
College 5: Vaders 
 

1. Inleiding 
 
Assumpties bij onderzoek naar vader-kind relaties: 

- Afhankelijkheid tussen rollen en functies van gezinsleden 

Om de aard van vader-kindrelaties te kunnen begrijpen, moet men de afhankelijkheid tussen rollen en 

functies van alle gezinsleden erkennen. Bijvoorbeeld, als de rol van de man in een gezin verandert, moet men ook 

kijken naar de rol van de vrouw binnen het gezin. 

- Directe en indirecte beïnvloeding van gezinsleden 

Gezinsleden beïnvloeden elkaar zowel direct als indirect. Bijv., moeders beïnvloeden indirect hun kind via hun 

partner door de kwaliteit of de kwantiteit van de vader-kindrelatie te veranderen. 

- Analyse van verschillende niveaus binnen het gezin 

o Individueel en subsystemen 

Er moeten verschillende niveaus geanalyseerd worden: het individuele niveau (vader, moeder, kind), maar 

ook de relaties tussen de de gezinsleden, de huwelijksrelatie, de moeder-kindrelatie en de vader-kindrelatie. 

- Gezin is ingebed in meerdere andere sociale systemen 

Gezinnen zijn ingebed in meerdere andere sociale systemen, formeel (werk, sociale, educatieve, medische 

instituten) en informeel (vrienden, buren). Cfr. Bronfenbrenner 

- Meerdere ontwikkelingsperspectieven: ontwikkelingstaken van ouders en kinderen 

Vader-kindrelatie bekijken vanuit meerdere ontwikkelingsperspectieven: ontwikkelingstaken van de 

kinderen, maar ook van de ouders. Bijvoorbeeld geboorte 1e kind is anders als vader als men tiener is, aan het begin 

van een carrière staat, op latere leeftijd. Cfr. Lerner 

- Erkennen van veranderingen op wereldlijk vlak 

Erkenning van veranderingen op wereldlijk vlak zoals een verminderde vruchtbaarheid, kleinere gezinnen, 

verandering in het starten van een gezin, toename van vrouwen aan de tewerkstelling, meer scheiding, meer 

eenoudergezinnen 

- Belang van historische tijdsperiode 

Het erkennen van het belang van de historische tijdsperiode waarin de gezinsinteracties plaatsvinden. Bijv. 

periode van economische recessie. 

- Rol van cognitieve factoren 

De rol van cognitieve factoren in het begrijpen van de vader-kindrelaties. Hoe ouders hun kinderen zien, 

ervaren, begrijpen, evenals hun rol als ouder, zal de interactie bepalen. 

 
Dus, een multi-niveau, en dynamische benadering is noodzakelijk om vader-kind relaties binnen gezinnen 
te benaderen 
 
 
 



2. Betrokkenheid van vaders bij opvoeding 
 
2.1 Soorten vaders 
 

- Kwantitatieve VS kwalitatieve verschillen 

- Soorten vaders – Jain, Belsky & Crnic (1996) - (Door middel van thuisobservaties)  

o Verzorgende vaders 

o Speelkameraden – leraren  

o Disciplinerende vaders 

o Niet-betrokken vaders  

- Opvoedingsstijlen van vaders – Paquette et al. (2000) – (Door middel van zelfbeschrijvingen) 

o Autoritatief 

o Autoritair 

o Permissief 

o Stimulerend 

§ Voortdurend betrokken met kind 

§ Introduceren kind in nieuwe activiteiten 

à Verschilden vooral in niveau van ouderlijke stress 

  Stimulerend: voelden zich het best thuis in rol v vader 

  Autoritair: meeste sociale problemen  

- Domeinen van betrokkenheid 

o Persoonszorg: betrokkenheid in spel en vrije tijd, prestatiegericht, huishoudelijke en sociale 

activiteiten  

 
2.2 Dimensies van vaderschap 
 
Theorie van Lamb (1987) 

- Interactie 

o Direct contact tussen vaders en hun kind door geven van zorg en activiteiten samen doen 

- Beschikbaarheid 

o Mogelijkheid tot beschikbaar zijn voor interactie met kind; aanwezig of toegankelijk zijn  

- Verantwoordelijkheid (ook ‘manager-rol’) 

o Rol die vaders opnemen om te verzekeren dat er voor het kind wordt gezorgd en zorgend at 

middelen beschikbaar zijn  

 
Uitbreiding van Pleck (2010) 

- Interactie 

o Concrete omgang tussen vader en kind 



- Warmte en responsiviteit 

o Affectieve zijde van de vaderlijke interactie 

o De liefde van vader voor het kind 

- Controle 

o Wijze waarop vader het kind begeleidt, stuurt en beslissingen neemt 

- Onrechtstreekse zorg 

o Verschaffen van materiaal, kansen en resources 

- Procesverantwoordelijke 

o Wijze waarop vaders zorgen dat kind alles heeft wat het nodig heeft  

(zie p. 16) 

 
2.3 Zijn vaders competent? 
 

- Competentie als 

o Sensitiviteit voor signalen van kinderen + aanpassen eigen gedrag 

o Vb. experiment bij baby’s: voeding 

- Competentie is zorg verlenen 

o Vb. studie bij oudere kinderen 

- Conclusie: 

o Competentie in zorg moet los gezien worden van de frequentie 

o Vaders kunnen competente zorgverleners zijn  

 
2.4 Betrokkenheid en de opvoedende rol van vaders en moeders vergelijken 
 
Bevindingen over de verschillen tussen vaders en moeders – Parke (2002) en Lamb (2010) 
 

- Vaders besteden relatief meer zorgtijd aan spelen met kinderen dan moeders 

o Maar in absolute tijd spelen moeders nog altijd meer 

- Bij kinderen tot 2 jaar vooral fysiek en tactiel spel van vaders; moeders vooral objectspel 

- Fysiek spelen van vaders neemt af vanaf 2 jaar, maar toch blijft spel met vaders fysieker dan met 

moeders 

o Moeders spelen vaker met speelgoed, lezen meer voor, doen meer creatieve activiteiten 

- Patroon:  

o Vaders: fysieker en tatieler 

o Moeders: verbaler, didactischer en meer bezig met speelgoed 

 
 
 



3. Determinanten van de betrokkenheid van vaders in de opvoeding 
 
In welke mate zijn vaders betrokken?  
 

- Onderzoek naar vaders die bij kinderen inwonen 

- Cross-cultureel meer zorg bij moeders 

- Graduele, maar trage toename van participatie in zorg van vaders 

o Vaders: soms kinderopvang 

o Moeders: meer terug werken dan vroeger 

- Vaak verschuiving naar traditionele rolverdeling bij geboorte van eerste kind 

- Verschil in relatieve verdeling van zorg tussen moeders en vaders verandert weinig met de 

kindontwikkeling 

- Absolute niveau betrokkenheid vader verandert in functie van de ontwikkeling van het kind 

- Ook soort vader-kindactiviteiten verandert naargelang ontwikkelingsfase kind  

 
3.1 Individuele factoren  
 
Model van Belsky (1984) 

- Houdt rekening met:  

o Opvoedingsgeschiedenis 

o Persoonskenmerken 

o Huwelijksrelatie 

o Sociale steun 

o Kenmerken vh werk 

o Kindkenmerken 

 

BIOLOGISCHE 

DETERMINANTEN 

Vrouwen:  

- Toename hormoon prolactine: stimuleert melkproductie 

- Toename hormoon oxytocine: knuffelhormoon  

à Toename hechting aan een baby 

à Afname gevoelens van stress, angst of depressie 

 
Vaders: 

- Hormonale veranderingen bij mannen rond de geboorte van een 

kind 

o Prolactine:  

§ Hoog: Meer alert en meer positief tov babygehuil 

o Cortisol 



§ Stresshormoon 

o Testosteron 

§ Laag: meer welwillend tov baby’s en groter behoefte 

om te reageren op babygehuil  

- Hormonale veranderingen zijn gelinkt aan de hormonale niveaus 

van de partners 

- Hormonale niveaus bij mannen zijn gelinkt aan sociale stimuli 

(responsiviteit) 

à Wijst op de dynamische of transactionele aard van de link 

tussen hormonen en gedrag 

- Hormonale veranderingen zijn niet noodzakelijk om vaderlijk 

gedrag te vertonen: zie adoptie 

DE EIGEN 

OPVOEDINGSGESCHIEDENIS 

- Intergenerationale transmissie 

o  = Het opvoedingsgedrag van vaders wordt beïnvloed door 

eigen opvoedingsgeschiedenis 

o Het onbewust doorgeven van waarden, normen… 

- Twee hypothesen over hoe eigen opvoedingsgeschiedenis 

vaderrol beïnvloeden:  

o Modeling-hypothese 

§ Theorie van het sociaal leren 

§ Mannen nemen hun vaders als voorbeeld 

o Compensatoire of verwerkings-hypothese 

§ Vaders hebben de neiging om te compenseren voor de 

tekortkomingen in de relatie met hun eigen vader 

tijdens de kindertijd, door meer betrokken te zijn 

wanneer ze zelf vaderrol opnemen 

- Hoe ontwikkelt zich de ‘vader-identiteit?’ 

o Evenveel ontwikkelingswegen als soorten vaders 

 
Drie belangrijke thema’s dat mee spelen om iemand als rolmodel te 

beschouwen:  

- Verantwoordelijkheidsgevoel 

- Waarden 

- Geduld 

 



SOCIALISATIE VAN 

JONGENS IN DE VADERROL 

Socialisatie: Sociale inlijving; opneming ve individu in de cultuur van 

  zijn omgeving; vermaatschappelijk ook; het worden ve  

  gemeenschapswezen 

 
- Gender schema’s 

o Hoe jongens en meisjes (of mannen en vrouwen) over 

zichzelf denken in termen van gender, het geheel van sociale 

en culturele kenmerken van een sekse 

- Differentieel opvoeden van jongens en meisjes in relatie tot visie 

op toekomstige ouderrol 

- Sociale scripts omtrent opvoeding en zorg 

o Ontwikkelen zich gradueel en discontinu, al vóor de leeftijd 

van 5 jaar 

o Gerelateerd aan ‘self-efficacy’ 

§  = Het gevoel dat we succesvol een taak kunnen 

aanpakken 

ONDERZOEK 

Is de variantie in seksestereotypisch gedrag bij kleuters genetisch bepaald 

of door de omgeving? 

- Gedragsgenetische studie 

o Iervolino, Hines, Golombok, Rust, Plomin (2005, Child 

developement) 

- Steekproef: 

o 3990 tweeling- en niet-tweelingsparen (3 en 4 jaar oud) – UK  

- Meetinstrument naar genderrolgedrag: 

o Pre-school Activities Inventory (PSAI): peilt naar voorkeur 

van  

o 12 vrouwlijke en 12 mannelijke items 

o Drie inhoudscategorieën: 

§ Speelgoed (geweren, poppen) 

§ Activiteiten (huisje spelen, soldaatje spelen) 

§ Kenmerken (houdt van ravotten, houdt van mooie 

dingen) 

 

 

 

 



- Resultaten & discussie 

o Gedeelde omgevingsinvloeden blijken substantieel te zijn bij 

jongere kinderen 

o Bij steekproeven met oudere kinderen is er vooral 

genetische invloed 

o Verklaringen:  

§ Leeftijd: verandering context & puberteit in 

adolescentie 

Ook voor cognitieve mogelijkheden zien we een daling met de leeftijd 

(van de kindertijd tot de adolescentie) van de invloed van de gedeelde 

omgeving. Hetzelfde zou zich hier kunnen voordoen: in de adolescentie 

distantiëren kinderen zich van de relatief gecontroleerde omgeving van 

het gezin en ervaren ze een meer gevarieerde omgeving. Gedeelde 

omgevingsinvloeden kunnen ook minder belangrijk worden door de 

puberteit, waarin grote biologische en sociale veranderingen 

plaatsvinden. 

§ Beoordelings ‘bias’: ouderbeoordeling VS 

zelfrapportering 

Een rater bias. Een beoordelingstendens kan de gedeelde 

omgevingsinvloeden kunstmatig opdrijven (inflateren). In de 

kleuterstudie was dezelfde ouder beoordelaar voor zowel het gedrag van 

de tweeling en broers/zussen, terwijl in andere studies 

zelfrapporteringsvragenlijsten gebruikt werden. Toch zijn er ook andere 

redenen om aan te nemen dat het onwaarschijnlijk is dat een rater bias 

alleen voor zoveel gedeelde omgevingseffecten zou zorgen. 

§ Meetinstrumenten gender-rolgedrag: unidimensioneel 

VS multidimensioneel 

Verschillende types van meetinstrumenten zijn gebruikt om 

genderrolgedrag te meten. De PSAI heeft het voordeel niet alleen 

rekening te houden met persoonlijkheidskenmerken (zoals vroeger 

vooral gebeurde bij de adolescentenstudies), maar ook met gedragingen, 

attitudes, voorkeuren voor activiteiten. Men gaat er tegenwoordig 

immers vanuit dat sexe typering een multidimensioneel construct is. 

- Matige genetische en gedeelde omgevingsinvloeden voor jongens 

- Substantiële genetische en matige gedeelde omgevingsinvloeden 

voor meisjes 

o Gedeelde omgevingsinvloeden kunnen belangrijker zijn voor 

jongens omdat jongens meer beïnvloed worden door de 

sociale omgeving 



o Ouders en leeftijdsgenoten geven sterkere feedback en 

geven vaker kritiek op ‘vrouwelijk’ gedrag bij jongens 

o Jongens geloven vaker dat ‘vrouwelijk’ gedrag ongepast is en 

worden beïnvloed door die gedachte 

Tweelingspecifieke gedeelde omgevingseffecten waren gelijkaardig voor 

jongens en meisjes, maar gedeelde omgevingsfactoren waren belangrijker 

voor jongens dan voor meisjes, terwijl genetische factoren belangrijker 

waren voor meisjes dan voor jongens. 

Ouders en leeftijdsgenoten voorzien sterkere feedback en zullen vaker 

jongens bekritiseren wanneer ze geen seksespecifiek gedrag stellen, dan 

meisjes. Jongens worden meer beïnvloed door de sociale omgeving. De 

sociale normen zijn strikter voor jongens dan voor meisjes. 

Jongens blijken ook vaker mee te gaan met die normen. Ze geloven vaker 

dat ‘vrouwelijk’ gedrag verkeerd is en worden beïnvloed door die 

gedachte. 

- Tweelingsspecifieke gedeelde omgevingsinvloeden hebben een 

uniek effect op geslachtsspecifiek gedrag 

o Gedeelde omgevingsinvloed kan ook biologisch zijn, zoals de 

gedeelde hormonale omgeving in de baarmoeder bij 

tweelingen 

o Het spel bij tweelingen kan verschillend zijn van 

leeftijdsgenoten, omdat kinderen van een tweeling vaak met 

elkaar spelen en met hetzelfde speelgoed  

ATTITUDES, MOTIEVEN EN 

VAARDIGHEDEN VAN 

MANNEN 

- Studies naar attitudes tov genderrollen en vaderlijke 

betrokkenheid: geen duidelijke resultaten 

- Duidelijkere relaties tussen overtuigingen omtrent ouderlijke rol 

en gedrag 

o Identiteitstheorie 

§  = Een persoon is opgebouwd uit verschillende 

identiteiten die gecreëerd worden door interacties met 

anderen  

§ Resultaat van zowel zelf-percepties als van feedback 

van anderen  

o Waardering van de rol als vader 

- Rol van persoonlijkheid 

o Progressieve vaders: zorggevers, mentoren en 

speelkameraden 

o Traditionele vaders: niet betrokken of disciplinerende vaders 



3.2 Gezinsfactoren 
 

ROL VAN DE MOEDER 

- Heersende moedercultuur 

o Werk binnen het gezin = vrouwendomein 

o Veel belang aan identiteit als moeder 

o Vrouwen zijn terughoudend om vaders actief te betrekken in 

verlenen van zorg 

o Vaderlijke betrokkenheid beperken 

- Maternal gatekeeping (moeder als ‘portier’) 

o Verzameling van attitudes en gedragingen waarbij moeders 

weerstand totnen tov een verhogode betrokkenheid van vaders 

o Deur dichthouden voor vaders 

à Vrouwen wouden gezien worden als zorgvoeder 

- Progressief denken: 

o Vaders stimuleren actief betrokken te zijn bij zorg van kinderen 

o Hoe meer tevredenheid bij moeders, hoe meer vertrouwen in 

capaciteiten in vader 

ROL VAN HET KIND 

- Kind: ‘active-agent’ in vader-kind relatie 

- Kenmerken van het kind bepalen gedrag van de vader 

o Vb. vaders: meer betrokken bijkinderen met hoger welbevinden 

- Kindfactoren: attitudes van het kind ten aanzien vd vader, de 

persoonlijkheid, het geslacht, de leeftijd en het welbevinden vh kind 

 
 
3.3 Contextfactoren 
 
Timing van het ouderschap en de rol van de vader 
 
Gegevens Vlaanderen: uitstellen van geboorte 1e kind sinds jaren ’60 en ‘70 

- 1987: 25,7 jaar 

- 1991: 26,3 jaar 

- 2018: 29,1 jaar 

o 30 jaar of ouder op ogenblik van bevalling: 54,8% 

o Moeders jonger dan 20: 1,2% van alle bevallingen  

 
Gevolgen van vroeg vader worden 

- Non-normatieve gebeurtenis: versnelde roltransitie 

- Studie VS: 50% blijft betrokken bij hun kind na geboorte, ze stoten op enkele problemen: 

o Problemen:  



§ Gebrek financiële middelen 

§ Gebrek aan kennis 

§ Afspringen relatie met de moeder 

§ Moeilijke relatie met familie van meoder 

§ Stress, angst 

o Factoren voor verhoogde betrokkenheid:  

§ Job hebben 

§ Samenwonen met moeder 

§ Kwaliteitsvolle relatie met moeder 

- ‘Deficit-visie naar erkenning van rol jonge vaders 

o Kinderen van deze vaders komen iets tekort in hun ontwikkeling naar een grotere erkenning 

van die rol die deze vaders kunnen spelen  

- Belang van sociale steun 

 
Gevolgen van laat vader worden (30-35 + jaar) 

- Meer betrokkenheid door: 

o Jobzekerheid  

o Financiële middelen 

- Stabielere relatie met moeder 

- Andere interactiestijl met kind:  

o Meer cognitief stimulerend 

o Minder fysieke spelletjes 

o Meer zorgend 

- Minder gebonden aan stereotiep gedrag 

 
Tewerkstelling van vrouwen en ouderrol in het gezin 
 

- Moeders die niet of deeltijds werken: 

o Vaders zullen meer deelnemen aan zorgtaken 

- Moeders die voltijds werken: 

o Deelname van vaders aan zorgtaken is onafhankelijk van de overtuigingen van vaders 

o Toename huishoudelijk werk bij mannen MAAR NIET direct absolute toename 

= Psychosocial lag: 

§ Psychosociale vertraging 

§ Concept dat aangeeft dat rollenv an mannen in het gezin trager veranderen dan rollen 

van vrouwen die tewerkgesteld zijn  

- Effect op de kwaliteit van de vader-kind interactie 



Tewerkstelling van de vader en vaderlijke betrokkenheid 
 

- Twee soorten effecten: 

o Spillover-effect: 

§ Ervaringen in het ene domein woren op directe manier getransferreerd naar ander 

domein 

o Crossover of indirect effect: 

§ Jobeisen die worden gesteld aan één ouder, gecompenseerd worden door een grotere 

betrokkenheid van de partner in de opvoeding 

- Effect van kwaliteit van werk 

o Vb. hoge stressfactor: teruggetrokken gedrag tov partner en kinderen 

- Effect van jobsatisfactie  

o Hangst samen met autonomie-ondersteuning bij kinderen 

o Vb. veel autonomie op werk: belang aan onafhankelijkheid van kinderen 

 
Vaders in Vlaanderen: geboorteverlof 
 

- Aanvankelijk ‘vaderschapsverlof’, sinds 2011 hebben ook meemoeders recht op ‘geboorteverlof’ 

- Sinds 1 juli 2002 heeft elke werknemer recht op tien dagen ‘vaderschapsverlof’: 

http://www.kindengezin.be/img/vaderschapsverlof.pdf 

- Steeds meer vaders doen beroep op vaderschapsverlof (De Standaard, 20/12/2007) 

- 2002: N = 17.045    2004: N = 52.848  2006: N = 55.499 

- Maar: 'Te weinig vaders nemen vaderschapsverlof; ze durven het niet te vragen’ (De Standaard, 

4/10/2008) 

- 20 procent van de vaders neemt geen enkele dag geboorteverlof op (De Standaard, 15/10/2015) 

 
- Sommige politici en vrouwenorganisatie Femma pleiten voor verplicht geboorteverlof 

- Meningen zijn verdeeld, zie polemiek in De Standaard: 

o Verplicht vaders om thuis te blijven. Rollenpatronen zitten muurvast’ (13/10/2015) 

o ‘Een dure vaderschapsshift. Jonge vaders verplichten verlof op te nemen, is paternalistisch. 

Alsof gezinnen zelf geen afspraken kunnen maken’ (14/10/2015) 

o ‘Verplicht vaderschapsverlof is noodzakelijke stap richting gelijkheid. De machonorm zal 

zichzelf niet veranderen’ (15/10/2015) 

o ‘Waarom niet, dat verplicht geboorteverlof?’ (15/10/2015) 

 
 
 
 
 
 



Vaders in Vlaanderen: ouderschapsverlof 
 
Ouderschapsverlof:  Biedt mogelijkheid om de arbeidsprestaties tijdelijk te verminderen of onderbreken 
 

- Kleine groep vaders kiest nu ook voor ouderschapsverlof, maar groep neemt toe 

- Alhoewel vooral vrouwen ouderschapsverlof opnemen (80% van ouderschapsverlof in 2009), is er 

een gestage stijging van het aantal mannen (20% in 2009, 18% in 2008) (bron: www.rva.be) 

 
Profiel van de vader die OV neemt: 

- Gemiddeld 33-34 jaar; kiest meestal voor een volledige onderbreking van 3 maanden; blij met de 

financiële tegemoetkoming, doch vindt die niet altijd voldoende 

- Beroep in sociale sector, getrouwd met hoogopgeleide vrouw; zelden arbeider 

- Tijdens OV besteedt deze vader vooral tijd aan huishoudelijke taken en opvoeding kinderen. 

- De vaders evalueren het OV als positief, vooral door de vlotte combinatie van arbeid en gezin. 

- Nabije omgeving reageert positief 

- Werkgever vertoont aarzelende tot negatieve houding à soms leidt dit tot negatieve effecten op 

de carrière van de vader 

 
Vaderschap na echtscheiding 
 

- Negatieve impact bij ouder-kindrelatie en betrokkenheid van ouders bij hun kinderen 

= spillover-hypothese 

- Betrokkenheid van vaders vermindert na scheiding 

o Minder ondersteunend 

o Minder controlerend 

o Permissiever 

- Vooral bij niet-residentiële vaders: negatieve impact; 

o Minder betrokken 

o Minder autoritatieve vaders 

- Alleenstaande residentiële vaders: meer positief ouderlijk gedrag dan gehuwde vaders 

- Residentiële vaders: minder goed kinderen begeleiden en sturen dan residentiële moeders 

 

4. Gevolgen van vaderschap, vaderlijke betrokkenheid en opvoeding 
 
4.1 gevolgen van het vaderschap voor mannen 
 
Overgang naar het vaderschap 
 
 = Periode van verandering en aanpassing waarbij er in de levenscyclus van één fase overgegaan wordt naar 

een andere fase 



 
- Actieve zorg aan hun kind; twee factoren: 

o Groeind aantal vrouwen dat vlugger opnieuw het werk opneemt na een bevalling 

o Geografische afstand tegenover familie 

- Roltransitie bepaald door combinatie persoonlijke factoren en kwaliteit van de partnerrelatie 

- Postnatale periode: worstelen met evenwicht tussen persoonlijke en jobgerelateerde noden, hun 

nieuwe vaderstatus en nieuw zelfbeeld 

- Transformaties op drie vlakken: 

o Aanpassing nieuw zelfbeeld 

§ Jezelf herdefiniëren 

o Vorming triadische gezinsrelatie 

§ Van 2 gezinsleden à 3 gezinsleden 

o Aanpassing nieuwe positie in sociale context 

§ Omgeving bekijkt je anders 

 
Het vaderschap en de identiteit van mannen 
 

- Generativiteit 

o Proces van zorg voor de ontwikkeling van anderen en een intresse in het ondersteunen en 

leiden van een nieuwe generatie, terwijl stagnatie betrekking heeft op afwezigheid van zorg, 

of gebrek aan betrokkenheid ten aanzien van toekomstige generaties 

- Drie types generativiteit: 

o Biologische generativiteit 

§ Periode die volgt op conceptie tot eerste levensjaar 

§ Nodige ondersteuning bieden voor het overleven van het kind 

§ PUUR OVERLEVING 

o Ouderlijke generativiteit 

§ Einde eerste levensjaar 

§ Constructieve opvoedingstaken 

§ Positieve ontwikkeling vh kind 

§ OPVOEDING 

o Maatschappelijke generativiteit 

§ Zorg voor andere jong-volwassenen 

§ Leiding geven en bijdragen aan volgende generaties 

§ DOORGEVEN AAN VOLGENDE GENERATIE ZONDER BIOLOGISCHE KENMERKEN 

Vb. training geven aan kindjes 

 



- Verband tussen ouderlijke en maatschappelijke generativiteit 

o Drie verklaringen: 

§ Door eisen van het vaderschap is er evolutie in het cognitief, emotioneel en 

gedragsrepertoire van vaders 

§ Aanleg tot zorgen 

§ Verhoogde participatie in maatschappij ten voordele van de kinderen 

 
4.2 Gevolgen va het vaderschap voor de partnerrelatie 
 
Longitudinale studie: afname van relatiesatisfactie bij vaders na geboorte kind 

- Bij vaders: lichte daling in satisfactie vanaf zwangerschap tot 6 maanden na geboorte 

- Bij vaders: scherpe daling in satisfactie tussen 6 en 18 maanden na geboorte 

- In eerste 18 maanden: 12.5% van de koppels ging uit elkaar, tot 20% wanneer kind 5 jaar was 

- Bij kinderloze koppels ging 50% uit elkaar  

- Bij sommige koppels gelijke of verhoogde satisfactie 

- Belsky: 30% daling, 30% stijging in huwelijkssatisfactie 

- Ondersteunend interventieprogramma transitie ouderschap: 38% geeft meer satisfactie aan 

Resultaten: 

- Daling = tijdelijk 

- Daling ook bij kinderloze koppels 

- Daling hangt samen met aantal factoren 

o Leeftijd, relatiekwaliteit, ongewenste zwangerschap, relatiekwaliteit eigen ouders, belang 

van werk, temperament kind, persoonlijkheid ouders, psychische problemen 

Voor de eerste keer ouder worden gaat niet gepaard met crisis, maar de transitie vraag wel aanpassing 

Verklaringen voor daling in relatiesatisfactie: 

- Fysieke belasting 

- Toegenomen financiële verantwoordlijkheid 

- Emotionele eisen 

- Beperkingen vh vaderschap 

- Herdefiniëring van rollen  

à Partnerrelatie is zowel oorzaak als gevolg van vaderlijke betrokkenheid 

 
 
 
 
 
 
 



4.3 Gevolgen van het vaderschap voor kinderen 
 
Gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen 
 

- Betrokkenheid van vaders: 

o Bereikbaarheid inhouden 

o Engagement 

o Opnemen verantwoordelijkheid 

- Samenwonen moeder en vader zorgt voor minder externaliserende problemen bij kind 

- Onderzoekstudie Sarkadi et al. (2008) 

o 24 longitudinale studies naar verband vaderlijke betrokkenheid en ontwikkeling kinderen na 

min. 1 jaar 

o Betrokkenheid als (a) bereikbaarheid, (b) engagement, (c) opnemen verantwoordelijkheid 

o Controle voor SES gezin 

o 22 studies rapporteren positieve effecten op ontwikkeling kind 

 
Gevolgen voor het welbevinden van kinderen in intacte gezinnen 
 

- Meta-analyse Marsiglio et al. (2000) 

o 72 studies 

o Matig negatief verband tussen autoritatief vaderschap en internaliserende en 

externaliserende problemen bij kinderen en adolescenten (los van etnische afkomst) 

o Methodologische beperkingen 

§ Studies steunen maar op één informant 

§ Kwaliteit van moeder-kind relatie wordt niet gecontroleerd 

§ Vaststelling van sausaliteit: studies niet correlationeel en niet longitudinaal zijn  

o Controle moeder-kindeffecten bij 8 studies: 5 tonen een uniek effect van vader 

 
Gevolgen voor het welbevinden van kinderen in niet-intacte gezinnen 
 

- Meta-analyse Amato & Gilbreth (1999) 

o 63 studies naar verband inwonen van vader en welzijn van kinderen 

o Niet frequentie van contacten maar kwaliteit van de relatie speelt een rol 

o Een nog grotere rol speelt autoritatief ouderschap 

- Meta-analyse Jeynes (2016) 

o 34 kwantitatieve studies (kinderen van 0 tot 22 jaar) 

o Uitkomstmaten bij kind: zelfbeeld, probleemgedrag, emotioneel welzijn, sociale 

competentie, academisch 

 



o Evidentie voor unieke rol van vaders, naast moeders 

§ Moeders meer verzorgend en emotioneel ondersteunend; Vaders bereiden hun 

kinderen meer voor op de toekomst 

o Kleine unieke effecten voor vaders 

§ Wijst erop dat er ook ‘consensus’ tussen ouders is, in aanpak of overtuigingen m.b.t. 

opvoeding 

o Effecten even sterk voor:  

§ Leeftijd en geslacht kind (maar vaders geven hun dochters iets meer emotionele steun 

dan hun zonen), en voor uitkomstmaten 

5. Algemeen besluit 
 

- Bescheiden toename van vaderlijke betrokkenheid over de laatste decennia. 

- Vaders kunnen competente zorgverleners en speelmaatjes voor hun kinderen zijn 

- Er zijn verschillen in interactiestijl tussen moeders en vaders 

- Betrokkenheid in het vaderschap is door individuele, familiale, institutionele en culturele factoren 

bepaald 

- De rol van de vader is minder omschreven en vastbepaald dan de rol van de moeder, waardoor er 

grote variabiliteit is.  

- Het vaderschap verandert relaties van mannen, evenals de eigen identiteit, en hun 

maatschappelijke generativiteit. 

- Vaders hebben een impact op de ontwikkeling van kinderen. Het gaat vooral om de kwaliteit van 

de vader-kind relatie. De onafhankelijke bijdrage van de vaders, relatief ten opzichte van de 

bijdrage van moeders, is eerder zwak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


