
College 4: Vlaams onderzoek naar gezinnen en opvoeding 
 
Methodologie in besproken onderzoek 
 

- Empirisch versus conceptueel 

- Cross-sectioneel: 1 meetmoment 

- ‘Platform’ onderzoek: referentiekader 

o Meer beschrijvend, beleidsgericht dan fundamenteel onderzoek 

- Correlationeel: relaties tussen variabelen 

- Vergelijkend: groepen  

- Methode:  

o Literatuurstudie 

o Vragenlijsten, enquêtes (kwantitatief) à op schaal 

o Interview, dagboek (kwalitatief) 

o Meerdere informanten 

Vb. moeder, vaders, kinderen… 

 

1. Opvoeden in Vlaanderen: feiten en verbanden (Van Leeuwen, 2000) 
 
1.1 Inleiding 
 

- Verschillen moeders en vaders in hun opvoeding?  

- Verschillen percepties v kinderen en ouders over de opvoeding vd ouders? 

 
Theoretisch kader 
 

KADER VOOR ONDERZOEK NAAR VERBANDEN 

TSN VARIABELEN: 

KADER VOOR ONTWERP MEETINSTRUMENT 

OPVOEDING: 

  
 
 
 
 
 



1.2 Methode 
 

- Subjecten 

o Representatieve steekproef ouders en kinderen 

o Kinderen: 8-14 jaar 

o N = 600 

- Procedure 

o Schriftelijke bevraging (vragenlijsten) door getrainde medewerkers 

o Multi-informant 

§ Bij gezinnen thuis (vader, moeder en kind, onafhankelijk van elkaar) 

= comfortabele omgeving 

§ Leerkracht 

- Meetinstrumenten 

NIET KENNEN! 

o Schaal voor Ouderlijk Gedrag (SOG) 

o Schaal voor Ouderlijke Beleving (SOB) 

o Discussiethema’s partners (DISP)  

o Schaal voor Organisatie binnen het Gezin (SORG) 

o Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (NOSI) 

o Checklist Antisociaal Gedrag 

o Gedragsvragenlijst voor Kinderen (CBCL) 

o Hiërarchische Persoonlijkheidsvragenlijst voor kinderen (HiPIC) 

o Persoonlijkheid ouders (NEO-PI-R) 

o Socio-econonomische Status (SES) 

 
(Zie dia’s 11 en 12) 
 
1.3 Resultaten 
 
Onderzoeksvraag: Verschillen moeders en vaders in hun opvoeding? 

- Moeders meer positief ouderlijk gedrag; stimuleren van autonomie, regels stellen, monitoring, 

disciplineren 

- Vaders: meer inconsequent straffen, materiële beloningen 

- Geen verschil in hard straffen of negeren  

- Fysiek straffen: 75% nooit, ± 16% weinig, ± 7% soms, ± 1% frequent 

- Uitschelden of verwijten: ± 37% nooit, 30% weinig, 24% soms, 8% frequent 

 
 
 



Onderzoeksvraag: Verschillen percepties van kinderen en ouders over de opvoeding vd ouders?  

- Correlaties ouder- en kindbeoordelingen significant positief voor alle schalen 

- Moeders scoren significant hoger op : 

o Autonomie 

o Positief ouderlijk gedrag 

o Monitoring 

o Regels 

o Disciplineren 

o Negeren 

o Inconsequent disciplineren  

dan kinderen over hun moeders 

- Moeders scoren significant lager op: 

o Materieel belonen 

o Hard straffen  

dan kinderen over moeders 

- Vaders: gelijkaardig patroon + hogere score op materieel belonen 

- Sociale wenselijkheid? 

 

2. Gezinsenquête 
 

- Hoe kijken ouders naar opvoeding? 

- N = 2500+ gezinnen 

- Resultaten: 

o Meeste ouders vinden opvoeding verrijkend 

o 3 op 4 vindt kinderen grootbrengen financieel zwaar 

o 55% maakt zich zorgen over toekomst kind 

o 1 op 5 vindt opvoeden emotioneel uitputtend 

o Bijna 1 op 4 vindt opvoeden lichamelijk uitputtend 

o Verschil tussen mannen en vrouwen voor verrijking (♀ > ♂) 

o Gezinnen uit niet-EU landen rapporteren meer verrijking dan gezinnen uit EU-landen 

o Alleenstaande ouders rapporteren meer finananciële kosten dan koppels 

 
- Ervaren ouders opvoeden als belastend? 

o 94% vindt zichzelf in staat om te zorgen voor kinderen 

o 1 op 3 vindt ouderschap moeilijker dan verwacht 

o 1 op 4 zegt soms kind niet in de hand te hebben 



o 6,5% heeft vaak het gevoel de opvoeding niet aan te kunnen 

o Niet-EU ouders rapporteren minder opvoedingsbelasting dan EU-ouders 

o Alleenstaande ouders rapporteren meer opvoedingsbelasting dan koppels 

 
- Vragen en zorgen over opvoeding? 

o 4 op 10 geen, 41,4% een beetje, 14,9% tamelijk veel, 4,1% heel veel 

o Vaders meer vragen of zorgen dan moeders 

o Niet-EU ouders minder dan EU-ouders 

o Alleenstaande ouders meer dan koppels 

o Meeste vragen of zorgen over kinderen tussen 6 en 18 jaar 

o Bijna 4 op 10 heeft ooit gebruik gemaakt van hulp, steun, advise van een deskundige bij de 

opvoeding 

 
 

3. Jongeren over het gezin (Vandoorne et al., 2000) 
 
3.1 Inleiding 
 

- Jongeren in Vlaanderen: gemeten en geteld 

- Uitgevoerd door 5 onderzoeksgroepen KUL 

- Focus op verschillende levensdomeinen: 

o Welbevinden/zelfbeleving 

o Opvoeding 

o School 

o Vrije tijd & vrienden 

o Werkloosheid 

o Religie… 

- Platformonderzoek 

 
Onderzoeksvragen ‘het gezin’ 

- Hoe ervaren jongeren het opvoedingsgedrag van hun ouders (beleving van opvoeding)? 

- Zijn er verschillen in beleving van opvoeding 

o Naargelang leeftijd en geslacht van de jongere? 

o Naargelang het over vader of moeder gaat? 

o Naargelang gezinsgrootte, gezinsvorm, beroepsklasse ouders, en positie op de arbeidsmarkt 

van het gezin? 

- Hoe staan jongeren tegenover opvoeding in specifieke gezinssituaties en de rolverdeling man-

vrouw? 



3.2 Methode 
 

- Subjecten 

o 4829 leerlingen tussen 12 en 18 jaar 

o 95,3% Belgische nationaliteit 

§ Tov 89% vaders 

- Meetinstrumenten 

o Schriftelijke bevraging via enquête 

- Variabelen opvoeding 

o Overgenomen uit onderzoek ‘Opvoeden in Nederland’ 

o Likert-schaal 

§ Continue schaal 

§ Nooit (0) à Altijd (5) 

o Drie opvoedingsdimensies:  

§ Responsiviteit (weten wat + reageren) 

‘Mijn moeder weet precies wanneer ik het ergens moeilijk mee heb’ 

§ Autonomie 

‘Mijn moeder moedigt mij aan om onafhankelijk van haar te zijn’ 

§ Opvolgen van de jongere 

‘Hoeveel weet je moeder over waar je bent na schooltijd?’ 

 
3.3 Resultaten (schaal op 10) 
 
Onderzoeksvraag: In welke mate ervaren jongeren responsiviteit van moeder en vader? 

- Gemiddelde score moeder 7.3; vader 5.9 

- Geslachtsverschillen: jongens ervaren meer responsiviteit van vaders dan meisjes 

- Leeftijd: hoe ouder kind, hoe lager ervaren responsiviteit 

- SES: minder respons van vaders die ongeschoold arbeider, landbouwer, zelfstandige of werkloos 

zijn 

- Gezinsgrootte: meer kinderen, minder responsiviteit 

- Gezinssamenstelling: kinderen van gescheiden ouders: afhankelijk van woonplaats, nieuwe partner, 

co-ouderschap 

 
 
 
 
 
 
 
 



Onderzoeksvraag: In welke mate ervaren jongeren autonomie van moeder en vader? 

- Gemiddelde score moeder 5.5; vader idem 

- Geslachtsverschillen: jongens ervaren meer autonomie dan meisjes, vooral van vaders  

- Leeftijd: hoe ouder kind, hoe meer ervaren autonomie 

- SES: arbeiderskinderen iets meer autonomie 

- Gezinsgrootte: geen rechtlijnige bevindingen 

- Gezinssamenstelling: kinderen uit gescheiden gezinnen meer autonomie, niet afhankelijk van 

woonplaats 

 
Onderzoeksvraag: In welke mate ervaren jongeren opvolging van moeder en vader? 

- Gemiddelde score moeder 7.2; vader 6.2 

- Geslachtsverschillen: jongens ervaren meer opvolging van vaders, meisjes meer van moeders  

- Leeftijd: hoe ouder kind, hoe minder opvolging; interactie-effect leeftijd & geslacht (zie dia 24) 

- SES: minder opvolging door zelfstandigen, landbouwers en in éénverdienersgezinnen 

- Gezinsgrootte: groter gezin, minder opvolging 

- Gezinssamenstelling: kinderen uit gescheiden gezinnen: afhankelijk van woonplaats 

o Gescheiden moeders < intacte moeders 

o Gescheiden vaders > intacte vaders 

 
 
Onderzoeksvraag: Hoe staan jongeren tegenover opvoeding in specifieke gezinssituaties? 

- Poll: opniniepeiling bij studenten 

 

 
 
 
 
 



Onderzoeksvraag: Wat is de houding van jongeren tov niet-traditionele gezinsvormen?  

- 73.1% vindt traditionele gezinsvorm best voor de kinderen 

- Wél tolerantie tegenover ongehuwd samenwonen 

- Voor 4 op 10 jongeren zijn eenouder- en holebigezinnen een aanvaardbaar alternatief 

- Homohuwelijk is voor 54% aanvaardbaar 

- Hertrouwen is voor 68% aanvaardbaar 

- Gemiddelde tolerantie is 5.8 (10% heel tolerant, 57% is tolerant, 30% licht tolerant) 

- Tolerantie afhankelijk van geslacht, leeftijd, en religieuze overtuiging 

o Meisjes zijn tolerator dan jongens 

o Hoe ouder, hoe toleranter 

o Hoe religieuzer, hoe minder tolerant 

 
Onderzoeksvraag: Hoe staan jongeren tov de rolverdeling binnen het gezin? 
 

 
 
Houding tov rolverdeling mannen en vrouwen 
 

- 85.4% kinderverzorging ook door man 

- 64.6% huishoudelijk werk verdelen over partners, maar een vierde twijfelt 

- Geschiktheid van de man voor bepaalde taken wordt in vraag gesteld 

- Helft van de jongeren eerder niet traditioneel 

- Geslachtsverschillen: meisjes minder traditioneel 

- Leeftijdsverschillen: hoe ouder, hoe minder traditioneel 

 
3.4 Besluit 
 

- Jongeren menen dat ze relatief democratisch worden opgevoed 

- Tolerantie tov alternatieve gezinsvormen 

- Voorstander van meer gelijke rolverdeling man – vrouw  

 
 
 



4. Gender en zorg in de opvoeding (Vandemeulebroecke, De Munten, et al. 2003) 
 
4.1 Inleiding 
 
Vaststellingen: 

- Ongelijke kwantitatieve verdeling van zorgtaken in het gezin 

- Traditionele man/vrouw taakverdeling 

- CBGS-enquête ‘Gezin en Arbeid’ (1992 bij 3500 gezinnen): 

o 60% van de gezinsarbeid door sterk beroepsactieve vrouw 

o 75% van de gezinsarbeid door (bijna) niet beroepsactieve vrouw 

o Opvoedingstaken voor 60 tot 70% door de vrouw 

 
Onderzoeksvragen studie Vandemeulebroecke et al. 

- Wie van de ouders neemt zorgtaken op in de   opvoeding? 

- Waarmee hangt het opnemen van zorg door  vaders respectievelijk door moeders samen? 

- Is zorg een waarde in de opvoeding? Willen ouders hun kinderen tot zorgzame personen 

opvoeden? 

- Indien er een genderaspect naar voren komt, (hoe) kan dit beïnvloed worden? 

 
4.2 Methode 
 

- Literatuurstudie 

- Theoretische kaders voor gezinspedagogisch onderzoek 

- Vooronderzoek: kwalitatief  

o Dagboek + interview 

- Ontwikkelen vragenlijst 

- Afnemen vragenlijst 

- Verwerking data 

- Opstellen van een plan- of interventiemodel 

(zie dia 9) 

 
Het concept ‘zorg’ 
 

- Zorg 

o Affectieve 

o Conatieve 

o Cognitieve 

o Gedrags-  

 



- Waardering van zorg: 

o « ‘neutraal gewaardeerde situaties’ 

o Eigen gevoelens 

o Effect van zorg 

o Waardering door verzorgde 

o Belang van zorg als middel en doel 

 
Conceptueel model 1: Het opnemen van zorg 
 

 
 
Conceptueel model 2: Overdracht van zorg als waarde 
 

 
 
4.3 Overdracht van waarden & normen 
 
Van Haaften, 1992 

- Inprenting 

- Onderrichting: waarom is iets belangrijks? 

- Aanvaarding à autonomie 

Noddings, 1984 

- Doorgeven van het ‘ideaal’ van het ‘zorgen voor’ 

- Belang van intersubjectieve dimensie ( = relaties tussen mensen) 

- Belang van dialoog en praktijk van ‘zorgen voor’ 



- Subjecten 

o Representatieve steekproef 

o 393 gezinnen met thuiswonende kinderen 

o Min. 1 kind in 3e cyclus SO 

o Respons 69% 

- Procedure 

o Benadering subjecten via scholen 

o Schriftelijk invullen vragenlijst door ouders en jongere 

 
4.4 Resultaten 
 
Onderzoeksvraag: Wat wordt als zorgen beschouwd? 

- 8 categorieën: 

o Buitenshuis werken (kinderen > ouders) 

o Huishoudelijk werk 

o Vrijetijdsbesteding en familiebezoek 

o Begeleiden van schoolse activiteiten 

o Instaan voor hygiëne 

o Beschikbaar zijn voor de opvoeding 

o Samen zijn en voor gezelligheid zorgen 

o Expliciet bezig zijn met zorg 

 
Onderzoeksvraag: Wie zorgt het meest? 

- Moeders nemen altijd meer zorg op dan vaders, ook na controle van persoonlijke en sociale 

factoren 

- Bij toename aantal kinderen zorgt moeder meer, vader niet 

- Veel meer dochters (70%) dan zonen helpen spontaan bij de zorg voor broers en zussen 

 
Onderzoeksvraag: Hoe percipiëren jongeren zorg? 

- 50% ervaart gelijke zorgopname door beide ouders, de andere helft (vooral jongens) meent dat 

Moeder meer zorgt dan vaders 

- Moeders worden als meer sensitief en responsief ervaren dan vaders 

 
 
 
 
 
 
 
 



Onderzoeksvraag: Hoe hangt opname van zorg door vaders samen met persoonlijk een sociale factoren? 

- Meer zorg door vaders hangst samen met: 

o Cognitieve waardering van zorg door vaders 

§ NIET emotionele waardering 

o Niet-traditionele rolverdeling in gezin van herkomst 

o Positieve houding vanwege de partner 

o Waardering van zorg door familie- en werkomgeving 

 
Onderzoeksvraag: Wordt zorg als waarde in de opvoeding meegegeven? 

- 9 op 10 ouders vinden dat zorgen zowel aan zonen als aan dochters moet aangeleerd worden; wel 

licht gender-effect 

o Vaders bij zonen 

o Moeders bij dochters 

 
Onderzoeksvraag: Nemen kinderen opvattingen van ouders over? 

- Niet voor koppelen van zorg aan vrouw-zijn 

- Zonen en dochters nemen wel cognitief en affectief waarderen van zorg over 

 

Onderzoeksvraag: Willen kinderen de traditionele zorgverdeling overnemen?  

- Meer dan 90% wil dit niet 

 
4.5 Besluit: praktijk- en beleidssuggesties 
 

- Het zorgconcept verruimen met activiteiten die door de andere sekse als zorg benoemd worden 

- Activiteiten richten op vaders en zonen 

- Vaders bewustmaken dat kinderen hen als minder responsief ervaren 

- Attitude- en meningsvorming’ rond zorg veranderen: zorg als meer ‘genderneutraal’ begrip 

- Combinatiemogelijkheden tussen gezin en arbeid voor mannen en vrouwen 

 
Gezinsenquête 2016 
 
Taakverdeling binnen het gezin: 

- Vrouwen nemen nog altijd een groter aandeel van de zorgtaken voor hun rekening 

o De genderkloof is persistent 

- Mannen en vrouwen beseffen wel dat er wat schort aan de taakverdeling 

o ‘Perceived distributive justice’ is geassocieerd met welbevinden, relatietevredenheid, 

conflicten 

- Zorg voor de kinderen: 3 op 4 vindt dat er een eerlijke verdeling is, 1 op 4 van de vrouwen vindt dat 

ze meer zorgen dan eerlijk is, 1 op 5 van de mannen vindt dat ze minder zorgen dan eerlijk is 



- Huishoudelijke taken: de verdeling van de huishoudelijke taken wordt als minder eerlijk ervaren 

dan de verdeling van de zorgtaken, vooral door vrouwen 

- Vrouwen rapporteren vaker conficten, spanningen of meningsverschillen over huishoudelijke taken 

dan over de zorg van de kinderen, en het meest als vrouwen voltijds werken 

- Niet-EU vaders en hoog-opgeleide mannen dragen meer bij aan de zorg voor de kinderen 

- Mannen dragen meer bij aan zorgtaken naarmate het aantal werkuren van de vrouw toeneemt 

 
 
 
 
 
 
 
 


