
College 8: Nieuw-samengestelde en eenoudergezinnen 
 

1. Definitie nieuw-samengesteld gezin (NSG) 
 

- Gezin met kinderen uit vorige relatie 
- Hét NSG bestaat niet, veel diversiteit mogelijk, bepaald door: 

o Aanwezigheid kind(eren) van één of beide partners, al dan niet inwonend 
o Wel/geen gezamenlijke kinderen 
o Vroegere en huidige burgerlijke stand ouders: gehuwd?  
o Reden van ontbinding vroegere relatie 
o Omgangsregeling 
o Ex-partner ook nieuwe relatie?  

- Discussie over terminologie ‘stiefouder’: negatieve connotatie vb. sprookjes  
à Alternatieven?  

 

2. Prevalentie 
 

- Statistische VS dynamische benadering 
- Schatting op basis van:  

o Rijksregister: duurt te lang, onbetrouwbaar 
o Panel Study on Belgian Households 
o Voor- en nadelen  

- Analyse van gegevens 2001 – 2006 (Surkyn & Willaert, 2008) 
o ‘Veilige’ schatting: 9,5 à 10% kinderen die klassiek gezin ‘wisselen’ voor NSG 

- Gezinsenquête 2016:  
o 10,7% nieuw-samengestelde gezinnen 

 

3. De ontwikkeling van NSG 
 

- Modellen gebaseerd op klinische ervaring 
o Papernow: de stiefgezincyclus  

- Modellen gebaseerd op empirische toetsing 
o Baxter et al.: onderzoek naar keerpunten en trajecten  

 
3.1 De stiefgezincyclus (klinische ervaring) 
 

- Patricia Pepernow 
- Gezinsontwikkelingscyclus 
- Theoretische kader:  

o ‘Gestalt’ theorie: theorie van contact 
o Gezinssysteemtheorie 

- Gebaseerd op klinisch werk & interviews 
 



 (Zie papieren dia’s) 
 

1. Illusies: alles zal wel goed komen (herenigingsfantasieën) 
2. Realiteit: stiefouder komt als outsider in gezin (sterke ouder-kind relatie) 
3. Insider + outsider positie 

*  
4. Noden bespreken kinderen en nieuwe partner en conflicten worden besproken 
5. Overhandelen positie in gezin à machtstrijd neemt af 
6. Duidelijke uitbouw stiefrol 
7. Sterke betrouwbare relaties 

 
Ontwikkelingstaken 

- Bepalen van rollen, posities, relaties in het gezin 
- In de vroege stadia:  

o Omgaan met verwarring, ontgoocheling over eerste ervaringen in NSG 
o Inzien dat NSG voor elk betrokken gezinslid een andere betekenis kan hebben 
o Zich engageren in het proces van gezinsopbouw 
o Doorlopen van stiefgezinscyclus gebeurt niet strikt rechtlijning:  
o Duur:  

§ Snel: ongeveer 4 jaar 
§ Gemiddeld: ongeveer 7 jaar 

o Belang van:  
§ Sociale steun 
§ Realistische verwachtingen  

à Terugval vorige fase kan voorkomen  
 
3.2 Onderzoek naar keerpunten en trajecten 
 

- Baxter, Braithwaite & Nicholson (1999) 
- Keerpunt = gebeurtenis die een relatie op een belangrijk manier wijzigt, zowel positief als negatief 
- Onderzoek naar keerpunten en trajecten in NSG 
- Methode: Retrospective Interview Technique bij 53 ‘blended families’ 



 
 
Extra uitleg bij tabel:  
3. Kerstmis, verjaardagen 
4. Vakantie, TV kijken samen 
5. Financiën, ongeval, dood 
8. Vriendelijke gebaren 
9. Teleurstellingen 
13. Duidelijk maken: geen deel wil zijn van het gezin 
15. Wel willen horen bij nieuw gezin  
 
5 ontwikkelingstrajecten bij NSG 
 
 

 
 
= Deel uitmaken van een gezin  



1. Versneld 
In begin al goede familie vinden, snel verbonden 

2. Treuzelend 
Begint laag, daarna stijging: positief ` 
3/4 positief, 1/4 negatief 

3. Stagnerend 
Blijft laag doorheen tijd 
2/4 positief, 2/4 negatief 

4. Verzwakkend 
Start hoog, daalt sterk 
Meer negatief dan positief 

5. Turbulent 
Veel positieve en negatieve keerpunten   

 

4. Opvoeding binnen NSG 
 

- Pedagogische aspecten 
o Nieuwe partner, nieuwe ouder? 
o Ouders in nieuw samengesteld gezin worstelen met problemen en vragen mbt 

§ Posities (plaats in gezin op basis van geslacht, leeftijd…) en rollen ( = verwachtingen, 
overtuigingen en gedragingen samengaand met bepaalde sociale posities) 

§ Gedrags- en betekenisaspecten van het opvoedend handelen 
Vragen over gedrag en betekenis: vb. Kan ik stiefkind helpen met verwerking van scheiding?  

§ Gebrek aan rolmodellen en institutionalisering  
o Kinderen: van één/twee naar drie/vier ouders  

 
- Mogelijke rollen van stiefouder 

o Gewone ouderrol zoals bio-ouder  
§ Vaker bij dood van 1 van de ouders + bij jonge kinderen  

o Afstandelijke ouderrol      NIET OPVOEDEN 
o Niet-ouder      WEL DINGEN DOEN IN HUISHOUDEN 
o Disciplinerende rol 
o Leermeester op bepaald gebied    BEPAALD TALENT GEBRUIKEN BIJ 
o Identificatiemodel     BAND CREËREN MET KIND 
o Vriend(in) 

§ Emotioneel beschikbaar  
(Zie papieren dia’s) 

 
- Voorwaarden stiefouderrol 

o Realistisch zijn 
o Uniek zijn 
o Flexibel zijn 
o Erkend worden door bio-ouder en kinderen  
o Aangepast en verrijkend zijn 



o Niet wedijveren met de afwezige ouder 
§ Niet de beste willen zijn  

o ‘Intimate outsider-positie’ 
§ Goede positie à respect bio-relatie ouder-kind + beschikbaarheid 

 
Visies en verwachtingen van ‘stief’moeders op hun rol als ouder 
 

- Verschillende gezinsrelatie-modellen (Church, 1999) 
o Nucleair model (22%) 

 = Kerngezin is ideaalbeeld 
o Uitgebreid model (27%) 

 = Plusmama’s willen goede banden met iedereen, ook met bio-moeder 
o Koppelmodel (31%) 

 = Partnerrelatie is de belangrijkste: minder belang voor stiefkinderen, maar kunnen nog groeien 
o Restcategorie:  

§ Biologisch model 
 = Plusmama’s hebben belang aan bio-banden 

§ Geen gezinsmodel  
 = Plusmoeders zijn outsiders 

 
- Weaver & Coleman (2010) 

o Kwaliteit onderzoek (interviews) bij 24 moeders in NSG 
§ Meestal kinderen inwonend 
§ Minstens 1 jaar samenwonend met nieuwe partner 

o Moeders zien het als een kerntaak om als schakel te functioneren tussen stiefvader en haar 
kinderen  

o Moeder toont beschermend gedrag ten aanzien van  haar kinderen  
§ Conflicten tussen vader en kinderen: als zij meent dat kinderen verkeerd begrepen of te hard 

beoordeeld zijn: wanneer stiefvader kind op een onrechtvaardige of kleinerende manier 
behandelt 

§ 4 manieren: 
 - Als verdediger 
 - Als gatekeeper 
 - Als bemiddelaar 
 - Als uitlegger  

§ 15 moeders hebben het gevoel gehad tussen twee vuren te zinnen (loyaliteitsconflict) 
 
 

ROL VAN VERDEDIGER 
- ‘Gevaren’ trotseren (ook van partner): 9 personen 
- Vb. “It’s exactly like a grizzly bear when they say ‘don’t mess with cubs. If 

someone wants to mess with my kids, first they have to go straight to me” 

ROL VAN GATEKEEPER 

(PORTIER) 

- Toegang tot stiefvader bij kinderen blokkeren 
- Of eerst vertrouwen krijgen in man; moeders zien zichzelf als 

adequaat in ouderrol 
- Kind niet emotioneel gebonden tot stiefvader 



- Zelfde relatie behouden met kind zoals ten tijde van alleenstaande 
moederschap: 20 personen 

- Vb. “Ive always kept my relationship very seperate from my kids. I never wanted 
them to be emotionally involved and form an attachment an then have to go 
trough any kind of seperation thing. I think that once i made the decision that i 
was going to be with this person for a long time, then it’s kind of like i let the 
barrier down 

ROL VAN BEMIDDELAAR 

- Moeder mengt zich in meningsverschillen tussen haar kinderen 
- Nieuwe partner probeert oplossiingen te zoeken, om goede relatie 

tussen partner en kinderen te bevorderen maar ook om conflicten te 
verminderen en controle te houden over het gezin, vaak bij start NSG: 
23 personen  

ROL VAN UITLEGGER 

- Zowel samen als apart van de rol van bemiddelaar: 23 personen 
- Gedrag ve gezinslid verklaren, verantwoorden, leermoment voor 

vaders (hen leren kinderen begrijpen, ermee om te gaan, gedrag 
corrigeren) 

 
Invloeden op deze rollen:  
 

- Verwachtingen en percepties over het ‘ideale gezin’ 
o Verlangen naar ‘kerngezin’ en overtuiging dat het verantwoordelijk is van de moeder om 

kwaliteitsvolle relaties te creëren tussen kinderen en partner 
o Om conflicten te vermijden: moeders controleren de interacties, maar laten daardoor niet altijd 

toe dat vaders toegang krijgen tot de kinderen  
o Ideaalbeeld over moederschap (‘intensive mothering’) en gezin ingegeven door maatschappelijke 

druk  
- Verwachtingen ivm de rollen van de partner 

o Vrij gender’typisch’: vader biedt financiële steun, emotionele steun bij moederscha, aanvuller als 
opvoeder, partner zijn  

- Ervaringen vd partner met gezin van herkomst en met kinderen 
o Redenen om vaders uit te sluiten in de opvoeding: de bedenkingen dat zijn eigen gezin van 

herkomst zijn gedrag en opvoeding negatief beïnvloedt, een gebrek aan ervaring en daardoor niet 
in staat is de kinderen te begrijpen  

- Tijdsverloop en ontwikkelingsfasen bij kinderen  
o Vooral bij jonge kinderen doel om te verzorgen en te beschermen! 
o Rol van beschermer neemt af met ouder worden van kind en langere relaties met stiefvader 

 
Cognities van ouders over het ouderschap in NSG 
 

- Fine & Kurdek (1994) 
o Drie soorten cognities:  

§ Percepties: hoe vaak meent men zelf bepaalde opvoedingsgedragingen te stellen 
§ Assumpties: veronderstellingen over hoe vaak ‘typische’ ouders bepaalde 

opvoedingsgedragingen vertonen 
§ Normen: hoe vaak zou men bepaalde opvoedingsgedragingen moeten stellen 



o Onderzoeksgroep:  
§ 115 biologische vaders en stiefmoeders 
§ 100 biologische moeders en stiefvaders 
§ Minstens 1 kind tussen 5 en 15 jaar 

o Conclusies:  
§ Biologische en stoefouders kunnen verschillende ‘script’ hebben over opvoeden 
§ Stiefouders die vinden dat ze evenveel betrokken zijn in de opvoeding als biologische ouders 

zijn meer tevreden over hun ouderrol  

5. Actuele thema’s mbt NSG 
 
5.1 Huisvesting 
 

- Belang van reële en een symbolische ruimte voor het kind 
o Kind: nood aan privéplekje (letterlijk of symbolisch) 

- Tekort aan voldoende grote woningen voor NSG 
- Probleem van domiciliëring kind bij ene of andere ouder  

o Vanaf 2016: geen domicilie: kind kan zich inschrijven in andere gemeente en ook van die 
voordelen in die gemeente genieten 

- Suggesties naar het beleid:  
o Meer mobiliteit in (sociale) huisvestingssector 
o Vergroten of renoveren van sociale woningen 
o Denken aan modulaire woningen  
o Belang van aantrekkelijke openbare ruimte: vb. park, speeltuin… 
o Systeem van dubbele adressen of twee domicilieadressen 

 
5.2 Een juridisch statuut voor de stiefouder 
 
Cf. Wetsvoorstel zorgouderschap 
 

- Pro 
o Stiefouder moet kunnen meebeslissen over ‘alledaagse’ dingen 
o Symbolische erkenning van de stiefouder 

- Contra 
o Verankering in wetten niet mogelijk wegens complexiteit NSG 
o Buiten spel zetten van biologische ouder 
o Zelfredzaamheid van NSG 

- Suggestie 
o Groot maatschappelijk deat op gang brengen, niet beperkt tot juristen  

 
 
 
 
 
 



5.3 Kansarmoede 
 

- Materiële toestand verschilt weinig van klassiek kerngezin 
- Pascale Jamoulle: de positie van de (stief)vader in kansarme gezinnen 
- Additieve logica in bevoorrechte milieus VS substitutielogica in kansarme milieus 
- Suggesties:  

o Debat over het al dan niet officieel samenwonen en vaststelling van het samenwonen door 
sociale dienst of wijkpolitie 

o Belang van hulpverleners die banden smeden tussen kansarme gezinnen en welzijnsdiensten  
 
5.4 Culturele verschillen  
 

- In veel culturen geldt de logica van de afstamming langs één lijn, meestal die van de vader 
- Geen individueel zelfbeschikkingsrecht 
- Suggesties:  

o Professionele dienstverleners moeten zich informeren in de culturele logica van de groepen 
migranten in ons land om de gepaste maatregelen te kunnen nemen en de gepaste hulp te 
kunnen bieden  

 
5.5 Het kind en zijn omgeving 
 

- School 
o School tussen twee vuren 
o School als neutrale, veilige plek  

- Suggesties 
o Informatie bieden aan scholen over ondersteuning van kinderen en over te vermijden situatie 
o Nadenken over systemen van informatieoverdracht 

- Hulpverlening 
o Rechter, bemiddelaar, therapeut 
o Gesprekken met kinderen: ‘verhaal’, ‘sleutelmoment’ 
o Belang van beroepsgeheim 

- Suggesties 
o Adequate gespreksmogelijkheden bieden 
o Aanmoedigen om in te gaan op bestaande therapeutische en educatieve aanbod 
o Gerechtelijke procedures voor het ondervragen van jongeren evalueren en herzien  

 
5.6 Het kind en zijn familie  
 

- Relatie met de grootouders of uitgebreide familie 
- Relatie met broers en zussen, halfbroers en -zussen, stiefbroers en -zussen 

 
 
 
 
 



Het eenoudergezin 

1. Definitie en diversiteit 
 

- Definitie in enge en in brede zin 
- Diversiteit in eenoudergezinnen door 

o Oorzaken en motieven van het eenouderschap 
o Kenmerken van de alleenstaande ouder 
o Kenmerken van de kinderen ten laste 
o Kenmerken van het gezin  

- Prevalentie (Koning Boudewijnstichting, 2014) 
o België: 19% van de gezinnen = eenoudergezinnen 
o De studie van 2008: 20,48% van alle gezinnen met kinderen in België een eenoudergezin is 

Vlaanderen: 15,74%, Brussel: 30,86%, Wallonië: 25,52% 
 

2. De ontwikkeling van kinderen in eenoudergezinnen 
 

- Deficit-model: kleine maar significante verschillen tussen kinderen in een- en tweeoudergezinnen 
o Kinderen in eenoudergezinnen meer gedrags- en emotionele problemen, gezondheidsproblemen, 

problemen op school  
- Kritiek om dit soort onderzoek:  

o Zie college echtscheiding 
o + verschillende definities van eenoudergezin 

 
Risico- en protectieve factoren voor de kindontwikkeling in eenoudergezinnen 
 
Factoren in gezinscontext 

- Ontstaan na ingrijpende levensgebeurtenis vb. overlijden ouder 
- Taakverzwaring van de ouder 
- Economische positie van het gezin vb. 1 inkomen  
- Maatschappelijke positie van het gezin  

 
Factoren in de opvoeding 

- ‘Minder’ opvoeden? 
- Verminderde gezagsfunctie: vijf verklaringen; 

o Number explanation: 1 ipv 2 ouders 
o Gender explanation: M/V ontbreekt à geen identificatiemogelijkheden  
o Gedrag ex-partner: gezag ondermijnen  
o Gevoel van incompetentie 
o Ouder-kindrelatie minder hiërarchisch: geen afstand, eerder gelijk  

- Afwezigheid van rolmodel 
- Opvoedingsonzekerheid 
- Nood aan steun  

o Is er sowieos! (ouders, partner, vrienden, school…) 



- Protectieve factoren (bij scheiding) 
o ‘Empowerment’ 
o Opvoeding 
o Afwezigheid conflict 
o Contact met niet-inwonende ouder 
o Goed voorbereid worden op nieuwe gezinssituatie 

- Gezinsysteem- en omgevingsfactoren 
o Contact & communicatie tussen ouders 
o Siblingrelaties 
o School  

- Individuele kenmerken van de ouders vb. pathologie 
- Individuele kenmerken van de kinderen  

 

3. Besluit 
 

- Nood aan optimalisering financiële beschermingsmaatregelen 
- Afstemming kinderopvang op specifieke noden van eenoudergezinnen 
- Specifieke opvoedingsondersteuning 
- Belang van mantelzorg (steun van de omgeving) 
- Specifieke aandacht voor deze groep kan paradoxaal effect hebben 
- Onderscheid maken tussen traditioneel VS niet-traditioneel gezin kan ook nuttig zijn 

 
 
 
 
 


