grootheden, die de opvallendheid van
de respectievelijke kenmerken (eng.: 'cue-saliencies'), die samen
de subjectieve beschrijvingsruimte Ω' vormen, beschrijven.
Bovendien is er in 3.2.2 op gewezen dat onderzoek, dat tot
ecologisch valide conclusies wil leiden, uit dient te gaan van
de subjectieve beschrijvingsruimte.
In hoofdstuk 4 en 5 zal onderzoek worden gerapporteerd dat
volgens bovenstaande richtlijnen geconcipieerd is. In hoofdstuk 4
is de aandacht gericht op wat er bij het individu gebeurt bij het
oplossen van een moreel oordeelstaak, terwijl in hoofdstuk 5
voorstellen worden gedaan ter karakterisering van de omgeving van
een individu.
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4

EMPIRISCH ONDERZOEK NAAR DE STRUCTUUR VAN HET MOREEL OORDEEL
SYSTEEM

In het voorgaande is een individu als een drager van een moreel oordeel-systeem opgevat. Tevens zijn een aantal lacunes in
onze kennis van dit systeem geformuleerd. De input voor een moreel oordeelssysteem (mos) wordt gevormd door informatie over gedragingen van actoren in meer of minder uitgebreid beschreven situaties (zogenaamde 'handelingssituaties'). De output van een mos
kan onder andere bestaan in een verbaal geformuleerd oordeel 'wat
die persoon daar doet, vind ik m die en die mate slecht/goed'.
Wat er tussen in- en output gebeurt is onbekend; Kohlberg's theorie stelt alleen dat er 'cognitieve verwerking' van de binnenkomende informatie plaatsvindt. Doel van de te presenteren onderzoeken is meer inzicht te verwerven in de aard van de regels volgens welke deze cognitieve verwerking verloopt. Als eerste stap
opweg naar dit inzicht, zal onderzocht worden hoe de
subjectieve
beschrijvingsruimte
van de inkomende informatie
aangaande
handelingssituaties
gestvuotuveerd
is. Op grond van de in het vorige
hoofdstuk uiteengezette vergelijking met concept-identificatie
wordt verwacht, dat de subjectieve beschrijvingsruimte onder andere bestaat uit kenmerken van handelingssituaties. De tweede
stap bestaat uit onderzoek naar de aard van de
-tntegratieregel,
dve de dioerse
interne
coderingen
ten aanzien
van een
bepaalde
handelingssituatie
samenvoegt
tot een overt
oordeel.
De te rapporteren onderzoeken zijn alle qua opzet van het N=1
type. Bovendien is geprobeerd zo idiografisch als mogelijk was te
werken. Zinvolle toetsing van de ter discussie zijnde psychologische constructies vereist, mijns inziens, dergelijk 'maatwerk'.
In de discussie in hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de generaliseringsproblematiek.
4.1

Rationale
Bij het verrichten van een moreel oordeel-taak wordt het in57

dividu geacht een bepaald concept van wat 'moreel goed', dan wel
'moreel slecht' is, te hanteren. Volgens de in sectie 3.2.2 gegeven definitie van een concept zou het altijd mogelijk zijn een
scherpe grens te trekken tussen voorbeelden van een concept en
de niet-voorbeelden. Recent onderzoek naar gedrag in taken, waarbij classificatie in semantische categorieën van de proefpersoon
gevraagd wordt, heeft duidelijk gemaakt dat dergelijke grenzen
vaag zijn, en dat de pp wel makkelijk kan aangeven m welke mate
het te classificeren geval een goed voorbeeld is van het concept
(Rosch, 1975; Rosch & Mervis, 1975; Rosch, Mervis, Gray, Johnson
& Boyes-Braem, 1976). Kennelijk is het zo, dat concepten open
klassen representeren, die gecentreerd zijn rond een zwaartepunt
of prototype. De gelijkenis tot zo'η prototype bepaalt in welke
mate een bepaald geval een goed voorbeeld is van een concept. Mo
reel oordeel-taicen vragen ook om classificatie van actores en/of
handelingen in semantische kategorieën. Het volgend onderzoek beperkt zich tot de kategorieën 'moreel goed', en 'moreel slecht'.
Ik neem aan dat personen tenminste ëén prototype ten aanzien van
het betreffende concept hanteren.
Er is ook nog een andere zienswijze op de moreel oordeel-taak
mogelijk. Er kan gesteld worden dat deze taak van de persoon
vraagt om in een hem voorgelegde handelingssituatie een patroon
te herkennen. Formeel zijn de zienswijzen van concept-identificatei en patroon-herkenning identiek, ofschoon elke benadering een
eigen literatuur ontwikkeld heeft. Reed (1972) vond m een onderzoek naar patroonherkenning van gezichten dat zijn ppn kennelijk
prototypen hanteerden. Dit maakt de a priori verwachting op het
morele terrein ook prototypen aan te treffen, nog plausibeler.
Er is nog een overweging die invloed zal hebben op de keuze
van de taken die de ppn voorgelegd krijgen. In gangbare instrumenten om moreel oordeelsniveau te meten, zoals bijvoorbeeld Kohlberg's MJI, worden kenmerken van handelingssituaties gedestilleerd uit de verbale argumentaties van de ppn, nadat deze ppn
al een moreel oordeel heeft uitgesproken. Het is een aanname dat
de zo verkregen kenmerken ook werkelijk een rol gespeeld hebben
in de tot stand koming van dat oordeel. Bovendien is het de
vraag of verbale indicaties voor (morele) cognities overeenkomen
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met de op basis van met-verbaal gedrag van het subject veronderstelde cognities (Nisbett & DeCamp Wilson, 1977; Smith & Miller,
1978) .
4.2

Vraagstellingen

Bovenstaande overwegingen leiden tot de volgende vraagstellingen:
1) Welke kenmerken van handelingssituaties hanteert een individu
op een bepaald moment?
2) Welke prototypen van 'moreel goede handelingen' respectievelijk
'moreel slechte handelingen' hanteert dit individu op een bepaald moment?
3) Welke zijn de kenmerk-waarden van deze prototypische handelingen?
4) Op welke wijze bepaalt de 'gelijkenis' tussen een handeling
en een prototype de beoordeelde moraliteit van die handeling?
Vraagstellingen 1 t/m 3 hebben betrekking op de structuur van de
subjectieve beschrijvingsruimte voor handelingssituaties. Vraagstelling 4 heeft betrekking op de door het subject gebruikte integratieregel. Verschillen tussen personen in type integratieregel zouden een zinvolle basis zijn om moreel oordeelstypen te
onderscheiden.
Deze vraagstellingen zijn onderzocht bij diverse personen met
uiteenlopend stimulus-materiaal.
4.3

4.3.1

Onderzoek 1

Vraagstellbngen
Dit onderzoek is erop gericht een subjectieve beschrijvings-

ruimte voor een aantal alledaagse ervaringen van een tweetal 10jarige jongens te vinden, en een regel te vinden die de plaats
van een handelingssituatie in deze beschrijvingsruimte in verband
brengt met het moreel oordeel van deze jongens over de daden van
de hoofdpersoon m

deze handelingssituatie. De precieze vraag-

stellingen zijn de in 4.2 geformuleerde vragen.
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4.3.2

Opzet

Het onderzoek wordt gekenmerkt door theorie-geleide exploratie van het verzamelde materiaal. Het tot nu toe ontwikkelde conceptuele kader laat nog geen stellige hypothesen toe, maar laat
de formulering van klassen van specifieke modellen toe. De aard
van de beschrijvingsruimte zou meer-dimensioneel gerepresenteerd
kunnen worden, dan wel middels een hiërarchisch model. En nog
minder zijn er verwachtingen ten aanzien van het aantal dimensies,
respectievelijk de specifieke hiërarchische structuur, die aangenomen moeten worden om de data adequaat te representeren. Deze
antwoorden zullen van de gegevens zelf moeten komen. Bij het zoeken naar een integratie-regel wordt nagegaan of een aantal patroonherkenningsmodellen, die in de studie van Reed (1972) redelijk
succesvol waren, daartoe bruikbaar zijn.
4.3.3

De

proefpersonen

De proefpersonen zijn twee vrienden. Han en Joost. Han is een
jongen van 10 jaar; hij bezoekt de vierde klas GLO. Samen met
zijn vriendje Joost heeft hij ingestemd met een reeks wekelijkse
gesprekken met de onderzoeker over 'wat jongelui zoals jullie zoal denken over hun ervaringen met andere mensen'. Ook de beide
ouderparen zijn accoord gegaan. Er is uitdrukkelijk gezegd, dat
de kinderen geen vergoeding zouden ontvangen voor hun medewerking.
Als attentie kregen de beide kinderen aan het eind van de eerste
zitting een kleine zaklantaarn cadeau. Verder werd de interesse
op peil gehouden, door aan het eind van elk bezoek aan het Psychologisch Laboratorium een kleine 'excursie' te houden naar bijvoorbeeld de dierenverblijven, de ponsmachine, de bovenste verdieping van het Psychologisch Laboratorium vanwege het uitzicht,
de TV-studio, enzovoort.
Wekelijks op donderdagmiddag van 16.15 tot ongeveer 17.00
uur vonden er gesprekken plaats tussen Han en Joost en de onderzoeker, die daarbij door een stagiaire terzijde werd gestaan.
Het bleek dat beide jongens zich al vrij snel op hun gemak gingen voelen in de toch wel 'rare' omgeving van een kantoor aan
een lange gang met allemaal dezelfde kantoortjes in een heel
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hoog gebouw. Mijns inziens droeg het feit dat Han en Joost als
paar deze nieuwe omgeving verkenden, daar positief aan bij.
4.3.4

Het stimulevingsmateriaal

en de

taken

De eerste zittingen hadden het karakter van informele gesprekken tussen proefleider en de beide jongens. Onderwerp van gesprek
waren hun ervaringen met andere mensen (zowel thuis, op school,
op straat, in winkels), waarbij die ander of zijzelf iets gedaan
hadden dat als 'een 'echt goede/slechte daad' gezien moest worden. Waarschijnlijk omdat Han en Joost zowel op school als na
school veel met elkaar omgingen en ook eikaars thuissituatie kenden, werden een aantal situaties genoemd die zij beiden kenden.
Aan de hand van aantekeningen en de bandopname van de gesprekken,
selecteerde de onderzoeker voor verder, meer gestructureerd, onderzoek een negental handelingssituaties uit de genoemde. Bij
deze selectie speelde mee, dat vooral die handelingssituaties werden opgenomen die bij het vertellen een of ander gevoel van verontwaardiging, spijt, schaamte of schuld, of bewondering hadden
opgeroepen.
Van deze negen handelingssituaties werden tekeningen gemaakt;
deze zijn te vinden in bijlage 2. Bovendien werden een negental
andere situaties door de onderzoeker aan deze eerste set van negen
toegevoegd. Deze laatste negen zijn afkomstig uit programma's ter
stimulering van de rolnemings- en morele ontwikkeling en uit een
boekje over kinderhumor (zie bijlage 3). Han en Joost gaven desgevraagd aan, dat zij 'iets dergelijks' wel eens hadden meegemaakt, als wat op elk der nieuwe negen plaatjes was afgebeeld.
Op de volgende zitting zijn alle 18 handelingssituaties aan zowel Han als Joost voorgelegd met de vraag te vertellen welke gebeurtenis het betreffende plaatje representeerde; op deze wijze
verkreeg de onderzoeker de verbale neerslag van de interne representaties van deze 18 stimulussituaties.
Vervolgens werden aan zowel Han als Joost afzonderlijk de
volgende taken voorgelegd:
Taak 1 : De proefleider spreidt alle 18 handelingssituaties op
een tafel vóór de pp uit, en herinnert de ppn eraan dat de 18
tekeningen 'ervaringen met goede en/of slechte daden van jezelf
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of anderen' voorstellen. Vervolgens wordt de pp gevraagd welke
handelingssituaties het meest 'op elkaar lijken'. Daartoe wordt
één van de 18 handelingssituaties links van de pp op tafel gelegd, en dient de pp die handelingssituatie van de overige 17 die
het meest op de voorgegeven situatie lijkt er rechts naast te leggen. Vervolgens dient de pp uit de overblijvende 16 situaties de
meest op de standaard gelijkende situatie rechts van de vorige
te leggen, enzovoort, todat alle situaties gerangordend zijn naar
gelijkenis of de pp echt niet meer verder kan. Dan wordt een nieuwe handelingssituatie als uitgangspunt gekozen, en wordt op de
bovenbeschreven wijze een rij conditionele gelijkenissen bepaald.
Wanneer alle handelingssituaties eenmaal als uitgangspunt gefungeerd hebben, is de taak klaar. Het resultaat wordt door de proefleider in de vorm van een conditionele gelijkenissen matrix (afmetingen 18 χ 18) genoteerd. De pp spreekt tijdens de taak in het
algemeen niet; voorzover er overwegingen gemompeld worden die met
het keuzeproces in verband staan, worden deze door de pi genoteerd.
De rol van de pi is die van een belangstellende toeschouwer, die
de pp bij de uitvoering van deze veel inspanning kostende taak
aanmoedigt.
Taak 2 : In aansluiting aan taak 1 wordt na een kleine pauze de
pp gevraagd aan te geven welke van de 18 handelingssituaties hij
nou 'typisch goed' en welke hij 'typisch slecht' vindt. Het be
grip 'typisch' wordt uitgelegd door te refereren aan de kleur
'typisch of écht rood', en aan de voorstelling die de pp heeft
van een 'typische, een échte auto'.
Taak 3: In aansluiting aan taak 2 wordt de pp gevraagd de gebeurtenissen die door de 18 handelingssituaties weergegeven worden te beoordelen op 'moraliteit' met behulp van (school)cijfers.
Hoe slechter of verwerpelijker het is wat er gebeurt, des te lager cijfer wordt er toegekend.
4.3.b

Resultaten

en

analyse

De weergave en analyse van de resultaten is gesplitst naargelang deze betrekking hebben op de aard van de subjectieve beschnjvingsruimte, dan wel op de in deze ruimte vigerende integratie-regel.
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4.Z.S.I

Resultaten
met betrekking
ve
besohrijvingsruimte

tot

de aard

van de

subjectie-

De resultaten van taak 1 vormen de basis voor de reconstructie van de subjectieve beschrijvingsruimte van elk der beide ppn.
De door Han gegenereerde matrix van conditionele gelijkenissen
tussen de 18 handelingssituaties is vervat in bijlage 4. Bijlage
5 bevat de analoge gegevens van Joost.
Teneinde een dimensionele representatie van de subjectieve
beschrijvingsruimte van Han respectievelijk Joost te vinden, worden hun respectievelijke matrices van conditionele gelijkenissen
ontvouwen met behulp van het computerprogramma MNCPAEX (Roskam,
1971). Aangezien een hypothese over de dimensionaliteit van deze
ruimte ontbreekt, wordt in ruimten van successief afnemende dimensionaliteit naar een oplossing gezocht. Als maat voor de discrepantie tussen model en data fungeert een zogenaamde stressmaat. Gezocht wordt die oplossing die bij een minimaal aantal dimensies nog een acceptabele stress vertoont, én waarvan de dimensies grotendeels psychologisch interpreteerbaar zijn. Voorafgaand
aan de analyses werd gesteld dat de stresswaarde .15 niet mocht
overschrijden. Tabel 5 geeft een overzicht van de stress in functie van de dimensionaliteit van de subjectieve beschrijvingsruimte voor zowel Han als Joost.

TABEL 5. Verloop van de stress in functie van
de dimensionaliteit van de afbeeldingsruimte van 18 handelingssituaties
voor pp Han en Joost afzonderlijk.
Aantal dimensies
8
7
6
5
4
3
2
1

stress (Han)
.13
.15
.16
.17
.18
.19
.21
.22

stress (Joost)
.09
.09
.13
.20
.27
.31
.33
.33
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Op grond van het stress-criterium resulteert voor Han een 8-dimensionele oplossing, en voor Joost een 6-dimensionele. De ligging van de 18 handelingssituaties in deze subjectieve beschrijvingsruimten is weergegeven in tabel 6 voor Han en in tabel 8
voor Joost. De gevonden dimensies worden nu opgevat als fundamentele kenmerken van deze handelingssituaties in de ogen van de betreffende persoon. Een tentatieve interpretatie "van deze dimensies is weergegeven in tabel 7 voor Han, en in tabel 9 voor Joost.
Hiermee is een voorlopig antwoord gevonden voor vraagstelling 1.
Vraagstelling 2 en 3 hebben betrekking op het hanteren van
morele prototypen. Beide ppn is gevraagd of, en zo ja welke van
de hen voorgelegde 18 handelingssituaties als 'typisch goed'
respectievelijk 'typisch slecht' gezien moesten worden. De resultaten staan in tabel 10.

TABEL-10. Handelingssituaties die als prototype
van een 'goede daad', respectievelijk
'slechte daad' beschouwd worden volgens Han en Joost.
Ppn
Han
Joost

Prototype 'goed'

Prototype 'slecht'

situatie 7
situatie 7

situatie 14
situatie 9

De ligging van deze prototypische handelingssituaties in ieders
subjectieve beschrijvingsruimte is af te lezen in tabel 6 voor
Han en in tabel 8 voor Joost.
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TABEL 6.

Coördinaten van 18 handelingssituaties in Han's
8-dimensionele sub3ectieve beschri]vingsruimte

DIMENSIE
situât
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

UI

-0.2037
0.2278
0.0318
-0.3495
-0.2830
0.1243
-1.6139
-0.4034
0.1027
-0.2114
0.1760
0.3850
-0.3698
-0.2414
0.6422
-0.3020
2.1799
0.1080

-0.0009
0.3288
-0.4261
0.3147
0.2017
0.7407
-0.2826
0.6413
0.3118
-0.7512
-0.2154
-0.0645
-0.1024
0.1837
-0.4388
-0.0501
0.0016
-0.3922

0.1881
-0.4411
-0.0282
-0.0983
0.0259
0.2838
-0.1399
-0.3039
0.2450
0.2783
-0.5789
0.1559
-0.1866
-0.0005
-0.3740
0.8235
0.1004
0.0507

-0.2120
0.2505
-0.1512
-0.1090
-0.2527
0.3932
0.3446
-0.2789
-0.4739
-0.4117
-0.3486
-0.0913
0.2893
0.0525
0.2883
0.2046
0.0915
0.4147

0.0701
0.0116
-0.3854
0.6396
-0.1074
0.0360
-0.0773
-0.4215
0.1489
0.1083
0.2231
-0.2769
-0.1082
0.0278
-0.1371
-0.1039
-0.0106
0.3628

0.1804
-0.0784
-0.1617
0.1598
-0.1040
0.1028
-0.0489
0.1349
0.0942
0.0663
-0.0861
0.0263
0.2808
-0.7052
0.2920
0.0360
-0.0793
-0.1100

-0.3884
-0.3725
-0.3359
0.0231
0.3790
0.1518
-0.0749
-0.0583
-0.1509
0.1349
0.1232
0.2724
0.2720
0.1204
0.0749
-0.0811
-0.0228
-0.0669

-0.3834
0.1811
0.1459
0.0347
0.2042
-0.0920
0.0782
-0.1510
0.3226
0.0794
-0.1933
-0.3416
0.2173
-0.0706
-0.0190
0.0175
0.1235
-0.1535

TABEL 7. Tentatieve interpretatie van Han's 8-dimensionele structuur

Dimensie 1: Uit puur winstbejag, zonder kennelijke
noodzaak, gedragsmogelijkheden van de ander inperken versus onzelfzuchtig, met
eigen inspanning een ander voor gevaar of
nadeel beschermen.
Dimensie 2: Subjectieve inzichtelijkheid van de reden
van het conflict tussen de interactie-partners.
Dimensie 3: Schade toebrengen aan objecten versus
schade toebrengen aan personen.
Dimensie 4: (moeilijk interpreteerbaar)
Dimensie 5: Reeds gebeurde versus geantecipeerde confrontaties met volwassenen in een disciplinaire situatie.
Dimensie 6: A-symmetrische relatie volwassene-kind;
volwassene doet wat kinderen niet mogen
versus kind doet iets verbodens terwijl
volwassenen zich aan de norm houden.
Dimensie 7: Intentie actor; per ongeluk versus opzettelijk.
Dimensie 8: Conflict-provocerend gedrag versus conflict-afhandelend gedrag.
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TABEL 8. Coördinaten van 18 nandelingssituaties m Joost's
6-dimensionele subjectieve beschrijvingsruimte.

DIMENSIE
Handelings
situatie

1
2
3
4
5
6
7
θ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0.5538
0.6094
0.5809
0.5621
0.0207
1.6035
0.3927
0.5636
0.0666
0.2389
0.2330
0.4583
0.2241
0.2824
0.4780
0.2232
0.2153
0.5958

0.1574
-0.0969
0.1476
0.1464
-0.5375
-0.0010
0.7057
0.1420
-0.5468
-0.1153
0.0818
-0.1390
-0.4146
0.6982
0.5522
-1.0899
0.4444
-0.1349

-0.3117
-0.0626
-0.2747
-0.2925
0.7220
0.1807
0.4863
-0.2868
0.7586
0.0452
-0.0504
-0.1496
-0.0435
0.5040
-0.7984
-0.5302
0.2116
-0.1082

-0.0501
0.1416
-0.0670
-0.0407
0.1326
0.0697
-0.3231
-0.0846
0.1299
-0.3633
0.4213
0.2367
-0.9414
-0.3262
0.0161
0.1952
0.9199
-0.0665

0.0430
0.0459
0.0473
0.0458
-0.0031
-0.0665
-0.1251
0.0302
0.0260
0.8625
-0.8606
-0.1744
-0.3216
-0.1143
0.0317
-0.0052
0.3832
0.1550

-0.1057
0.6929
-0.1751
-0.0906
-0.1097
0.3369
-0.0258
-0.1310
-0.0963
0.1789
-0.1628
0.6341
0.0401
-0.0261
0.0322
-0.1482
-0.1516
-0.6920

TABEL 9.

Tentatieve interpretatie van Joost's
6-dimensionele structuur

Dimensie 1: Machtuitoefening van volwassene over
kind: Institutionele verdeling van
de macht versus de macht is voor
diegene die de macht neemt.
Dimensie 2: Mate waarin een kind bij zijn gedragsinitiaticven erop antecipeert
hoe volwassen anderen op zijn gedrag zullen reageren.
Dimensie 3: Redelijke machtsuitoefening versus
willekeurige machtsuitoefening.
Dimensie 4: Gezag uitdagen door regel-overtreding versus sluw te werk gaan zodat gezag niets merkt van regelovertreding.
Dimensie 5: (niet interpreteerbaar)
Dimensie 6: Schade aan personen versus schade
aan objecten.

4.3.5.2

Resultaten

met betrekktng

tot

de

integratieregel

Beide ppn werd gevraagd van elk der 18 handelingssituaties
aan te geven met behulp van schoolcijfers (1 t/m 9), 'hoe goed/
slecht het was wat er in elke situatie gebeurde'. Dit oordeel
wordt verder aangeduid als het moraliteitsoordeel. De resulterende beoordelingen zi^n weergegeven in tabel 11.

TABEL 11. Beoordeling van elk der handelingssituaties op moraliteit. '1' = 'erg slecht'; '9' = 'erg goed'.
Handelingssituatie
Ppn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Han
Joost

3 1 7 4 9 5 9 5 9 7
3 4 4 3 5 4 9 7 3 3

7
5

5
3

6
1

2
2

3
6

4
4

8 8
5 6

De vraag is nu hoe een persoon informatie met betrekking tot
de plaats van handelingssituaties in zi]n subjectieve beschnjvingsruimte benut om tot een moraliteitsoordeel te geraken. Op
grond van de in 4.1 uiteengezette overwegingen wordt ervan uitgegaan dat de afstand van een handelingssituatie tot een moreel
prototype daarbi] een rol speelt. Nu zi]n er verschillende varianten mogelijk. Stel er is slechts één prototype, bijvoorbeeld
van een moreel slechte handeling. Een dergelijk prototype heeft
ook een plaats in de subjectieve beschrijvingsruimte van een persoon. Bij de bepaling van de 'cognitieve afstand' tussen een handelingssituatie en een prototype kan de pp 'mentaal' de euclidische afstand tussen beide representaties 'berekenen', en naarmate deze kleiner is de betreffende handelingssituatie als moreel
slechter beoordelen (model a ) .
Echter, bij model a wordt aangenomen dat alle kenmerken even
zwaar tellen voor het moraliteitsoordeel. Het is mogelijk, dat
de pp differentiële weging van beschnjvingskenmerken toepast om
tot een moraliteitsoordeel te komen (model b ) .
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zijn er meerdere prototypen, dan kan het zijn dat de pp slechts
één der prototypen gebruikt om zijn moraliteits-oordeel op te
baseren. Dit leidt tot varianten binnen model a en b. Het kan
echter ook zo zijn, dat de pp de morele prototypen alle tegelijk
met onderscheiden gewicht benut, waarbij de diverse beschrijvende kenmerken al (model d) dan niet (model c) differentieel gewogen worden. Bovendien kunnen prototypen en kenmerken met betrekking tot hun belangrijkheid nog mteracteren (model e ) .
Noteren we de waarde van het beschrijvende kenmerk m voor handelingssituatie Jj met χ , en met ρ
de waarde van dit kenmerk
^
jm'
^im
voor prototype i, en geven we het gewicht dat prototype ι heeft
met g aan en het gewicht dat kenmerk m voor het moreel oordeel
heeft met wni, dan kunnen we de modellen als volgt precies be
schrijven. Het moreel oordeel is een lineaire functie van:

Model a:
Model b:
Model с:
Model d:
Model e:

[Σ
ρ ) 2] ^
m (xjm - ^im
Σ [w ( (x
- ρ ) 2)h]
m'm
jm
*іт
ï i g J M x ^ - Р^)2]1*}
^ J t V t x ^ - p ^ ) ^ ] ]
^ ^ ( ( x ^ - P im >2 > "Ί

Model a is identiek aan decisieregel 4 van Reed (1972) met r=2.
Model b is identiek met decisieregel 6 van Reed (1972) met r=l.
De modellen с, d en e komen niet bij Reed voor. De afstanden in
bovenstaande modellen zijn geformuleerd in een euclidische metriek
(r=2). Model b, d, с blijven onveranderd, indien een city-block
metriek
(r=l) gebruikt wordt. Model a is het zuinigste model,
model e het meest algemene. Het aantal parameters dat geschat
moet worden kan in model e nogal snel oplopen.
Toetsing van deze modellen op hun plausibiliteit als repre
sentant van de integratieregel die Han, respectievelijk Joost ge
bruikt kan hebben, kan gebeuren met behulp van (multipele) cor
relatie-rekening, met de betreffende afstanden als predictoren
en het moraliteitsoordeel als criterium. Hierbij is gebruik gc70

maakt van het computerprogramma CANCORR (Roskam, 1971). De resul
taten zijn vervat in tabel 12. Model d bleek moeilijk te toetsen.
De passing van model d zal tussen die van с en e inliggen. Model
e werd voor Han niet getoetst, omdat het aantal te schatten para
meters bijna overeenkwam met het aantal gegevens.

TABEL 12. Toetsing van een aantal modellen voor de integratieregel in een moreel oordeelssituatie op
hun plausibiliteit voor Han & Joost-gegevens.
De getallen geven de correlatie weer tussen
het model (na schatting van de betreffende
parameters) en het moraliteitsoordeel

Han
Model a.

Model b.

Model c.

Joost

Euclidische afstand tot
éën prototype
al: prototype 'goed'
a2: prototype 'slecht'

.07
.35

-.25
.12

Differentieel gewogen afstanden per beschrijvingskenmerk tot ëên prototype
Ы : prototype 'goed'
b2: prototype 'slecht'

.76
.83

.37
.51

Euclidische afstanden tot
beide differentieel gewo
gen prototypen

.43

.28

Model d.

(niet getoetst)

Model e.

Kenmerk-afstanden tussen
handelingssituatie en
prototypen, naar gelang
kenmerk-prototype differen
tieel gewogen

.68
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4.0.b

Enkele

oonoluszes

Theorie-geleide exploratie van individuele oordelen over
handelingssituaties heeft de subjectieve beschrijvingsruimte van
de in het onderzoek betrokken individuen blootgelegd, en de
plaats van de handelingssituatie en de prototypen hierin. Exploratie van de regel, die een persoon hanteert om, gegeven een bepaalde subjectieve typering van een handelingssituatie, tot een moraliteits-oordeel over die situatie te komen, brengt aan het licht
dat voor beide ppn, indien rekening gehouden wordt met de ratio
'verklaringskracht/aantal geschatte parameters', de afstand van
een handelingssituatie tot één prototype (hier: 'slecht') waarbij
de kenmerken differentieel gewogen worden, een plausibele kandidaat voor een dergelijke regel is.
4.4
4.4.1

Onderzoek 2
Inleiding

De vraagstellingen, rationale en de opzet van onderzoek 2
zijn dezelfde als van onderzoek 1 en zullen hier niet worden herhaald. De verschillen zitten hierin, dat er met oudere jongens
(16 jaar) gewerkt is, dat het stimulusmatenaal grotendeels bestaat
uit krantebenchten, en dat in de opdracht aan de ppn de actor
wiens handelen beoordeeld moet worden expliciet is aangegeven.
4.4.2

Proefpersonen

Ook hier zijn de proefpersonen een vriendenpaar. Ronald en
Rudi zijn belden 16 jaar. Ronald zit nog enkele dagen per week op
school. Rudi is werkzoekend als verkoper. Op het moment dat hun
medewerking gevraagd wordt zijn ze net in een toestand van morele
verontwaardiging: ze zijn net bekeurd door een agent omdat de
brommer waarop ze beiden rijden een te breed stuur heeft, terwijl
ze notabene op de terugweg zijn van het politiebureau waar ze Ronald's brommer, die in beslag genomen was omdat hij 'opgevoerd'
was, hebben opgehaald. Een drietal wekelijkse gesprekken van ongeveer een uur is er geweest. Toen bleven ze weg, hetgeen uitdrukkelijk als hún vrijheid van te voren was overeengekomen.
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4.4.3

Het stimulusmateriaal

en de

taken

In het eerste gesprek werden vooral de gebeurtenissen rond
hun ervaringen met brommers en agenten bediscussieerd. Achteraf
leverde dat weinig variëteit in handelingssituaties op. Derhalve
werd het stimulusmateriaal grotendeels ontleend aan beschrijvingen van 'zonden van alledag', zoals die regelmatig in 'De Gelderlander' bericht worden. Negentien situaties werden aan de krant
ontleend, en een tweetal (nr. 20 en 21) werd aan het eerste gesprek ontleend. De stimulus-situaties zi^jn vermeld in bijlage 6.
De taken waren analoog aan die van onderzoek 1. Dat wil zeggen eerst diende iedere pp de conditionele gelijkenissen tussen
alle 21 handelingssituaties aan te geven, vervolgens diende een
prototypiciteitsoordeel en vervolgens een moraliteitsoordeel gegeven te worden. Rudi kon, ondanks de zeer ruime tijd die ter
beschikking stond, taak 1 niet afmaken. Vermoedelijk ligt ook
hierin de reden voor het afbreken van het contact. Veel meer dan
bij onderzoek 1 werd hier benadrukt, dat de conditionele gelijkenissen compleet moesten zijn met zo min mogelijk equivalentieklassen. Alleen Ronald's gegevens zullen verder worden besproken.
4.4.4

Resultaten

en

analyses

De 21x21 matrix van conditionele gelijkenissen die voor Ronald resulteert uit taak 1, is onderworpen aan een ontvouwingsanalyse met behulp van MNCPAEX (Roskam, 1971) . Echter in acht dimensies resulteert een stresswaarde van .30. Dit wordt gezien als
een aanwijzing dat een dimensionele beschnjvingswijze van Ronald's
cognitieve representatie van handelingssituaties niet adequaat is.
Een alternatieve representatie van de subjectieve beschnjvingsruimte van een persoon kan bestaan uit een netwerk-model of
een 'boom'. Sattath en Tversky (1977) hebben een generalisatie
van de gebruikelijke boom (Johnson, 1967) ontwikkeld: de zogenaamde additieve boom. Deze additieve boom incorporeert ook het idee
van familie-gelijkems. Een additieve boom kan opgespoord worden
met behulp van het computerprogramma ADDTREE (Sattath & Tversky,
1977). Een dergelijke analyse vraagt echter om een matrix van onvoorwaardelijke gelijkenissen tussen de handelingssituaties. Een
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schatting van deze onvoorwaardelijke gelijkenissen is verkregen
door Guttman's mu-coëfficienten (Roskam, 1973) te berekenen tussen de rijen van Ronald's matrix van voorwaardelijke gelijkenissen. De passing van de data in het model van een additieve boom
verloopt makkelijk: de stress-waarde bedraagt .08. De oplossing
is weergegeven in figuur 3.
De resulterende boom is hier 'liggend' weergegeven. De nummers aan de eindpunten (rechts) geven de handelingssituaties aan.
Van rechts naar links gaande, komen de eindtakken van de boom
samen in grotere takken, die zich weer verenigen tot hoofdtakken,
die uiteindelijk samenkomen in een stam. Deze (hoofd)takken kunnen
gezien worden als kenmerk-waarden die de handelingssituaties die
uit de betreffende takken 'voortspruiten' gemeenschappelijk hebben. De (horizontale) lengte van iedere (hoofd)tak geeft het belang aan van de betreffende kenmerk-waarde. De lengte van een
eindtak geeft het belang aan van de voor die handelingssituatie
unieke kenmerkwaarden. Een tentatieve interpretatie van de takken
van Ronald's boom wordt gegeven in tabel 13.
Het valt op dat Ronald een aantal kenmerken hanteert die ook
Han en Joost hanteren, zoals de 'intentie van de actor', en of
er 'schade aan objecten dan wel personen is toegebracht'. De kenmerkwaarden van de factor 'intentie' zijn hier, waarschijnlijk
mede onder invloed van het stimulusmateriaal, niet 'gewild' versus
'toevallig' zoals bij Han, maar naast 'gewild' staat 'indirect
gewild', waarmee bedoeld wordt zoiets als 'het is te voorzien dat
als je a doet, je ook b gaat doen'.
De vraag is vervolgens of Ronald's moraliteitsbeoordeling van
wat de actor in elk der 21 handelingssituaties gedaan heeft, gebaseerd is op de ligging van elk der situaties in de hiërarchische
subjectieve beschrijvingsruimte. In het bijzonder is het de vraag
of de 'boom-afstanden' tussen een handelingssituatie en een prototype predictief zijn voor het moraliteits-oordeel. Aangezien alle
21 handelingssituaties als meer of minder afkeurenswaardig werden
gezien door Ronald, werd hem gevraagd slechts die situaties aan
te geven waarin de actor iets 'typisch slechts' deed. Ronald noemde als zodanig situatie 1, 5, 11 en 21. Vervolgens zijn de boomafstanden tussen een handelingssituatie en elk der vier genoemde
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prototypische situaties gecorreleerd met het moraliteitsoordeel
over deze situatie. Dit leverde de volgende pearsoncorrelaties
op: .77, .75, .61, .41 (met respectievelijk situatie 1, 5, 11 en
21 als prototype 'slecht')· Combinatie van de afstanden tot de
vier prototypen in een multipele correlatierekening levert nauwelijks verhoging van de voorspelbaarheid van het moraliteitsoordeel op; de multipele correlatie is .85.
Bij de berekening der 'boom-afstanden' van een handelingssituatie tot een prototype middels het computerprogramma ADDTREE
wordt een weging (Tversky, 1977, pag. 347) toegepast van de kenmerken die, in Ronald's perceptie, de handelingssituatie gemeenschappelijk hebben. In tegenstelling tot het onderzoek van Han
en Joost, blijken bij Ronald de kenmerk-gewichten die het relatieve belang van elk kenmerk in de subjectieve beschrijvingsruimte
van Ronald aangeven geschikt om als weegfactor in de moreel oordeelsbasis te fungeren.
4.4.5

Conalus-ie

en

discussie

Uit het onderzoek van Ronald blijkt, dat een dimensionele representatie van iemands subjectieve beschrijvingsruimte van handelingssituaties een falsifleerbare veronderstelling is. De vraag
blijft open of een hiërarchische representatie het enige alternatief is voor een dimensionele representatie. In elk geval past bij
een efficient werkend moreel oordeel systeem, dat snel een handelingssituatie in een bepaalde 'familie' met een bekende afstand tot
een moreel prototype kan onderbrengen, eerder een hiërarchisch dan
een dimensioneel model.
Gezien het succes van een hiërarchische representatie van Ronald's subjectieve beschrijvingsruimte, zijn de gegevens van Han
en Joost eveneens met behulp van dit model geheranalyseerd. Toepassing van ADDTREE leverde voor Han en Joost als stresswaarde
respectievelijk .06 en .10 op. Echter de resulterende bomen waren
zeer moeilijk te interpreteren. Tevens is geprobeerd het moraliteitsoordeel te voorspellen op grond van boom-afstanden tot het
prototype 'goed' en het prototype 'slecht'. Voor Han zijn de betreffende correlaties -.35 en .40 respectievelijk. Voor Joost zijn
de analoge waarden -.59 en .11. Differentiële weging van beide pro-
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totypen, analoog aan model (e) uit sectie 4.3.5.2 levert de
(multipele) correlatiewaarden .49 voor Han en .60 voor Joost.
Vergelijking van deze resultaten met die verkregen met behulp van
model Ы , b2 en e uit tabel 12 (sectie 4.5.3.2) laat zien dat de
ze niet tot een betere voorspelbaarheid van het moraliteitsoordeel
leiden. Dit gevoegd bij de slechte interpreteerbaarheid van de
takken uit de additieve boom, doet mij concluderen dat voor Han
en Joost een dimensionele interpretatie van hun'beschrijvingsruim
te het minst implausibel is. Onderzoek dat de stappen in het in
formatie-verwerkingsproces bij het verrichten van een moreel oordeelstaak op de voet volgt, zal waarschijnlijk tot een duidelij
ker keuze tussen beide representatiewijzen kunnen leiden.
Gesteld, dat de hierboven beschreven conceptualisering van de
structuur van het moreel oordeel juist zou zijn, hoe dient dan de
voor de ontwikkeling van deze structuur relevante omgeving geconceptualiseerd te worden? Deze vraag wordt in hoofdstuk 5 bewerkt.
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Figuur 3.

Een 'additieve boom'-representatie van de door Ronald
gepercipieerde gelijkenissen tussen 21 handelingssitu
aties. De nummers corresponderen met de handelingssitu
aties uit bijlage 6.
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TABEL 1 3 .

T e n t a t i e v e i n t e r p r e t a t i e van de a d d i t i e v e
t u u r v a n R o n a l d ( t a b e l 12) .

boom-struc-

•••direct
gewild

(sit. 9)

***]ezelf
F

•••lichamelijke
berokkenen

schade

•••onbekenden veroorzaken schade aan
objecten

•••indirect
(sit.17)
'gewild
in een persoon- ++*li]ke relatie

•••direct
gewild

(sit.18)
'een
ander •••indirect
(sit. /)
gewild

•••in een institutionele relatie

(sit.11)

•••indirect gewild

(sit. 5)
•••grote schade

(sit. 6)

•••kleine schade

,
(sit.13)

•••direct gewild

(sit.16)
(sit.l9)
•••actor is geprovoceerd door slachtoffer(s)

(sit. 2)
(sit. 3)
(sit. 4)
(sit.14)

(sit.15)
(sit. 8)
(sit.lO)
•••actor doet iets waarvan hi] weet, dat het wettelijk verboden is ..
(sit.12)
(sit.20)
(sit.21)
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5

KARAKTERISERING VAN OMGEVINGEN MET HET OOG OP HUN INVLOED OP
DE ONTWIKKELING VAN HET MOREEL OORDEEL SYSTEEM

In dit hoofdstuk worden enkele voorstellen gedaan voor procedures ter meting van omgevingsaspecten die mogelijk de ontwikkeling van het moreel oordeel systeem kunnen beïnvloeden. Aan de
hand van een tweetal onderzoeken zal de gevolgde gedachtengang
worden geïllustreerd.
5.1

Probleemstelling

Veel ontwikkelingstheorieën besteden veel aandacht aan de beschrijving van in de persoon verlopende veranderingen, terwijl de
voor deze veranderingen mede-verantwoordelijk geachte omgevingsaspecten nauwelijks aandacht krijgen. Om bestaande of nog te construeren omgevingen te kunnen typeren naar hun ontwikkelingsdruk
zal een beschrijving van deze omgevingen nodig zijn, die gebaseerd is op hetzelfde denkkader of theorie van waaruit het ontwikkelingsverschijnsel beschreven wordt.
De analyses van hoofdstuk 3 en 4 hebben tot de volgende karakterisering van het individu als maker van morele oordelen geleid:
het individu is een drager van een moreel oordeel systeem (mos),
dat uit drie componenten bestaat, 1) een of meerdere morele prototypen, 2) een bundel onderscheiden relevant geachte kenmerken
van handelingssituaties, en 3) een integratie-regel, die de informaties met betrekking tot de kenmerk-afstanden tot de morele
prototypen combineert tot een basis voor een moraliteits-oordeel.
Deze drie componenten vormen tevens de hoofddimensies waarlangs de ontwikkeling en beïnvloeding van het mos kan plaatsvinden. Voor het vervolg beperk ik me tot een studie aangaande de
laatste twee componenten.
Zoals in hoofdstuk 2 uiteengezet is de oplossing van een
moreel cognitief conflict volgens Kohlberg's theorie de motor
van de morele ontwikkeling. De vraag is nu hoe de tot nu toe ontwikkelde conceptualisering hulp kan bieden bij het karakterise-
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ren van deze 'structural mis-match', die het individu tot een
herstructurering van zijn moreel oordeel structuur aanzet. Voor
een dergelijke herorganisatie op hoger niveau is het in het algemeen nodig dat tot nu toe als weinig relevant beschouwde kenmerken van handelingssituaties worden geherwaardeerd. Het bouwmateriaal voor deze herorganisatie wordt geleverd door de (proximale)
omgeving van een individu. In sectie 2.3.4.2 is uiteengezet dat
omgevingen kunnen verschillen in de mate waarin dit bouwmateriaal
voor een herorganisatie voorhanden is, of kortweg: in hun conflict-reducerend potentieel. De vraag is hoe dit potentieel te
bepalen is. Bij de te volgen procedure zal niet de onderzoekslijn
van Hoffman (1970) gevolgd worden, die vooral op basis van het
verbale gedrag van de opvoeders zoekt naar de mate waarin dit
potentieel in een omgeving voorhanden is. De te construeren meetprocedure zal uit moeten gaan van het totale gedrag van een opvoeder, want in de interacties met deze opvoeder zoekt ieder individu naar regelmatigheden die het vervolgens door regel-inductie voor zichzelf begrijpelijk tracht te maken (Karmilov-Smith
& Inhelder, 1975) .
5.2

5.2.1

Een procedure ter karakterisering van de voor de morele ontwikkeling relevante omgevingsstructuur. Onderzoek 3.
Vraagstelling

In onderzoek 1 (sectie 4.3) is Han's moreel oordeel structuur
beschreven. Hoe ziet de voor Han's moreel oordeel-ontwikkeling
relevante omgeving er structureel uit?
b.2.2

Rationale

van de

aanpak

Ik beperk het begrip 'omgeving' tot de door Han's moeder gecreëerde omgeving voor Han. Voor de procedure houdt dit geen beperkingen in. Uit onderzoek 1 is bekend, dat Han handelingssituaties, en dus ook zijn interacties met zijn moeder, subjectief beschrijft volgens 8 dimensies of kenmerken. De door Han's moeder
voor hem gecreëerde omgeving kan dus beschreven worden als een
bundel kenmerken, die, naar ik aanneem, in de interactie met Han

βΰ

niet alle een even grote rol zullen spelen. De rol die deze kenmerken spelen in de interactie moeder-Han komt overeen met de
'saliency' van dat kenmerk in de door moeder voor Han gecreëerde
omgeving.
De vraag is: in welk soort interacties spelen deze kenmerken
een rol die potentieel moreel-oordeelsontwikkeling-stimulerend
is? Ik neem aan, dat die interacties waarin de opvoeder (of een
andere omgeving) zijn morele waardering laat blijken voor de
handelingen van de opvoedeling, bijzondere invloed kunnen hebben
op de moreel oordeelsontwikkeling van de opvoedeling. Alleen m
die situaties is er een kans op een moreel cognitief conflict.
In het concrete onderzoek zal eerst nagegaan moeten worden aan
welke indicatoren Han merkt, dat zijn moeder zijn handelen goed-,
dan wel afkeurt.
Hoe destilleert Han nu uit zijn (disciplinaire) interacties
met zijn moeder welke nadruk of saliency moeder legt op de door
hem op dat moment gehanteerde handelmgskenmerken? Han heeft de
gelegenheid hierover inductief hypothesen op te stellen in zoverre moeder regelmatigheden in haar moreel oordeel over Han's handelen vertoont. Preciezer: de mate van co-variatie tussen het moreel oordeel van moeder en het langs de handelmgskenmerken variërende gedrag van Han, geeft het gewicht of de saliency aan
die de moeder-omgeving aan elk der handelmgskenmerken hecht
(Heymans, 1977).
Ofschoon de bepaling van deze saliencies op diverse niveaus
van omgevingsdistaliteit kan plaatsvinden, zal in het navolgend
onderzoek een vrij proximale omgeving gemeten worden, namelijk
het door Han gepercipieerd moeder-gedrag. Dit niveau van omgevingstypering geeft de beste garantie dat de resultaten predictief zullen blijken ten aanzien van eventuele ontwikkeling in
Han's moreel oordeel-structuur.
5.2.3

Stimulusmateriaal

en

procedure

De eerste vraag is die naar de indicator, die Han benut om
aan af te lezen of zijn omgeving met zijn handelingen instemt,
of ze verwerpt. Uit een gesprek hierover bleek, dat 'boos zijn'
van een opvoeder voor Han het teken was om de conclusie te trek81

ken, dat zijn gedrag fout was geweest. Tevens bleek, dat aller
lei concrete gedragingen van opvoeders door Han gezien werden als
uitingen van een onderliggende 'boosheid' over zijn gedrag.
Om de taak voor de ppn niet al te zwaar te maken, zijn slechts
de saliencies met betrekking tot drie handelingskenmerken onder
zocht. Uit de subjectieve beschrijvingsruimte van Han werden drie
dimensies gekozen, die in de literatuur over het moreel oordeel
vaker genoemd worden, te weten dimensie 1 ('rekening houden met
anderen'), dimensie 3 ('schade toebrengen aan objecten versus aan
personen') en dimensie 7 ('intentie actor: per ongeluk versus op
zettelijk iets doen') (zie tabel 7). In het vervolg worden deze
dimensies met respectievelijk А, В en С aangeduid. Met betrekking
tot elk van deze handelingskenmerken werden een aantal kenmerk
waarden onderscheiden (respectievelijk 4, 2 en 2), die volgens
een compleet 4x2x2 factorieel schema gecombineerd werden tot 16
verschillende hypothetische handelingssituaties waarin Han tel
kens als actor optrad. Het raamwerk, waarin elk van deze 16 han
delingssituaties ingebed werd, luidde als volgt: Je komt om vier
uur van school thuis.
Het regent.
Je gaat in de huiskamer
een
spelletje
doen. Bij dat spel ontstaat
altijd
rommel. Naar gelang
de conditie uit het factorieel schema werd dit raamwerk bijvoor
beeld als volgt aangevuld: Bij die rommel stoot
je per
ongeluk
(C2) een vaas kapot (BI). Je ruimt alleen
je eigen rommel op, zo
dat dadelijk
bij het eten iedereen
tenminste
kan zitten
(A3).
Het is nu de taak van Han om voor elk van de 16 aldus geconstru
eerde handelingssituaties aan te geven 'hoe boos zijn moeder zal
zijn, als ze vlak voor ze gaan eten de kamer binnenkomt'. Als
responsschaal wordt ook hier weer gebruik gemaakt van schoolcij
fers (9 = erg boos; 0 = helemaal niet boos).
S.Z.4

Resultaten

en

analyse

De resultaten zijn weergegeven in figuur 4. Nagegaan zal wor
den welke regelstructuur Han in zijn (gepercipieerde) moeder-om
geving aantreft. Daarbij zal slechts gebruik gemaakt worden van
de ordinale informatie die de gegevens uit figuur 4 bevatten.
Met behulp van conjunct meten (Luce & Tukey, 1964; Krantz, 1964;
Bezembinder, 1967) worden zowel modellen waarin een additieve
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Figuur 4. Gepercipieerde boosheid van moeder als functie
van drie kenmerken van handelingen van zoon
Han: rekening houden met anderen (weinig Al vs.
veel A4), schade aan objecten (BI) vs. aan per
sonen (B2) en intentie (opzet Cl vs. per onge
luk C2)
boosheid
moeder

van

Ы

integratie tussen informaties met betrekking tot de drie handelingskenmerken А, В en С de reactie van de omgeving bepaalt, als
modellen met een multiplicatieve integratie-regel, als gemengde
modellen op hun plausibiliteit onderzocht. De plausibiliteitstests
worden verricht met behulp van het computerprogramma UNICON (Ros
kam, 1974). De resultaten zi]n weergegeven in Label 14.
Ofschoon de verschillen tussen de modellen qua passing niet
erg groot zijn, wordt er toch een voorlopige keuze gemaakt voor
het additieve model 1. Dit model past bij de additieve integra
tie regel die Han zelf gebruikt voor de beoordeling van hande
lingssituaties op moraliteit.
Gegeven een bepaalde model-keuze voor de in een omgeving ge
hanteerde moreel oordeel-structuur, kan het gewicht worden be
paald dat deze omgeving kennelijk hecht aan elk der kenmerken. De
schaalwaarden voor elk der niveaus der drie factoren zijn als
volgt: Al = 1.12; A2 = 1.08; A3 = -.40; A4 = -.41; BI = -1.11;
B2 = -1.12; Cl = .70; C2 = .68. Uit de verhouding der vananties
der drie factoren is af te lezen, dat Han's moeder in de omgang
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TABEL 14. Adequaatheid van een aantal modellen voor de
regelstructuur in Han's door zijn moeder gecreëerde omgeving. Modellen zijn getoetst
middels conjunct meten.
Model
1
2
3
4
5
6

(A
(Α
(Α
(А
(А
(А

+
χ
χ
+
χ
+

В + С)
В χ С)
В) + С
В) χ С
С) + В
С) χ В

Stress
.004
.016
.007
.007
.005
.005

met haar zoon kenmerk A zeer sterk benadrukt in vergelijking met
de beide overige.
5.2.5

Enkele

conclusies

Aan het voorbeeld van Han is getoond dat het mogelijk is in
een gesprekachtige situatie systematisch zodanige informaties te
verzamelen over de omgeving waarin iemand leeft, dat een quantitatieve schatting van zowel de structuur van het in deze omgeving
vigerende moraliteitsoordeel, als het relatieve gewicht dat aan
bepaalde handelingskenmerken gegeven wordt, mogelijk is.
5.3

Het zich ontwikkelende individu als bewoner van meerdere
omgevingen

In onderzoek 3 is slechts één omgeving onderzocht. Echter op
ieder moment maken we deel uit van meerdere omgevingen, die, ofschoon we niet altijd lijfelijk gelijktijdig in meerdere omgevingen aanwezig kunnen zijn, via de interne representaties die
we ervan bezitten wel de ontwikkeling kunnen beïnvloeden. Nagegaan zal worden hoe zo'η nest omgevingen er voor een bepaald in
dividu uit kan zien.
Een andere kwestie die aangesneden zal worden heeft betrek
king op de indices die gebruikt kunnen worden om veranderingen in
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moreel oordeel-structuur van een individu te beschrijven in functie van herhaalde confrontaties met omgevingen die ieder ook een
eigen structuur bezitten.
De op te bouwen gedachtengang zal geconcretiseerd worden in
onderzoek 4.
5.3.1

Onderzoek

S.Z.1.1

4

Vraagstellingen

Vraagstelling 1 luidt: Hoe ziet het nest omgevingen waarin
een individu op een bepaald moment participeert eruit qua moreel
oordeel-structuur in de ogen van dat individu?
Vraagstelling 2 luidt: Hoe kan de structurele gelijkenis tussen de moreel oordeelstructuur van een individu en die van de hem
omringende omgevingen beschreven worden?
5.3.1.2

De

proefpersoon

Dit onderzoek is gecentreerd rond Robert, een 23-jarige student sociale wetenschappen. Het contact tussen Robert en de onderzoeker kwam op betrekkelijk toevallige wijze tot stand. Gedurende een aantal opeenvolgende weken zijn twee maal per week gesprekken gevoerd die tussen een en twee uur duurden. Na iedere stap
in het onderzoek die interpretatie van de onderzoeker gevraagd
had, zijn deze interpretaties vergeleken met de mening van de onderzochte. Voor iedere volgende stap in het onderzoek werd opnieuw
om medewerking gevraagd, die overigens gaarne gegeven werd.
5.3.1.3

Het vooronderzoek
ruimte

naar Robert's

subjeatieve

besohrijvings-

Dit onderzoek heeft een opzet die analoog is aan die van onderzoek 1 en 2, en wordt derhalve hier slechts summier weergegeven. Het stimulusmateriaal bestond uit 15 handelingssituaties; 13
hiervan waren kranteberichten die veelal melding maakten van gebeurtenissen rond de recente polio-epidemie (zie Heymans & Hoeders
1978; bijlage 2) de twee overige waren gebeurtenissen uit Robert's
eigen ervaring die hij als prototypen van moreel goede respectie85

veli^jk slechte daden zag. De taak bestond uit een paarsgewijze
vergelijking van alle 15 handelingssituaties met betrekking tot
hun gelijkenis 'in moreel opzicht', waarbij deze gelijkenis op
een 7-punt schaal werd aangegeven. Deze procedure is aanmerkelijk
minder belastend dan de in onderzoek 1 en 2 gevolgde conditionele gelijkenis-procedure. Tevens werd Robert gevraagd de gelijkenis tussen zichzelf en elk der 15 handelingssituaties aan te geven middels de vraag naar hoezeer hij instemde met de bewering
'ik zou in deze situatie hetzelfde gedaan hebben'.
De resulterende gelijkenissen-matnx werd met behulp van het
computerprogramma MIïJISSA (Roskam, 1975) geanalyseerd. Er waren
zeer duidelijke indicaties dat een 3-dimensionele oplossing het
meest adequaat was, zowel voor de representatie van de gelijkenissenmatnx met als zonder Robert's eigen positie (stress resp.
9% en 6%). Psychologische interpretatie van de drie dimensies
was niet moeilijk: de eerste dimensie kan benoemd worden als
'actief ingrijpen van een actor om een niet gewenste toestand te
veranderen versus actor heeft geen greep op verloop van de gebeurtenissen' , dimensie 2 als 'verloop van de gebeurtenissen is
begrijpelijk of te verwachten versus is onverklaarbaar of onverwacht', en dimensie 3 als 'de gevolgen van de handeling zijn
niet verdiend of niet in overeenstemming met de daad, er is geen
individuele schuld versus de gevolgen zijn verdiend'. Deze dimensies worden gezien als de handelingskenmerken die Robert's subjectieve beschrijvingsruimte opspannen.
5.3.1.4

Eet vooronderzoek

naar

Robert's

отде

гпдеп

Een apart gesprek werd gewijd aan de omgevingen die op het
moment van onderzoek voor Robert betekenisvol waren. Dit bleken
vijf elkaar ten dele overlappende omgevingen te zijn: (1) de woon
gemeenschap, (2) de studiegenoten, (3) de vroegere vriendin die
Robert nog steeds opzocht, (4) de discussiegroep waarin over ra
dicale therapieën gepraat werd en (5) Robert's ouders.
In dit gesprek werd tevens van elke omgeving nagegaan welke
signalen er in de betreffende omgeving gebruikt werden, waar
Robert aan kon afleiden dat hij iets gedaan had dat in de ogen
van deze omgeving erg goed dan wel erg verwerpelijk was. Het
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bleek dat in de veelheid van gedragingen die de diverse omgevingen daarvoor hanteerden er een onderliggend gemeenschappelijk
signaal was: de psychologische afstand tot de betreffende bewoner vergroten als deze over de schreef gegaan was, en deze afstand
verkleinen als hij iets goeds gedaan had.
5.3.1.5

Het stimulus-materiaal

en de taken

in onderzoek

4

Analoog aan de gevolgde procedure in onderzoek 3 werd stimulus-materiaal ontwikkeld. In samenspraak met Robert is uitgegaan
van een reële situatie in zijn woongemeenschap: Een
medestudent
Piet - Ie jaars - uit de woongemeensahap
kijkt
praatisah
iedere
avond de hele tijd
tv. En dan nog bijna uitsluitend
voetbal
en komische programma's.
Je ergert
je hieraan,
en je weet dat ook de

anderen zich hier zorgen over maken. Op een avond als je
thuiskomt en je treft Viet alweer voor de tv aan, wil je erover
beginnen. Dit kader wordt aangevuld met drie elementen tot een volledige handelingssituatie. De elementen zijn handelingsaspecten die
variëren langs elk der drie dimensies uit Robert's subjectieve
beschrijvingsruimte volgens een compleet factorieel (3x3x3) schema. Bijlage 8 bevat de geconcretiseerde elementen. Het kader werd
vervolgens als volgt afgesloten: Piet is later erg kwaad, en
staakt
de samenwerking
in de woongemeenschap.
De overige
leden
van de woongemeensahap
worden
onrustig.
De taak voor Robert is het om voor elk van de resulterende 27
handelingssituaties op een 9 punt schaal aan te geven in welke mate ieder van de vijf omgevingen zijn optreden in die situatie
zou waarderen. Daarbij diende hij bij elke omgeving te denken aan
de concrete reacties van goed/afkeuring die die omgeving hanteert;
de onderzoeker fungeerde met zijn aantekeningen als geheugensteun.
Tevens diende Robert aan te geven hoe hij zelf zijn optreden in
die situatie zou waarderen.
Deze taken waren zeer inspannend en namen ongeveer vijf kwartier in beslag.
5.3.1.6

Resultaten

en

analyses

De uit bovenbeschreven taken resulterende gegevens zijn weer-
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gegeven in bijlage 9. Tabel 15 geeft de onderlinge gelijkenissen (pearson-correlaties) tussen de omgevingen weer.

TABEL 15. Gelijkenissen tussen
omgevingen van
Robert, berekend over de moraliteitsoordelen m.b.t. 27 handelingssituaties. Robert wordt gezien als zijn eigen omgeving.
Omgeving
1 woongemeenschap
2 studiegenoten
3 vroegere vriendin
4 discussiegroep
5 ouders
6 Robert

.89
.74
.75
.69
.72

.80
.79
.71
.69

.85
.58
.75

.75
.85

.55

Deze gelijkenissen kunnen gezien worden als gelijkenissen in de
normeringsmaatstaf die de diverse omgevingen hanteren. Figuur 5
geeft deze gelijkenissen nog eens in een hiërarchisch schema weer.

Figuur 5. Een weergave van de gelijkenissen tussen
Robert's omgevingen in de vorm van een
additieve boom, resulterend uit toepassing van ADDTREE. Stress = .04.
****************+*++****+****** 5
*
1
«
*******************

ouders

* *******************
*
*
*
**********************
*
*
*
*
******* ***************
****
*
**********************

2

s t u d iecienoten

3

vroegere vriendin

4

discussiegroep

g

Robert zelf

* *
** **
* *
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woongemeenschap

Met behulp van conjunct meten is nagegaan in welke mate een
additief model adequaat is om de moreel oordeel-structuur zoals
deze omgevingen die aan Robert laten zien, weer te geven. De resultaten van deze analyses zijn vermeld in tabel 16.

TABEL 16. Overzicht van de druk (stress) die op de gegevens m.b.t. de moreel oordeel-structuur van Robert's
omgevingen uitgeoefend moet worden om ze middels een
additief model van drie handelingskenmerken te representeren. Analyses verricht m.b.v. UNICON
Omgeving
1.
2.
3.
4.
5.
6.

woongemeenschap
studiegenoten
vriendin
discussiegroep
ouders
Robert zelf

stress
.41
.32
.41
.20
.32
.22

De stress-waarden zijn vrij hoog. Dit zou erop kunnen wijzen
dat diverse omgevingen, in Robert's ogen, een andere integratieregel hanteren dan hijzelf. In dat geval zou er sprake zijn van
een vorm van conflict tussen Robert's moreel oordeel-structuur en
de structuur van de omgeving: de integratie-regels verschillen in
type. Dit is een eerste vorm van structureel conflict. Andere modellen voor de integratieregel, zoals die uiteengezet in tabel
14, zouden dan voor de betreffende omgevingen tot een duidelijk
lagere stresswaarde moeten leiden. Dit bleek in het algemeen niet
het geval.
Er is echter nog een andere mogelijkheid voor conflict tussen
Robert's oordeelsstructuur en die van zijn omgevingen: Robert en
zijn omgevingen gebruiken weliswaar dezelfde integratieregel,
maar zij verschillen in de wegingsfactoren die zij toekennen aan
de handelingskenmerken.Dit is een tweede vorm van structureel conflict. De vraag is dan, in welke mate 'ziet' Robert dat de omgevingen waarin hij zich bevindt dezelfde wegingsfactoren voor han-
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delingskenmerken in hun (additieve) integratieregel gebruiken als
hijzelf? Het antwoord op deze vraag vereist enige verdere ontwik
keling van het gebruikte denkkader. Uitgangspunt voor de gepre
senteerde analyses is de opvatting, dat een individu en zijn om
gevingen gezien kunnen worden als een 'speler' met 'tegenspelers',
die elk op een bepaalde manier gebruik maken van kenmerken van
handelingssituaties om tot een morele waardering van die situaties
te komen. Deze opvatting is eigenlijk dezelfde als die van Brunswik's (1956) 'lens-model', waarbij een bepaalde omgeving de rol
van Brunswik's 'criterium-variabele' vervult. De ontwikkeling van
moreel oordeel-structuur kan dan gezien worden als een vorm van
'multiple-cue probability learning' (Hammond, Wilkins & Todd, 1966) .
Hammond en Summers (1972) hebben aannemelijk gemaakt, dat twee on
derscheiden processen de prestatie in taken van dit type mede be
palen: de verwerving van kennis van de oordeelsbasis, en de cog
nitieve beheersing van de al verworven kennis. Voor een quantitatieve schatting van de sterkte van beide componenten maken Hammond
en Summers (1972) gebruik van de door Tucker (1964) ontwikkelde
'lens-model vergelijking'.
In het onderhavige onderzoek naar Robert en zijn omgevingen
acht ik het niet on-aannemelijk dat Robert een additieve integra
tieregel hanteert. Tucker's lens-model vergelijking ziet er dan
als volgt uit: 0 = Κ χ Cb_ χ Cb_
, waarbij de betekenis der
R
Omg.
symbolen als volgt is.
O (overeenstemming) geeft de mate van overeenstemming aan tussen
het moraliteitsoordeel van Robert en dat van een bepaalde omge
ving. 0 kan geschat worden door de correlatie te berekenen tussen
de betreffende oordeelsreeksen.
К (kennis) geeft de mate aan waarin Robert bij zijn omgeving een
zelfde oordeelsbasis (weging van handelingskenmerken binnen een
additieve integratieregel) waarneemt als hijzelf hanteert. К geeft
de mate aan waarin Robert's oordeelsbasis isomorf is met de oor
deelsbasis die een omgeving hanteert. К is dus een maat voor struc
turele gelijkenis tussen beide oordeel-systemen.
Cb. (cognitieve beheersing) geeft de mate aan waarin i (Robert,
respectievelijk een bepaalde omgeving) gebruik maakt van zijn ken
nis van de oordeelsbasis bij het produceren van een moraliteits90

oordeel. In het onderhavige onderzoek kan Cb. geschat worden als
((1.0 - stress?)2), waarbij de stress-maten aan tabel 16 ontleend
zijn.
Tabel 17 bevat de schattingen van de structurele isomorfie
tussen Robert's oordeelssysteem en dat van zijn respectievelijke
omgevingen op basis van de bovenstaande overwegingen. Omdat voor
het bepalen van de coëfficiënten Cb. slechts gebruik gemaakt wordt
van de rangorde-informatie in de oordeelsgegevens, is de overeenstemming in oordeel tussen Robert en zijn omgevingen geschat door
middel van Kendall's tau-coëfficient.

TABEL 17. Structurele isomorfie-schattingen (K) tussen Robert's
moreel oordeelbasis en die van een bepaalde omgeving.
Deze schattingen zijn gebaseerd op Tucker's lens-model
J
vergelijking
, . χ Cbomgeving)).
^
^ К = (0/(Cb
'
robert

Omgeving

1. Woongemeen
schap
2. studie
genoten
3. vriendin
4. discussie
groep
5. ouders
6. Robert

Oordeelsover
eenstemming
Robert/omgeving
(Kendall's tau)

Cognitieve
beheersing
Cb.

.59

.91

,67

.59

.95

.64

.63

.91

.72

.71

.98

.75

.59

.95

.64

.97

Het blijkt dat Robert in de discussiegroep en bij zijn vroegere
vriendin grotendeels dezelfde oordeelsbasis aantreft als die hij
zelf hanteert. Om de vraag te beantwoorden of Robert's oordeels
systeem zich qua structurele basis toewendt dan wel afwendt van
een bepaalde omgeving, zullen de veranderingen in de K-waarden
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over tijd bestudeerd moeten worden.
S.Z.1.7

Conclusies

en

disaussie

Ik meen een procedure aangegeven te hebben om, vertrekkend
vanuit een gesprekssituatie met een persoon, een beeld op te bouwen (figuur 5) van de gelijkenis in morele waardering tussen de
diverse omgevingen waarin de betreffende persoon op een bepaald
moment verkeert, benevens van de oordeelsstructuur (tabel 16) van
deze omgevingen. Om een antwoord te vinden op vraagstelling twee,
naar de structurele gelijkenis (in de zin van dezelfde wegingsfactoren bij een additieve integratieregel) tussen de oordeelsbasis
van een individu en die van hem omringende omgevingen is een procedure gedemonstreerd (tabel 17) die, op basis van Tucker's lensmodel vergelijking, de berekening van een dergelijke gelijkenismaat toestaat. Hoe lager de resulterende K-coëfficient, hoe groter
de kans op een 'structural-mismatch' of 'cognitief conflict ervaring'. Omdat К in beginsel continu variabel is, kan nagegaan wor
den of herhaalde confrontatie met bepaalde omgevingen inderdaad
leidt tot discontinuïteiten in het verloop van het beeld dat het
individu ervan opgebouwd heeft, zoals de cognitief-structurele
theorie veronderstelt.
Studies met betrekking tot inter-personaal conflict hebben
volgens Hammond en Summers (1972) laten zien, dat na enige tijd
van debatteren К (ofwel de overeenstemming in oordeelsbasis) toe
neemt, terwijl gelijktijdig de 'oppervlakkige' oordeelsovereen
stemming afneemt ten gevolge van een nog gebrekkige cognitieve
beheersing van de nieuwe oordeelsbasis. Dit vestigt met betrekking
tot het onderhavige onderwerp nog eens de aandacht op het feit
dat uiterlijke niet-overeenstemming in moraliteitsoordeel tussen
een individu en een omgeving niet indicatief hoeft te zijn voor
een verschil in oordeelsbasis.
Een andere bevinding uit 'multiple-cue probability learning'
onderzoek dat Hammond en Summers (1972) vermelden is eveneens in
teressant voor het onderzoek naar de beïnvloedbaarheid van moreel
oordeel-structuur; in een reeks experimenten bleek respons-feedback veel minder effectief in het stimuleren van de index К als
cognitieve feedback (deze heeft betrekking op verschillen in in92

tegratieregel van individu en taak/omgeving). Deze bevinding is
analoog aan wat Hoffman (1970) concludeerde in zijn overzicht van
de relatie tussen opvoedingsstijlen en morele ontwikkeling.
5.4

Enkele opmerkingen naar aanleiding van de poging om te komen
tot een voor de morele ontwikkeling relevante omgevingskarakterisering

Geprobeerd is consequent omgevingen te typeren vanuit hetzelfde denkkader als waaruit de moreel oordeel-structuur van een persoon getypeerd werd. Dergelijke pogingen zijn, zover mij bekend,
binnen de cognitief-structurele benadering van ontwikkelingsverschijnselen slechts oppervlakkig of in het geheel niet ondernomen.
Ik meen dat mijn uitgangspunt, dat een omgeving en haar bewoner(s)
op hetzelfde niveau als eikaars mede/tegenspelers behandeld dienen te worden, gezien de resultaten van onderzoek 3 en 4, voorlopig houdbaar is gebleken.
Bovenstaande analyses komen echter nauwelijks boven het niveau van omqevings-beschrijving
uit, zij het dat relevante aspecten beschreven worden. Dat mensen in interactie met een omgeving
structuren uit die omgeving zich eigen kunnen maken, ook in betrekkelijk korte tijd, is in diverse onderzoeken aangetoond, maar wellicht het meest geprononceerd in een studie van Reber en Lewis
(1976) naar 'implicit learning' van een complexe grammaticale
structuur binnen een set non-sens items. De vraag naar de
processen via welke deze structuur-kennis verworven wordt is echter nog
grotendeels open.
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6

DISCUSSIE NAAR AANLEIDING VAN DE IN HET VOORGAANDE ONTWIKKELDE PROCEDURES TOT ONDERZOEK VAN DE STRUCTUUR VAN HET MOREEL
OORDEEL

In
4 en 5
moreel
zwakke
enkele
met de
6.1

dit hoofdstuk wordt, na een terugblik op de in hoofdstuk
ontwikkelde procedures tot meting van de structuur van het
oordeel, een inventarisatie verricht van de sterke en de
kanten van de voorgestelde procedures. Tenslotte worden
voorstellen gedaan voor een analyse-model dat past bi]
bedoelde procedures verzamelde longitudinale gegevens.

Een beknopte karakterisering van de ontwikkelde procedures

Naar aanleiding van een overzicht van onderzoek dat in het
kader van Kohlberg's theorie over het moreel oordeel ter ondersteuning van deze theorie verricht werd, werd in hoofdstuk 2 geconstateerd dat de structuur van het moreel oordeel na Kohlberg's
dissertatie-onderzoek {Kohlberg, 1958) niet meer verder is onderzocht, maar door de gebruikers van het ontwikkelde instrumentarium (MJI en DIT) als impliciet gegeven in hun onderzoeken is geïntroduceerd. Om nieuw onderzoek naar de structuur van het moreel
oordeel te initiëren werd morele ontwikkeling als een vorm van
conceptueel leren opgevat, waarbij het concept-identificatie aspect benadrukt werd (hoofdstuk 3). Dit leidde tot onderzoek
naar de kenmerken van handelingssituaties die een individu in onderling verschillende mate laat meespelen in zijn moreel oordeelbasis. Bij diverse individuen werd de door de handelingskenmerken opgespannen subjectieve beschnjvingsra-mte blootgelegd. Het
op voorhand geuite vermoeden, dat de afstanden in deze subjectieve beschrijvingsruimte tussen een handelingssituatie en een moreel prototype predictief zouden zijn voor de morele waardering
van het individu voor die handelingssituatie, werd bij empirisch
onderzoek door de gegevens gesteund. Aangezien de moreel oordeelstructuur van een individu nu getypeerd is als een set gewichten
van handelingskenmerken waarover een bepaalde integratie-regel is
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gedefinieerd, dient de omgeving van een individu, opgevat als
diens tegenspeler, eveneens structureel gekarakteriseerd te worden middels een uit dezelfde componenten bestaande structuur. In
hoofdstuk 4 werd getoond hoe dergelijk onderzoek naar omgevingsstructuur kan verlopen, en welk soort gegevens het oplevert.
In het volgende zal ingegaan worden op vragen met betrekking
tot betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid van de verkregen resultaten (6.2), enkele zwakke punten in de ontwikkelde procedures
(6.3), en op nog te verrichten onderzoek naar de ontwikkeling
van het moreel oordeel, waarvoor de hier ontwikkelde procedures
de basis gelegd hebben (6.4).
6.2

Betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid

De in hoofdstuk 4 en 5 gerapporteerde onderzoeksgegevens zijn
gebaseerd op een-malige metingen bij telkens één individu. De getrokken conclusies veronderstellen, dat de gegevens betrouwbaar
zijn, dat wil zeggen weinig gevoelig voor toevalsfluctuatie. De
houdbaarheid van deze veronderstelling zal vanuit diverse standpunten belicht worden.
Het wellicht meest voor de hand liggende standpunt is dat
van de test-hertest betrouwbaarheid of stabiliteit. Nu is het bij
de gehanteerde onderzoeksprocedures zo, dat ze een bijzonder grote inspanning van de pp vragen, vooral vanwege de duur van de
gegevensverzameling (+ 1 uur). Als de ppn een matrix van (conditionele) gelijkenissen als hier gevraagd gegenereerd heeft, zakt
de taakspanning onmiddellijk terug, en is het ondoenlijk de pp
te vragen nog eens hetzelfde te doen, zonder de relatie tussen
onderzoeker en onderzochte in gevaar te brengen. Hetzelfde geldt
voor de situatie-beoordelingen. Hooguit kan geprobeerd worden een
rij uit een (conditionele) gelijkenissen matrix te repliceren. In
die gevallen waarin de pp per vergissing een rij gelijkenis-oordelen nog een keer genereerde, was de test-hertest correlatie
voor deze rij tussen .50 en .60, hetgeen als acceptabel beschouwd
wordt omdat het hier slechts een onderdeel van de totale testprocedure betreft. De totale betrouwbaarheid ligt beslist hoger,
omdat er sprake is van test-verlengmg.
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Een ander aspect van het betrouwbaarheidsonderzoek wordt gevormd door onderzoek naar interne consistentie. In alle drie de
onderzoeken naar de subjectieve beschrijvingsruimte zijn structuren gevonden, die psychologisch zinvol interpreteerbaar zijn.
Dit komt overeen met de observaties van het ppn-gedrag tijdens
het verrichten van de taken. De spontane commentaren van de ppn,
in de vorm van het af en toe aan de oppervlakte komen van 'inwendige spraak', gaven de indruk dat zij een systematische zoekstrategie hanteerden.
Bovendien bleken de gevonden structuren van de subjectieve
beschrijvingsruimten overdraagbaar naar ander stimulus-matenaal.
Immers, indien dit niet het geval geweest zou zijn, dan zouden
de pogingen om de structuur van de omgeving via de 'bril' van de
ppn te meten (onderzoek 3 en 4) geen systematiek hebben opgeleverd. Binnen een individu is er dus enige generaliseerbaarheid
van resultaten naar andere taaksituaties.
Gezien het bovenstaande acht ik het onwaarschijnlijk dat de
gevonden resultaten in sterke mate door toevalsfluctuatie zijn
aangetast.
De generaliseerbaarheid van de gevonden resultaten wordt
uitsluitend gepretendeerd voor het domein dat gevormd wordt door
die bepaalde pp op dat moment. Slechts voor de benaderingswijze
van structurele aspecten van het moreel oordeel wordt gepretendeerd dat deze ongeacht de pp toepasbaar zal blijken. Bij een
aantal willekeurig gekozen ppn is deze toepasbaarheid gedemonstreerd.
6.3

Enkele zwakke punten in de gevolgde procedures

De meting van de morele prototypen die een persoon zou hanteren zou versterkt kunnen worden. In het onderzoek naar de subjectieve beschrijvingsruimte worden in de gevolgde procedure de handelingssituaties onder andere beoordeeld op prototypiciteit, nadat, op grond van een uitvoerig gesprek met de pp , in de set
stimuli handelingssituaties zijn opgenomen die de pp als typisch
goed/slecht zegt te zien. Mijns inziens is dit al een betere procedure dan die van Reed (1972), die het prototype van een klasse
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schatte als het punt met schaalwaarden gelijk aan de gemiddelden
van de tot die klasse behorende stimuli. Nadere controle op a-symmetrische afstandsrelaties tussen een als prototype beschouwde
handelingssituatie en een andere handelingssituatie, zoals Rosch
e.a. (1976) voorstellen, lijkt mij gewenst.
Bovendien zal in toekomstig onderzoek naar de moreel oordeel
structuur van een omgeving ook de door die omgeving gehanteerde
morele prototypen bepaald dienen te worden. Dat in het hier gerapporteerde onderzoek (onderzoek 3 en 4) een additief model plausibel wordt geacht als regel voor de integratie van handelingskenmerken tot een moreel oordeel, terwijl tevens gesteld wordt
dat gewogen kenmerk-afstanden tot morele prototypen de basis vormen voor dat moreel oordeel, is slechts compatibel indien de gehanteerde prototypen extremere handelingskenmerkwaarden hebben dan
de onderzochte handelingssituaties. In onderzoek 3 en in zekere
mate in onderzoek 4 is deze veronderstelling plausibel. Echter in
het algemeen zal hier niet aan voldaan zijn, zodat meting van de
door de omgeving(en) gehanteerde morele prototypen gewenst is.
Een ander punt dat nadere toetsing behoeft, heeft betrekking
op de vraag of het in het voorafgaande geschetste model van de
structuur van het moreel oordeel uitsluitend een structuurmodel
is, of dat dit model wellicht tevens adequaat het proces beschrijft
dat voorafgaat aan de vorming van een moreel oordeel. Voor dit onderzoek zullen hier geen voorstellen worden gedaan.
6.4

Onderzoek naar de ontwikkeling van de structuur van het moreel oordeel

In deze sectie worden enkele aspecten belicht van onderzoek
naar de ontwikkeling van de structuur van het moreel oordeel, inzover dat onderzoek aansluit bij de gekozen opvatting over moreel
oordeel-structuur. De voorstellen blijven beperkt tot descriptief
en exploratief onderzoek.
De structurele aspecten die aan het moreel oordeel systeem
van een individu zijn onderscheiden, hebben betrekking op (a)
het soort handelingskenmerken die potentieel relevant zijn voor
de oordeelsbasis, (b) de differentiële weging van deze kenmerken
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naar gelang hun belangrijkheid in de oordeelsbasis, en (c) de
over deze kenmerken gedefinieerde integratieregel. Al deze aspecten kunnen aan ontwikkeling onderhevig zijn. De simpelste vorm
van ontwikkelingspsychologisch onderzoek bestaat uit het naast
elkaar plaatsen van de resultaten van voor elk meettijdstip apart
verrichte analyses met betrekking tot de drie hierboven genoemde
structurele aspecten van het moreel oordeel. De vraag is echter
of er niet een analysemodel denkbaar is dat een longitudinale reeks
gegevens van een individu en/of meerdere individuen in één keer
analyseert. Ofschoon ik een dergelijk analysemodel voor alle drie
de aspecten tegelijk niet kan aanbieden, is er wel een dergelijke
analyse mogelijk voor individuele longitudinale gegevens met betrekking tot de structuur van de subjectieve beschrijvingsruimte.
Stel, dat een persoon over een stuk van zijn levensloop Τ
herhaald gevraagd wordt gelijkenissen tussen handelingssituaties
(steeds dezelfde set) aan te geven. De dimensionele structuur van
elk van deze gelijkenis-matrices geeft de handelingskenmerken aan
die de momentane subjectieve beschrijvingsruimte opspannen. Ver
gelijking van al deze opeenvolgende dimensionele structuren zal
in het algemeen aan het licht brengen dat ze verschillen in dimen
sionaliteit, en gedeeltelijk ook inhoudelijk verschillende dimen
sies bevatten, analoog aan de problematiek die door Reinert (1970)
met betrekking tot intelligentie-ontwikkeling is geschetst. Heymans (19 73) heeft voorgesteld de problematiek van het ontstaan en
het verval van dimensionele structuren te analyseren met behulp
van het zogenaamde 'gewogen euclidisch model' dat Carroll en Chang
(1970) hebben voorgesteld, en dat geconcretiseerd is in het compu
terprogramma INDSCAL. Volgens dit model voldoen de afstanden tus
sen twee willekeurige handelingssituaties i en j op punt t in de
levensloop van het onderhavige individu,d.. aan de volgende re
2
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waarde is die handelingskenmerk к aanneemt voor handelingssituatie i, en w, het
gewicht aangeeft dat op tijdstip t door het betreffende individu
aan kenmerk к gehecht wordt. De studie van het ontstaan en verloop
komt dan neer op het bestuderen van het verloop van de diverse ge
wichten w, . over tijd. De set van handelingskenmerken waarvoor in
een INDSCAL-analyse de gewichten w, worden uitgerekend, bestaat
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uit de conjunctie van alle dimensies die op enigerlei meettijdstip gevonden zou zijn. Wanneer een handelingskenmerk door een
individu 'nog niet', respectievelijk 'niet meer' gehanteerd wordt,
is het bijbehorende gewicht w , voor de betreffende tijdstippen
gelijk aan nul. Dergelijke toepassingen van het INDSCAL-model zijn
te vinden bij Heymans (1973), Van der Sanden (1973), en Roskam en
Van der Sanden (1974).
Ofschoon het INDSCAL-model in sociaal-psychologisch onderzoek
met succes gebruikt is om inter-individuele verschillen in oordeel-structuur te analyseren (zie voor een overzicht: Carroll &
Wish, 1974; Wish, 1976), was simulatie-onderzoek m e t onverdeeld
positief. Recent hebben Takane, Young en De Leeuw (1977) een al
ternatieve procedure ALSCAL voorgesteld, die minder eisen aan de
data stelt, direct de passing van het model aan de data optimali
seert, en daarbij snel convergeert. Bovendien blijkt uit hun ge
gevens en die van MacCallum en Cornelius (1977) dat ALSCAL in
staat is de 'ware' configuratie bloot te leggen.
Een andere recente ontwikkeling is een veralgemenisering van
het INDSCAL-model door Lingoes (Borg & Lingoes, 1977), die gecon
cretiseerd is in het computerprogramma PINDIS. Naast een wegings
factor per dimensie analoog aan het INDSCAL-model, worden stimulus-specifleke gewichten ingevoerd. De afstand tussen twee hande
lingssituaties wordt volgens PINDIS als volgt gezien:
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waarbij de betekenis der symbolen is als boven, met dien verstan
de dat de gewichten ν . stimulus-specifleke gewichten zijn, die
net als w, . niet constant hoeven te zijn bij herhaalde meting.
In de context van de onderhavige discussie is de parameter ν meer
indicatief voor inhoudelijke aspecten van de inschatting van han
delingssituaties, terwijl de parameter w eerder een structureel
aspect van de inschattingsstrategie van een persoon weergeeft.
Tot nu toe zijn uitsluitend intra-mdividuele verschillen
aan de orde geweest. Niet ten onrechte. Zij dienen de basis te
zijn van ontwikkelingspsychologische theorie-vorming en theorie
toetsing. Met McCall (1977) betreur ik de geringe aandacht die
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het huidige ontwikkelingspsychologische onderzoek, zowel het correlationele als het experimentele, schenkt aan intra-individuele
sequenties. Kohlberg's theorie postuleert echter dat inter-individuele verschillen in moreel oordeel-structuur het gevolg zijn van
verschillen m ontwikkelingssnelheid tussen individuen. Hieruit
volgt dat inter-individuele verschillen langs dezelfde dimensies
gemeten kunnen worden als de intra-individuele verschillen. Acceptering van genoemd postulaat impliceert de toestemming om longitudinale sequenties van gelijkenissen-matnces tussen handelingssituaties voor meerdere subjecten bijeen te voegen tot één grote
drie-modale matrix van (handelingssituaties) χ (handelingssitua
ties) χ (subject-tijdstippen) en deze met behulp van ofwel INDSCAL
ofwel PINDIS te analyseren. Resultaat van deze analyse is een be
schrijving van veranderingen in de subjectieve beschrijvingsruimte(n) van een subject(en).
Interessanter wordt het indien er een longitudinale reeks
gelijkenissen-matrices tussen handelingssituaties zowel van een
persoon als van de omgeving die hij successief bewoont, beschik
baar zijn. Analyse van deze drie-modale matrix met behulp van
ALSCAL of PINDIS zal dan resulteren in een super-beschrijvingsruimte, die de conjunctie is van alle beschrijvingsruimten die
hetzij de persoon en/of zijn omgeving op enig meettijdstip gehan
teerd heeft. De set van gewichten w die voor de persoon en zijn
omgeving op enig tijdstip worden verkregen geven dan aan in welke
mate de superruimte, die opgespannen wordt door de handelingskenmerken die persoon en/of zijn omgeving op enigerlei tijdstip ge
bruiken, op dat bepaalde tijdstip gehanteerd wordt om gelijkenis
sen tussen handelingssituaties te 'zien'. Dit design hoeft niet
beperkt te blijven tot één omgeving, maar meerdere omgevingen
(eventueel van verschillende proximaliteitsgraad) kunnen tegelijk
in de analyse worden opgenomen.
Een gebruik van PINDIS in longitudinale analyse als hierboven
geschetst wordt gerapporteerd door Borg & Lingoes (1977, Illustration 2) met betrekking tot acht achtereenvolgende inschattingen
van de gelijkenissen tussen politieke partijen.
De bovenstaande procedures kunnen echter 'slechts' beschrijvingen van het ontwikkelingsverloop opleveren. Voor de verklaring
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van de ontwikkeling van dimensionele structuren zal raad gezocht
moeten worden bi] theorieën over perceptueel leren, zoals onder
andere geformuleerd door Gibson (1969) en Shepp (1977). Garner
(1978) wijst erop dat deze theorieën rekening moeten houden met
de interacties tussen kenmerkwaarden die bij bepaalde stimulus
dimensies met betrekking tot hun aandacht-trekkend potentieel optreden.
6.5

Enkele verschillen tussen de onderhavige benadering en die
van Anderson's 'Informatie-integratie theorie'

Anderson en zijn medewerkers hebben de informatie-integratie
theorie aan de cognitieve psychologie toegevoegd middels honderden publicaties waarin toepassingen van deze benaderingswijze
worden gerapporteerd (zie voor een overzicht: Anderson, 1974).
Binnen het kader van Anderson's benaderingswijze wordt telkens
gezocht naar een algebraïsch model dat kenmerken van een stimulus
in verband brengt met de respons die een individu ten opzichte
van deze stimulus produceert. Dit is ook een grondgedachte achter
het in hoofdstuk 4, 5 en 6 gerapporteerde werk. De verschillen
tussen de onderhavige benadering en die van de Anderson-school bestaan vooral m de gebruikte procedures.
Een eerste verschil zit hierin, dat de Anderson-school uitgaat
van door de onderzoeker (dus: distale) gedefinieerde stimulus-dimensies, terwijl hier juist de nadruk is gelegd op het opsporen
van de subjectieve beschrijvingsruimte waarin de ppn de stimuli
codeert. De waarden van de stimuli op deze door de onderzoeker
gekozen 'dimensies' wordt bepaald middels zogenaamde 'functioneel
meten', hetgeen neerkomt op toepassing van multipele regressieanalyse. Onderzoek naar de integratie-regel geschiedt meestal middels vanantie-analyse. Enerzijds worden daarmee aannames gemaakt
ten aanzien van meetniveau der variabelen en de (multi)normaliteit
van de verdeling, die in de hier gekozen benadering vanwege het
gebruik van non-metnsche analyse technieken achterwege kunnen
blijven, en anderzijds brengt dit de onderzoeker er toe zijn gegevens op aggregaat-niveau in plaats van individueel niveau te analyseren waardoor verschillen tussen personen slechts als 'error'
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opgevat kunnen worden. Een ander gevolg van het gebruik van variantie-analyse is dat veelal slechts additieve dan wel multiplicatieve integratie-regels zijn onderzocht. De in onderzoek 1 onderzochte integratieregels waarin afstanden tot prototypen een rol
spelen zou met de Anderson-benadering moeilijk te onderzoeken zijn.
Toepassingen van Anderson's informatie-integratie benadering
op het terrein van het moreel oordeel hebben betrekking op de integratie van informatie met betrekking tot de goede en de slechte
daden die een persoon verricht heeft tot een moraliteitsoordeel
over die persoon (Leon, Oden, & Anderson, 1973; Birnbaum, 1973),
en op de integratie van informatie met betrekking tot resultaat
van een handeling en de intentie van de actor tot een moraliteitsoordeel (Lane & Anderson, 1976). Deze laatste vraagstelling, die
aansluit bij de Piaget-traditie op het gebied van moreel oordeel
onderzoek, is in een enorm aantal studies onderzocht (zie Lickona (1976) en Karniol (1978) voor een overzicht). Veel van deze
studies zouden zonder veel moeite binnen het informatie-integratie denkkader geherinterpreteerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld
de studie van Hewitt (1974). Deze herinterpretatie zou het voordeel hebben, dat in de conclusies van deze studies de aandacht verlegd werd van het al-dan-niet (zeer) significant-zijn van een soms
onbelangrijk klein effect van een factor naar een quantitatieve
schatting van de omvang van de rol die deze factor speelt in de
totstandkoming van het moreel oordeel.
6.6

De status van het gerapporteerde onderzoek

De in hoofdstuk 4 t/m 6 voorgestelde en geïllustreerde onderzoekprocedures zijn, mijns inziens, geschikte modellen om diepgaander dan tot nu toe binnen de Kohlberg-school gebeurd is, het
onderzoek naar de structuur van het moreel oordeel te hernemen.
Onderzoek naar de ontwikkeling
van het moreel oordeel veronderstelt, dat de onderzoeker al beschikt over een model dat de structuur van het moreel oordeel adequaat representeert. De parameters
van een dergelijk model komen in aanmerking als mogelijke
ontwikkelingsdimensies.
Ofschoon het in het voorgaande gepresenteerde
onderzoek niet 'ontwikkelingspsychologisch' in de traditionele
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betekenis van deze term is, is dit onderzoek toch een voorwaarde
om adequaat het onderzoek naar de ontwikkeling van de moreel oordeel-structuur te kunnen beginnen.
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7

НЕТ INDIVIDU ALS DENKER OVER HANDELEN: EEN KADER VOOR DE STU
DIE VAN MOREEL OORDEEL-VERSCHIJNSELEN

Aan het eind van hoofdstuk 2 is Kohlberg's theorie over de
ontwikkeling van het moreel oordeel onder andere bekritiseerd van
wege het ontbreken van een kader waarbinnen het moreel oordeel
een plaats had temidden van andere morele fenomenen. In dit hoofd
stuk wordt een dergelijk kader voorgesteld, en worden enkele ge
volgtrekkingen uit dit kader met betrekking tot enkele aspecten
van moreel oordeel-structuur nader uitgewerkt.
7.1

Overwegingen bi] het zoeken naar een geschikt kader

Bi] het zoeken naar een overkoepelend denkkader, dat toekom
stig onderzoek naar morele ontwikkeling zou kunnen inspireren,
hebben de volgende overwegingen voorop gestaan. Allereerst dient
het nieuwe denkkader de uitgangspunten van de cognitief-structurele aanpak van moreel oordeel onderzoek te incorporeren. De be
langrijkste uitgangspunten zijn daarbij: (a) op elk ontwikkelings
niveau kan de persoon gezien worden als filosoferend over de aard
van de hem omringende werkelijkheid; deze privë-filosofieën vormen cognitieve structuren die de binnenkomende informatie ordenen,
en (b) de moreel oordeelsbasis wordt voor een belangrijk deel gevormd door aspecten van handelingssituaties die op een bepaalde
manier door het individu benut worden. Beide uitgangspunten tezamen leiden tot de opvatting dat binnen de cognitief-structurele
aanpak de nadruk ligt op de persoon als denker over handelen. Een
tweede overweging die het zoekproces gestuurd heeft, betreft de
eis dat het nieuwe denkkader oude problemen diende te herformuleren zodat ze beter oplosbaar worden. Hierbij is vooral gedacht
aan de relatie tussen morele cognitie en 'moreel gedrag'. Een derde overweging tenslotte is dat het nieuwe denkkader een kijk moest
geven op de interrelatie van diverse aspecten van wat onder de
verzamelnaam 'sociale cognitie' gewoonlijk bestudeerd wordt.
Het zoekproces is (voorlopig) gestopt bij het werk van de
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filosoof Castañeda. Hector-Neri Castañeda (1975) heeft een diepgaande analyse gemaakt van intuïties, die 'de volwassene' uit de
westerse cultuursfeer hanteert bij het denken over handelen. Zijn
analyse geeft een conceptueel kader, waarin de zogenaamde 'praktische ervaringen' die een mens opdoet begrepen kunnen worden.
Praktische ervaringen zijn onder andere: de ervaring van overleg
wat te doen, de (h)erkenning van plichten en hun eventuele onderlinge tegenstijdigheid, de ervaring te proberen het gedrag van
een ander te sturen, de ervaring te besluiten om iets te doen.
Castañeda's analyse vormt het referentiekader waarin het onderzoek naar de ontwikkeling van het handelingsdenken geplaatst zal
worden.
7.2

Een beknopte schets van Castañeda's analyse van het denken
over handelen

De resultaten van Castaneda's analyse (1975) worden geschetst
voorzover zij van belang zijn voor het vorm geven aan ontwikkelingspsychologisch onderzoek naar het denken over handelen.
1) Twee soorten denken worden onderscheiden: contemplatief denken
en practisch denken.
2) Contemplatief denken, ook wel theoretisch of propositioneel
denken genoemd, is er op gericht te ontdekken hoe de wereld is en
hoe en waarom de wereld verandert. De denk-eenheid of noema is
hier een bewering of propositie. Deze proposities kunnen 'waar'
of 'vals' zijn. De waarheidswaarde van een (samengestelde) propositie kan vastgesteld worden door waarneming, of met behulp van
inferentie-regels, die vervat zijn in een propositionele calculus.
3) Het practisch denken daarentegen, is er op gericht te ontdekken wat wij of anderen moeten doen. Het bestaat uit enerzijds
'deontische noemata' (oordelen, dat iets verplicht, verboden, respectievelijk toegestaan is), en uit 'practities' (intenties, mandaten en imperatieven). De kern-structuur van een practitie wordt
gevormd door een 'prescriptie'. Intenties zijn prescripties in de
eerste persoon, een beslissing is de laatste intentie in een
reeks. Mandaten en imperatieven zijn prescripties in de derde,
respectievelijk tweede persoon.
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4) Een prescriptie specifieert een relatie van 'vereist zijn'
tussen een actor en een handeling. Analoog aan de waarheidswaarden die een propositie kan aannemen, kan een prescriptie de waarde 'orthotisch', dan wel 'an-orthotisch' aannemen. Orthotisch betekent zoiets als 'terecht', 'op zijn plaats', 'adequaat', of 'legitiem' . Er bestaat volgens Castañeda in geen enkele taal een
woord dat precies met de orthoticiteit van een prescriptie correspondeert. De orthoticiteit van een prescriptie is afhankelijk van
een context. Als een actor tijdens een imperatief-prescriptief
gesprek inziet, dat de imperatieve conclusie de waarde 'orthotisch'
heeft, dan is zijn bereidheid om de imperatief uit te voeren gewekt.
5) De orthoticiteitswaarde van een prescriptie kan overgaan van
de ene prescriptie naar een andere. Er is sprake van overerfbaarheid of besmettelijkheid. Deze overerving geschiedt volgens een
systeem van prescriptieve implicatie, dat isomorf zou zijn aan
dat van propositionele implicatie.
6) De orthoticiteit van een prescriptie is context-afhankelijk.
Deze context bestaat uit een verzameling bestaande uit (a) de ware
proposities die de situatie op dat tijdstip voor de betrokken actores beschrijven, (b) de ware proposities die de doeleinden van
de actores op dat tijdstip beschrijven en (c) de ware propositie
die de natuurwetten op dat tijdstip beschrijven. Het domein van
co-personen van een actor op een bepaald tijdstip wordt gevormd
door de verzameling geneigdheden die de actor heeft om zijn handelingsreeks te veranderen, afhankelijk van het effect dat deze
handelingsreeks zou hebben op een bepaalde persoon. Dit domein is
hiërarchisch opgebouwd met aan de top actor zelf.
Normaliter vraagt een spreker, bij het doen van een verzoek of
het geven van een opdracht, de betreffende actor een handeling te
verrichten onder de impliciete aanname, dat een beschouwing van
alles wat op beiden (spreker en actor) betrekking heeft, geen argumenten tegen die daad zou opleveren. Of anders gezegd: als een
actor instemt met een opdracht of een verzoek, dan beschouwt hij
de bijbehorende prescriptie als orthotisch in de absolute context
van het bij die daad betrokken domein van co-personen.
7) Een deontisch oordeel is de toepassing van een deontische operaio?

tor ('het

is verplicht, dat', 'het is toegestaan, dat', 'het is

verboden, dat') op een practitie. Het resultaat heeft de status
van een propositie, zodat deontische oordelen de 'gewone' waarheidswaarden aannemen. ledere eenvoudige deontische bewering bevat twee aspecten, namelijk een algemene deontische eigenschap
(een of andere vorm van verplichting), en een soort bijvoeglijke
bepaling die verwijst naar het normatieve systeem ¿f institutie
waarbinnen deze vorm van verplichting geldt. Deze normatieve systemen of instituties zijn vaak behoorlijk intern consistent. Echte conflicten tussen verplichtingen zijn dan ook meestal gebaseerd op conflicten tussen verplichtingen afkomstig uit verschillende normatieve systemen. Omdat mensen in het algemeen door deze conflicten niet handelingsonbekwaam worden, wordt het bestaan
van een ongekwalificeerde of absolute verplichting aangenomen.
Deze bestaat uit het formele principe om, gegeven de hiërarchische
rangordening van alle verplichtingen die een individu op een bepaald moment heeft, die handeling te kiezen die het meest in overeenstemming is met de top van deze hiërarchie.
8) Debntische beweringen impliceren vaak nieuwe deontische beweringen. Een systeem dat de over-erving van 'verplichtheid' beregelt heet een deontische logica.
Tabel 18 geeft een overzicht van enkele grondbegrippen uit Castañeda' s analyse.

TABEL 18.

Overzicht van enkele grondbegrippen uit Castañeda's
analyse van het denken van een rationele volwassene.

Denk-eenheden

logische waarde

waar/vals

theoretische noemata

(hoe zit de wereld in

elkaar?)

Inferentiesysteem
propositielogica

practische noemata

(wat zal ik doen?)
a) prescripties

(wat zou ik willen doen?)

waar/vals

b) deontische oordelen

(wat ben ik verplicht
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orthotisch/
anorthotisch

om te doen?)

prescriptieve
logica
deontische
logica

7.3

Implicaties van Castañeda's analyse voor de samenstelling
van het domein voor onderzoek naar sociaal-cognitieve ontwikkeling

Ik ga ervan uit, dat het raamwerk dat Castañeda's analyse blootgelegd heeft om het denken van een zogenaamde 'rationele volwassene' te beschrijven, ook bruikbaar is om het denken op elk ontwikkelingsniveau te beschrijven, zij het dat de inhoud van de door Castañeda onderscheiden componenten naar gelang het ontwikkelingsniveau van het individu anders kan zijn. Nagegaan zal worden welke
plaats het onderzoek naar rolneming en moreel oordeel dat binnen
het cognitief-structureel paradigma verricht is, inneemt binnen
het geschetste kader (7.3.1). Vervolgens (7.3.2) zal een aantal
nieuwe vraagstellingen waartoe het gekozen kader voert kort aangeduid worden.
7.3.1

De plaats
van verricht
onderzoek
naar
oordeel
binnen Castañeda's
model

rolneming

en

moreel

De onderzoekingen met betrekking tot rolneming of perspectiefcoördinatie-vaardigheid (Flavell e.a., 1968; Shantz, 1975 (overzicht); ten onzent: Van Lieshout e.a., 1973; Leckie, 1975; Oppenheimer, 1978; Roeders, 1979) hebben alle betrekking op de beperkingen waaraan een individu op een bepaald ontwikkelingsniveau onderworpen is bij zijn constructie van het domein van co-actoren.
Daarnaast kan gesteld worden dat het rolnemingsonderzoek, en dat
geldt het duidelijkst voor die tak die zich richt op de ontwikkeling van stimuleringsprogramma's, zich bezig houdt met de orthoticiteit van intenties, opdrachten, verzoeken en dergelijke.
Het door Kohlberg geïnitieerde onderzoek naar het moreel oordeel is erop gericht, na te gaan hoe personen zogenaamde absolute
contexten creëren op basis waarvan conflicten tussen verplichtingen uit onderscheiden normatieve systemen opgelost kunnen worden.
Daarnaast zijn er echter nog een groot aantal meer fundamentele vragen, die het onderzoek naar sociaal-cognitieve ontwikkeling verontachtzaamd heeft, ten dele omdat hun belang niet gezien
werd, ten dele omdat het betreffende probleemgebied niet gezien
kon worden omdat een overkoepelend, vragen genererend denkkader
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ontbrak. In de volgende sectie worden enkele van deze vragen gesteld.
7.3.2

Aan Castañeda's
onderzoek
naar

model ontleende
sociaal-oognitieve

nieuwe vraagstellingen
ontwikkeling

voor

Welke nieuwe probleemgebieden ontsluit Castañeda's analyse?
Kohlberg's theorie ziet een individu als een moraal-filosoof, die
bij het doorlopen van zijn levensloop successief intern consistentere theorieën construeert over de aard van 'goed' en 'slecht'.
Ik stel dat dit, gezien Castañeda's analyse, impliceert dat een
individu ook een handelings-filosoof is, die waarschijnlijk successief intern consistentere theorieën (cognitieve structuren)
ontwikkelt over hoe je moet handelen.
In het bijzonder is het de vraag welke cognities een individu
hanteert ten aanzien van wat een handeling is. Wanneer en onder
invloed van welke factoren is het element van 'tegen-feitelijke
voorwaardelijkheid', dat Von Wright (1968) als essentieel voor
een handeling ziet, in de handelingsdefinitie van een persoon opgenomen? Tegen-feitelijke voorwaardelijkheid betekent in dit verband, dat, uitgaande van een beschrijving van het verloop van de
wereld als een opeenvolging van toestanden, er van een handeling
sprake is indien 'waargenomen' wordt dat toestand A gevolgd wordt
door toestand B, in -plaats van dat toestand A gevolgd wordt door
toestand C, welke verwacht mag worden als de actor qua actor afwezig zou zijn geweest. Het zal duidelijk zijn dat de 'waarneming'
dat iets gebeurt, in plaats van iets anders een constructie van
de kant van de waarnemer is. Deze 'waarneming' veronderstelt onder andere dat de waarnemer een regelstructuur met betrekking
tot de betreffende wereld bezit op grond waarvan hij haar toekomstige toestand kan voorspellen. Per type wereld zijn andere regelstructuren nodig. Op het gebied van de waarneming van handelingen
in eenvoudige fysische werelden heeft Imamoglu (1977) ontwikkelingstrends kunnen vaststellen. Met betrekking tot de waarneming
van handelingen in complexere werelden, waaronder sociale werelden, zijn bij mijn weten nog geen onderzoeken voorhanden. Het lijkt
mij zeer waarschijnlijk dat ook daar ontwikkelingstrends gevonden
zullen worden. De verwerving van een complete handelingscognitie
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met betrekking tot een bepaalde wereld maakt het pas mogelijk om
'niets doen' ofwel een toestand voort laten bestaan ook als handeling op te vatten.
Een andere vraag die naar aanleiding van Castañeda's analyse
van het handelingsdenken opkomt, is die naar de systemen van prescriptieve respectievelijk deontische implicatie die personen van
verschillend ontwikkelingsniveau hanteren. De eerste deontische
logica's zijn vijftig jaar geleden ontwikkeld. In het algemeen
nam de constructeur van een dergelijke logica de formalisering
van enkele van zijn intuïties met betrekking tot hoe verplichtingen uit elkaar voortvloeien tot axiomatisch uitgangspunt, waaruit
vervolgens net zo lang stellingen werden afgeleid tot er een aantal sterk tegen-intuitieve predicties opdook. Het axiomatisch uitgangspunt werd dan herzien, en er werden weer afleidingen gedaan
etcetera. F011esdal en Hilpinen (1971) geven een overzicht van
dit spiraal-vormig verlopend proces. Een van de resultaten is het
min of meer geaccepteerde 'standaard systeem voor deontische logica' dat vooral gebaseerd is op het baanbrekende werk van de
Finse filosoof Von Wright (1951). De volgende intuïties maken, in
geformaliseerde vorm, onder andere deel uit van dit systeem:
1) een handeling
is toegestaan,
ofwel hij is
niet-toegestaan
2) een handeling
is verplichtj
betekent
hetzelfde
als het is
niet-toegestaan
om die handeling
niet te
vevrichten
3) als het verplicht
is om een bepaalde
handeling
te
verrichten,
dan impliceert
dit dat die handeling
toeges taan is
4) als ¿e verplicht
bent om handeling
(1) te verrichten
en het
tegelijk
zo is dat het verrichten
van handeling
(1) je
verplicht
om handeling
(2) uit te voeren,
dan is het verrichten
van handeling
(2)
verplicht
5) als het verrichten
van handeling
(1) verboden is, en het
uitvoeren van handeling
(2) verplicht
je tot het verrichten
van
handeling
(1), dan is het verboden om handeling
(2) uit te voeren
6) als het zo is dat het uitvoeren
van handeling
(1) je
verplicht
om handeling
{2) of handeling
(3) te verrichten,
terwijl
zowel
(2) als (3) verboden zijn,
dan is ook het verrichten
van handel n

Ъъпд (1)
verboden
7) het kan niet zo zijn3
dat
ling (2) moet verrichten,
staan
ztjn

je ofwel handeling
(1) ofwel
terwijl
beide handelingen

hande
niet-toege-

Bovenstaande deontische wetten zouden kandidaat kunnen zi]n voor
de deontische cognities die een individu in de omgang met normen
hanteert. De officiële deontische logica steunt echter op een propositielogica, waarvan in psychologisch onderzoek al is aangetoond
dat humaan redeneren van alledag niet de door deze propositielogica voorgeschreven weg volgt. Derhalve is het de vraag welk deontisch inferentie-systeem een individu hanteert op een bepaald moment. Bovendien li^kt het mi] niet im-plausibel dat een individu
ten gevolge van herhaalde confrontaties met de werkelijkheid van
normen en verplichtingen successief 'betere' deontische inferentie-systemen gaat opbouwen. In 7.4 zal uitgebreider op deze vraagstelling worden ingegaan.
Weer een andere vraagstelling die Castañeda's analyse suggereert heeft betrekking op de aard van de factoren die er toe leiden dat een kind de 'waarheid' van een gewone propositie als anders gaat zien als de 'waarheid' van een deontische bewering, waarvan de 'waarheid' meer door mensen gemaakt lijkt.
Het is niet moeilijk nog meer vraagstellingen op te sommen.
De gepresenteerde vragen laten duidelijk zien, dat Castañeda's
analyse ook een vruchtbaar denkkader voor toekomstig onderzoek
op het terrein van sociale cognitie vormt. De vraagstelling naar
de deontische inferentie-systemen die individuen hanteren wordt
in het volgende nader uitgewerkt.
7.4

Deontische inferentie-regels

Uit een gegeven set verplichtingen en/of verboden kunnen mensen conclusies trekken over wat in nieuwe situaties verplicht
en/of verboden is. De vraag is hoe ze daarbij te werk gaan,welke
intuïtieve regels ze daarbij gebruiken. Eerst zal een gevestigde
deontische logica worden besproken als mogelijk model voor een
dergelijk systeem van deontische inferentie-regels. Dan zal een
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aantal bezwaren naar voren worden gebracht tegen de geldigheid
van deze deontische logica. Vervolgens zal een recent door Braine
(19 78) gedaan voorstel voor een 'natural logic' kort aangeduid
worden.
7.4.1

Oeontisohe
matieve

logica als een model
werkelijkheid

voor

het

omgaan met de

nor-

De term 'deontische logica', afgekort 'DL', heeft twee betekenissen. Op de eerste plaats verwijst de term naar een wetenschappelijke (deel)-discipline. Zo omschrijven F^llesdal en Hilpinen
DL als de studie van die zinnen waarin slechts logische woorden
en normatieve uitdrukkingen wezenlijk voorkomen (F^llesdal & Hilpinen, 1970). Deze normatieve uitdrukkingen bevatten termen als
'het is verplicht, dat", en 'het is verboden, dat', en verwante
termen. Beginnend bij Mally (1926) is er een reeks van pogingen
gedaan om een formele theorie voor normatieve concepten te construeren. Een fundamentele bijdrage aan de groei van de deontische logica is geleverd door Von Wright (1951), die als eerste erin slaagde een formeel systeem te construeren dat niet al direct aan zijn
interne contradicties te gronde ging.
In zijn tweede betekenis verwijst de term 'deontische logica'
naar één van de bovenbedoelde formele systemen voor normatieve
concepten. Min of meer algemeen geaccepteerd is het zogenaamde
standaard systeem der deontische logica, dat voornamelijk gebaseerd is op het in 1951 door Von Wright voorgestelde systeem. Door
deontische zinnen in zogenaamde 'perfect disjunctieve normaalvorm'
(Prior, 1973, p. 38) te brengen en deze vervolgens met behulp van
de methode der waarheidstabellen te analyseren was Von Wright in
staat na te gaan of zo'η zin tautologisch was. Deze deontische
tautologieën worden ook wel deontische wetten genoemd. De logicus
probeert bij het opzetten van een formeel systeem,door een handige keuze van een aantal van deze wetten als assumpties, aan te
tonen dat alle overige wetten uit deze assumpties afgeleid kunnen
worden. De wetenschappelijke eis van de zuinigheid dwingt tot een
zodanige keuze van de wetten, dat het aantal assumpties minimaal
is. Tabel 19 geeft een overzicht van de componenten van het standaardsysteem voor DL; tabel 20 geeft enkele wetten die binnen dit
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TABEL 19.

Het 'standaard systeem der deontische
logica', gebaseerd op het door Von
Wright (1951) voorgestelde systeem.

Het systeem bestaat uit vier componenten:
A: Alle wetten van een propositie-logica
B: Definities
C: Axiomata

Op s ~P~p
Cl

Pp ν P~p

C2

Ρ (ρ ν q) = Pp ν Pq

D: Inferentie-regels
Dl

substitutie

D2

modus ponens

D3

(psq) 3 (pp s Pq)

Legenda: p, q, r zijn namen van handelingen; O
en Ρ zijn zgn. deontische operatoren, resp. 'het
is verplicht', 'het is toegestaan'. 'Op' leze
men als 'het is verplicht, dat ρ gebeurt'; ^ p ^ p '
leze men als
'het is niet toegestaan, dat niet-p
gebeurt'. Het symbool '=з' leze men als 'als ...,
dan ...'.

TABEL 20.

Enkele wetten der deontische logica,
die uit het standaardsysteem (tabel
19) afleidbaar zijn.

I) Wetten m.b.t. de ontbinding van deontische
uitdrukkingen.

1)

0(p & q) = Op & Oq

2)
3)

Op ν Oq => 0(p ν q)
P(p & q) э Pp & Pq

II) Wetten m.b.t. deontische implicatie
4) Op & 0(p з q) 3 Oq
5) Pp & 0(p 3 q) 3 Pq

6) ~ Pq & 0(p 3 q) 3 ~ Pp
7)
8)
9)
10)

0(p 3 q ν r)
~(0(p ν q) &
Op & 0(p & q
O (~p 3 p) 3

& ~ Pq & ~ P r з ~ P p
~ Pp & ~Pq)
3 r) 3 0(q з r)
Op

Legenda: 0(p з q) = 'door het doen van p, is men
gehouden q te doen'.

114

systeem afleidbaar zijn. De hierboven beschreven DL zou een afbeelding kunnen zijn van het deontisch inferentie-systeem dat
mensen gebruiken in de omgang met normatieve concepten. Immers,
het bedoelde DL-systeem berust op formalisering van de intuïties,
die tenminste één persoon, namelijk de constructeur van dit DL-systeem, heeft. Toch lijkt het plausibel dat het beschreven DL-systeem vooral normatief is, en niet descriptief. De argumenten voor
deze opvatting worden in de komende sectie uiteengezet.
7.4.2

Enige argumenten
tegen de geldigheid
van deontische
logica's
als descriptief
model voor hel redeneren
met normatieve
uitdrukkingen

Er wordt betrekkelijk intensief empirisch psychologisch onderzoek verricht naar de geldigheid van de propositie-logica als een
beschrijvingsmodel voor humaan redeneren over feiten (zie bijvoorbeeld Wason & Johnson-Laird, 1972; Falmagne, 1975). Inmiddels is
hieruit gebleken, dat propositie-logica noch het resultaat van
een argumentatie, noch het verloop ervan kan voorspellen. Braine
(1978) heeft de problemen op een rij gezet. Op de eerste plaats
zijn mensen in de argumentatie-van-alledag er niet toe geneigd
slechts de in de premissen vervatte informatie te benutten. En
ook is het begrijpen van een premisse in de alledaagse situatie
niet gericht op de extractie van de minimum-informatie
die deze
premisse bevat, maar op basis van impliciete conversatie-regels
komt men (speciaal kinderen, maar ook volwassenen indien de inhoud
abstract is) tot zogenaamde 'invited inferences'.
Op de tweede plaats geeft de gebrekkige correspondentie tussen veel logische connectiva en hun analoga in de omgangstaal problemen.
Verder verschillen geformaliseerde logische systemen en de argumentatie-van-alledag hierin, dat in de laatste niet geredeneerd
wordt op basis van axiomata, dat waarheidstabellen niet gebruikt
worden, en dat ook de algorithmen die de formele logica gebruikt
om iets te bewijzen niet gehanteerd worden.
De hier opgesomde problemen met de propositie-logica gelden
ook voor een deontische logica als die uit tabel 19. Immers de
propositie-logica maakt een bouwsteen van de DL uit, en verder is
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deze DL precies op een dergelijke wijze opgebouwd als waartegen
de bezwaren zich richten. In de volgende sectie wordt Brame ' s
voorstel om deze problemen uit de weg te ruimen besproken.
7.4.3

Вгагпе'з

voorstel

voor

een

'alledaagse

logica'

Naar de mening van een groot aantal onderzoekers bestaat een
complete theorie over hoe mensen gevolgtrekkingen maken uit twee
delen. Het ene deel bevat uitspraken over hoe mensen informatie
uit premissen extraheren en hoe ze een argumentatie-sequentie op
bouwen. Het andere specifiek 'logische' deel omvat de logische
termen en de inferentie-regels. Dit tweede gedeelte noemt Brame
een 'alledaagse logica' als de logische termen overeenkomen met
gewone omgangstermen, ën indien de inferentieregels corresponderen
met de denkstappen die een individu werkelijk zet. Brame doet een
voorstel om met behulp van 18 schemata voor inferentie-regels het
humaan redeneren over feiten te beschrijven. Slechts de logische
termen '&' en 'v' komen voor, en ze betekenen gewoon 'en' en 'of'.
Daarbij wordt opengelaten of dat een inclusief dan wel een exclusief 'of' is. Verder kunnen deze termen meer dan twee proposities
coördineren. De omgangsterm 'als ...., dan ...' stelt Brame gelijk aan de inferentie-lijn. Het gebruik van deze term wordt als
een middel gezien voor een spreker om een mferentie-regel naar
behoefte in te voeren. Brame's voorstel kan een aantal paradoxe
gegevens verklaren, en wordt bovendien gesteund door resultaten
van nieuw verricht onderzoek.
In aansluiting bij Brame vermoed ik, dat een individu bij
rederermgen-van-alledag met betrekking tot geboden, verboden en
toestemmingen eveneens gebruik maakt van inferentie-schemata, die,
gevuld met een concrete inhoud, tot een mferentie-regel worden.
Brame kan echter zijn analyse baseren op een grote hoeveelheid
empirisch materiaal dat in de literatuur over propositioneel redeneren voorhanden is. Met betrekking tot deontische inferenties
ontbreekt dit materiaal volledig. Derhalve worden in de volgende
sectie enkele resultaten van een eerste poging om enkele aspecten
van deontische inferentie-structuren bloot te leggen gerapporteerd.
Het betreffende onderzoek is een eerste voorzichtige verkenning
van een gedeelte van het terrein.
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7.5

Een poging tot opsporing van enkele aspecten van deontische
inferentie-structuur. Onderzoek 5

In deze sectie worden enkele resultaten gepresenteerd van een
verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van deontische inferentie-structuur bij schoolkinderen. In de discussie van de bevindingen zullen enkele suggesties worden gedaan voor meer uitgebreide
onderzoeksopzetten.
7.5.2

Doel van het

onderzoek

Doel van het onderzoek is het verzamelen van enig descriptief
materiaal hoe individuen uit gegeven verplichtingen, verboden en/
of toestemmingen concluderen tot niet-direct gegeven verplichtingen, verboden en/of toestemmingen.
Het onderzoek is verkennend van aard. Om enig houvast te hebben bij de verkenning van dit on-ontgonnen terrein, wordt de in
sectie 7.4 uiteengezette deontische logica (DL) als hulpmiddel
voor oriëntatie benut. De rol van dit DL-model kan, zoals uiteengezet, niet die zijn van een potentieel valide model dat middels
empirisch onderzoek op zijn plausibiliteit wordt getoetst. Hier
wordt het DL-model gebruikt als contrast-model.
Nagegaan wordt op
welke punten en in welke mate deontische inferentie van alledag
afwijkt van die welke 'voorgeschreven' wordt door het DL-model.
Gezien de vermoedelijke omvang van het terrein van deontische
inferentie lijken beperkingen noodzakelijk. Er zal slechts ingegaan
worden op de 'definities' die individuen hanteren van enkele belangrijke deontische operatoren, namelijk: 'het is verboden, dat'
(F), 'het is toegestaan, dat' (P), en 'het is verplicht, dat' (0).
In de 'officiële' DL gelden de volgende interrelaties tussen deze
drie operatoren. Er geldt: 0(a)=~P(~a), dat wil zeggen 'het is verplicht om a te doen' is identiek aan 'het is niet toegestaan om
niet-a te doen' of 'het is niet toegestaan om a na te laten'. Verder geldt: F(a)=~P(a), dat wil zeggen 'het is verboden om a te
doen' is identiek aan 'het is niet toegestaan om a te doen'. Deze
interrelaties vormen eigenlijk een aantal inferentie-schemata die
middels het nu te beschrijven instrument onderzocht zullen worden.
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7.5.2

Instrumentarium

Het instrument bestaat uit elf uitspraken met betrekking tot
implicaties tussen en/of equivalenties van deontische beweringen.
De beweringen hebben betrekking op eenvoudige handelingen zoals
praten, zwijgen, staan en dergelijke. De pp wordt gevraagd aan te
geven wat hij van elke uitspraak vindt; hij kan een antwoord geven in één van vijf categorieën, waarvan er vier geprecodeerd
zijn als respectievelijk 'juist', 'onjuist', 'soms waar, soms onwaar', 'hangt van de situatie af', en ëën open antwoordmogelijkheid. De laatste drie antwoordmogelijkheden zijn geïntroduceerd
om de druk op de pp om 'juist' dan wel 'onjuist' aan te kruisen
zo gering mogelijk te maken, zodat een antwoord 'juist' dan wel
'onjuist' zo zuiver mogelijk een intuïtieve overtuiging van de pp
zou reflecteren. In de mondelinge instructie worden de ppn aangespoord om niet te lang na te denken over wat ze moeten invullen,
maar op hun gevoel af te gaan. Tabel 21 bevat de gebruikte items.
De items zijn in de verbale vorm, een medium dat bij onderzoek
naar propositionele inferentie zeer veel wordt gebruikt. Ofschoon
deze vorm een zekere 'kunstmatigheid' bevat, is deze voor deontische beweringen geringer dan voor propositionele. Veel (school)
reglementen, verordeningen, handelingsvoorschriften door opvoeders
verstrekt, en bijvoorbeeld verkeersregels worden juist verbaal en
dan nog vaak schriftelijk overgedragen.
?.5.¿

De proefpersonen

en de

procedure

Aan het onderzoek werkten mee 27 kinderen van een gecombineerde 5e en 6e klas GLO m een randgemeente van Nijmegen. Deze klas
participeerde in een reeks wekelijks terugkerende onderzoekssessies
naar allerlei aspecten van het moreel oordeel. ledere sessie vond
plaats tussen 10.45 en ongeveer 11.30 uur. Aan het einde van de
tweede sessie werd bedoeld instrument schriftelijk aan de leerlingen voorgelegd. Onmiddellijk hieraan voorafgaand hadden de leerlingen een 16-tal vragen, gericht op het gebruik van de redeneervormen 'modus ponens', 'modus tollendo tollens' en dergelijke beantwoord. De beantwoording van de 11 vragen nam ongeveer 10 minuten in beslag.
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TABEL 21. Verdeling van responses van 27 leerlingen 5/6 GLO over
de antwoordalternatieven van een aantal vragen naar interrelaties tussen deontische operatoren.

ITEM
'Je mag praten'
betekent precies hetzelfde als:
'Je bent niet verplicht ]e mond te houden'

klas klas to5
6
taal
15
1
0

6
1
0

21
2
0

0

4

4

a. juist
b. onjuist
с. soms waar,
soms onwaar
d. hangt van
de situatie
af.
e.

0

0

0

10
3
0
2
1

0
10
0
0
1

10
13
0
2
2

a.
b.
с.
d.
e.

juist
onjuist
soms waar,
hangt af

Als je verplicht bent om op te staan,
dan mag je blijven zitten.

3
9
4
0
0

0
10
0
0
1

3
19
4
0
1

a.
b.
c.
d.
e.

juist
onjuist
soms waar
hangt af

Als je verplicht bent om te ¿wijgen,
dan mag je niet praten.

14
1
1
0
0

9
2
0
0
0

23
3
1
0
0

a.
b.
с.
d.
e.

juist
onjuist
soms waar
hangt af

5. 'Het is verboden om te blijven zitten'
betekent precies hetzelfde als:
'het is verplicht om op te staan'.

10
3
1
1
1

4
5
0
2
0

14
8
1
3
1

a.
b.
c.
d.
e.

juist
onjuist
soms waar
hangt af

3
7
2
0
4

3
6
1
1
0

6
13
3
1
4

a.
b.
c.
d.
e.

juist
onjuist
soms waar
hangt af

3
10
1
1
1

0
9
1
1
0

3
19
2
2
1

a.
b.
c.
d.
e.

juist
onjuist
soms waar
hangt af

4
10
2
0
0

3
7
0
1
0

7
17
2
1
0

a.
b.
c.
d.
e.

juist
onjuist
soms waar
hangt af

Als je verplicht bent om te praten,
dan mag je praten

6. Als praten verboden is,
dan mag je zwijgen.

Als je op mag staan,
dan is het verboden om te blijven zitten

8. Als je mag zwijgen,
dan ben je verplicht om niet te praten
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TABEL 21 (vervolg)
klas klas to5
6 taal

ITEM

9. Als je mag praten,
dan ben je niet verplicht om te zwijgen

10
5
1
0
0

8
1
1
0
1

18
6
2
O
1

a.
b.
c .
d.
e

juist
onjuist
soms waar
hangt af

10. Als het verboden is om te zwijgen,
dan ben ]e m e t verplicht om te praten.

4
9
0
1
2

2
9
0
0
0

6 a .
18 b.
0 c .
ld.
2 e

juist
onjuist
soms waar
hangt af

3
12
0
1
0

1
10
0
0
0

4
22
0
l
0

juist
onjuist
soms waar
hangt af

11. Als je niet verplicht bent om te blijven,
zitten, dan is het verboden om op te staan.

7.5.4

Resultaten

en

a .
b.
c .
d.
e

analyses

Tabel 21 geeft de resultaten voor de hele onderzoeksgroep weer
per item en uitgesplitst naar leerjaar. Enkele voorlopige conclusies die uit tabel 21 getrokken kunnen worden, gesteld dat alle
leerlingen de gegevens op dezelfde wijze geëncodeerd hebben: (a)
niet alle leerlingen hebben kennelijk dezelfde intuïties met betrekking tot de interrelaties tussen mogen, verplicht zijn, en
verboden zijn, (b) tussen de leerlingen van klas 5 en 6 is in het
algemeen weinig verschil in antwoord-verdeling, behalve bij de beantwoording van item 2, en (c) in de geringe keuze voor antwoordalternatieven с en d zou een aanwijzing gezien kunnen worden dat
de ppn vanuit een stellige overtuiging hun antwoord hebben gegeven
Item 2 vraagt sterk de aandacht: op het eerste gezicht lijkt het
erop dat alle 6e-klassers (op ëên na) niet veronderstellen dat
'moeten' een 'mogen' impliceert. Echter het antwoord van die éne
6e-klasser in de 'open' categorie bevat een aanwijzing voor een
mogelijke verklaring van dit onverwachte resultaat: hij schrijft:
(als je verplicht bent om te praten, dan) 'moet je praten'. Dit
zou erop kunnen wijzen dat de term 'mogen' zowel verwijst naar de
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operator 'het is toegestaan, dat' (waar de test-constructeur vanuit is gegaan), als naar de operator 'je

kan vri] kiezen of je ...

doet' . Blijft de vraag waarom de 5e-klassers voor het merendeel
'mogen' kennelijk hier in de betekenis van de eerste operator opvatten.
Verdere analyse is pas mogelijk als de 'officiële' deontische
structuur van de items wordt

gecontrasteerd met het antwoord-pa-

troon van een subject. Daarbij doe ik een aanname, die ook bij de
constructie van de items een rol heeft gespeeld. Deze aanname is,
dat bijvoorbeeld de handeling 'praten' een representant is van de
handeling 'a'

terwijl tegelijk de handeling

'zwijgen' of 'je mond

houden' een representant is van de handeling '~a'. Iets analoogs
wordt verondersteld met betrekking tot het handelings-paar 'opstaan-blijven zitten'. Tabel 22 geeft de 'officiële' deontische
structuur van elk der 11 items.

TABEL 22.

Deontische logica structuren van de
items uit tabel 21. Tevens is het
'officiële' antwoord op elk item
aangegeven.

ITEM
1. P(a) = ~0(~a)

'officiële' antwoord
a. juist

2. 0(a) = P(a)

a. juist

3. 0(a) = P(~a)

b. onjuist

4. 0(~a) => ~P(a)

a. juist

5. ~P(~a) = 0(a)

a. juist

6. ~P(a) 3 P(~a)

b. onjuist

7. P(a) ζ. ~P(~a)

b. onjuist

8. P(~a) 3 0(~a)

b. onjuist

9. P(a) z> ~0(~a)
10. ~P(~a) =) ~0(a)

b. onjuist

11. ~0(~a) 3 ~P(a)

b. onjuist

a. juist
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Analyse aan de hand van het structuur-model van tabel 22 levert
boovoorbeeld op dat Rini van N., een typische 6e-klasser, drie
van de vijf implicaties terecht accepteert en vier van de vier
terecht afwijst. Op deze gegevens en de aantallen onterechte afwijzingen/acceptaties zijn enkele maten voor deontische competentie van een individu te baseren. Dergelijke maten, die hier niet
verder in detail ontwikkeld zullen worden, kunnen een nuttige rol
spelen bij het beschrijven van het ontwikkelingsniveau in kwantitatieve termen, en bij de bepaling van eventuele effecten van nog
te ontwikkelen stimulenngs-programma's voor deontische competentie (Heymans, 1979). Verdere analyse zal afhankelijk zijn van het
beschikbaar komen van representatie-modellen van deontische denkverlopen. Ik meen dat voldoende duidelijk is aangetoond dat aan
het eind van de lagere school zeker niet alle kinderen de 'officiële' deontische intuïties bezitten.
7.5.5

Disaussie

De bovengeschetste onderzoeksprocedure kan slechts gezien worden als een eerste peiling van de soort problemen en bevindingen
die studie van het gebied der deontische mferentie kan opleveren.
Een aantal desiderata voor komend onderzoek zal ik kort aangeven.
Op de eerste plaats desiderata met betrekking tot het instrumentarium. Het verdient aanbeveling om in komend onderzoek via meerdere
media gelijktijdig de aanwezigheid van deontische inferentie-schemata vast te stellen; niet alleen via verbaal materiaal, maar ook
performaal via de uitvoering van opdrachten zoals sorteertaken,
of door de ppn in een (schriftelijke) test de opdracht te geven,
nadat de 'spelregels' zijn gegeven, 'doe nu alles (bijvoorbeeld
streep alles door) wat verboden/toegestaan'verplicht is'. Daarnaast
kunnen ook (verbale) indicatoren van bepaalde gevoelens gebruikt
worden om deontische inferenties op te sporen. De rationale hier
achter is de door Kroy (1974) aangegeven manier om gevoelens te
schrijven als coderingen in het 'affectieve taalsysteem' van relaties tussen cognities. Deze informatie over de diverse media zou
dan via een multitrait-multimethod procedure geanalyseerd dienen
te worden teneinde de validiteit van de meting der diverse deontische mferentie-schemata te kunnen onderbouwen. In meer proces122

gericht onderzoek zou de informatie over latentie-ti^den per item
meer zekerheid kunnen geven of inderdaad intuïties gemeten worden,
dan wel resultaten van redeneer-ketens.
Het onderzoek naar analyse-modellen voor de representatie van
deontische inferentie-schemata moet tot enig resultaat hebben geleid voordat zinvol de ontwikkeling van dit denken bestudeerd kan
worden.
7.6

Het individu als denker over handelen; een vruchtbaar kader?

Kohlberg's theorie over het moreel oordeel pretendeert de
structuur van het moreel oordeel te beschrijven. Castañeda's analyse heeft laten zien, dat meerdere structuren samenwerken om tot
een dergelijk oordeel te komen. Een zo'η structuur is nader onder
zocht: de deontische inferentie-structuur. Deze bleek weer op zich
uit allerlei substructuren te bestaan, waaronder deontische inferentie-schemata. Een eerste empirische verkenning heeft laten zien
dat individuen niet allemaal de 'officiële' regels in deze volgen;
er blijken verschillen tussen individuen. De vraag is in hoeverre
deze verschillen ontwikkelingsverschillen zijn. Al deze vragen
zijn pas mogelijk geworden dank zij het conceptuele kader van Castañeda' s analyse. Het gevaar bestaat, dat een nieuw denkkader
slechts een nieuwe stroom van termen in het leven roept. Ik hoop
plausibel gemaakt te hebben, dat het niet bij een stroom nieuwe
termen hoeft te blijven. De vraag naar de vruchtbaarheid van het
hier geschetste denkmodel voor toekomstig onderzoek naar sociaalcognitieve ontwikkeling kan nu gesteld worden, een bevestigend
antwoord veronderstelt echter een nog op te treden 'self-fullfilling prophecy'-effect.
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1. Enkele morele dilemmata en de issues die in de vragen
van de interviewer gewoonlijk benadrukt worden.
Ί) Het dilemma van Heinz.
functie
van
straf.

Issues:

de waarde

van het

leven,

de

Een vrouw was doodziek, ze leed aan een speciale vorm van
kanker. Er was slechts één geneesmiddel dat haar zou kunnen redden. Dat was een radiumpreparaat dat een scheikundige in die stad
pas ontdekt had. De bereidingswijze was vrij duur, maar de scheikundige vroeg tien keer zoveel als de aanmaakkosten van het geneesmiddel .
De echtgenoot van de zieke vrouw, Heinz, ging al zijn kennissen en vrienden af om geld te lenen, maar hij kon slechts tienduizend gulden bij elkaar krijgen, de helft van wat de scheikundige vroeg. Hij vertelde de scheikundige dat zijn vrouw stervende was, en vroeg hem om het geneesmiddel tegen een lagere prijs
te verkopen, of om het later te mogen betalen. Maar de scheikundige zei: "nee, ik heb het geneesmiddel ontdekt, en ik wil er
ook geld aan verdienen".
Toen werd Heinz wanhopig en brak bij de scheikundige in om
het geneesmiddel voor zijn vrouw te stelen.
Vragen
a) Mag Heinz het geneesmiddel stelen? Waarom?
b) Wat is erger: iemand te laten sterven of te stelen? Waarom?
c) Heeft een echtgenoot een goede reden om te stelen, ook als hij
niet van zijn vrouw houdt?
d) Is het hetzelfde of je steelt voor je vrouw of voor een vreemde?
e) Stel Heinz steelt het geneesmiddel voor een huisdier waar hij
erg van houdt; mag dat?
f) Heinz breekt in en wordt gesnapt. Moet de rechter hem veroordelen? Waarom?
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g) De rechter denkt erover om Heinz zonder straf te laten gaan.
Wat zouden zijn redenen kunnen zijn?
h) Als je eraan denkt dat we met zijn allen moeten samenleven,
welke redenen heeft de rechter dan om Heinz te veroordelen,
en welke om Heinz eventueel vrij te spreken?
2) Het dilemma van Piet.
belofte,
verdrag.

Issues:

vader-zoon

relatie,

eigendorrtj

Piet is een jongen van veertien jaar, die graag aan een zomerkamp meedoet. Zijn vader heeft hem beloofd, dat hij naar het zomerkamp toe mag, als hij zelf het geld ervoor bij elkaar zou sparen. Piet bracht de'krant rond, en spaarde zo het geld bij elkaar. Maar kort voor het zomerkamp begon, veranderde vader zijn
mening. Hij had zelf geld nodig omdat hij met een paar vrienden
iets wilde ondernemen, en daarom vroeg hij Piet hem het geld te
geven dat deze met werken verdiend had.
Piet wil dolgraag naar dat zomerkamp en denkt erover na of
hij zal weigeren om zijn vader het geld te geven.
Vragen
a) Moet Piet weigeren om zijn vader het geld te geven? Waarom?
b) Heeft de vader een speciaal recht om van zijn zoon het geld
te eisen?
c) Hoe ziet een goede vader-zoon relatie eruit? Waar moet de vader op letten, en waar moet de zoon op letten?
d) Waarom moet men een belofte houden?
e) Waarom is het belangrijk een belofte te houden tegenover een
vreemde of iemand waar je toch weinig op gesteld bent?
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BIJLAGE 2.

Negen handelingssituaties die uit de leefwereld van
Han en Joost afkomstig zijn. Van voorvallen, vermeld
in gesprekken met de onderzoeker, zijn tekeningen gemaakt door Guus Verstraaten te Nijmegen. Samen met de
negen handelingssituaties uit bijlage 3 vormen deze
handelingssituaties het stimulus-materiaal in onderzoek 1.
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Iemand l a t e n s t r u i k e l e n , z o d a t hij een bloedneus krijgt

145

146

ГО

4

Een jongen heeft zonet s t r a f gekregen.
Terwijl Meneer hem n i e t z i e t , d o e t hij wat
je h i e r z i e t .

147

148

Op school gebeurt het volgende:

Jongens,jullie mogen

Monden dicht ! !

wel een beetje zingen,en

Ik heb toch niet gezegd,

.een beetje praten

dat j u l l i e mochten praten!

DE ONDERWIJZER

LEERLINGEN

DE ONDERWIJZER
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BIJLAGE 3. Handelingssituatie 10 t/m 18, die door de onderzoeker
in onderzoek 1 zijn ingebracht.
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BIJLAGE 4. Rij-conditionele gelijkenis-oordelen tussen de 18
handelingssituaties van bijlage 2 & 3. Proefpersoon
is Han. Score '1' duidt op grootste gelijkenis.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2

3

—

14.5

6.0
1.0
4.0
10.0
12.5
11.0
1.0
1.0
13.0
1.0
1.0
13.0
3.0
15.0
1.0
14.0
13.0

—

2.0
7.0

13.5
5.0
7.0
12.5
11.0
13.5
7.0
13.0
9.0
8.0
13.0
5.0
5.0
14.0
3.0
6.0

12.0
14.0
12.5
3.0
8.0
4.0
1.0
3.0
5.0
13.0
7.0
6.0
3.0
7.0
1.0

—

4

5

6.0
2.0
13.5

—
5.0
3.0
11.0
9.0
3.0
13.0
2.0
13.5
13.0
6.0
10.0
10.0
14.0
13.0

6

7

8

9

—

11.0
8.0
13.5
12.0
14.0

6.0
11.0
3.0
2.0
2.0
13.5
3.0
1.0
1.0
8.0
5.0
14.0
13.0

—

14.5
13.0
13.5
12.0
14.0
12.5

11.0
5.0
5.0
14.0
13.5
13.5
13.0
8.0
7.0
6.0
4.0
13.0

—

14.5
1.0
13.5
6.0
1.0
2.0
4.0

13.5
14.5
13.0
13.5
13.5
5.0
14.5
15.0
14.0
14.0
13.0

14.5
13.0
13.5
13.5
13.0
14.5
15.0
14.0
14.0
13.0

3.0
5.0
4.5
3.0

—

10

11

12

13

14

15

16

17

18

—

1.0
13.0
2.0
12.0
14.0
12.5
11.0
13.5
14.5

3.0
13.5
9.0
3.0
4.0
11.0
9.0
2.0
13.0

—

10.0
13.0
8.0
12.0
8.0
12.5
11.0
6.0
8.0
8.0

13.5
7.0
7.0
14.5
15.0
2.0
14.0
2.0

7.0
13.0
6.0
12.0
2.0
12.5
11.0
7.0
6.0
6.0
5.0

6.0
6.0
10.0
3.0
14.0
5.0
7.0

14.5
3.0
4.5
1.0
6.0
4.0
11.0
4.0
10.0
7.0
7.0
13.5

14.5
13.0
9.0
12.0
3.0
1.0
1.0
13.5
11.0
13.0
8.0
13.5
13.0

—

9.0
13.0
3.0
12.0
14.0
12.5
11.0
13.5
14.5
4.0
4.0
4.0
4.0
14.5

9.0
14.0
14.0
3.0

—

8.0
13.0
13.5
12.0
9.0
7.0
11.0
13.5
9.0
13.0
13.5
13.5
13.0
11.0
15.0

14.0
8.0
4.0

14.5
13.0
13.5
12.0
14.0
12.5
11.0
13.5
14.5
13.0
13.5
13.5
13.0
14.5
12.0
14.0

9.0
13.0

—

5.0
4.0
7.0
12.0
14.0
12.5
3.0
13.5
14.5
5.0
6.0
2.0
2.0
14.5
2.0
8.0
6.0

13.0

—

4.0
13.0
13.5
2.0
4.0
5.0
11.0
2.0

—

—
8.0
9.0
1.0
7.0
1.0
8.0

—
2.0
4.0
4.0
10.0
5.0

BIJLAGE 5. Rij-conditionele gelijkenis-oordelen tussen de 18
handelingssituaties van bijlage 2 & 3. Proefpersoon
is Joost. Score '1' duidt op grootste gelijkenis.

10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

σι

12.5
1.0
1.0
3.0
3.0
8.0
2.0
8.0
7.0
5.0

11.5
9.0

12.5
1.0
7.0
3.0
8.0

13.0

3.0

—

12.5

13.0
8.0

13.5
13.0
12.0
14.0
5.0
2.0

12.5
1.0
8.0
5.0

13.5
12.0
13.5
4.0

—

3.0
5.0
4.0

10.0
3.0

13.0
4.0
4.0

11.5
11.0
6.0
5.0
9.0
9.0
9.0

12.5
13.0

—

4.0

5.0

—

13.5

4.0
5.0
1.0
3.0
7.0

16.0
14.0

2.0
2.0
7.0
1.0
7.0
6.0

12.5
11.5
10.0
12.5
2.0
6.0
4.0
6.0

8.0

15.5
12.5
13.0

2.0
5.0
2.0

10.0

11.5
5.0
3.0

13.5
1.0
1.0
5.0

—

6.0

14.0
12.5
11.5
14.5
12.5
13.5
15.0
13.5
16.0

11

12

13

14

15

16

17

18

5.0

6.0
1.0

12.0
12.5

10.0
12.5

7.0
3.0

15.5

15.5

7.0

13.0

4.0

7.0
2.0

17.0
13.0

13.0
11.0
13.5
12.0

6.0
7.0

13.5

6.4
6.0
8.0

14.0
13.0

7.0

15.5
12.5
13.0
15.0
13.5
16.0
16.0
14.0

11.0

1.0

9.0

4.0

12.5

12.5

13.0
15.0
13.5
15.0

3.0
2.0
4.0
1.0
9.0

8.0

4.0
2.0
5.0

10.0

15.0

12.5
13.0
12.0

1.0
9.0
5.0
4.0

7.0
5.0

6.0
6.0

16.0

11.0
14.0
13.0
14.0

—

14.0
13.0
10.0
2.0

—

13.0
8.0
6.0

11.5
14.5

11.5

1.0
9.0

12.5

15.0
13.5
14.0

2.0
3.0
8.0
5.0
7.0

—

9.0
4.0

—

9.0

13.0
14.0
12.5

—

4.0

—

7.0

12.5
11.5

12.5
11.5

—

6.0
2.0

14.5
12.5

14.5
12.5

13.5

1.0
7.0
4.0

6.0

4.0
2.0
1.0

10.0
13.5
12.0

11.0

7.0
3.0

6.0

13.5

11.0

2.0

3.0

9.0
8.0
1.0

10.0
13.0
14.0
12.5
11.5

9.0
1.0

5.0

15.0

12.5
13.5
15.0
13.5
16.0

6.0
8.0

13.0
14.0
3.0
2.0

—

14.5
12.5

15.0
13.5
13.0

5.0
7.0
3.0

8.0

—

2.0

14.0
12.5
11.5
4.0

12.5
13.5

—

13.5
10.0

13.0
7.0

13.5
14.0
14.0
14.0
13.0
14.0
12.5
5.0

14.5
12.5
13.5
15.0

—

16.0

15.0
13.5
11.0
3.0
6.0
3.0
1.0

12.5
11.5
3.0
4.0

13.5
2.0
8.0

—

BIJLAGE 6. Aan Ronald en Rudi (onderzoek 2) voorgelegde handelingssituaties. In elke situatie is een 'actor' door onderstreping aangegeven. De pp dient zi^n aandacht te richten op de gebeurtenissen rond deze 'actor'. De situaties zijn afkomstig uit de 'Volkskrant' en de 'Gelderlander', behalve situatie 20 en 21, die uit het gesprek
met de ppn naar voren zijn gekomen.

Boompjes
in Heumen
geveld
HÇUMEN-Indenacht
van
dinsdag
op
woensdag zijn in de
Heumense Dorpsstraat
een 16-tal jonge Lindebomen onherstelbaar
beschadigd.
Door een soort van karate-slag toe (e passen
hebben de (nog) onbcJjjmJUjfljlcrsde polsdikke
'jong^aanSISht doormidden geknakt
In totaal bedraagt de
schade een dikke 600 gulden, zonder daarbij het
werk van het herplantcn
erbij te rekenen Bovendien zou het aanschaffen
van lindebomen van deze
grootte
aanzienlijk
duurder uitkomen
Het is niet voor de eerste
maal dat de aanplant in de
Dorpsstraat in Heumen
het lijdend voorwerp zijn
van dergelijke acties
Een teleurgestelde gemeentewoordvoerder.
„Het gaat met alleen om
het geld en het werk dat je
er aan hebt, maar op zo'n
manier worden de bomen
nooit volwassen"
De gemeente heeft inmiddels aangifte bij de politie
gedaan, die de zaak in onderzoek heeft
De meeste boompjes in de
Dorpsstraat zijn een jaar
of drie vier geplant, maar
ook vong jaar moesten er
al enkele vervangen worden
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• Een van de 16-tal hndebomen-in-wordmg,
die tn de
nacht υοη dinsdag op woensdag werden
vemteld

φ
Jongeren kraken
voormalig ziekenhuis
in Den Bosch
Tachtig jongeren
hebben
maanaagmorgen""êen vleugel
van het voormalig ziekenhuis
S t Johannes de Deo aan de
Papenhulst in Den Bosch gekraakt. De krakers eisen van
de gemeente dat zij het pand
aankoopt en het grsolukt
maakt voor jongerenhuis vesting.
Het gekraakte deel van het pand
staat al tweeëneenhalf jaar Іеед Litfe
nares van het pand іч de с о п г п ^ т и с
broederschap der barmhar1ir;hoid ilio
het pand heeft verhuurd aan de ron
servenmdustne Jonker Fris De indu
ctric hooft een aantal van haar bmlrn
landse werknemers in hot p a r d go
huisvest
De krakers hebben maandag er η ge
sprek gehad met do verhuuuJrr m.iar
dit gesprek heeft volgens oen wnord

W

Directeur
ecniet terug
op schietende
inbrekers

AALBUBG - Bij een gewapende overval op de nandschoenenfabriek in Aalburg
vantnoreen om ongeveer Iwee
uur heen de directeur van die
fabriek, de heer Bouman, teruggeschoten op inbreken die
o p n e m scholen. Er werden

voerder van de krakers mets opgele
verd In de loop van de dag hopen de
krakers een gesprek te hebben met de
gemeente
Een woordvoerder van de gemeente
verklaarde tegenover het ANP dat de
gemeente al heeft onderzocht of het
gekraakte gedeelte geschikt kan wor
den gemaakt voor de huisvesting van
alleenstaande en twrcpersoonshuis
houden** Uit het onderzoek is geble
ken dat de aanpassing een kostbare
zaak zou wordnn In verband met de
sl< hie sUiot van de gekraakte vleugel
l'.ial oen waarschuwing uil \dn de ge
nu ente nair de krakers Met name de
el< кігк il* itswmmening гаи onveilig
/i)n Hel Hot I waar de buitenlandse
wei кпетегч wonon voldoet \ olger is de
gemeente wel ann alle eisen
De kiaikartie wordt gesteund door
hi 1 ( тті'і<л Jongoronhuisveslmg I)( η
Впчс h π ι door h t l Landelijk Overleg
К raak grò« pon

echter geen personen geraakt.
maar de directeur vermoedt dat
hij wel de rode BMW van de inbrekers heeft geraakt want ze
reden met deze wagen slingerend weg.
In totaal zijn er zes schoten gelost De inbrekers, drie gemaskerde en tot nu toe onbekende
mannen, schoten één keer en
kregen daarop vijf kogels uit
hel pistool van de directeur
naar hun hoofd Daarop namen
zij de vlucht. De njks- en gemeentepolitie heeft de mannen
tot nu toe niet kunnen achterhalen.

Fiscus brandt ®
om dwangbevel
PURMEREND - Een 46-iarige inwqnpr vay Punnerend, die
in financiële moeiiijKncdcn verkeerde en juist een dwangbevel had ontvangen, heeft gistermorgen het houten belastingkantoor aan de stationsweg in zijn woonplaats in brand
gestoken. Het gebouw liep zeer ernstige schade op.
Politiemannen in een surveillancewagen haden argwaan gekregen, toen de man in het duister zeer langzaam met zijn
auto door Pui merend reed. Op een gegeven moment stapte
de Purmerender uit en verdween. Toen hij weer naar zijn
auto terugkeerde zagen de politiemannen de vlammen uit
het belastingkantoor slaan. Even later was de man ingerekend.

Winkelwagentjes
vaak op de loop
NIJMEGEN - Bij de Nijmeegse politic is gisteren officieel
aangifte gedaan van diefstal of verduistering van 55 и inkelwagentjes bij een supermarkt in het winkelcentrum Oukenburg.
Het getal van 5j> wagentjes vormt de definitieve vertiespost
voor deze supermarkt waarvan de winkelwagentjes meege
nomen kunnen worden tot op de parkeerplaats. AI te vaak
wortjen de winkelwafientie? echte'r рраг і\щ$ ffleegcflomen,
waarna zemel meerteruggebrachtworden en op de vreemdste plaatsen kunnen worden aangetroffen.
De totale schadepost van vertiwenen wagentjes beloopt on
geveer 10.000 gulden.
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Huishoudschòtf!
week dicht
na vernieling
BORN — In de Rooms-Kalhelleke huishoudschool in het
Limburgse Born hebben onbe
k^ndei^oor tonnen s c h a d ^ ä n ?
'gericht. De ravage is zo groot
dat de school minstens een week
bullen bedrijf gesteld moet worden, 10 verklaarde de groepscommandant van de rijkspolitie
ia Born maandag, nadat hij de
schade In ogenschouw had
genomen.
De vandalen moeten in het gebouw zijn binnengedrongen in
de nacht van zondag op maandag Oe directeur van de school
is zondagavond nog in het gebouw gewee&t. Toen was alles
nog in tact Hij en de politie
beschrijven de vernielingen als
vandalisme van de ergste soort.

Tienermeisjes
slaan man
morsdood

inj
^-t·'

NEW YORK, (AP) - Drie meis1 j e s i n de tienerk«ftnd die aan
TTet ПШеМШП WÌIHJft op een
trottoir hebben gezamenlijk
een man die de verzoener wilde
spelen ¿o geschopt en gestompt
dut hij aan de gevolgen in een
ziekenhuis is overleden.
De man. lokettist bij de metro,
zou vandaag 54 jaar geworden
zijn. De politie vertelde dat
toen Fred Pirone aan het handgemeen van de meisjes een eind
wou maken zij zich tegen hem
keerden.
Hij werd met een voorwerp o p
het hoofd geslagen en daarna
herhaaldelijk
geschopt. --De
ι meisjes, alle drie jonger dan 16
zijn gearresteerd.

Alle aanwezige wasmachines,
naaimachines en verdere apparatuur zijn vernield Kranen,
gas-, water- en clektnciteitsleidingen 71)η uit de muren gerukt.
Alle voorraden levensmiddelen
voor de kooklessen zijn legen de
wanden slukgogootd De pia*
fonds zijn met boter besmeurd.
gordijnen zijn aan flarden gescheurd en diverse lokalen zijn
onder water gc7ct Lesroosters
en ander maternal van de admi
nistratie zijn totaal vrrnicld,
everals
alle
bloemen.
telefoontoestellen en knsk-n. Во*
vendici! IR een geldbedrag gesto
len un mogelijk ook ern bandre
corder Op de srhoolbnrdni wa
ren hakrrkiui/en aangebracht
en het opschrift „J.jek the

..Pater" gepakt
wegens
flessetrekkerij

^

Van onze correspondent
VENLO — De Venlose politie
heeft de JJjarjj^^J^vjj^djj
ÏL.ull AnTwerpenaangënouden
die onder de naam pater De
Jong een week in een hotel had
gelogeerd. Hij wilde vertrekken
zonder zijn rekening te betalen.
De hotelrekening was tot boven
de duizend gulden opgelopen.

Hippel

Vjn de d.nders ontbreekt nog
elk spoor Mogelijk slaan deze
vernielingen in verband mei eer
dere inbraken, waarbij alleen de
aulomntcn
werden
openge
broken

I

Uit een door de politie inge*
sleld onderzoek is gebleken dat
de Belg zich op verschillende
plaatsen in Nederland als geestelijke heeft uitgegeven Hij heeft
anderhalve week onder de naam
pater Joseph André de pastoor
\ an de Maria Jesseparochie In
Delft vervangen en drie dagen
de rector van een bejaardencentrum in die plaats In Hulst wil
de politie de „pater" ook nog
graag spreken omdat hij daar in
verschillende hotels heeft gelogeeid zonder te betalen

MAN STEEKT
ZICHZELF
IN BRAND

Procureur eist
gelijke straf
voor echtpaar

Van оюе correfpondent
OEN BOSCfl — Een 2t-jirl« min
nlt Den Bosch 1» donaeraai overleaen
u n de \'tr\llinilnftn die hij eerder
die lUg opliep toen bij ilehtelf op een
lela met behulp van beniloe in
rand stak.
Onutandera slaafden er nog wel In
het vnnr met Jassen en een brandblus
ser te doven, maar lijn verwondingen
waren zo enutif dat hij er later op de
dag aan bezweek. Een verbroken Uefdesverhoudlng had de man lot rijn
daad gebracht.

Van ome correspondent
DCN НАДО — Frocorenr-geaeraal
mr B. BandwIJek van het Haagse Getcehtahot heeft donderdag btvestlglng gevraagd van het rechlhaokvonptû van vier Jaar gevangenisstraf legen de 28-lartt» t. C. en aan de drie
Jaar апТЯТ оЯШГ ап de «-Jarige
vronw Д. van G. In de el· noj ff В JllF
toagevUIIL BAden waren eerder
door de rechtbank In Den Haag ver
oordeeld voor het In beilt hebben en
vervoeren van kleine hoeveelheden
heroïne en amfetaminen.
De procureur-generaal wilde gei>n
onderscheid gemaakt zien in de чІгаГ
maat van de man en de vrouw Een 22
jarig verslaafd meisje zei voor hM hof
dat zij van beiden meermalen heroïne
had gekocht

5

Uroloog berispt
na mislukken
van 7 operaties
Van ·«*« MrtwpdMMI
DEN НАДО — Het Medisch Tnchteollege In Amaterdam heeft een uro·
loor berispt nadat deze In 191«ьП
Rveh patiënten een kanstmatige
kringspier had aangebracht Al dezr
operaties Hepen op een mislukking
uit BI) alle patiënten moest de kunstmatig« kringapler weer worden verw^ttMmfttn
de patiënten was er
na deze Ingrepen slechter aan toe dan
voorheen.
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Valse duizendjes κχ)
op automarkt
Van onze correspondent
TILBUBG — De pollile In Tilburg
heeft dinsdag de 35-jarlge W.B. uit
Haren aangebonden nadat deze op de
automarkt In Utrecht een door hem
gekochte auto met vijf valse briefjes
van duizend had betaald. De verdach
te werd opgespoord, nadal II ігКо.
per van de auto, een Nijmegenaar, bij
de politie aangifte had gedaan. De
verdachte ontkent geweten te hebben
dat de briefjes vals warea

OVERBLIJF LOKAAL
GEPLUNDERD
NUMEGEN - Bij de Scholen
gemeenschap Nijmegen/West
aan de Dennenstraat is gister
nacht een inbraak gepleegd
waarbij voor ongeveer 140 gul
den sigaretten, shag en snoep
goed werd buitgemaakt
De daders hebben zich toegang
verschaft tot het overblijflo
kaal, waar de rookwaren en
snoepgoederen verkocht wor
den, door het forceren van een
raam.
In het lokaal wird nog een
kleine ravage aangericht door
het over de vloer gooien van
snoepgoed, ijs en water.

I Achtervçlging
door politie:
4 autowrakken
Van onze verslaggever
HAARLEM — Vier autowrakken,
waarvan twee van de politie, waren
gisteren het resultaat van een wilde
achtervolging die m de binnenstad
van Haarlem begon, nadat e e g j ^
ijlgeautgjiigfcjlist een stopteken van
e politie negeerde. De jongen, die
ί een verkeersovertreding had begaan,
ging er met hoge snelheid vandoor.
Een agente liep enkele lichte verwon
dingen op toen de pohtie-auto waarin
•zij tut bij de achtervolging van de
1 wet gereden Werd en in de berm te' rfccht kwam.

S

Molukkers dienen \!У
klacht in
legen Kamerlid
Van onze correspondent
DEN НАЛО — Het tnipraakorgtan
Welzijn Molukken heeft bij de officier
van Justitie in Rotterdam een klacht
iniedlcnd teten het VVD-Kimerlld
, Hel iDspraakoriRmnaTdal
te ver is f egaa« toen bij rond
de fljzellngsaelie In Assen verklaarde
dat de regering bij volgende acties
Jonge Zuldmolukkerx het land n u mo
ten uitzetten.
In de aangifte bij de officier spreekt
het inspraakorgaan van „r.renkende"
uitlatingen die onrust gejaaid hebben
In de Molukse gemeenschap Het in
spraakorgaan (een adviesorgaan van
CRM) is niet de eerste die een aan
klacht heeft ingediend. Het Landelijk
Comité Zuld-Molukken (LAC) deed op
20 maart al aangifte In een brief aan
het LAC zei Joekes daarop dat hu zun
uitlatingen betreurde en introk.

Ш

WEGENS FRAUDE ®

V en D ontslaat
jaarlijks
250 werknemers
Volgens Van der Sleen worden bij V
en D jaarlijks 250 perjopeelsleden ont,
slagen wegens fraude met kasregisters HIJ liet verder weten dat er ieder
jaar bij de vestingen van С en A, dé
Hema, Albert Heijn en V en D rond
200 duizend diefstallen worden geregistreerd

Bokser overlede

¿φ

MANILLA — Jaimjjjnm, een Fi
lippijnse ^щещЩЦёгПаіп het zie
kenhuis vanCagayan de Oro City
overleden na een gevecht over tien
ronden Het Filippijnse persbureau
meldde, dat Tancio, een vlicggewicht,
onmiddellijk na het gevecht tegen Rie
Ramos lijn bewustzijn verloor. Hij
werd in alle haast naar het ziekenhuis
vervoerd, maar kon niet meer gered
worden.

Bedrijf ontslaar
19 man: oorzaak
hoog brandrisico
Van onze correspondent
OOSTERHOUT — Doordal het Bra
bantse confectiebedrijf Vaner te
Made zich nog maar voor maximaal
75 procent legen brandschade kan
verzekeren, heeft de directie voor ne
gentien van de M personeelsleden
ontslag aangevraagd. ВД££ІДОДіі!
Oorschot voelt xich genooaiaaai, ais
gêvofgvan de brandrisico's, die het
bedrijf nu zelf moet dragen, de voorraden fors in te krimpen. Dat vermindert de slagvaardigheid bij het uitvoeren van orders en scheelt dus In de
werkgelegenheid.
Dat het bedrijf niet meer voor honderd percent verzekerbaar is. komt
omdat de onderneming de laatste jaren reeds drie keer is afgebrand De
verzekeringsmaatschappijen concludeerden, dal het bedrijf een te groot
risico liep, zodat de beperking van dat
risico tot TS procent volgens hen nog
voor de hand lag

.boer «*а№Ш .valt è» ¡ЛША
vai)ОДпЬеімеіиМіМпж4Ы «ne««,
beken« ¿Hnuakt art в(1|е-ч««к «en
vrowweiyRe arts It AívéerddW eèn,
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Uoodr* vaeweg« bun Dnkse politieke

.Politie bekeurt berijder
van opgevoerde brommer.

Een jongen sp aart om
onderdelen te kunnen kopen
om zijn brommer op te
voeren.
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BIJLAGE 8. Overzicnt van de handelingselementen gebruikt
in onderzoek 4. De elementen variëren langs
de drie dimensies van Robert's subjectieve
beschrijvingsruimte А, В en C. Een triade van
elementen A-^B-jC^ vormt de kern van een hande
ling, die ingevuld wordt in het handelings
frame in sectie 5.3.1.5.

Dimensie A: 'Actief ingrijpen van actor om ongewenste
toestand te veranderen'.

Al
Robert begint een discussie met Piet over zijn TV-kijken.
Robert doet moeite om hem te laten inzien, dat er nog
andere zaken in de wereld spelen dan voetbal, etc. Robert
wijst op Piet's verantwoordelijkheid voor zijn persoon
lijke ontwikkeling.

A2
Robert maakt een paar rotopmerkingen over Piet's TVkijken. Voor Piet is de lol er een beetje af, en hij
zet de TV eerder dan gewoonlijk af. Robert gaat er niet
ver op in.

A3
Robert merkt al vlug dat er met Piet niet te praten
valt. Robert gaat in de andere kamer zitten. Hij praat
daarna niet over onderwerpen die Piet op TV gezien
heeft.
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Dimensie В: 'Verloop van de gebeurtenissen is begrijpe
lijk of te verwachten'.
BI
Robert wist dat Piet de laatste tijd er vaker tussen ge
nomen is, en erg aangeslagen is.
B2
Robert wist dat Piet af en toe had laten blijken dat hij
kwetsbaarder is dan aan de oppervlakte lijkt.
B3
Piet heeft altijd de indruk gemaakt van een aardige kerel,
die tegen een stootje kan.

Dimensie C: 'De gevolgen van de handeling zijn niet ver
diend' .
Cl
Robert heeft een goede bedoeling, hij wil dingen uit
praten die anders indirect worden geuit.
C2
Robert houdt geen rekening met de omstandigheden van
Piet. Bijvoorbeeld met het feit, dat net die avond
een erg belangrijke internationale voetbalwedstrijd
wordt uitgezonden.
C3
Robert is eigenlijk kwaad om iets anders als hij thuis
komt. Hij reageert zich af op Piet.
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BIJLAGE 9. Door Robert gepercipieerde morele waarderingen voor
zijn gedrag in 27 handelingssituaties, die ontstaan
door compleet-factoriële combinatie van de elementen
uit bijlage 8 (onderzoek 4). De omgevingen zijn genummerd als in tabel 15. Morele waardering op een 9punt schaal, score '1' = 'zeer verwerpelijk'.

Omgeving

Situatie
ABC

1

2

3

4

5

6

111

7

6

1\

5*5

4

7

112

6

322

5h
4h
ih

312

7

5

3*5

4

6

6*5

6

7

4

7

5

5^

7^

5^

222

4

6

6%

5

3

5*5

232

6*

7

ih

7^

4%

8

212

3

4

2^

5^

3

4

th
5

4*

313

Ah

4

4

311

7

6

7*5

7

6

8

321

6

6%

7

7

5

ih

323

4

4*

5

5

3

5*5

123

bh

6

5*

4*5

3

5

121

7

6*

7*5

7*i

6

8*5

122

5^

6

4

6

4

4^

6*5
4

5%

113

3*5

2

3*

133

4*

5

5

4*

3^

5*5

132

5

5%

6

5*5

4

6*5

131

6

6*5

7

7

6

8

331

6

6^

7

7*5

7

8

332

5^

6

5*5

6

4

6*5

333

4

4*5

5

5

3*5

5

233

ih

4

4

4*5

2^

4

231

5

6

6*5

5*5

4

7

5

^h

3*5

5*5
4

221

4

4І5

223

3

4

4*5

3*5

3

213

ïh

4

4*5

3*5

211

5

5і>

6

5*5

2h
4
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3
6^

SAMENVATTING

Het onderzoek naar morele ontwikkeling blijkt het laatste decennium een sterke quantitatieve groei door te maken. Deze groei
is vooral gestimuleerd door Kohlberg's theorie over de ontwikkeling van het moreel oordeel. In hoofdstuk 2 zijn de structuur van
deze theorie en haar belangrijkste predicties uiteengezet. Het inmiddels gecumuleerde empirisch bewijsmateriaal lijkt Kohlberg's
theorie in behoorlijke mate te ondersteunen.
Het sterk gegroeid aantal studies naar de ontwikkeling van
het moreel oordeel heeft echter niet tot een evenredige groei van
wetenschappelijk inzicht in het betreffende fenomeen geleid. Analyse van de binnen de Kohlberg-school gangbare onderzoeksprocedures leidt tot de conclusie dat Kohlberg's theorie een onderzoeksparadigma gecreëerd heeft dat inmiddels zijn grenzen bereikt heeft,
en zelfs remmend werkt op het verwerven van dieper inzicht in de
aard van de ontwikkeling van het moreel oordeel. Een belangrijke
remmende factor is het in de Kohlberg-traditie gebruikelijk instrumentarium om iemands ontwikkelingsniveau van moreel oordeel
vast te stellen. Dit instrumentarium brengt morele argumentaties
van personen op een zodanige wijze in morele typen onder, dat verder onderzoek naar de aard van de moreel oordeelsbasis van een individu uitgesloten wordt. Geconcludeerd wordt aan het einde van
hoofdstuk 2, dat de beklemming van Kohlberg's onderzoeksparadigma
slechts gebroken kan worden door terug te gaan naar de verschijnselen ter verklaring waarvan Kohlberg zijn theorie geformuleerd
heeft. Tevens wordt geconcludeerd tot de noodzaak om modellen te
ontwikkelen voor de totstandkoming van moreel-oordeelsgedrag, omdat slechts een dergelijk model middels zijn parameters de mogelijke ontwikkelingsdimensies specifieert. Een laatste conclusie uit
hoofdstuk 2 heeft betrekking op de beperkte interpretatie die Kohlberg geeft aan de term 'moreel oordeel'. Er is behoefte aan een
kader, dat de plaats van het moreel oordeel aangeeft binnen het geheel van het denken van een persoon over de sociale werkelijkheid.
Bij het zoeken naar een geschikt respons-model voor gedrag in
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een moreel-oordeels taak hebben als leidraad enkele conclusies gefungeerd uit een vooronderzoek, waarin geprobeerd is het ontwikkelingsverloop en de dynamiek van het moreel oordeel af te beelden met behulp van Markov-modellen (hoofdstuk 3). Uitgaande van
concept-identificatie processen in de morele ontwikkeling, wordt
geconcludeerd dat onderzoek nodig is naar de subjectieve beschrijvingsruimte waarin een persoon handelingssituaties encodeert, en
naar de regel volgens welke de plaats, die een handelingssituatie
in een dergelijke subjectieve beschrijvingsruimte krijgt toegewezen, samenhangt met de morele waardering die de drager van deze
beschrijvingsruimte heeft voor wat zich in de betreffende handelingssituatie afspeelt. Tevens werd duidelijk, dat studie van omgevingsinvloeden op de ontwikkeling van het moreel oordeel veronderstelt dat deze omgeving geconceptualiseerd wordt in termen
van de parameters van het model dat voor het moreel oordeelsgedrag
gekozen is.
In hoofdstuk 4 wordt in enkele onderzoeken bij 10 en 16 jarige
jongens gedemonstreerd hoe iemands subjectieve beschrijvingsruimte
voor handelingssituaties blootgelegd kan worden, en hoe onderzoek
naar de door een persoon gehanteerde regel om een moreel oordeel
af te geven, kan verlopen. Het lijkt plausibel dat de onderzochte
personen gewogen kenmerk-afstanden tussen een te beoordelen handelingssituatie en een moreel prototypische handelingssituatie hanteren als basis voor hun morele waarderingsrespons.
In hoofdstuk 5 wordt in enkele onderzoeken gedemonstreerd hoe
vanuit de gedachtengang van hoofdstuk 4 omgevingen waarin morele
ontwikkeling zich voltrekt te karakteriseren zijn. In hoofdstuk 6
wordt aangegeven hoe onderzoek naar de ontwikkeling van het moreel
oordeel er op basis van de gedachtengang uit hoofdstuk 5 en 6 uit
zou moeten zien.
Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 een kader gepresenteerd, waarbinnen diverse aspecten van het denken van een persoon over handelingen onderscheiden worden, terwijl tevens hun onderlinge samenhang is aangegeven. Dit kader is ontleend aan de filosofische analyses van Castañeda. Er blijkt terstond een enorme rijkdom te bestaan van voor het moreel oordeel vereiste vaardigheden. Eén hiervan wordt nader onderzocht, namelijk de vaardigheid van een persoon
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SUMMARY

Research on moral development has the last decade shown a
strong quantitative growth.Ti is growth has been stimulated mainly
by Kohlberg's theory on the development of moral judgement.Chapter
2 presents a detailed exposition of this theory.The accumulated
evidence is largely in favor of Kohlberg's theory.
However,the growing number of studies on the development of
moral judgement is not being paralleled by a growth of scientific
insights in the object of study.An analysis of the research procedures which are customary within the Kohlberg-school leads to
the conclusion,that Kohlberg's theory created a research-paradigm
which has reached its limits and even blocks the acquisition of
deeper insight into the nature of moral judgement development.
One of these barriers consists of the MJI and related instruments
which are used to assess a person's level of moral judgement.
These instruments code moral argumentations into moral types in
such a way,that further investigation of the nature of a person's
moral judgement basis is impossible.At the end of chapter 2 three
conclusions are drawn:a) the constriction of Kohlberg's research
paradigm can only be broken by a return to the very phenomena
for which Kohlberg formulated his theory,b) it is necessary to
develop modeJs for moral judgement behavior,because only the parameters of such a model specify possible dimensions of development,
and c) a framework is needed which indicates the position of moral
judgement within the larger whole of a person's thinking about
social reality.
The search for an adequate model for behavior in moral judgement tasks has been guided by the conclusions from an investigation in which the dynamics of moral judgement development were
analysed with the aid of markov-chains (chapter 3).An analysis
of concept-identafication processes in moral judgement development suggests the need a) for research about the composition of
a subject's mental description space,in which the subject encodes action-situations,and b) for research about the rule by which
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the subject relates the position of an action-situation in his
description space to the moral evaluation of what is going on in
that action-situation. It is also argued, than an adequate
investigation of environmental influences on moral judgement
development presupposes a conceptualization of this environment
in terms of the chosen model for moral judgement behavior.
In chapter 4 the unveiling of a subject's description space
is demonstrated. Also investigations into the subjects rule for
relating the position of an action-situation in a description
space to its moral valuation are presented. It seems plausible
that the subjects under investigation used weighted featuredistances between an action-situation and a morally prototypical
action-situation as the basis for their moral judgements.
In chapter 5 efforts to characterize moral development relevant environnents on the basis of the judgement models
developed in chapter 4 are presented.
Chapter 6 contains suggestions for the design and analysis
of research into the development of moral judgement. These
suggestions are based on the results reported in chapters 4 and
5.
In chapter 7 Castañeda's framework for analysing several aspects
of a person's thinking about social reality is presented. Moral
judgement rests, according to this analysis, on several abilities.
One of these abilities, the ability to make inferences from given
obligations and permissions to new obligations and permissions,
is persued. Although logicians have constructed a reasonably
consistent system (a deontic logic) which regulates these inferences, it is implausible that the reasoning-of-everday with normative
expressions follows the rules of this system of deontic logic.
Some empirical results support this.It is concluded that
Castañeda's framework is a promising starting point for a postKohlbergian stream of empirical investigations into the development of aspects of the moral judgement function.
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als studieleider werkzaam aan de Pedagogiek-MOB-opleiding van de
Katholieke Leergangen te Sittard.
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Stellingen
1.

De toename van het aantal empirische studies met betrekking tot 'moreel oordeel' heeft niet geleid tot een evenredige groei van het wetenschappelijk inzicht in de aard
van dit verschijnsel.

2.

In plaats van het gebruik van de globale term 'moreel
oordeel' is het beter te spreken van 'deontische kompetenties',ofwel 'vaardigheden in de omgang met normen'.

3.

Onderzoek naar de invloeden van omgevingsfactoren op het
gedrag of de gedragsontwikkeling kan pas inzichten verschaf f en , indien zowel de gedrags- als de omgevings-vanabelen uit eenzelfde conceptueel kader afkomstig zijn.

4.

Een psychologische theorie dient getoetst te worden op
het niveau van de verschijnselen die /ij probeert te
verklaren.Vaak wordt vergeten dat dit het N=1 niveau is.

5.

Ofschoon het ontbreken van psychologisch meetinstrumentarium onderzoek belemmert,verhindert zijn beschikbaarheid
vaak juist onderzoek naar de fundamenten van het betreffende gedrags- of belevingsverschijnsel.

6.

Bij de opbouw van een levensloop-psychologie dient de
ontwikkelmgspsycholoog erop bedacht te zijn, dat mensen
gedurende hun ontwikkeling steeds vaardiger worden in
het gebruik van hun gedrag als masker of rookgordijn.

7.

Een methodologisch advies wordt vaak ingewonnen om de
afwijzing van ongewenste onderzoeksconclusies te kunnen
legitimeren.

8. De invoering van het vak 'psychologie' op de middelbare
school verdient aanbeveling.
9.

Benoeming van wetenschappelijk medewerkers bij de Subfaculteit der Psychologie te Nijmegen op een junior-plaats,
zonder dat er een uitgewerkte project-beschrijving inclusief een begeleidingsteam voorhanden is,is verwerpelijk.

10. De verwarmingswaarde van openhaardhout neemt enorm toe
als men het zelf met de hand zaagt.
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