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BOBA Beeldvormingonderzoek naar het belang van fysieke
aantrekkelijkheid in media en hulpverlening Enquête begeleid(st)ers.

Beste begeleid(st)er,

Wij zijn laatstejaarsstudenten graduaat orthopedagogie van de Katholieke Hogeschool Limburg. Wij
doen voor ons afstudeerproject een onderzoek naar het belang van het uiterlijke van de persoon in de
hulpverlening. In bijlage vindt u een vragenlijst. Ze bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een
kleine bevraging waarbij gebruik wordt gemaakt van gezichten en waarbij we vragen alleen op basis
van deze gezichten een oordeel te vellen. In het belang van ons onderzoek is het uitermate belangrijk
dat u een eerlijk antwoord geeft.
Het tweede deel betreft enkele algemene vragen over uzelf en daarnaast een reeks vragen omtrent uw
houding ten aanzien van aantrekkelijkheid. Ook daar is een oprecht antwoord het meest relevant. Deze
gehele vragenlijst is anoniem.
U hoeft deze vragenlijst niet terug te sturen maar mag ze bezorgen aan de directie of de (centrale)
administratie. Wij komen de vragenlijst terug ophalen in uw voorziening op een met de directie
afgesproken datum.
Mogen wij u alvast heel bijzonder danken voor uw medewerking aan dit onderzoek.
Vriendelijke groeten,

Nancy, Lisbeth, Sarah, Leen, Bjorn en Geraldine
Derdejaarsstudenten Graduaat orthopedagogie

Gerard Gielen
Projectleider BOBA-onderzoek

Noot : voor de internetversie werd om deontologische redenen het eerste
deel weggelaten omdat het foto’s van kinderen betreft.
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BOBA Beeldvormingonderzoek naar het belang van aantrekkelijkheid in
media en hulpverlening Enquête begeleid(st)ers.
Hieronder vind je een hele reeks vragen en stellingen. Je geeft een goed antwoord door een kruisje te plaatsen in het vakje
van je keuze.
Geslacht:

Mannelijk

Leeftijd:

– 20 jaar

Nationaliteit:

Belg

Vrouwelijk

31 – 45 jaar

21 – 30 jaar

46 – 65 jaar

+65 jaar

andere ……………………...

Aantal jaren in dienst :…………………jaar
Hoeveel jongeren/gasten verblijven er in je (leef)groep (als je in meerdere groepen werkt, mag je er één uitkiezen die je
verder voor deze vragenlijst als referentiegroep neemt) :…………..
Welke uiterlijke kenmerken vind je belangrijk bij een (eventuele)romantische partner? Duid met een kruisje voor de hele
reeks maximaal 5 kenmerken aan.
ogen

borst/en

billen

kledij

geslachtsorganen

kapsel

huid

handen

oren

manier van lopen

gezicht

buik

gebit

slanke lijn

verzorgd uiterlijk

Welke eigenschappen of kenmerken van een persoon vind je belangrijk? Duid met een kruisje voor de hele reeks
maximaal 5 kenmerken aan.
humor

stoer

uiterlijk

stabiliteit

intelligentie

spontaan

stem

veiligheid

uitstraling

geld en macht

zelfvertrouwen

spannend /duister

…………….
Welke van volgende kenmerken vind je onaantrekkelijk ? Duid met een kruisje voor de hele reeks maximaal 5
kenmerken aan.
grijze haren

licht overgewicht

onverzorgd uiterlijk

rimpels

klein van gestalte

groot van gestalte

onzuivere huid

overbeharing

wegstaande oren

te mager

lijfgeur

kaalheid

littekens

wallen

afwijkende houding

bril

…………….
Situeer jezelf wat betreft je lichamelijke aantrekkelijkheid op een schaal van 1 tot 10.
Ik vind mezelf onaantrekkelijk
1
2
3
4

5

6

Ik vind mezelf zeer aantrekkelijk
7
8
9
10

Hoeveel kg weegt u ? ……….kg

Hoe groot bent u in cm ? …………..cm

Heb je negatieve gevoelens over je eigen uiterlijk?
altijd

regelmatig

soms

zelden

nooit

Heb je de indruk dat je omgeving je uiterlijk negatief beoordeelt ?
ja

neen

ik weet het niet

ik weet het niet
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Heb je de indruk / ben je op de hoogte dat er kinderen in je (leef)groep zijn met:
-

meer dan normale bekommernissen omtrent hun uiterlijk

neen

ja

zo ja, hoeveel: ………….

-

gestoord lichaamsbeeld

neen

ja

zo ja, hoeveel: ………….

-

ingebeelde lelijkheid (Body Dismorphic Disorder)

neen

ja

zo ja, hoeveel: ………….

-

binging (uitzonderlijk grote vraatbuien)

neen

ja

zo ja, hoeveel: ………….

-

anorexia nervosa

neen

ja

zo ja, hoeveel: ………….

-

boulimia (vraatbuien met braken en /of laxeren)

neen

ja

zo ja, hoeveel: ………….

-

……….

neen

ja

zo ja, hoeveel: ………….

ja

zo ja, hoeveel: ………….

……….
neen
(je mag zelf aanvullen met lichamelijke preoccupaties waaraan wij niet gedacht hebben)
Gaan jongeren met bovenvernoemde problematiek mekaars gezelschap opzoeken?
ja

neen

ik weet het niet

Is de opname van de jongeren in je groep, naast hun algemene problematiek, naar jouw indruk mede bepaald door hun
bekommernissen omtrent het uiterlijk? Je mag dit in zijn algemeenheid voor alle jongeren van de groep beantwoorden.
altijd

regelmatig

soms

zelden

nooit

ik weet het niet

Heb je de indruk dat na een verblijf in je voorziening er bij de jongeren een verandering is op vlak van (je mag dit in zijn
algemeenheid beantwoorden):
-

uiterlijk (m.a.w. zijn ze uiterlijk veranderd vb. haar, kledingstijl, make-up, ……?)

ja, in voor mij positieve zin
-

ik weet het niet

ja, in voor mij negatieve zin

neen, geen verandering

ik weet het niet

ja, in voor mij negatieve zin

neen, geen verandering

ik weet het niet

ja, in voor mij negatieve zin

neen, geen verandering

ik weet het niet

hygiëne (=zorg voor het lichaam, properheid, ….)

ja, in voor mij positieve zin
-

neen, geen verandering

lichaamsbeeld (m.a.w. hebben ze een ander beeld over hun lichaam gekregen ….. ?)

ja, in voor mij positieve zin
-

ja, in voor mij negatieve zin

zelfbeeld (=zelfkennis )

ja, in voor mij positieve zin

Hoe komen deze veranderingen tot stand (je mag dit opnieuw in zijn algemeenheid voor je groep beoordelen)?
•

opgelegd door de begeleiding

in sterke mate

in enige mate

in geen enkele mate

ik weet het niet

•

zelfinzicht

in sterke mate

in enige mate

in geen enkele mate

ik weet het niet

•

groepsdruk

in sterke mate

in enige mate

in geen enkele mate

ik weet het niet

•

media

in sterke mate

in enige mate

in geen enkele mate

ik weet het niet

•

maatschappij

in sterke mate

in enige mate

in geen enkele mate

ik weet het niet

•

familie/vrienden

in sterke mate

in enige mate

in geen enkele mate

ik weet het niet

Heeft het feit dat de jongeren binnen een gesloten setting verblijven volgens jou invloed op hun ideaalbeeld omtrent fysieke
aantrekkelijkheid? (slechts één keuze aanduiden)
Ja, binnen de (leef)groep is de invloed van het ideaalbeeld sterker dan in de maatschappij
Ja, binnen de (leef)groep is de invloed van het ideaalbeeld zwakker dan in de maatschappij
Nee, de invloed van het ideaalbeeld is binnen de (leef)groep identiek aan dat in de maatschappij
Ik weet het niet
In deze instelling wordt doorheen het hulpverleningsproces gewerkt aan een positiever lichaamsbeeld.
altijd

regelmatig

soms

zelden

nooit

ik weet het niet
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Beoordeel volgende stellingen in verband met aantrekkelijkheid voor jouw (leef)groep
Plaats een kruisje in het betrokken vakje van je voorkeur. Gebruik daarvoor de volgende code
1 = ik ga hier helemaal niet mee akkoord
2= ik ga hier niet mee akkoord
3= ik weet het niet
4= ik ga hier mee akkoord
5= ik ga hier volledig mee akkoord
1

--

2

3

-

-+

4

5

+ ++

1 Jongeren die er fysiek onaantrekkelijk uitzien vertonen meer probleemgedrag
2 Fysiek onaantrekkelijke jongeren worden meer uitgesloten in deze (leef)groep
3 Aantrekkelijke jongeren krijgen meer kansen in de maatschappij
4 Onaantrekkelijke jongeren uiten hun frustratie meer via fysieke agressie
5 Aantrekkelijke jongeren krijgen meer positieve aandacht van opvoeders
6 Aantrekkelijke jongeren krijgen meer positieve aandacht van andere groepsleden
7 Onaantrekkelijke jongeren worden vaker gepest in de (leef)groep
8 Minder aantrekkelijke jongeren worden vaker als dom aanzien dan aantrekkelijke
jongeren door andere jongeren in de groep
9 Onaantrekkelijke jongeren zijn het mikpunt van pesterijen
10 Aantrekkelijke jongeren hebben meer kans om uitgestoten te worden in de
leefgroep doordat ze door hun mooie uiterlijk opvallen
11 Ik vind dikke jongeren moeilijker in de groep
12 Zonder dat ik er de intentie toe heb, ga ik eigenlijk meer om met de meest
aantrekkelijke jongeren en/of minder met de onaantrekkelijke jongeren
13 Fysiek onaantrekkelijke personeelsleden zijn het mikpunt van pesterijen door
jongeren
14 Fysiek aantrekkelijke personeelsleden ondervinden voordelen omwille van hun
uiterlijk in deze instelling
15 Onaantrekkelijke personeelsleden ondervinden nadelen omwille van hun uiterlijk in
deze instelling
16 Zonder dat ik er de intentie toe heb, verloopt de omgang met de aantrekkelijke
collega' s vaak beter
17 Jongeren laten zich voor hun lichaamsbeeld sterk beïnvloeden door de media
18 De voor mij meest fysiek aantrekkelijke jongere is ook binnen de leefgroep het
meest populair
19 Populariteit tussen de jongeren heeft weinig te maken met uiterlijke kenmerken
20 Ik laat me in mijn contacten met andere mensen sterk beïnvloeden door het
uiterlijke van de personen.
21 In de (leef)groep zijn er jongeren die omwille van hun uiterlijk
bevoordeeld worden door begeleid(st)er(s)
22 In de (leef)groep zijn er jongeren die omwille van hun uiterlijk
benadeeld worden door begeleid(st)er(s)
23 In deze voorziening wordt weinig rekening gehouden met de invloed van het
uiterlijke van de jongeren in hun hulpverleningsproces
23 Er moet in deze voorziening meer aandacht komen voor de invloed van het
uiterlijke van de jongeren in hun hulpverleningsproces
24 In mijn opleiding werd er voldoende aandacht geschonken aan de invloed van het
uiterlijke op de ontwikkeling van jongeren.
Zijn er bepaalde eisen op vlak van uiterlijk (vb. kledij, kapsel, …) vanuit de instelling voor het personeel?
ja
neen
ik weet het niet
Zo ja, welke:…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Ik denk dat fysiek onaantrekkelijke jongeren sneller worden opgenomen binnen de (bijzondere) jeugdzorghulpverlening dan
aantrekkelijke jongeren?
Helemaal akkoord

Akkoord

Ik weet het niet

Niet akkoord

Helemaal niet mee akkoord
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In de onderzoeksliteratuur vind je experimenten (in vaak artificiële situaties) die aantonen …
… dat fysiek aantrekkelijke jongeren in opvoedingssituaties bevoordeeld worden t.o.v. onaantrekkelijke jongeren.
Vanuit mijn eigen ervaring ben ik het daar :
mee oneens
-

ik weet het niet

gedeeltelijk mee eens

mee eens

gedeeltelijk mee oneens

ik weet het niet

gedeeltelijk mee eens

mee eens

gedeeltelijk mee oneens

ik weet het niet

gedeeltelijk mee eens

mee eens

gedeeltelijk mee oneens

ik weet het niet

gedeeltelijk mee eens

mee eens

… die aantonen dat aan fysiek aantrekkelijke jongeren over het algemeen hogere verwachtingen worden gesteld.
Vanuit mijn praktijkervaring ben ik het daar :

mee oneens
-

gedeeltelijk mee oneens

… die aantonen dat fysiek onaantrekkelijke jongeren als minder intelligent worden beschouwd door hun
opvoed(st)ers. Vanuit mijn praktijkervaring ben ik het daar :

mee oneens
-

mee eens

… die aantonen dat bij een afwijkend fysiek uiterlijk, met uitlokking door een derde, hevigere negatieve reacties bij
opvoed(st)ers uitgelokt worden (bijvoorbeeld strengere straffen). Vanuit mijn praktijkervaring ben ik het daar :

mee oneens
-

gedeeltelijk mee eens

… die aantonen dat fysiek onaantrekkelijke jongeren meer antisociaal en agressief gedrag wordt aangemeten.
Vanuit mijn praktijkervaring ben ik het daar :

mee oneens
-

ik weet het niet

… dat fysiek onaantrekkelijke jongeren (veel meer dan doorsnee of aantrekkelijke jongeren) minder assertief en
zelfzeker zijn. Vanuit mijn praktijkervaring ben ik het daar :

mee oneens
-

gedeeltelijk mee oneens

gedeeltelijk mee oneens

ik weet het niet

gedeeltelijk mee eens

mee eens

… die aantonen dat fysiek aantrekkelijke jongeren over het algemeen meer ijdel zijn. Vanuit mijn praktijkervaring
ben ik het daar :

mee oneens

gedeeltelijk mee oneens

ik weet het niet

gedeeltelijk mee eens

mee eens

Wil je nog op- of aanmerkingen suggereren voor ons onderzoek of wil je nog persoonlijke bedenkingen kwijt omtrent dit
onderwerp, kan je die hieronder noteren.

Je vindt meer informatie over dit onderzoek en na verwerking de resultaten van de enquête op de website :
http://www.onaantrekkelijk.be
Graag willen we je heel hartelijk danken voor je medewerking !!!

Nancy, Lisbeth, Sarah, Leen, Bjorn en Geraldine
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