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Bijlage: De Nederlandse Sekse-Identiteit Vragenlijst (NSIV)

1. Theoretische achtergrond
Het behoort inmiddels tot de standaardkennis van eerstejaars psychologiestudenten in
Nederland dat mensen over zichzelf en anderen denken in termen van mannelijkheid en
vrouwelijkheid (zie bijvoorbeeld Gleitman, 1991; Metaal, Jansz, 8c Fischer, 1994;
Atkinson, Atkinson, Smith, Bem, 8z Hilgard, 1990). Deze termen zijn niet equivalent
aan het biologisch man-zijn of vrouw-zijn, maar worden meestal gebruikt in relatie tot
iemands sekse-identiteit, dat wil zeggen de mate waarin seksestereotiep gedrag, denken
of voelen deel uitmaakt van iemands identiteit. Het feit dat we hier over
standaardkennis spreken wil echter niet zeggen dat er overeenstemming is over hoe
sekse-identiteit moet worden gedefinieerd en gemeten.
Van oudsher zijn in de psychologie mannelijkheid en vrouwelijkheid opgevat als
clusters stereotiepe gedrags- of persoonlijkheidskenmerken. De clusters vrouwelijke en
mannelijke gedragingen en eigenschappen zijn wel aangeduid als respectievelijk
'communion' (gericht op anderen) en 'agency' (gericht op actief en autonoom
handelen; Bakan, 1966) of als sociaal-emotioneel en taakgericht (Parsons 8z Bales,
1955). De eerste methoden om mannelijkheid en vrouwelijkheid vast te stellen vormden
onderdeel van persoonlijkheidstests zoals de Attitude Interest Analysis van Terman en
Miles (1936) of de FE (Femininity) subschaal van de California Psychological
Inventory (Gough, 1957). Binnen deze traditie wordt sekse gezien als een min of ineer
stabiel persoonlijkheidskenmerk. Deze opvatting van sekse als een een aspect van
iemands persoonlijkheid is echter onder toenemende kritiek komen te staan (zie bv.
Ashmore, 1990; Morawski, 1985). Het laatste decennium zijn dan ook alternatieve
visies ontwikkeld. Mannelijkheid en vrouwelijkheid worden niet meer opgevat als
objectieve dimensies die in een individu kunnen worden blootgelegd, maar als de mate
waarin iemand zich de in een cultuur vigerende opvattingen over wat mannelijk en
vrouwelijk is heeft eigen gemaakt. Sommige aspecten van wat we hier en nu
vrouwelijk vinden werden bijvoorbeeld in de vorige eeuw helemaal niet met
vrouwelijkheid geassocieerd, of worden dat op dit moment in vele niet-Westerse landen
niet. Evenmin kan sekse-identiteit worden beperkt tot een persoonlijkheidsaspect:
sekse-identiteit bestaat uit verschillende componenten, waarvan persoonlijkheid er
slechts één is (zie bijv. Deaux 8c Lewis, 1984; Orlofsky, 1981; Spence, 1984).
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Opvallend genoeg heeft de ontwikkeling van deze alternatieve opvattingen over
mannelijkheid en vrouwelijkheid niet geleid tot nieuwe meetinstrumenten voor sekse-identiteit. Het meten van mannelijkheid en vrouwelijkheid dat zijn wortels heeft in de
persoonlijkheidstests van de jaren 30 (Terman 8z Miles, 1936; Gough, 1957) is van die
traditie nog steeds niet los gekomen. De eerste tests voor mannelijkheid en
vrouwelijkheid maakten gebruik van een lijst van seksestereotiepe voorkeuren,
gedragingen of eigenschappen waarvan de respondenten moeten aangeven in hoeverre
deze op henzelf van toepassing zijn. Aangenomen werd dat mannelijkheid en
vrouwelijkheid aan de twee uiteinden van een bi-polaire schaal liggen, dat ze dus
elkaars tegengestelde zijn. Men krijgt als resultaat van zo'n test een score die de
respondent plaatst op een punt op het mannelijkheids-vrouwelijkheidscontinuum.
Deze dichotome opvatting van mannelijkheid en vrouwelijkheid is veel bekritiseerd en
op basis daarvan zijn nieuwe tests ontwikkeld, waarvan de bekendste de Bem Sex Role
Inventory (BSRI) is (Bem, 1974). Bem stelde dat vrouwelijkheid en mannelijkheid twee
onderling onafhankelijke dimensies zijn: op beide kan men hoog of laag scoren.'
Mensen die hoog scoren op de eigenschappen die overeenkomen met de stereotiepe
verwachtingen over hun sekse (vrouwen die veel feminiene en weinig masculiene
eigenschappen zeggen te hebben, en mannen die veel masculiene en weinig feminiene
eigenschappen zeggen te hebben) zijn, in de terminologie van Bem, seksegetypeerd;
mensen die op beide soorten eigenschappen hoog scoren zijn androgyn. Rondom dit
begrip androgynie had Bem (1974, 1977) zich, overeenkomstig de toen heersende
positieve feministische toekomstvisie, een ideaalbeeld gevormd. Androgyne mensen
zouden, door hun combinatie van feminiene en masculiene eigenschappen, ontstijgen
aan de gebruikelijke sekserolbeperkingen en zij zouden veelzijdigheid en flexibiliteit in
hun gedrag ten toon spreiden. De BSRI is nog altijd het meest gebruikte en meest
vertaalde meetinstrument voor sekse-identiteit. De assumptie die aan de test ten
grondslag ligt is dat sekse-identiteit een persoonlijkheidsvariabele is; de test bestaat
uitsluitend uit een lijst persoonlijkheidseigenschappen.

'

Uit later onderzoek met behulp van factor-analyse bleek dat de veronderstelde M
(masculiniteit) en F(femininiteit) factoren veelal niet als zodanig terug worden
gevonden (Pedhazur 8z Tetenbaum, 1979).
2

De vraag die in dit onderzoek centraal staat is hoe de opvatting dat sekse-identiteit uit
verschillende componenten bestaat en dat mannelijkheid en vrouwelijkheid geen
objectieve dimensies maar culturele constructies zijn kan resulteren in een
meetinstrument dat in Nederland kan worden gebruikt. We hebben deze opvatting over
sekse-identiteit theoretisch uitgewerkt en geoperationaliseerd in de vorm van een
nieuwe, Nederlandse test. Ons uitgangspunt is dat mannelijkheid en vrouwelijkheid
culturele constructen zijn: de inhoud en betekenis van wat als mannelijk en wat als
vrouwelijk wordt gezien varieert in cultuur en tijd. Deze betekenisverlening berust niet
op toevallige contextfactoren, maar maakt deel uit van de sekse-specifieke praktijken in
een cultuur (West 8c Zimmerman, 1987). De taakverdeling van zorgende en nietzorgende arbeid is in veel culturen echter op min of ineer gelijke wijze verdeeld over
mannen en vrouwen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat uit cross-cultureel
onderzoek naar seksestereotypen blijkt dat er in verschillende culturen in grote lijnen
overeenstemming bestaat over de betekenis van mannelijkheid en vrouwelijkheid
(Williams 8z Best, 1982). Er zijn echter ook verschillen tussen culturen in de
kenmerken die volgens stereotiepe opvattingen aan mannen dan wel aan vrouwen
worden toegewezen.
Een methode om sekse-identiteit in kaart te brengen die bovenstaand uitgangspunt recht
doet, moet dus rekening houden met de seksestereotiepe ideeën in een cultuur. Onder
een cultureel seksestereotype verstaan we een samenhangend geheel van verwachtingen
over de eigenschappen en kenmerken van mannen en vrouwen waar de meeste mensen
in een cultuur het over eens zijn. Een gedraging of kenmerk is dus pas "mannelijk" of
"vrouwelijk" als het in een cultuur mannelijk of vrouwelijk wordt genoemd, dat wil
zeggen wanneer er een zekere mate van consensus bestaat dat het meer bij mannen dan
bij vrouwen voorkomt of omgekeerd. Dit betekent dus dat mannelijke eigenschappen
niet uitsluitend bij mannen voorkomen en vrouwelijke eigenschappen niet uitsluitend bij
vrouwen. De aan het biologisch onderscheid gekoppelde termen "vrouwelijkheid" en
"mannelijkheid" zullen wij daarom loslaten en vervangen door de termen "femininiteit"
en "masculiniteit". Deze begrippen refereren naar datgene wat volgens het culturele
stereotype als vrouwelijk of mannelijk wordt gezien.
Veel bestaande methoden om seksestereotypen te meten zijn vergelijkbaar met
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methoden om sekse-identiteit te meten. Ook op dit terrein heeft de nadruk altijd
gelegen op de operationalisatie van seksestereotypen als de mate waarin
persoonlijkheidseigenschappen bij mannen of vrouwen voorkomen. Men moet dan
aangeven in hoeverre die eigenschappen vooral op mannen dan wel op vrouwen van
toepassing zijn, terwijl men bij een test voor sekse-identiteit aangeeft in hoeverre men
de eigenschappen op zichzelf van toepassing vindt. In het algemeen blijken warmte,
emotionaliteit en expressiviteit de voornaamste stereotiepe kenmerken voor vrouwen te
zijn, terwijl mannen rationeel, dominant en zelfverzekerd zouden zijn. Ook in recent
onderzoek in Nederland blijken globaal deze zelfde seksestereotypen te bestaan, zowel
bij bijvoorbeeld psychologiestudenten (Willemsen, 1992), als bij HBO-studenten
(Willemsen 8c van der Vinne, 1993) en vakbondskaderleden (Zwaan 8c Willemsen,
1993).
Ook de BSRI is opgesteld vanuit het idee dat sekse-identiteit de stereotiepe
verwachtingen over mannen en vrouwen weerspiegelt (of daarvan juist afwijkt). In de
BSRI zijn dan ook alleen stereotiep mannelijke en stereotiep vrouwelijke eigenschappen
opgenomen (de sekseneutrale eigenschappen die ook in de BSRI zijn opgenomen dienen
uitsluitend als "filler"). Dit theoretische uitgangspunt van de weerspiegeling van
seksestereotypen lijkt echter in de loop der tijd te zijn verwaterd en verdrongen door
meer pragmatische overwegingen. Er zijn immers in de meer dan twintig jaar dat de
BSRI nu in omloop is nooit veranderingen in de test aangebracht op grond van
onderzoek naar veranderende seksestereotypen. Nu zou men dit wel kunnen verdedigen
door er op te wijzen dat de inhoud van seksestereotypen ook niet veel veranderd is in
die 20 jaar (zie bijvoorbeeld Bergen 8c Williams, 1991). Evenmin lijken er echter
aanpassingen te zijn aangebracht door onderzoekers die een vertaalde versie in hun
eigen land gebruiken. Men probeert een zo getrouw mogelijke vertaling te maken,
maar ontwikkelt niet een test die de seksestereotypen van de eigen cultuur weerspiegelt.
De vraag is natuurlijk of in het betreffende land precies dezelfde stereotiepe
verwachtingen gelden voor mannen en vrouwen als in de Verenigde Staten. Het
antwoord is vermoedelijk veelal ontkennend.
In de "sekse-identiteit-als-persoonlijkheid" traditie wordt er niet alleen van uitgegaan
dat persoonlijkheid het belangrijkste element van iemands sekse-identiteit is, maar
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tevens dat persoonlijkheid de oorzaak is voor al dan niet seksestereotiep gedrag. Zo
vond Bem op basis van experimenteel onderzoek dat androgyne mensen een
uitgebreider gedragsrepertoire (van zowel feminiene als masculiene gedragingen)
hebben dan seksegetypeerde mensen (Bem, 1975; Bem 8r. Lemney, 1976; Bem,
Martyna, 8c Watson, 1976). Ook zouden seksegetypeerde mensen, van wie het
zelfbeeld dus het traditionele stereotype van de eigen sekse weerspiegelt, een meer
traditionele rolverdeling hanteren dan niet-seksegetypeerde personen. Dergelijke
onderzoeken zijn conceptueel gezien op zijn minst dubieus, omdat het moeilijk
verdedigd kan worden dat sekse-rol gedrag geen aspect is van iemands sekse-identiteit.
Wij stellen dan ook dat dergelijk gedrag opgevat moet worden als onderdeel van
iemands sekse-identiteit, en dat sekse-identiteit dus uit verschillende facetten bestaat
(Ashmore, 1990; Deaux 8c Lewis, 1984). Er zijn sinds de jaren 80 vele definities van
sekse-identiteit in omloop, waarvan slechts weinige zich beperken tot sekse-identiteit
als persoonlijkheid. In de meest brede definities wordt sekse-identiteit omschreven als
alles wat het betekent om te voelen, denken of handelen als man of vrouw. Andere,
meer specifieke, definities beperken zich tot de acceptatie biologisch man of vrouw te
zijn (bijvoorbeeld Money 8c Ehrhard, 1972).
Wij volgen grotendeels de theoretische opvatting van Ashmore (1990) die
sekse-identiteit aan de hand van vijf verschillende aspecten beschrijft. Het eerste aspect
wordt gevormd door de persoonlijkheidseigenschappen die veelal als de basis van
sekse-identiteit worden gezien. Ten tweede zijn er de biologischllichamelijke~materiële
kenmerken. Hierbij gaat het niet alleen om de primaire en secundaire
geslachtskenmerken van mannen en vrouwen, maar ook om meer psychologische
aspecten van het uiterlijk, dat wil zeggen iemands kleding, haardracht, huid, en wat
iemand aan zijn of haar uiterlijk doet. Als derde element noemt Ashmore symbolisch
en stilistisch gedrag, dat wil zeggen iemands non-verbale gedrag (houding,
bewegingen, lichaamstaal). De vierde component zijn interesses en vaardigheden,
bijvoorbeeld wat iemand in zijn of haar vrije tijd doet, of graag wil doen, waar iemand
goed of niet goed in is. Een vijfde aspect van sekse-identiteit is hoe iemand omgaat met
andere mensen, hoe hij of zij vorm geeft aan sociale relaties. Hierbij gaat het om de
wijze waarop relaties worden ontwikkeld, in stand gehouden, en ervaren. Wij willen
hier nog een zesde aspect aan toevoegen dat niet door Ashmore wordt genoemd,
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namelijk sekserolgedrag. Ook sekserol-gedrag is relevant voor iemands sekse-identiteit,
dat wil zeggen of iemand taken uitvoert die in het verlengde liggen van de stereotiepe
rolpatronen (waarbij o.a. verzorgende taken als typisch vrouwelijk gelden en technische
taken als typisch mannelijk). Een meer genuanceerde methode om sekse-identiteit te
meten zou deze verschillende elementen van sekse-identiteit moeten bevatten.

6

2. Sekse-identiteit in Nederlands onderzoek
In Nederland verscheen enige jaren na de introductie van de BSRI een vragenlijst die
op min of ineer analoge wijze geconstrueerd is: de Groningen Androgynie Schaal
(GRAS; de Graaf, 1977; zie ook de Graaf, 1984). Zoals uit de naamgeving van deze
vragenlijst blijkt, stond sekse-identiteit toen sterk in het teken van het androgyne
ideaal. De GRAS meet eveneens femininiteit en masculiniteit maar de eigenschappen
van de GRAS zijn, in tegenstelling tot die van de BSRI, niet geselecteerd op sociale
wenselijkheid. Omdat het mannelijke stereotype sociaal wenselijker zou zijn dan het
vrouwelijke zijn er meer onwenselijke feminiene dan masculiene kenmerken
opgenomen. Of deze veronderstelling terecht is of eerder tot de moderne mythologie
behoort is niet duidelijk (zie DelBoca, Ashmore 8L McManus, 1986; Willemsen, 1992)
omdat daarover weinig empirisch onderzoek beschikbaar is.
In de jaren 90 is in Nederland de methodologische discussie over androgynie weer
nieuw leven ingeblazen. Onder de triomfantelijke (en in wetenschapsfilosofisch opzicht
wat naïef aandoende) titel "Androgynie bestaat" tonen Sanders en Hoijtink (1992) aan
dat het mogelijk is een masculiniteits- en een femininiteitsschaal te construeren die
onafhankelijk van elkaar zijn (en dat androgynie dus "bestaat"). Misschien wel
belangrijker dan dit aantonen van de mogelijkheid om onafliankelijke schalen te
ontwerpen is het feit dat Sanders en Hoijtink aantonen dat vrouwen en mannen de
meeste feminiene en masculiene kenmerken op dezelfde manier waarnemen, dat wil
zeggen de eigenschappen op dezelfde wijze ordenen op de femininiteitsdimensie en de
masculiniteitsdimensie. Een veel gehoorde kritiek op het meten van masculiniteit en
femininiteit met behulp van standaardvragenlijsten wordt daarmee niet ondersteund
(o.a. Bekker, 1993).
Nog geen jaar nadat Sanders en Hoijtink (1992) meenden te hebben bewezen dat
masculiniteit en femininiteit onafhankelijke dimensies zijn, werd middels een
heranalyse van dezelfde gegevens aangetoond dat masculiniteit en femininiteit ook
gerepresenteerd kunnen worden als elkaars tegenpolen op één dimensie (van Schuur,
1993). Wat dergelijke oefeningen vooral laten zien is dat de keuze van data-analyse
methoden waarvan de assumpties overeenstemmen met de theoretische assumpties die
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men wil ondersteunen, in combinatie met een daaraan aangepaste selectie van items, al
snel bijna onafwendbaar tot een bevestiging van die theoretische assumpties leidt.
Ook met andere vragenlijsten dan de GRAS is in Nederland onderzoek gedaan naar
vrouwelijkheid en mannelijkheid van het zelfbeeld. Uit de resultaten van deze
onderzoeken blijkt dat er in Nederland kennelijk iets aan het veranderen is, in die zin
dat met name het zelfbeeld van mannen minder traditioneel masculien lijkt te worden.
In een in 1992 gehouden onderzoek met een ad hoc samengestelde vragenlijst onder
een representatieve steekproef van meer dan 500 Nederlandse mannen bleek dat de
meest gekozen eigenschappen om zichzelf te beschrijven (naar volgorde van
keuzefrequentie) betrouwbaar, zorgzaam, rekening houdend met, kameraadschappelijk,
sportief en begrijpend waren (R ~- M, 1992; zie ook Willemsen, 1994). De
eigenschappen "zorgzaam" en "begrijpend" golden tegelijkertijd volgens het stereotype
nog als zeer vrouwelijk (Willemsen, 1992; Zwaan 8z Willemsen, 1993).
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3. Ontwikkeling van de Nederlandse Sekse-Identiteit Vragenlijst (NSIV)
Om te komen tot een vragenlijst die in Nederlands onderzoek naar sekse-identiteit
gebruikt kan worden hebben wij ons gebaseerd op de voorgaande theoretische
overwegingen. Wij zijn dus uitgegaan van een definitie van masculiniteit en femininiteit
als weerspiegeling van de culturele opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid.
De vragenlijst omvat zowel een gedeelte waarin gevraagd wordt naar persoonlijkheidseigenschappen als een gedeelte waarin naar uiterlijke kenmerken, interesses,
vaardigheden, sociale relaties en sekserolgedrag gevraagd wordt. Omdat de items
waarin naar laatstgenoemde aspecten gevraagd wordt veelal in termen van gedragingen
zijn geformuleerd, zullen we deze vragen verder aanduiden als gedragsvragen. Van de
hiervoor genoemde zes aspecten van sekse-identiteit ontbreekt alleen non-verbaal
gedrag, waarover per definitie in een vragenlijst niet goed vragen gesteld kunnen
worden.
In een eerste pilot study onder het lezerspubliek van het tijdschrift Psychologie
(Willemsen 8z. Fischer, 1991) is gebruik gemaakt van een vragenlijst die nog niet
geheel voldeed aan bovenstaande uitgangspunten. Wel waren er zowel persoonlijkheidseigenschappen als gedragsvragen in opgenomen waarvan wij, op grond van de
literatuur, meenden dat die feminien dan wel masculien zouden zijn. Uit de resultaten
bleek dat vele respondenten op basis van de persoonlijkheids-eigenschappen als
androgyn te omschrijven zouden zijn: zowel mannen als vrouwen vonden zichzelf
ambitieus èn bescheiden, zelfverzekerd èn begrijpend ( Fischer 8z Willemsen, 1992). In
de resultaten van de gedragsvragen was echter van de androgyne persoonlijkheid niet
veel meer terug te vinden. Er traden grote sekseverschillen in de gebruikelijke richting
op: vrouwen huilden meer en dachten vaker aan verjaardagen, terwijl mannen vaker
het initiatief tot vrijen namen en alleen op stap gingen. Uit dit onderzoek werd
duidelijk dat het in elk geval zinvol was om op de ingeslagen weg verder te gaan en te
proberen om een vragenlijst te maken die zich niet beperkt tot
persoonlijkheidseigenschappen.
Na de genoemde pilot study is een tweede voorstudie verricht om de inhoudsvaliditeit
te optimaliseren (Willemsen, Koenen, Mascini, Neve, 8z Zeylmaker, 1992). Deze
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omvatte het afnemen van de, ten opzichte van de vorige versie enigszins uitgebreide,
vragenlijst aan een aantal groepen volwassenen met een typisch masculiene opleiding,
beroep of hobby (studenten HTS bouwkunde, koks, koeriers, leden van een
voetbalclub); een aantal groepen met een typisch feminiene opleiding, beroep of hobby
(studenten aan een MTS mode-opleiding en een PABO, kleuterleidsters, mensen op
balletles); en tenslotte een aantal groepen met een sekseneutrale opleiding, beroep, of
hobby (studenten aan een verpleeg-opleiding, bedienend personeel in de horeca, leden
van een hockeyclub). Van de seksegetypeerde groepen maakten ook respondenten van
de andere sekse deel uit: er namen dus bijvoorbeeld vrouwelijke leden van een
voetbalclub en mannelijke studenten van een mode-opleiding deel aan het onderzoek. In
dit onderzoek bleek dat het mogelijk was valide masculiniteits- en femininiteitsschalen
te construeren, dat wil zeggen schalen waarop de personen uit de masculiene en
feminiene groepen scores haalden die in de gewenste richting van elkaar verschilden.
De gemiddelde scores op de F- en M-schalen van alle feminiene groepen samen
bedroegen resp. 4.03 en 2.09; van de sekseneutrale groepen 3.75 en 3.20; en van de
masculiene groepen 3.57 en 3.42. Door de keuze van de items mede te laten bepalen
door deze externe validiteit verschilt de NSIV in opzet van de BSRI, waar de keuze
van de items uitsluitend op sekseverschillen gebaseerd is. De resultaten van dit onderzoek zijn ook verwerkt in de op-een-na laatste versie van de vragenlijst die eind 1992
in de vorm van zogenaamd testweekonderzoek (waaraan eerstejaars psychologiestudenten aan de UvA verplicht zijn deel te nemen) is afgenomen. In het kader van
dat onderzoek is ook een seksestereotypen vragenlijst afgenomen.
De persoonlijkheidseigenschappen die in de uiteindelijke versie gebruikt zijn om
femininiteit en masculiniteit te meten zijn, overeenkomstig onze definitie, gebaseerd op
recent Nederlands seksestereotypen-onderzoek. Dit onderzoek heeft onder eerstejaars
psychologiestudenten plaatsgevonden (zie Willemsen, 1992), maar ook onder HBOstudenten (Willemsen 8z van der Vinne, 1993) en andere volwassenen (Van Vianen 8t
Willemsen, 1992; Zwaan 8c Willemsen, 1993). Aan de opgenomen persoonlijkheidseigenschappen is de eis gesteld dat ze in deze seksestereotypen onderzoeken (zie
bovengenoemde referenties) steeds duidelijk als mannelijk of vrouwelijk beoordeeld
moesten zijn. Er zijn in de vragenlijst alleen positieve eigenschappen of zeer gematigd
negatieve eigenschappen (zoals lichtgeraakt of cynisch) gebruikt. Echt negatieve
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eigenschappen bleken op grond van de vooronderzoeken niet goed bruikbaar, hoewel ze
soms zeer seksestereotiep kunnen zijn (zoals bijvoorbeeld "aanstellerig" en
"agressief"). Men geeft zelden of nooit van zichzelf aan dergelijke eigenschappen te
hebben; waardoor een te geringe variatie in de antwoorden optreedt om deze voor een
test bruikbaar te maken. Met behulp van item-analyse is een zodanige selectie uit de in
de pilotversies gebruikte verzameling persoonlijkheidseigenschappen gemaakt dat de
items een intern consistente masculiniteit-subschaal en een intern consistente
femininiteit-subschaal vormen. Daarbij zijn geen pogingen ondernomen om die twee
subschalen onderling onafhankelijk te maken, omdat dit volgens onze theoretische
opvattingen immers niet terzake doet.
Bij de samenstelling van het tweede gedeelte van de vragenlijst, waarbij het gaat om
interesses, voorkeuren en gedragingen op diverse terreinen, was minder
"ondersteunend" onderzoek voorhanden, omdat seksestereotypen veelal alleen aan de
hand van persoonlijkheidseigenschappen zijn vastgesteld. Om te komen tot een
verzameling items zijn verschillende wegen toegepast. In de eerste plaats hebben we
gebruik gemaakt van de Sex-Role Behavior Scale (SRBS-1, Orlofsky, 1981). In deze
schaal werden vier gebieden onderscheiden: (1) recreatieve activiteiten, (2)
beroepsvoorkeuren, (3) sociale interacties en (4) huwelijksrelaties. In totaal bevat deze
vragenlijst 216 items; elk gebied is verdeeld in items die stereotiep mannelijk of
stereotiep vrouwelijk zouden zijn. Uit deze lijst items hebben we inspiratie geput voor
de Nederlands vragenlijst. We hebben echter een andere inhoudelijke indeling
gehanteerd om de items te verdelen, namelijk: (1) uiterlijk, (2) interesses en
vaardigheden, (3) sociale relaties en emoties en (4) sekse-rol gedrag. Deze indeling is,
zoals eerder beargumenteerd, gebaseerd op recente sociaal-psychologische opvattingen
over sekse-identiteit (o.a. Ashmore, 1990). In de tweede plaats hebben we items
toegevoegd met betrekking tot de gebieden die die niet door de SRBS werden gedekt.
Dit hebben we gedaan op basis van onze eigen informele kennis over stereotiepe
mannelijke en vrouwelijke gedragingen en op basis van een kleinschalige peiling naar
wat beschouwd wordt als typisch mannelijk of vrouwelijk gedrag, die in het kader van
de eerder genoemde validatiestudie (Willemsen et al., 1992) is verricht. De vragen zijn
zoveel mogelijk in de vorm van concrete gedragingen gegoten, en de antwoorden vaak
in de vorm van eenduidig interpreteerbare frequenties om het geven van sociaal
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wenselijke antwoorden zoveel mogelijk te voorkomen. Vervolgens zijn ook hier weer
via item-analyses optimaal betrouwbare masculiniteit- en femininiteit-subschalen
gemaakt waarbij ook in het oog is gehouden dat de verschillende aspecten van sekseidentiteit aan bod komen.
Tenslotte is een uiteindelijke versie samengesteld waarbij als eis is gesteld dat zowel de
afzonderlijke femininiteit- en masculiniteitschalen, die alleen uit de persoonlijkheidseigenschappen of alleen uit de gedragingen bestaan, als de gecombineerde femininiteiten masculiniteitschalen een zo hoog mogelijke interne consistentie moesten hebben,
voor zover dat op grond van de vooronderzoeken te overzien was. De uiteindelijke
vragenlijst die uit deze vooronderzoeken heeft geresulteerd, wordt gepresenteerd in
Bijlage 1. In Tabel 1 staat aangegeven of een item bij de M- (masculiniteit-) of bij de
F- (femininiteit-)subschaal hoort.
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4. Gebruik en scoring van de NSIV
De vragenlijst is bedoeld als een onderzoeksinstrument, niet als een diagnostische test.
Geadviseerd wordt om in onderzoek waarbij de NSIV gebruikt wordt te werken met de
totale femininiteit- en masculiniteitscores. Zo blijft de volledige variatie in de scores
behouden en is de scoring niet afhankelijk van de eigenschappen van de steekproef. In
navolging van de door Bem (1974) ingezette trend ziet men echter in de meeste
publicaties een indeling in vier zogenaamde sekse-identiteitstypen gehanteerd worden:
ongedifferentieerd, feminien, masculien, en androgyn. Die indeling in deze vier
groepen gebeurt dan gewoonlijk op basis van een mediaan-split van de femininiteit- en
masculiniteit-scores en is daarmee steekproef-afhankelijk. Bovendien heeft de
dichotomisering van twee continue onafhankelijke variabelen invloed op de significantie
van de effecten op de afhankelijke variabelen. Afhankelijk van de situatie kan de relatie
tussen onafhankelijke en afhankelijke variabelen onderschat of overschat worden
(Maxwell 8i Delaney, 1993).
De eigenschappenlijst bevat 15 feminiene (stereotiep vrouwelijke) en 15 masculiene
(stereotiep mannelijke) eigenschappen. De antwoorden worden gegeven op een
vijfpuntsschaal, lopend van (ik ben) niet, waaraan de score 1 wordt toegekend, tot (ik
ben) zeer, waaraan de score 5 wordt toegekend. De tussenliggende antwoorden krijgen
de tussenliggende scores. De femininiteitscore voor de eigenschappen (FE-score) is het
gemiddelde van de itemscores en kan dus varieren tussen 1 en 5, met een middelpunt
van 3. Dezelfde werkwijze geldt voor de masculiniteitscore voor eigenschappen (MEscore).
De lijst met gedragingen bevat 28 vragen, waarvan er 14 dienen om de femininiteitscore voor gedrag (FG-score) en 14 om de masculiniteitscore voor gedrag ( MG-score) vast
te stellen. Bij de vragen horen steeds 5 verschillende antwoordmogelijkheden. Deze
zijn zodanig geconstrueerd dat bij de vragen uit de FG-schaal het meest feminiene
antwoord rechts staat, terwijl bij de MG-vragen het meest masculiene antwoord rechts
staat (zie Bijlage). Voor alle gedragsvragen geldt dus dat het eerste antwoord (links) de
score 1 krijgt, het laatste ( rechter) antwoord de score 5, en de tussenliggende
antwoorden de tussenliggende scores. De femininiteitscore voor de gedragingen (FG-
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score) is het gemiddelde van de itemscores en kan dus varieren van 1 tot 5, met een
middelpunt van 3. Dezelfde werkwijze geldt voor de masculiniteitscore voor
gedragingen (MG-score).
De totale femininiteitscore wordt berekend door de scores op alle feminiene items bij
elkaar op te tellen en te delen door 29. (N.B. Door de ongelijke aantallen
eigenschappen- en gedragsvragen is de totaalscore niet hetzelfde als het gemiddelde van
de FE- en de FG-score, het is het gewogen gemiddelde daarvan). De totale
masculiniteitscore (M) wordt op overeenkomstige wijze berekend.
De indeling voor een typologie naar sekse-identiteit wordt gemaakt op basis van de
combinatie van femininiteit- en masculiniteitscore. Het principe van die indeling is als
volgt:
- hoog feminien, hoog masculien: sekse-identiteit - androgyn;
- hoog feminien, laag masculien: sekse-identiteit - feminien;
- laag feminien, hoog masculien: sekse-identiteit - masculien;
- laag feminien, laag masculien: sekse-identiteit - ongedifferentieerd.
De indeling van de femininiteits- en masculiniteitsscores in hoog en laag wordt gemaakt
op grond van de medianen van die twee scores voor de hele steekproef (Bem, 1977,
1981). Wanneer de steekproef bestaat uit sterk verschillende aantallen vrouwen en
mannen is het aan te bevelen de gewogen mediaan te gebruiken (Bem, 1981;
Willemsen, 1993).
Een andere indeling, gebaseerd op dezelfde mediaan-splitsing, is die in seksegetypeerde
personen en niet-seksegetypeerde personen. Iemand is seksegetypeerd als zijn of haar
sekse-identiteit overeenstemt met de traditioneel te verwachten sekse-identiteit. Dus
alleen vrouwen die volgens bovenstaande indeling feminien zijn en mannen die
masculien zijn worden seksegetypeerd genoemd.
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5. De eerste resultaten
De nieuwe versie van de vragenlijst is tot nu toe aan verschillende groepen
respondenten afgenomen. Wij zullen hier vooral een aantal resultaten presenteren die
afkomstig zijn uit een onderzoek dat in 1995 onder een random steekproef in de
gemeente Breda is gehouden (Steekproef 1). Ter aanvulling zullen ook enige resultaten
van een onderzoek met een kleinere steekproef worden vermeld (Steekproef 2). De
tabellen waarnaar verwezen wordt zijn achterin dit rapport opgenomen (zie
inhoudsopgave voor bladzijnummers).
5.1. Steekproef 1
In januari 1995 zijn door de gemeente Breda uit het inwonersbestand at random 1000
namen van vrouwen en 1000 namen van mannen tussen de 20 en 70 jaar getrokken. De
gemeente heeft zelf de vragenlijsten, die in gesloten enveloppes waren aangeleverd, in
februari 1995 verzonden, zodat de identiteit van de leden van de steekproef voor de
onderzoekers onbekend bleef. Behalve de vragenlijst bevatte de enveloppe (van de
KUB) een begeleidende brief en een antwoordenveloppe. In totaal kwamen 780
vragenlijsten terug, waarvan er 765 bruikbaar waren, 314 van mannelijke respondenten
en 451 van vrouwelijke. Omdat er geen reminder is verstuurd is dit percentage
bruikbare respons van 38 ~o niet slecht. De gemiddelde leeftijd van de respondenten
was tussen de 40 en 41 jaar.
De vragenlijst, die de titel "Eigenschappen en Rollen" droeg, begon met een algemene
invulinstructie, gevolgd door de NSIV. Daarna volgde een seksestereotypenlijst. Hierin
waren dezelfde eigenschappen opgenomen als in de NSIV, nu met de vraag om op een
7-puntsschaal aan te geven "... of u denkt dat een bepaalde eigenschap vooral bij
mannen voorkomt, vooral bij vrouwen, of bij mannen en vrouwen evenveel" . Daarna
volgde de Attitude towards Women Scale (Spence 8c Helmreich, 1972), in een
Nederlandse bewerking van de verkorte versie (Nelson, 1988). Deze vragenlijst, die in
dit rapport verder niet besproken wordt, omvat 20 vragen naar meningen over
sekserolgedrag. Tenslotte volgde een aantal vragen naar persoonsgegevens (sekse,
leeftijd, opleiding, werksituatie, woonsituatie, en percentage huishoudelijk werk dat
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men zelf verricht).
5.2. Gemiddelde scores en betrouwbaarheid
In Tabel 1 worden de gemiddelde scores per item weergegeven, in Tabel 2 de
gemiddelde scores per (sub)schaal en de betrouwbaarheden. Met betrekking tot de
gemiddelde scores op de eigenschappen (Tabel 1) valt op dat niet op alle eigenschappen
door vrouwen en mannen verschillend gescoord wordt. Vooral op masculiene
eigenschappen is dit het geval, op 7 daarvan scoren vrouwen en mannen gemiddeld
even hoog, evenals op 2 feminiene. Toch zijn sommige van deze eigenschappen in
hoge mate stereotiep, zoals bijvoorbeeld de masculiene eigenschappen handig en
ondernemend en de feminiene eigenschap nieuwsgierig. Er is dus duidelijk een verschil
tussen de eigenschappen die men aan vrouwen en mannen in het algemeen toeschrijft
en de eigenschappen die men aan zichzelf toeschrijft.
Op de 21 eigenschappen waarop vrouwen en mannen wel verschillend scoren zijn alle
verschillen in de stereotiepe richting. Dat wil zeggen, op de feminiene eigenschappen
scoren vrouwen gemiddeld hoger, op de masculiene eigenschappen mannen.
Interessant is het om na te gaan wat de meest "populaire" eigenschappen zijn, welke
eigenschappen mensen zich het het sterkst toeschrijven. Voor vrouwen luidt deze topvijf: zorgzaam, begrijpend, attent, hartelijk, en spontaan. En voor mannen: zorgzaam,
begrijpend, hartelijk, wilskrachtig, en gevoelig. Een opmerkelijke overeenkomst,
temeer daar vier van de vijf eigenschappen die mannen het meest aan zichzelf
toeschrijven ook volgens hun eigen opvattingen stereotiep-feminiene eigenschappen zijn
(zie 5.5). Wel zijn op die vier feminiene eigenschappen de sekseverschillen significant,
vrouwen scoren er hoger op dan mannen.
Bij de gedragingen zien we over het algemeen grotere verschillen tussen de gemiddelde
scores van mannen en vrouwen optreden. Ook hier treden vooral op de masculiene
items gelijke scores op, 5 van de 6 items waarop vrouwen en mannen gemiddeld gelijk
scoren zijn masculiene items. Opvallend is dat drie daarvan (de items 6, 12, en 15) iets
te maken hebben met het al dan niet uiten van emoties, terwijl emotionaliteit van
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oudsher vooral aan vrouwen is toegeschreven. In dit domein treden kennelijk in
Nederland geen grote sekseverschillen meer op.
Op basis van de gemiddelde scores op de afzonderlijke vragen krijgen we de indruk dat
de sekseverschillen op de eigenschappen minder uitgesproken zijn dan die op de
gedragingen. Voor zover er sekseverschillen optreden zijn deze echter wel steeds in de
te verwachten, seksestereotiepe, richting.
In Tabel 2 staan de gemiddelde scores op de (sub)schalen weergegeven. Op de
eigenschappenschalen wordt door de respondenten gemiddeld veel hoger gescoord,
ongeveer een hele schaalpunt, dan op de gedragsschalen. Ook wordt er op de feminiene
schalen wat hoger gescoord dan op de masculiene.2 Als we kijken naar de scores van
mannen en vrouwen afzonderlijk blijken er op alle schalen sekseverschillen op te
treden, in de te verwachten richting: vrouwen scoren hoger op de feminiene schalen,
mannen op de masculiene. Vrouwen scoren hoger op feminiene eigenschappen (3.72)
dan op masculiene eigenschappen (3.19; t- 19.56, p G.001), en hoger op feminien
gedrag (2.88) dan op masculien gedrag (2.09; t- 35.67, p G.001). Mannen
daarentegen scoren even hoog op feminiene eigenschappen (3.40) als op masculiene
(3.36; t- 1.30, p-.19). Het verschil tussen de gemiddelde scores op feminien
gedrag (2.27) en masculien gedrag (2.54) is wel significant (t - 10.10, p G.001).
Merk op dat bij mannen het gemiddelde verschil tussen de twee soorten gedragingen
(.28) minder groot is dan bij vrouwen (.80).
De betrouwbaarheid van de subschalen is voldoende om ze desgewenst afzonderlijk te
gebruiken, deze varieert van .67 tot .71. De betrouwbaarheid van de F en M schaal
zijn goed te noemen, respectievelijk .80 en .78.
5.3. Indeling in sekse-identiteitstypen
Omdat mannen en vrouwen niet in gelijke mate zijn vertegenwoordigd in de steekproef
zijn er gewogen medianen berekend voor de F en de M-score. Deze bedroegen

2 Verschil FE-FG: t- 54.88, df - 661, p G.001; Verschil ME-MG: t- 55.38, df
- 640, p G.001; verschil F-M: t- 14.89, df - 602, p G.001
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respectievelijk 3.069 en 2.793.3 Vervolgens is een indeling in sekse-identiteitstypen
gemaakt, volgens de in paragraaf 4 beschreven regels. De resulterende indeling staat
weergegeven in Tabel 3. Vrouwen en mannen zijn verschillend over de typen verdeeld
(chi-kwadraat - 239.5, df - 3, p c.001). Vrouwen zijn vaker feminien, mannen
vaker masculien, zoals te verwachten viel. Maar ook zijn vrouwer vaker, zelfs
ongeveer twee keer zo vaak, androgyn dan mannen. Meer dan de helft van de mannen
(56~o) is seksegetypeerd (masculien), terwijl slechts 16qo androgyn is. Van de vrouwen
is precies eenderde (33~0) androgyn.
5.4. Correlaties tussen de (sub)schalen
Om een eerste indruk te krijgen van de structuur van de vragenlijst zijn correlaties
tussen de (sub)schalen berekend. Deze staan vermeld in Tabel 4. De correlatie tussen
de masculiene en feminiene eigenschapschalen is niet significant, tussen de masculiene
en feminiene gedragsschalen bestaat een kleine negatieve correlatie. De twee
totaalscores zijn onderling niet gecorreleerd. Het lijkt er dus op dat masculiniteit en
femininiteit, zoals gemeten met de NSIV, twee onafhankelijke dimensies zijn. De twee
feminiene en de twee masculiene subschalen hebben dezelfde onderlinge correlatie van
0.51.
5.5. De stereotypie van de persoonlijkheidseigenschappen in de NSIV
De resultaten op de seksestereotypie-lijst kunnen dienen om na te gaan of de gekozen
persoonlijkheidseigenschappen de seksestereotypen weerspiegelen en dus of, wat de
eigenschappen betreft, de inhoudsvaliditeit van de NSIV naar tevredenheid is. In Tabel
5 staan de gemiddelde scores op de afzonderlijke items van de seksestereotypenlijst
weergegeven. De eigenschappen blijken op de verwachte manier seksestereotiep te zijn,
dat wil zeggen de items die bij de FE-schaal van de NSIV horen scoren alle hoger dan
4, de items die bij de ME-schaal horen lager dan 4. Alleen de eigenschap opstandig ligt
iets boven het midden van de schaal. Maar de score van dit item is nog steeds lager
dan die van alle items van de FE schaal, dat wil zeggen "opstandig" is masculiener dan

' Het verschil met de ongewogen medianen is overigens niet spectaculair, deze
bedragen voor de F en M schalen respectievelijk 3.138 en 2.759.
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alle als feminien bedoelde items. In de item-analyse bleek dit item een positieve itemtotaalcorrelatie (.11) te hebben in de masculiene stereotypieschaal en geen afbreuk te
doen aan de betrouwbaarheid ervan. Kennelijk ligt het "omslagpunt" van de schaal, van
masculiniteit naar femininiteit, iets hoger dan het schaalgemiddelde van 4.0. De
gemiddelde score van de feminiene items is 4.68, die van de masculiene items 3.50.
Deze gemiddelden verschillen significant van elkaar (t - 58, p G.001) in de bedoelde
richting.
Om na te gaan in hoeverre respondenten seksestereotiep denken zijn per respondent
stereotypie-scores berekend, een masculiene en een feminiene stereotypiescore, die
respectievelijk aangeven in hoeverre men de eigenschappen in de seksestereotiepe
richting gescoord heeft, en een totaalscore. Daartoe zijn de masculiene eigenschappen
hergecodeerd, zodat zowel voor de feminiene als voor de masculiene items een hogere
score een sterkere mate van stereotypering inhoudt. De gemiddelden op die
samengestelde scores staan in Tabel 6 vermeld. De stereotypieschalen waren voldoende
betrouwbaar, alpha -.68 voor zowel de feminiene als de masculiene schaal en alpha
-.75 voor de totale stereotypieschaal. Merk op dat het feminiene stereotype, de
traditionele opvattingen over wat vrouwelijke eigenschappen zouden zijn, iets sterker is
(4.68) dan het masculiene stereotype (4.50, t- 12.79, p G.001).
Tenslotte is het vermeldenswaard dat er geen sekseverschillen optreden in
seksestereotyperen: mannen en vrouwen onderschrijven zowel het feminiene als het
masculiene stereotype in gelijke mate. In dit opzicht hebben de in de NSIV gebruikte
persoonlijkheidseigenschappen dus dezelfde betekenis voor vrouwen en mannen.
Sekseverschillen in de manier waarop mannen en vrouwen zichzelf beschrijven op de
NSIV kunnen dus niet aan verschillen in seksestereotypen worden toegeschreven.
5.6. Sekse-identiteit en sekserollen
Om de criteriumvaliditeit na te kunnen gaan is in de vragenlijst ook een aantal vragen
gesteld over twee aspecten van sekserollen in het dagelijks leven: het verrichten van
betaald werk en van huishoudelijk werk, centrale onderdelen van respectievelijk de
masculiene en de feminiene sekserol. Met betrekking tot betaald werken is een open
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vraag gesteld, waarbij men het aantal uren betaald werk per week kon invullen. Met
betrekking tot huishoudelijk werk is de volgende vraag gesteld: Hoeveel procent van
uw eigen verzorging (o.a. maaltijden bereiden, wassen, boodschappen doen,
schoonmaken etc.) voert u zelf uit? De antwoordmogelijkheden waren steeds in porties
van 20~ verdeeld (0-20qo, 20-40~0, etc.). We zullen in deze paragraaf alleen de
gegevens gebruiken van mensen die samenwonen of gehuwd zijn, omdat er in die
situatie meer mogelijkheden bestaan om ervoor te kiezen niet te werken of niet het
huishoudelijk werk te doen dat nodig is voor de eigen verzorging. In die situatie
verwachten we dat mensen met een sterke feminiene identiteit meer huishoudelijk werk
zullen verrichten en minder buitenshuis werken, terwijl we verwachten dat een sterke
masculiene identiteit samengaat met veel betaald werk en weinig huishoudelijk werk.
Binnen de groep die met een partner samenwoont treden er grote sekseverschillen op
zowel in de hoeveelheid betaald werk die men verricht als in het aandeel in het
huishoudelijke werk. Van de mannen verricht slechts 9qo minder dan 35 uur per week
betaald werk, van de vrouwen 63 q. Bij het huishoudelijk werk zien we dat slechts 5 qo
van de vrouwen minder dan 40 qo van deze taken verricht, terwijl 67 ~ van de mannen
in die categorie valt. Gezien deze grote sekseverschillen zijn er voor mannen en
vrouwen afzonderlijk regressie-analyses gedaan, die weergegeven worden in Tabel 7.
De totaalscores voor masculiniteit en femininiteit blijken geen bijzonder sterke
voorspellers van deze variabelen te zijn. Wel gaan alle verbanden zonder uitzondering
in de voorspelde richting. Met betrekking tot het aantal uren betaald werk levert bij
vrouwen de masculiniteitscore een significante bijdrage, hoe masculiener hoe meer uren
betaald werk. Met betrekking tot het huishoudelijk werk zien we voor mannen alleen
een significante bijdrage van femininiteit: hoe hoger deze score is, hoe meer de man
bijdraagt aan zijn eigen verzorging. Voor vrouwen is alleen masculiniteit een
significante voorspeller: hoe hoger de masculiniteit, hoe minder huishoudelijk werk.
We kunnen dus voorzichtig concluderen dat alle verbanden in de verwachte richting
zijn en soms zelfs significant, zodat de criteriumvaliditeit van de NSIV in elk geval niet
aangetast wordt. Als de vier subschalen als voorspellers gebruikt worden zien we dat
de MG-schaal altijd beter voorspelt (hogere regressiegewichten) dan de ME-schaal. Bij
vrouwen is de FE-schaal een betere voorspeller dan de FG-schaal van zowel de
bijdrage aan huishoudelijk werk als van de uren betaald werk. Bij mannen daarentegen
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is juist FG de beste voorspeller van deze twee variabelen.
5.7. De invloed van leeftijd
In de literatuur wordt wel vermeld dat oudere vrouwen minder feminien worden, en
oudere mannen juist meer, zodat er steeds meer androgyne mannen en minder
androgyne vrouwen zouden komen (Hyde 8i Phillis, 1979). Om na te gaan of dit in
onze steekproef ook het geval is met de scores op de NSIV zijn variantie-analyses
gedaan, voor vrouwen en mannen afzonderlijk, met leeftijd (ingedeeld in vijf
categorieen) als factor en een van de NSIV-scores als afhankelijke variabele. In Tabel 8
staan de subschaal-scores per leeftijdsgroep vermeld. De vrouwelijke respondenten
scoren op alle schalen lager naarmate ze ouder zijn, de mannelijke respondenten scoren
alleen op de gedragsschalen lager als ze ouder worden. De interpretatie van dit effect is
ons niet op het eerste gezicht duidelijk.
Omdat onze respondenten als er verschillen optreden op alle schalen lager scoren met
toenemende leeftijd is niet te verwachten dat het door Hyde en Phillis (1979) gevonden
verschijnsel optreedt. Bij inspectie van de kruistabellen van leeftijdsgroep met sekseidentiteit (hier niet weergegeven) blijkt dat zowel bij vrouwen als mannen de androgyne
groep vermindert terwijl de groep ongedifferentieerden toeneemt, wat natuurlijk te
verwachten is als de scores met toenemende leeftijd lager worden en de medianen over
de hele steekproef berekend worden. De percentages seksegetypeerden veranderen niet
veel; ook van de hoogste leeftijdsgroep is nog steeds 47 ~o van de mannen en 40 ~o van
de vrouwen seksegetypeerd.
5.8. Steekproef 2
Een tweede steekproef bestond uit 31 vrouwen en 30 mannen, woonachtig in de
gemeente Berkel-Enschot. Hun leeftijd varieerde van 20 tot 71 jaar, de gemiddelde
leeftijd was 43 jaar. Zij zijn, op basis van een random steekproef uit het telefoonboek,
telefonisch benaderd met de vraag of ze bereid waren mee te doen aan een
vragenlijstonderzoek. In dit onderzoek kregen de proefpersonen foto's van mensen in
niet-seksestereotiepe beroepen te beoordelen, bijvoorbeeld een vrouwelijke
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buschauffeur of een mannelijke kassa-medewerker in een supermarkt. De centrale
hypothese van het onderzoek was dat androgyne personen bij de beoordeling van de
gefotografeerde personen op een aantal persoonlijkheidskenmerken zich meer door het
beroep en minder door seksestereotypen zouden laten beïnvloeden. In grote lijnen werd
de hypothese bevestigd, het kwam bij niet-androgyne mensen vaker voor dat zij zich
sterker door seksestereotiepe opvattingen lieten leiden dan bij androgyne mensen. De
resultaten van dit onderzoek zijn gerapporteerd in Lensvelt (1994). We zullen hier
verder alleen een aspect behandelen dat van belang is voor de constructvaliditeit van de
NSIV.
5.9. Relatie met Bem Sex Role Inventory (BSRI)
Aan het eind van dit onderzoek bij Steekproef 2 werd behalve de NSIV ook een
Nederlandse vertaling van de BSRI afgenomen, om de relatie tussen de twee lijsten te
kunnen onderzoeken en zodoende de constructvaliditeit te kunnen beoordelen. In Tabel
9 staan de relevante correlaties tussen de (sub)schalen van de NSIV en van de BSRI
weergegeven. Omdat de BSRI uitsluitend uit persoonlijkheidseigenschappen bestaat is
te verwachten dat de hoogste correlaties zullen optreden tussen FE en ME en de
overeenkomstige schalen van de BSRI. Zoals blijkt uit Tabel 9 is dat voor de
femininiteitsschalen inderdaad het geval, maar bij de masculiniteitsschalen is de
correlatie tussen de gedragschaal van de NSIV en de BSRI-M ongeveer even hoog als
die met de eigenschappenschaal. De NSIV geeft dus met betrekking tot femininiteit een
belangrijker aanvulling op de BSRI dan met betrekking tot masculiniteit. Overigens zijn
de correlaties tussen de totaalscores van de twee vragenlijsten hoog genoeg om te
kunnen concluderen dat in voldoende mate iets gemeenschappelijks gemeten wordt,
terwijl ze laag genoeg zijn om het zinvol te maken dat er twee verschillende lijsten
zijn.
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6. Conclusies en discussie
Het uitgangspunt van het hier gepresenteerde onderzoek is dat mannelijkheid en
vrouwelijkheid culturele constructen zijn. Wat men onder mannelijkheid of
vrouwelijkheid verstaat laat zien wat de opvattingen en dagelijkse praktijken zijn die op
een bepaald moment in een bepaalde maatschappij gebruikelijk zijn. Sekse-identiteit is
dan de mate waarin het zelfbeeld overeenkomt met of afwijkt van dat culturele
stereotype over vrouwelijkheid en mannelijkheid, de mate waarin een man of een
vrouw lijkt op een stereotiepe man of vrouw. Iedereen kan zichzelf in principe aan de
hand van stereotiepe kenmerken van beide seksen beschrijven: stereotiep-mannelijke
(masculiene) eigenschappen kunnen ook bij vrouwen voorkomen en stereotiepvrouwelijke (feminiene) ook bij mannen. Individuele verschillen in sekse-identiteit
kunnen naar onze mening dan ook het beste in kaart gebracht worden via een methode
die nagaat in hoeverre iemands identiteit een weerspiegeling of juist een afwijking
vormt van het culturele stereotype over vrouwen of mannen.
Daarbij is sekse-identiteit niet uitsluitend een zaak van persoonlijkheid, zoals in de tot
nu toe in Nederland beschikbare tests is aangenomen. Zowel seksestereotypen als
sekse-identiteit zijn uit meerdere componenten opgebouwd. Over welhaast alle aspecten
van een mensenleven bestaan bij individuen en in onze cultuur als geheel opvattingen
over wat daarin typisch vrouwelijk zou zijn en wat typisch mannelijk (Fischer, van
Frankenhuyzen, Rojahn, 8c Willemsen, 1993). Ook iemands sekse-identiteit omvat
verschillende componenten naast persoonlijkheidseigenschappen, zoals lichamelijke
kenmerken, interesses en vaardigheden, sociale rollen en sekserolgedrag. Door sekseidentiteit op deze manier te definieren is een discussie over het aantal dimensies in
sekse-identiteit overbodig geworden. Masculiniteit en femininiteit zijn immers zelf
opgebouwd uit meerdere dimensies; hoeveel dat er precies zijn en of die al dan niet
met elkaar overeenkomen doet er niet echt toe. Een methode om individuele verschillen
in sekse-identiteit in kaart te brengen moet een aantal van die dimensies omvatten. Wij
zijn bij de opstelling van de hier gepresenteerde vragenlijst uitgegaan van de door
Ashmore (1990) aangedragen dimensies en hebben die aangevuld met de component
sekserolgedrag.
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Het opstellen van een nieuwe Nederlandse vragenlijst voor sekse-identiteit is volgens
ons nuttig omdat de twee tot nu toe meest gebruikte maten, de GRAS en de
Nederlandse vertaling van de BSRI, niet meer voldoen. Deze lijsten zijn uitsluitend op
persoonlijkheidseigenschappen gebaseerd en niet samengesteld op basis van wat door
Nederlanders op dit moment stereotiep mannelijk of stereotiep vrouwelijk wordt
geacht. Onze vragenlijst sluit beter aan bij recente theoretische opvattingen over sekseidentiteit. De vragenlijst is over het geheel genomen betrouwbaar in de zin van intern
consistent, ondanks de combinatie van heterogene items over persoonlijkheidseigenschappen, gedragingen, interesses en dergelijke. Ook de validiteit van de
vragenlijst is goed. A1 in een voorstudie is aandacht besteed aan de inhoudsvaliditeit,
door ervoor te zorgen dat de vragenlijst geschikt is voor het voorspellen van
femininiteit en masculiniteit in bepaalde delen van het dagelijks leven (opleiding, hobby
of beroep). Met betrekking tot de eigenschappen blijkt de inhoudsvaliditeit ook uit het
feit dat de feminiene eigenschappen inderdaad meer als stereotiep-vrouwelijk worden
gezien dan de masculiene, en de masculiene als meer stereotiep-mannelijk. De
NSIVbetekent een verbetering ten opzichte van de Nederlandse vertaling van de BSRI,
maar de totaalscores op de twee lijsten correleren in voldoende mate om te concluderen
dat ze toch overeenkomstige constructen meten.
Om de criteriumvaliditeit te onderzoeken is nagegaan in hoeverre scores op de NSIV
deelname aan betaald werk en aan huishoudelijke activiteiten kunnen voorspellen. Het
bleek dat uitsluitend masculiniteit en femininiteit op zichzelf geen erg goede
voorspellers van deze rollen zijn, maar wel gaan alle verbanden in de gewenste richting
zodat toch van voldoende criteriumvaliditeit gesproken kan worden.
Ook uit andere studies waarin de NSIV is gebruikt blijkt deze een goede externe
validiteit te hebben. Zo vonden Severiens en Ten Dam (1997, in druk), bij een
steekproef van 432 leerlingen in het volwassenenonderwijs (havo en vwo), dat sekseidentiteit zoals gemeten met de NSIV beter verschillen in leerstijlen kon voorspellen
dan alleen sekse. Androgyne studenten maakten meer dan de overigen gebruik van de
betekenisgerichte leerstijl, een als effectief bekend staande manier van leren. Rojahn
(1996, Study 4) bestudeerde de invloed van sekse-identiteit, gemeten met de NSIV, op
verwachtingen omtrent de eigen effectiviteit (self-efficacy) in verschillende
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leiderschapsrollen. Geheel overeenkomstig de hypothesen bleek bij mannen een hoge
Masculiniteitscore samen te gaan met een hogere self-efficacy, terwijl bij vrouwen
zowel Femininiteit als Masculiniteit positief samenhingen met self-efficacy. Vooral
androgyne vrouwen vertoonden derhalve een hoge self-efficacy. Tenslotte vond van
Goozen (1994, hoofdstuk 8), die de NSIV voorlegde aan zowel man-tot-vrouw (MV)
transseksuelen als aan vrouw-tot-man (VM) transseksuelen die een hormoonkuur kregen
in het kader van hun sekse-omkeringsbehandeling, dat de MV groep zichzelf ineer
feminiene eigenschappen en gedragingen toeschreef dan een controlegroep van mannen.
Voor de VM groep gold het omgekeerde. Er was voor beide groepen geen verschil in
de scores voor en na de behandeling, hetgeen er op duidt dat de NSIV een stabiele
vorm van identiteit meet.
Opvallend aan de overige resultaten van onze eigen onderzoeken is dat de
sekseverschillen in eigenschappen tamelijk gering zijn, hoewel alle opgenomen
eigenschappen duidelijk ofwel stereotiep mannelijk ofwel stereotiep vrouwelijk worden
gevonden. Ook bij mannen zijn stereotiep-feminiene eigenschappen verreweg favoriet
in de zelfbeschrijvingen. De sekseverschillen in gedragingen zijn duidelijker: nog
steeds doen mannen meer stereotiep mannelijke dingen en vrouwen meer stereotiep
vrouwelijke. Dit bevestigt ons idee dat andere aspecten dan eigenschappen een minstens
zo belangrijke rol spelen in de bepaling van iemands sekse-identiteit.
Met het presenteren van een nieuwe vragenlijst om sekse-identiteit te meten willen wij
enerzijds een bijdrage leveren aan instrumentarium dat gebruikt kan worden in verder
onderzoek naar de relatie tussen sekse-identiteit en andere seksegerelateerde
verschijnselen zoals taakverdeling in huishoudens of vrouwen in leiderschapsposities.
Op deze beide gebieden wordt op dit moment veel onderzoek verricht waarbij
sekseverschillen in gedrag of verschillen tussen mannen onderling of vrouwen
onderling in verband worden gebracht met sekse-identiteit. Anderzijds hopen wij te
hebben aangetoond dat de methodologische discussie over de vraag of sekse-identiteit
nu een eendimensionaal of tweedimensionaal concept is niet zo vruchtbaar is. Het zal
meer effect sorteren als de aandacht verschoven wordt naar de grote diversiteit van
aspecten die aan sekse-identiteit te onderscheiden zijn.
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Tabel 1. Gemiddelde scores per item van de NSIV (steekproef 1)

A. De eigenschappen4

Nr.F~M6 Item

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

F
M
F
M
F
F
F
M
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
M
M
M
F
F
F
F
M
M
M
F

alle respondenten vrouwen mannen p5
(N ? 749)
(N ~ 441) (N ? 309)

afhankelijk
ambitieus
attent
avontuurlijk
begrijpend
bescheiden
besluiteloos
cynisch
dominant
emotioneel
geestig
gevoelig
handig
hartelijk
joviaal
lichtgeraakt
moedig
nieuwsgierig
nonchalant
onafhankelijk
ondernemend
opstandig
romantisch
sentimenteel
spontaan
tactvol
technisch
wilskrachtig
zelfverzekerd
zorgzaam

2.42
3.61
4.07
3.16
4.21
3.61
2.55
2.52
2.65
3.78
3.40
4.11
3.66
4.08
3.62
2.88
3.42
3.60
2.58
3.60
3.58
2.81
3.55
3.13
3.90
3.68
2.76
3.90
3.56
4.27

2.51
3.48
4.27
3.08
4.29
3.70
2.69
2.35
2.57
4.02
3.36
4.32
3.63
4.19
3.64
2.96
3.45
3.61
2.50
3.57
3.54
2.83
3.68
3.32
4.07
3.72
2.37
3.84
3.42
4.38

2.30
3.79
3.77
3.27
4.10
3.49
2.35
2.76
2.75
3.43
3.45
3.80
3.70
3.92
3.59
2.76
3.37
3.59
2.70
3.63
3.65
2.77
3.35
2.85
3.66
3.62
3.31
3.89
3.76
4.10

n.s.
~~~
n.s.
~~~
n.s.
~~
n.s.
n.s.
~
n.s.
n.s.
n.s.
~~~
~~~
~~~

4 1-(ik ben) niet, 5-(ik ben) zeer
5 p-waarde van de t-toets voor het sekseverschil.
~` p ~.OS ~~` p ~. O1 ~`~`~ p ~.001 n.s. niet signiiicant
6 F- maakt deel uit van de femininiteitschaal, M- maakt deel uit van de
masculiniteitschaal
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(Vervolg Tabel 1)

B. De gedragingen'

Nr. F~M9 Omschrij ving item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

M
M
F
M
F
M
M
F
F
M
F
M
F
F
M
M
F
M
F
M
F
M
M
F
F
F
F
M

favoriete t.v. programma
economische pagina's
favoriete sport
spannend dingen doen
roddelen
flink de waarheid zeggen
maatschappelijk gesprek
onzekerheid laten merken
gesprek over relatie
lachers op de hand
dagboek bijhouden
klap geven
huilen
met kinderen spelen
emoties verbergen
alleen uitgaan
nieuws voor garderobe
initiatief tot vrijen
tijd besteden uiterlijk
complimenten andere sekse
uitdagend kleden
gesprek andere sekse
sterk in conflict
denkt aan verjaardagen
inachteloos bij ruzie
emoties goede vriend(in)
koken warme maaltijd
reparaties

alle resp.
(N ? 728)
2.55
2.40
3.21
1.77
2.16
2.33
2.70
2.73
2.31
2.18
1.80
1.51
2.14
2.78
2.65
1.42
2.61
2.59
2.48
2.55
1.49
2.47
2.58
3.54
2.13
3.46
3.80
2.13

vrouwen mannen pg
(N ? 429) (N ? 295)
1.89
1.98
3.69
1.54
2.25
2.32
2.75
2.85
2.52
1.98
2.03
1.49
2.55
2.79
2.68
1.33
2.82
2.29
2.75
2.57
1.58
2.37
2.44
3.98
2.27
3.57
4.49
1.58

3.51
3.01
2.55
2.09
2.03
2.35
2.63
2.57
2.01
2.46
1.46
1.54
1.55
2.77
2.62
1.55
2.31
3.01
2.10
2.53
1.35
2.61
2.79
2.89
1.93
3.30
2.81
2.91

' Bij de feminiene gedragingen is het minst feminiene antwoord als 1 gekodeerd, het
meest feminiene als 5; bij de masculiene gedragingen is het minst masculiene antwoord
als 1 gekodeerd, het meest masculiene als 5.
R p-waarde van de t-toets voor het sekseverschil.
~` p ~.OS ~`~` p ~ .O1 ~`~`~` p ~.001 n.s. niet significant
y F- maakt deel uit van de femininiteitschaal, M- maakt deel uit van de masculiniteitschaal
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Tabel 2. Resultaten op de (sub)schalen van de NSIV (steekproef 1)

(sub)schaal

Feminiene eigenschappen (FE)
gemiddelde score
s.d.
Feminiene gedragingen (FG)
gemiddelde score
s.d.

allen
vrouwen mannen p'o
(N ? 641) (N ? 374) (N ? 277)

3.58
0.41

3.72
0.39

3.40
0.36

2.63
0.49

2.88
0.37

2.27
0.39

Femininiteit totaal (F)
gemiddelde score
s.d.

3.12
0.39

3.32
0.31

2.86
0.31

Masculiene eigenschappen (ME)
gemiddelde score
s.d.

3.26
0.44

3.19
0.44

3.36
0.41

Masculiene gedragingen (MG)
gemiddelde score
s.d.

2.27
0.46

2.09
0.39

2.54
0.42

Masculiniteit totaal (M)
gemiddelde score
s.d.

2.78
0.39

2.66
0.37

2.95
0.36

Cronbach's a
FE
FG
F

.71
.69
.80

ME .69
MG .67
M
.78

"' p-waarde van de t-toets voor het sekseverschil.
~` p ~.OS ~`~` p ~ .O1 ~`~`~` p ~.001 n.s. niet significant
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Indeling naar sekse-identiteit volgens de mediaan-split methode (in

Tabel 3.

percentages; steekproef 1)
Vrouwen

Mannen

Totaal

(N-451)

(N-314)

(N-765)

ongedifferentieerd

16.8

23.9

19.7

masculien

6.5

56.2

27.2

feminien

43.8

3.6

27.0

androgyn

33.0

16.3

26.0
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Tabel 4. Correlaties tussen de (sub)schalen van de NSIV (steekproef 1)
FE

ME

FG

ME

.OS

FG

.51 ~`~~`

-.03

MG

-.15~`~`~`

. 51~`~`~

-.08~`

F

.85~`~`~`

. 00

.88~`~`~`

M

-.07

.87~`~`~`

-.OS

MG

F

-.13~`~`
.87~`~`~`

-.07
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Tabel 5. Stereotypiescores van de in de NSIV gebruikte persoonlijkheidseigenschappen (steekproef 1)

FIM"

item

stereotypiescore12

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

afhankelijk
attent
begrijpend
bescheiden
besluiteloos
emotioneel
gevoelig
hartelijk
lichtgeraakt
nieuwsgierig
romantisch
sentimenteel
spontaan
tactvol
zorgzaam

4.59
4.78
4.78
4.57
4.41
5.15
4.84
4.46
4.18
4.70
4.91
5.06
4.41
4.50
5.00

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

ambitieus
avontuurlijk
cynisch
dominant
geestig
handig
joviaal
moedig
nonchalant
onafhankelijk
ondernemend
opstandig
technisch
wilskrachtig
zelfverzekerd

3.44
3.30
3.45
3.30
3.78
3.33
3.72
3.58
3.34
3.49
3.39
4.05
2.75
3.80
3.57

11 F- feminien item, M- masculien item
'Z 1- komt bijna alleen bij mannen voor; 2- komt vooral bij mannen voor; 3komt wat meer bij mannen voor; 4- komt bij mannen en vrouwen evenveel voor; 5komt wat meer bij vrouwen voor; 6- komt vooral bij vrouwen voor; 7- komt bijna
alleen bij vrouwen voor.
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Tabel 6.

Gemiddelde scores op de seksestereotypie-schalen, steekproef 1
(masculiene items hergecodeerd zodat voor alle scores geldt 1totaal niet seksestereotiep, 7- zeer seksestereotiep)
p13

alle respondenten

mannen

vrouwen

(N ? 690)

(N ? 289)

(N ? 401)

feminiene stereotype

4.69

4.67

4.70

.14

masculiene stereotype

4.50

4.52

4.48

.10

totale stereotypieschaal

4.59

4.60

4.59

.58

13 p-waarde van de t-toets voor het seksverschil
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Masculiniteit en Femininiteit als voorspellers van uren betaalde

Tabel 7.

arbeid en aandeel in huishouden van gehuwden en samenwonenden
(steekproef 1)

percentage zorg

uren betaald werk

vrouwen

mannen

vrouwen

(N -156)

(N -133)

(N -148)

mannen
(N -129)

Totaalscores
Femininiteit

.24~`~`

.14

Masculiniteit

-.24~`~`

R

.25

-.11

-.10

.26~`~`~`

.OS

.27

.27

.11

-.07

-.19~`

.18~`

. 39~` ~` ~`

.08

-.31~`~`

-.03

.09

.03

-.19~`

.17

.06

.37

.31

.30

-.15

Sub,rchaalscores
FE

.23~`~`

FG

-.07

ME

.04

MG
R

~` p 5.OS

-.27~`~`
.36

~` ~` p ~. O 1

~` ~` ~` p ~. 001
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NSIV-scores voor verschillende leeftijdsgroepen en resultaten van

Tabel 8.

variantie-analyses (steekproef 1)
20-29

30-39

40-49

50-59

? 60

df

F

p

VROUWEN
FE

3.81a

3.69a,b

3.64b

3.70a.b 3.67a,b

(4, 410)

3.35

.010

FG

3.02a

2.98~

2.8Ob

2.72b.~ 2.58~

(4, 407)

18.38

.000

ME

3.28a

3.12a

3.13a

3.27a

3.lla

(4, 402)

3.23

.013

MG

2.15a

2.06a.h

2.06a,b

2.14a.b 1.92n

(4, 401)

2.65

.033

MANNEN
FE

3.44a

3.36a

3.33a

3.47a

3.43a

(4, 294)

1.25

.289

FG

2.37a

2.31a

2.29a,b

2.14a.b

2.llb

(4, 287)

4.69

.001

ME

3.41~

3.35a

3.32a

3.54a

3.29a

(4, 291)

2.18

.071

MG

2.64a

2.60a

2.SSa

2.52a,b 2.33b

(4, 272)

4.97

.001

Noot:

Gemiddelden die binnen een rij hetzelfde subscript hebben zijn niet verschillend
van elkaar volgens de Tukey Honestly Significant Difference toets, met p-.05.
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Tabel 9. Correlaties tussen NSIV en BSRI (Steekproef 2; N? 60)
BSRI-F

NSIV

FE

. 62~`~`~`

FG

.24

F

.53~`~`~`

BSRI-M

ME

.67~~~

MG

. 65 ~`~`~`

M

.74~~~

~~~ p C .001
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BIJLAGE

NEDERLANDSE SEKSE-IDENTITEIT VRAGENLIJST
NSIV

Hieronder worden in alfabetische volgorde een aantal eigenschappen van mensen genoemd.
Geef van elke eigenschap aan of u vindt of u die eigenschap zelf heeft. Omcirkel het cijfer
waarboven het antwoord staat dat het best uw mening weergeeft.

Ik ben:
niet

nauwelijks

een beetje

tamelijk

zeer

1. afhankelijk
2. ambitieus

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

3. attent
4. avontuurlijk

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5. begrijpend
6. bescheiden

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

7. besluiteloos
8. cynisch

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

9. dominant
10. emotioneel

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

11. geestig
12. gevoelig

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

13. handig
14. hartelijk

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

15. joviaal
16. lichtgeraakt

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

17. moedig
18. nieuwsgierig

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

19. nonchalant
20. onafhankelijk

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

21. ondernemend
22. opstandig

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

23. romantisch
24. sentimenteel

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

25. spontaan
26. tactvol

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

27. technisch
28. wilskrachtig

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

29. zelfverzekerd
30. zorgzaam

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

NSIV

1

Nu volgen een aantal vragen over wat u zoal doet, in allerlei situaties, zowel privé als publiek.
Wilt u steeds uw antwoord aangeven door één van de hokjes boven de antwoorden aan te
kruisen?

Als u op een avond lekker lui voor de tv zit, wat wilt u dan het liefst zien?

0
liefdes
film

'talkshow'

actualiteiten
programma

western

studio
sport

paar keer
per week

elke
dag

turnen

paardrijden

Hoe vaak leest u de economische pagina's uit de krant?

2.

~
Ibijna)
nooit

paar keer
per half jaar

paar keer
per maand

Welke sport zou u het liefst beoefenen?

3.

0
voetbal

boxen

zwemmen

Hoe vaak doet u dingen die spannend of sensationeel zijn? (gevaarlijke sporten, hard in de
autol brommerl motor rijden, op de kermis in sensationele attracties, enz.)

4.

~
minder vaak
dan elk half jaar

5.

6.

paar keer
per half jaar

ongeveer één
keer per maand

paar keer
per maand

een keer
per week

Roddelt u wel eens?
0

~

~

O

0

minder dan 1 x
per half jaar

paar keer
per half jaar

paar keer
per maand

paar keer
per week

elke dag

Hoe vaak zegt u iemand op wie u boos bent flink de waarheid?
~
(bijnal nooit

7.

soms

regelmatig

vaak

zeer vaak

Hoe vaak neemt u bij uw partner of beste vriendlinl het initiatief tot een gesprek over
actuele maatschappelijke problemen?

~
Ibijna) nooit

soms

regelmatig

vaak

zeer vaak

NSIV

2

8.

9.

Wanneer u ergens onzeker of bezorgd over bent Ibijvoorbeeld over uw werk of studie, of
over relaties met anderen), laat u dat dan merken aan iemand?

o

t]

o

0

0

(bijnal nooit

soms

regelmatig

vaak

zeer vaak

Hoe vaak neemt
relatieproblemen?

(bijna) nooit

u

bij

uw

soms

partner of

vriendlin)

regelmatig

het

initiatief

tot

vaak

een gesprek over

zeer vaak

10. Wanneer u op een bijeenkomst met veel mensen bent, krijgt u dan wel eens de lachers op
uw hand door moppen of leuke anekdotes te vertellen?

Ibijna) nooit

soms

regelmatig

vaak

zeer vaak

1 1. Heeft u nu, of in het verleden, wel eens een dagboek bijgehouden?
0

0

0

~

0

nooit
gedaan

vroeger wel
gedaan, nu
niet meer

zo nu en dan,
in bepaalde
periode

regelmatig, nog
steeds

(bijna) elke
dag

1 2. Bent u wel eens zo kwaad op iemand geweest dat u hem of haar een klap heeft gegeven?

a
Ibijna) nooit

heel soms

enkele keren

meerdere keren

regelmatig

13. Huilt u wel eens, bijvoorbeeld uit verdriet, boosheid, angst, ontroering of opluchting?

minder vaak dan
elk half jaar

paar keer
per half jaar

ongeveer één
keer per maand

paar keer
per maand

paar keer
per week

NSIV

3

14. Als u op een feestje bent waar veel kleine kinderen rondlopen, gaat u dan wel eens met ze
spelen?

O
(bijna) nooit

15. Hoe vaak komt
verbergen?

soms

regelmatig

het voor dat u emoties voelt,

O

0

(bijna) nooit

soms

vaak

zeer vaak

maar probeert die zoveel mogelijk te

O
regelmatig

vaak

zeer vaak

vaak

zeer vaak

16. Gaat u wel eens alleen uit? (café, bioscoop, disco)

(bijna) nooit

soms

regelmatig

17. Hoe vaak koopt u iets nieuws voor uw garderobe?

0
minder dan
1 x per jaar

elk half jaar

elke 2 of 3
maanden

elke maand

elke 14 dagen
of vaker

vaak

zeer vaak

18. Hoe vaak neemt u het initiatief tot vrijen?

(bijna) nooit

soms

regelmatig

19. Hoe lang besteedt u aan uw uiterlijk en kleding als u naar een voor u belangrijke feestelijke
aangelegenheid gaat?

0

0

o

a

0

minder dan
10 minuten

tussen 10 min.
en half uur

half à 1 uur

1 à anderhalf
uur

langer dan
anderhalf uur

20. Hoe vaak maakt u iemand van de andere sekse complimenten over zijn of haar uiterlijk?

o

a

o

0

a

(bijna) nooit

soms

regelmatig

vaak

zeer vaak

21 . Hoe vaak kleedt u zich uitdagend?

a
(bijna) nooit

soms

regelmatig

vaak

zeer vaak

NSIV

4

22. Als u op een feestje bent, knoopt u dan wel eens een gesprek aan met een onbekende van
de andere sekse?

Ibijna) nooit

soms

vaak

regelmatig

zeer vaak

23. Voelt u zich wel eens heel sterk in situaties waarin u een conflict met iemand heeft?

a

a

o

0

Ibijna) nooit

soms

regelmatig

vaak

24. Denkt u zelf aan de verjaardagen van uw kennissen,
persoonlijk te feliciteren of een kaartje te sturen?

vrienden

zeer vaak

of collega's door

ze

(]
Ibijna) nooit

regelmatig

soms

vaak

zeer vaak

25. Voelt u zich wel eens machteloos in situaties waarin u ruzie met iemand heeft?

a

o

0

0

0

Ibijna) nooit

soms

regelmatig

vaak

zeer vaak

26. Hoe voelt u zich wanneer een goede vriend(in) zijnlhaar emoties laat gaan in uw bijzijn?
0
zeer
ongemakkelijk

ongemakkelijk

neutraal

rustigl
op mijn gemak

zeer rustigl
op mijn gemak

27. Hoe vaak kookt u een warme maaltijd?

0

o

t]

a

0

Ibijna) nooit

paar keer
per maand

een keer
per week

paar keer
per week

(bijna) elke dag

28. Hoe vaak repareert u iets ( bv. fiets, licht, electrische apparaten, lekkages)?
~

~

0

~

minder vaak
dan elk half jaar

paar keer
per hallf jaar

ongeveer é én
keer per maand

paar keer
per maand

paar keer
per week

NSIV
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