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Het gezinsrapport

In de loop van hun leven vormen de meeste mensen een gezin
met kinderen. Dit proces is echter met meer aarzelingen
omgeven dan vroeger. Gezinsvorming wordt uitgesteld,
kinderen worden later of in het geheel niet meer geboren en
eenmaal gevormde gezinnen worden vaker weer ontbonden.
Onder de  huishoudens stijgt het aandeel van de
alleenstaanden en daalt dat van de gezinnen met kinderen.

Dit rapport gaat niet alleen in op de vorming en ontbinding
van gezinnen, maar ook op de taakverdeling tussen mannen en
vrouwen, op deeltijdarbeid en het gebruik van
kinderdagverblijven, op de opvoedingsfunctie van de school
en op de kwaliteit van de gezinsopvoeding. 
Binnen het gezin is namelijk ook het nodige veranderd. Zo
zijn tegenwoordig in de meeste gezinnen met kinderen beide
ouders kostwinner. Slagen deze ouders erin hun
arbeidsverplichtingen en hun opvoedingstaak naar behoren te
combineren? 
Vormen, kort gezegd, individualisering en andere moderne
ontwikkelingen geen bedreiging voor het gezin? Zijn
hedendaagse ouders nog wel competente opvoeders? Op deze
vragen probeert Het gezinsrapport een antwoord te geven. 

Het rapport kwam voort uit een opdracht van het kabinet.
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VOORWOORD

Het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceert al sinds 1977 zijn Sociale atlas van
de vrouw, waarvan de laatste aflevering onlangs verscheen onder de subtitel
Veranderingen in de primaire leefsfeer (Cahier 141). In 1985 verscheen bij het
SCP het rapport Binding in vrijheid van H.M. Langeveld (Sociale en Culturele
Studie 6) en in 1988 werd een studie uitgebracht over eenoudergezinnen (Sociale
en Culturele Studie 9). Sinds 1990 verzorgt het SCP bovendien een periodieke
rapportage over de jeugd. Al deze publicaties hebben direct of indirect betrekking
op het onderwerp gezin. Het voorliggende 'Gezinsrapport' is echter de eerste SCP-
publicatie die exclusief op het gezin is gericht en ook de eerste publicatie waarin
dat onderwerp aan een brede benadering is onderworpen, zij het dat de studie, op
verzoek van de opdrachtgever, wel is toegespitst op gezinnen met kinderen.
Evenzeer op verzoek van de opdrachtgever heeft het onderzoek een verkennend
karakter gekregen. Dat wil zeggen dat het onderzoek eerder is gericht op het
signaleren van problemen dan op het verschaffen van oplossingen.
Beleidsaanbevelingen zijn in dit stadium van onderzoek prematuur.

Dit rapport biedt geen systematische inventarisatie van de talrijke regelingen en
voorzieningen die het bestaan van het gezin raken en stelt dus ook niet het pro-
bleem van de onderlinge samenhang van deze regelingen en voorzieningen aan de
orde. Dat zou een aparte studie vergen.

De opdracht tot het onderzoek ging, namens het kabinet, uit van de staatssecretaris
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aangezien deze opdracht een verzwaring
betekende van het lopende werkprogramma, heeft het SCP voor de uitvoering ervan
steun gezocht bij de Nederlandse Gezinsraad, die een bijdrage heeft geleverd aan de
hoofdstukken 4 en 7.

Prof. drs. A.J. van der Staay
(directeur)
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1  INLEIDING

C.S. van Praag

Bij brief van 21 mei 1996 verzocht het kabinet bij monde van de staatssecretaris
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan het Sociaal en Cultureel Planbureau
om een probleemverkennend onderzoek te verrichten naar het functioneren van het
gezin in de hedendaagse maatschappij. Daarbij ging het om de vraag of in een
periode van grote veranderingen "nog steeds wordt voldaan aan de voorwaarden,
die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van gezinnen in de samenleving
van vandaag". Onder gezinnen werden daarbij verstaan "leefeenheden van een of
meer volwassenen, die zorg dragen voor de opvoeding van een of meer kinderen".
De maatschappelijke veranderingen van demografische, economische en culturele
aard waarop de opdracht doelde, golden zowel het relationele systeem van het gezin
zelf als de maatschappelijke omgeving van het gezin.

De vraagstelling kan niet anders dan zinvol worden genoemd. De modernisering
van de samenleving grijpt, vooral via het proces van individualisering, in het
gezinsleven in. Het gezin staat niet simpelweg bloot aan individualisering als ware
dit een externe kracht; eerder is het zo dat de ontwikkelingen in het gezin de
belichaming zelf van het individualiseringsproces vormen. In het Sociaal en
Cultureel Rapport 1994 van het Sociaal en Cultureel Planbureau wordt het stand-
punt ingenomen dat de huidige fase waarin de individualisering is aangeland, in
grote lijnen kan worden uitgelegd als een overgang van het gezin naar het individu
als basiseenheid van de samenleving. Daarin vindt die individualisering
vermoedelijk ook haar grenzen, want het gezin doet zich voor als een onontkoom-
bare maatschappelijke realiteit.
Het is nog steeds de eenheid waarbinnen kinderen worden geboren en opgevoed.
Vanuit maatschappelijk perspectief voorziet het gezin daarmee in de functies
procreatie en socialisatie. Dat kinderen ook buiten gezinnen opgroeien, dat ook
andere instanties een aandeel in de opvoeding hebben en dat er steeds meer
huishoudens zijn zonder kinderen, doet daaraan weinig af. Het gezin is in deze
kernfunctie vooralsnog onvervangbaar.
Het gezin is daarnaast een affectieve eenheid. De leden bieden elkaar min of meer
vast gezelschap en daarmee voorziet het gezin in een algemeen menselijke behoefte
van bijzonder groot belang. Op dit punt is het gezin niet zonder concurrentie, maar
geen andere sociale eenheid biedt een dermate duurzame, intensieve, conditieloze
vervulling van deze behoefte. Voor kinderen is het gezin in dit opzicht essentieel. 
Voor de partners vormt het gezin daarbij ook nog een absorptiekader voor hun
seksuele energie.
Ten slotte is het gezin een consumptieve eenheid. Ook alleenstaanden zijn uiteraard
consumptieve eenheden en dat geldt eigenlijk tot op zekere hoogte voor alle
individuen - ook voor degenen die van een gezin deel uitmaken. Gewoonlijk zullen
echter in een gezin de belangrijkste bestedingsbeslissingen op gezinsniveau
plaatsvinden. Bij de aanwezigheid van jonge kinderen is dit zelfs onontkoombaar.
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Bij deze opsomming gaat het om maatschappelijke feiten, niet om wenselijkheden.
Op papier zijn andere oplossingen voor menselijke behoeften te bedenken en die
komen ook her en der voor. Ook in onze eigen maatschappij zijn tal van
afwijkingen van het gezinspatroon waarneembaar. Gedragingen, opvattingen en
verwachtingen verwijzen nochtans dwingend naar de dominantie van dat patroon.

Het feit dat het gezin als instituut niet direct zal bezwijken onder de druk van de
individualisering betekent niet dat het daarvan de repercussies niet ondervindt. In
hun aarzelingen om een gezin te vormen en hun bereidheid dit weer te ontbinden,
tonen individuen hun toegenomen reserve ten aanzien van het gezin. De behoeften
van individuele autonomie en van een duurzame vereenzelviging met anderen laten
zich kennelijk niet zonder meer verzoenen. Gezinsvorming heeft meer dan vroeger
trekken gekregen van een individueel optimaliseringsproces, waarin de maatschap-
pelijke dwang als factor is komen te ontbreken. Dat afhankelijke kinderen als sub-
ject nauwelijks deel hebben aan dit optimaliseringsproces heeft zijn problematische,
om maar niet te zeggen tragische, kant.

De individualisering omvat de emancipatie van de vrouw. Het gezin kent niet meer
een vanzelfsprekende taakverdeling tussen de partners. Man en vrouw moeten het
kostwinnerschap, alsmede de zorg voor de huishouding en de opvoeding van de
eventuele kinderen onderling verdelen op hun eigen manier. Ook hierin ligt een
optimaliseringsproces, waarin inkomensverwerving, individuele ontplooiing en
ouderlijke verantwoordelijkheden de afwegingselementen vormen, binnen de rigide
voorwaarde dat tijd maar één keer besteed kan worden. De maatschappelijk
dynamiek uit zich op dit punt ten volle in het gezinsleven. De maatschappelijke en
individuele arrangementen die zich hier aftekenen, lijken van voorlopige aard.

Er is dus reden om bij tijden na te gaan hoe het gezin zich tegen deze achtergrond
van turbulentie gedraagt.

Het SCP heeft voor dit rapport geen speciaal onderzoek naar het gezin verricht,
maar maakt gebruik van bestaande publicaties en databestanden. Het rapport is
omvangrijker dan aanvankelijk voorzien, maar kan toch, de titel getrouw,
beschouwd worden als een 'verkenning', in zoverre de resultaten van de studie
terughoudend worden gepresenteerd. Stoutmoedige aanbevelingen voor het beleid
lagen niet in de opzet en worden dan ook niet gegeven. Het rapport vangt aan met
een demografische inleiding, waarin de gezinsvorming aan de orde komt (hoofd-
stuk 2). Vervolgens worden de verdeling van arbeid en zorg binnen gezinnen en de
faciliteiten ten dienste van deze verdeling belicht (hoofdstukken 3 en 4). Een apart
hoofdstuk is gewijd aan de financiële repercussies van gezinsvorming (hoofd-
stuk 5). Een volgend hoofdstuk wordt in beslag genomen door het voornaamste
grensvlak tussen gezin en maatschappij, te weten dat tussen gezin en onderwijs
(hoofdstuk 6). Ten slotte valt de aandacht op de wijze waarop het gezin zich van
zijn opvoedingstaak kwijt (hoofdstuk 7). Aan het eind van elk van de genoemde
hoofdstukken is een samenvatting opgenomen. In hoofdstuk 8 worden de bevin-
dingen van het rapport nogmaals samengevat, maar deze samenvatting is verder
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gecomprimeerd en uitsluitend gericht op droge feiten. Een korte reflectie op de
maatschappelijke problemen die achter de feiten schuilgaan, vindt plaats in een
afzonderlijke paragraaf (§ 8.3), getiteld 'Slotbeschouwing'.

Een systematische inventarisatie en evaluatie van de talrijke regelingen en voor-
zieningen die gezin en opvoeding omringen, is in dit rapport niet ondernomen. Een
dergelijke beleidsanalyse zou bijzonder veel ruimte vergen en bovendien vragen
oproepen naar de samenhang in het systeem, naar de merites van de beleidsstruc-
tuur en naar de wenselijkheid van een eventuele versterking daarvan. Deze vragen
zouden zich verwijderen van de analyse van maatschappelijke trends en hun
gevolgen, die in dit rapport centraal staan. Een aantal voorzieningen die een
bijzondere relevantie hebben als 'omgeving' van het gezinsbestaan komen
desalniettemin aan de orde. Voorbeelden zijn het reeds genoemde onderwijs, de
kinderbijslag en de faciliteiten die het opvoeders van kinderen vergemakkelijken
zich ook op de arbeidsmarkt te bewegen.

Aan het rapport werkten diverse auteurs mee, waaronder een tweetal externe. Deze
laatsten leverden hun bijdrage in het kader van een samenwerkingsrelatie die het
SCP ten behoeve van dit rapport aanging met de Nederlandse Gezinsraad. 
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2  DEMOGRAFIE

C.S. van Praag

2.1 Huishoudens en gezinnen

De begrippen 'huishouden' en 'gezin' verwijzen naar verschijnselen die zozeer deel
uitmaken van de dagelijkse realiteit dat gewoonlijk noch in wetenschappelijke,
noch in beleidsmatige beschouwingen een punt wordt gemaakt van de begripsom-
schrijving. Zo wordt gemakkelijk over het hoofd gezien dat de precieze betekenis
van deze verschijnselen wisselt met de periode waarin zij gebruikt worden en naar
het standpunt van de gebruiker. In het verleden waren de volkstellingen veelal
aanleiding tot een begripsbezinning. Volgens Ploegmakers en Van Leeuwen (1985)
werd het begrip 'huishouden' geïntroduceerd bij de Volkstelling 1947 en had het
betrekking op 'alle groepen van twee of meer personen die in huiselijk verkeer met
elkaar samenwonen, ongeacht de aard van de onderlinge relatie tussen de samen-
wonende personen'. Een gezin moest behalve aan deze eis van samenwoning ook
voldoen aan de eis van 'bloedverwantschap tussen de leden of verwantschap door
huwelijk of adoptie' (Ploegmakers en Van Leeuwen 1985: 1). Bedoeld werd
overigens bloedverwantschap in de eerste graad. In 1960 werd de definitie van
huishouden gepreciseerd. De leden moesten 'in huiselijk verkeer samenwonen en
een gemeenschappelijke huishouding voeren (onder één dak wonen, gezamenlijk de
hoofdmaaltijd gebruiken en een gezamenlijke woonkamer hebben)' (Ploegmakers
en Van Leeuwen 1985: 2). Daarnaast werd, niet geheel logisch, het begrip 'alleen-
staande' gedefinieerd als een 'bijzondere vorm van huishouden bestaande uit één
persoon'. Het begrip 'gezin' bleef in essentie hetzelfde. Het huishouden is in elk
geval de voornaamste statistische teleenheid. In verreweg de meeste gevallen omvat
dit huishouden een enkel gezin of een alleenstaande. Er zijn echter samenwoningen
van meer complexe aard, die combinaties van gezinnen of combinaties van
gezinnen en alleenstaanden vertegenwoordigen. Het gezin is in deze gevallen geen
huishouden, maar maakt er deel van uit. Daarnaast zijn er samenwoningen van niet
door huwelijk of ouderschap verbonden individuen. Deze laatste huishoudens
worden niet als gezinnen beschouwd, althans niet in de terminologie van het CBS.
Uitzondering vormen samenwonende paren met kinderen die door de man erkend
worden (CBS 1996c: 31)

Officieel kan een gezin dus zijn: een echtpaar met een of meer kinderen, een echt-
paar zonder kinderen, een vader met een of meer kinderen of een moeder met een
of meer kinderen.
Deze gezinnen kunnen hun woonverblijf en hun huishouding delen met anderen,
maar die anderen maken geen deel uit van het gezin, ook niet bijvoorbeeld als zij
de vaste partner zijn van het gezinshoofd. In deze opvatting is een ongehuwd
samenwonend paar dus geen gezin, ook niet als daarin kinderen worden opgevoed.
Deze opvatting van het begrip 'gezin' staat echter onder druk van de maatschappe-
lijke ontwikkelingen. De duurzame ongehuwde samenwoning van man en vrouw is
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dermate frequent geworden en is dusdanig geaccepteerd als alternatief voor het
huwelijk, dat het ontbreken van de huwelijkse band voor weinigen een reden vormt
om deze huishoudensvorm niet als gezin te betitelen, als tenminste aan de voor-
waarde is voldaan dat er kinderen bij zijn betrokken. Ontbreken deze kinderen, dan
beschouwen velen dit huishouden niet als een gezin, zelfs al is de huwelijkse band
tussen man en vrouw wel aanwezig. Dit blijkt uit een telefonische enquête van de
Nederlandse Gezinsraad onder ruim 100 gezinnen met kinderen. Uit diezelfde
enquête blijkt ook dat de bevolking in het algemeen een ruime bereidheid heeft om
van het standaardgezin afwijkende samenlevingsvormen als gezin te beschouwen,
zo lang de opvoeding er maar een rol in speelt (zie tabel 2.1). In dit opzicht komen
de opvattingen van de bevolking dus overeen met de kabinetsdefinitie, die de term
'gezin' reserveert voor "elk leefverband van één of meer volwassenen die
verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en opvoeding van één of meer
kinderen" (Van der Avort et al. 1996: 5).

In dit rapport wordt geen keuze gemaakt voor een bepaalde opvatting van het
begrip 'gezin'. Als gesproken wordt over een gezin in de kabinetsdefinitie, zal dit
vaak worden aangeduid door de ondubbelzinnige term 'huishouden met kinderen'.
Het is evenwel niet gewenst om een gewoon woord als 'gezin' stelselmatig te
vermijden. De lezer zal dan ook de term 'gezin' regelmatig tegenkomen. Waar deze
term wordt gebruikt, zal uit de context blijken welk type huishouden wordt bedoeld.

Tabel 2.1 Percentage van de respondenten dat diverse samenlevingsvormen als gezin aanduidt

een vrouw en een man die getrouwd zijn, met kinderen 100
een vrouw en een man die samenwonen, met kinderen 96
twee mannen die samen met een pleegkind in een huis wonen 81
gescheiden vrouw die met haar zoontje samen in een huis woont 79
twee vrouwen die samen met de dochter van een van de vrouwen in een
huis wonen 79
een man en een vrouw die getrouwd zijn, zonder kinderen 56
een vrouw en een man die samenwonen, zonder kinderen 43
drie samenwonende broers 39
man en vrouw, gescheiden, waarvan het zoontje nu bij de vader woont 38
een vader die twee dagen per week voor zijn dochter zorgt 37

Bron: Van der Avort et al. (1997)

In tabel 2.2 is een aantal gegevens met betrekking tot het verschijnsel huishoudens
samengevat. In enkele decennia blijkt een aanzienlijke verandering in de verdeling
naar type te zijn opgetreden.
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Tabel 2.2 Huishoudens, naar samenstelling (in procenten, tenzij anders vermeld)

1960 1971 1981 1985 1990 1995
alleenstaanden 12 17 22 27 29 31
eenoudergezinnen 5 5 6 7 7 5
gehuwde paren zonder kinderen 22 23 25 22 2322
niet-gehuwde paren zonder
kinderen . . 4 5 6 8
gehuwde paren met kinderen 56 52 43 38 35 31
niet-gehuwde paren met
kinderen . . 1 1 1 2
overige  5 4 1 1 1 0
(totaal gezinnen met kinderen) (61) (57) (50) (46) (43) (38)
totaal aantal huishoudens x 1.000
(= 100%) 3.130 3.990 5.111 5.565 5.955 6.516
gemiddelde huishoudensgrootte 3,56 3,21 2,76 2,58 2,44 2,34

Bron: CBS: Volkstellingen, WBO's en diverse afleveringen van de Maandstatistiek van de bevolking

Sinds 1960 is het aandeel van de alleenstaanden in het totaal van alle huishoudens
met een factor 2,5 omhooggegaan. Sinds 1981 steeg dit aandeel met een factor
1,41. Het aandeel van de alleenstaanden onder de 65 jaar steeg sinds 1981 zelfs met
een factor 2 (niet in tabel 2.2 vermeld). Daarentegen daalde het aandeel huishou-
dens met kinderen van 55% van alle huishoudens in 1960 naar 37% in 1995.
Niet-gehuwde paren met kinderen maken van deze gezinnen intussen een kleine,
maar groeiende minderheid uit van tegen de 5%. In tegenstelling tot wat vaak
gedacht wordt, bleef het aandeel van de eenoudergezinnen in de beschouwde
periode bijna constant, namelijk ongeveer 5% van alle huishoudens. In 1995 was
bijna 13% van alle huishoudens met kinderen een eenoudergezin. Het gaat daarbij
om alle eenoudergezinnen, ook die waarin slechts meerderjarige kinderen voor-
komen. Worden (anders dan in tabel 2.2) alleen eenoudergezinnen met minder-
jarige kinderen in aanmerking genomen, dan daalt hun aandeel naar bijna 3% van
alle huishoudens en naar 10% van alle gezinnen met kinderen. Van alle 0-17-jari-
gen verbleef in 1994 9% in een eenoudergezin. De aard van die eenoudergezinnen
veranderde wel. Als het gaat om eenoudergezinnen met minderjarige kinderen, dan
gelden de volgende cijfers: in 1971 was nog 47% van deze eenoudergezinnen het
gezin van een weduwe of weduwnaar, terwijl in 35% van de gevallen scheiding aan
de basis lag van het eenoudergezin. Bij de aanvang van 1994 was nog slechts 10%
van de eenoudergezinnen het gezin van een weduwe of weduwnaar, terwijl het
percentage door scheiding ontstane eenoudergezinnen was opgelopen tot 68. De
ontwikkeling is een uitvloeisel van de toegenomen levensverwachting en de grotere
scheidingsfrequentie. In dezelfde periode nam het aandeel van de eenoudergezin-
nen waarvan het hoofd nooit gehuwd was geweest toe van 9% tot 23% (Niphuis-
Nell 1997: hoofdstuk 4). De stijging van het aandeel ongehuwde hoofden van
eenoudergezinnen weerspiegelt een algemene tendentie tot uitstel van het huwelijk,
waarover later meer.

De niet-gehuwde samenwoners kunnen al dan niet homoseksueel zijn. Het CBS
schat het aantal homoseksuele samenwoningen op ruim 20.000, waarvan het in drie
vijfde van de gevallen gaat om mannen. De helft van deze samenwoningen wordt
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gevonden in de vier grote steden (Croes 1996).

Het traditionele gezin bestaande uit een gehuwd paar met kind(eren) omvatte in
1995 dus nog slechts 31% van alle huishoudens. Wordt alleen gerekend met
meerpersoonshuishoudens (dus blijven de alleenstaanden buiten beschouwing), dan
vormden huishoudens met kinderen 55% van het totaal. Dat valt af te lezen uit
tabel 2.3, die een frequentieverdeling biedt van feitelijk in huishoudens aanwezige
kindertallen.

Tabel 2.3 Meerpersoonshuishoudens naar leeftijd van het hoofd en aantal kinderen, 1981 en 1994
(in procenten en gemiddelden)

aantal kinderen gem. gem. per huish.
 met kinderen.

0 1 2 3 4+
1981

hoofd tot 30 jaar 60 23 14 2 1 0,60 1,50
hoofd 30-44 jaar 14 17 47 16 5 1,83 2,14
hoofd $45 jaar 45 23 17 9 6 1,12 2,03
totaal 36 21 28 10 5 1,30 2,03

1994
hoofd tot 30 jaar 71 8 9 2 0,43 1,47
hoofd 30-44 jaar 23 20 39 14 4 1,57 2,04
hoofd $45 jaar 55 23 16 4 2 0,77 1,69
totaal 45 22 23 8 2 1,02 1,85

Bron: CBS (WBO'81 en '93/'94) SCP-bewerking 

Het percentage meerpersoonshuishoudens met kinderen is tussen 1981 en 1994
aanzienlijk gedaald; het gemiddelde kindertal in deze huishoudens eveneens. Deze
ontwikkeling is in elk van de onderscheiden leeftijdsklassen waar te nemen.
Worden alleen huishoudens met kinderen in aanmerking genomen, dan blijkt deze
daling wat minder uitgesproken te zijn. Een deel van het effect berust dan ook op
uitstel van procreatie, waarover later meer. De tabel geeft geen goed inzicht in het
uiteindelijk bereikte kindertal per gezin, omdat een deel van de gezinnen nog niet
voltooid, is terwijl een ander deel alweer is geslonken door het vertrek van de
kinderen uit het ouderlijk huis. Het gaat in tabel 2.3 feitelijk om met de ouder(s)
samenlevende kinderen en niet om ooit in het gezin geboren kinderen.

De hiervoor gesignaleerde ontwikkelingen zetten zich naar de verwachting van het
CBS in de toekomst voort. Volgens de middenvariant van de jongste CBS-huishou-
densprognose (De Jong 1997) zal het aandeel van de alleenstaanden in het totaal
van de huishoudens tussen 1995 en 2015 oplopen van 31% tot 40%. Het aandeel
van de gezinnen met kinderen (CBS-definitie) daalt in dezelfde periode van 37%
naar 31% van de huishoudens of, als alleen tweeoudergezinnen in aanmerking
worden genomen, van 33% naar 27%. Het aandeel van de eenoudergezinnen zakt
een weinig. Het verschijnsel 'ongehuwd samenwonen' neemt verder toe: van 14%
van alle paren in 1995 tot 24% in 2015. Het aandeel van de kinderloze huishoudens
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stijgt verder: van 45% van alle meerpersoonshuishoudens in 1995 naar 48% in
2015. De verdeling van de huishoudens met kinderen naar het aantal van deze
kinderen ondergaat daarentegen vrijwel geen verandering. Het gemiddelde kinder-
tal per huishouden loopt dus terug, het gemiddelde kindertal per huishouden met
kinderen blijft ongeveer hetzelfde.

2.2 Relatievorming

In de eerste drie decennia na de Tweede Wereldoorlog was de populariteit van het
huwelijk groot. Het was de algemeen verkozen samenlevingsvorm, die bovendien
op steeds jongere leeftijd werd aangegaan. In het midden van de jaren zeventig is
deze situatie zich gaan wijzigen. Het huwelijk is nog steeds veruit de meest
voorkomende wijze waarop gezinnen gevormd worden, maar steeds vaker komt dit
huwelijk pas tot stand na een of meer ongehuwde-samenwoningsrelaties, soms pas
wordt het gesloten na de geboorte van een kind en soms wordt het ook dan niet
meer gesloten. De gemiddelde leeftijd van huwelijkssluiting is in de loop van de
tijd gestegen (zie tabel 2.4). Dat dit verschijnsel zich in tal van Europese landen
heeft voorgedaan, wordt getoond in de internationale bijlage bij dit hoofdstuk
(tabellen B2.1 en B2.2).

Tabel 2.4 Gemiddelde leeftijd bij sluiting van het eerste huwelijk, naar geslacht en jaar van
huwelijkssluiting, 1960-1995

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

mannen 26,8 25,8 24,8 25 25,5 26,6 28,2 29,7
vrouwen 24,5 23,5 22,9 23 23,2 24,4 25,9 27,3
Bron: CBS

Retrospectief blijkt de ongehuwde samenwoning vaak een voorstadium van het
huwelijk. Steeds meer echter is deze samenlevingsvorm een duurzaam alternatief
voor het huwelijk. Het eertijds bestaande monopolie van het huwelijk is aangetast
door het complex van factoren dat gezamenlijk wel wordt aangeduid als 'moderni-
sering'. Toegespitst op de sfeer van intermenselijke relaties wordt dit modernise-
ringsproces vaak aangeduid als 'individualisering'. Individualisering omvat
verschillende aspecten: structurele, institutionele en culturele. Het traditionele
huwelijk was de verbindingsschakel tussen individu en samenleving. De rol-
verdeling tussen de partners was daaraan dienstig. De man trad als externe
vertegenwoordiger en kostwinner van het gezin op, terwijl de vrouw de zorg voor
huishouden en kinderen voor haar rekening nam. De stringente rolverdeling tussen
beide partners impliceerde dat zij niet als individu, maar als lid van een kleine col-
lectiviteit, te weten een gezin, aan de samenleving deelnamen. De vrouw, zeker de
vrouw met kinderen, participeerde slechts via haar kostwinner in het economisch
leven en was daarmee van hem afhankelijk. Deze structurele bestaansredenen zijn
aan het huwelijk grotendeels, maar zeker nog niet helemaal, ontvallen. Voorts zijn
de waarden die het huwelijk als instituut omgaven, in dit proces van individua-
lisering in beweging gekomen. Uit opinieonderzoek (zie § 3.4) blijkt dat het huwe-



18

lijk als bron van menselijk geluk lang niet meer die vanzelfsprekendheid heeft van
weleer en dat de acceptatie van de ongehuwde samenwoning en van het alleenstaan
vrij algemeen is geworden. Dat geldt tot op grote hoogte zelfs in het geval dat
mensen kinderen willen grootbrengen zonder daarbij een huwelijk aan te gaan.
Ongehuwd samenwonen nam in de jaren tachtig stormachtig toe. Van de vrouwen
geboren in de jaren 1950-1954 had op 27-jarige leeftijd ooit een kwart ongehuwd
samengewoond; van de vrouwen geboortig uit de jaren 1960-1964 was dat, even-
eens op 27-jarig leeftijd, meer dan de helft. Een groot deel van deze samenwonin-
gen wordt, zoals gezegd, uiteindelijk met een huwelijk bezegeld, maar in een vrij
groot en toenemend deel van de gevallen blijft dit huwelijk langdurig, zo niet
definitief uit. De numerieke verhouding tussen beide categorieën laat zich tot op
zekere hoogte afleiden uit het onderzoek Gezinsvorming van het CBS uit 1993.
Zoals tabel 2.5 laat zien, is van de vrouwen die op jeugdige leeftijd ongehuwd gaan
samenwonen, acht jaar later de meerderheid gehuwd. De geboorte van een kind is
hiertoe vaak de aanleiding.

Tabel 2.5 Aantal jaren dat ligt tussen begin samenwoning en huwelijk, naar leeftijd waarop en
periode waarin samenwoning begint, 20-29-jarige samenwonende vrouwen (in procenten)

leeftijd periode 1 jaar 2 jaar 3 jaar 8 jaar 10 jaar 15 jaar (n)
20-24 jaar 1970-1974 21 42 58 67 72 73 (78)

1975-1979 15 36 47 63 65 (172)
1980-1984 16 29 40 (309)
1985-1989 14 28 39 (332)

25-29 jaar 1980-1984 23 33 38 64 (66)
1985-1989 5 23 33 (91)

Bron: CBS (1994: 45)

Uit tabel 2.5 laat zich tevens afleiden dat in de jongere samenwoningscohorten de
neiging tot een huwelijkse bekrachtiging van de samenwoning afneemt. Volgens
het onderzoek waaraan tabel 2.5 is ontleend, betekent dit niet dat een huwelijk
helemaal niet meer wordt gesloten, maar veeleer dat langer uitstel daarvan wordt
gezocht. De grote meerderheid van de ongehuwd samenwonenden heeft op langere
termijn nog steeds trouwplannen (CBS 1994: 46). Deze afnemende, maar nog
steeds overwegende voorkeur voor het huwelijk zal voornamelijk op symboliek
drijven. De voordelen van het huwelijk als juridisch contract zijn niet groot meer.
Ook als er kinderen zijn, kunnen rechten en plichten van de partners op andere
wijze worden vastgelegd. (Niphuis-Nell 1997: hoofdstuk 9).

Niet alleen het huwelijk wordt uitgesteld, ook de ongehuwde-samenwoningsrelatie
wordt thans op latere leeftijd aangegaan. Een toenemend aandeel van de jongen
begint zijn zelfstandige wooncarrière niet meer samen met een partner, maar als
alleenstaande. Deze ontwikkeling wordt aangegeven in tabel 2.6, die laat zien dat,
naarmate de onderzoeksperiode recenter is, jongeren zich vaker na vertrek uit het
ouderlijk huis als alleenstaande vestigden.
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Tabel 2.6 Huishoudensvorm bij zelfstandigwording, naar periode waarin dit gebeurde (in procenten)

1951-19 1956-196 1961-196 1966-197 1971-19 1976-19 1981-198 1986-199
55 0 5 0 75 80 5 0

alleenstaand 15,2 16,7 19,3 24,7 26,4 31,6 33,4 36,3
ongehuwd
samenwonend 1,3 1,7 1,9 3,0 6,6 14,6 23,2 29,5
gehuwd 78,4 76,5 73,8 67,5 62,2 47,4 36,6 26,9
samen met
anderen 5,0 5,1 5,0 4,8 4,9 6,4 6,8 7,3

Bron: CBS (WB0'93/'94) SCP-bewerking

Terwijl in de jaren vijftig niet meer dan ruim 15% het ouderlijk gezin zonder tus-
senstap verwisselde voor een zelf gesticht huishouden, geldt dat aan het eind van de
jaren tachtig voor niet meer dan ruim een kwart.

De opmars van de 'alleenstand' betekent niet dat nu een groot enthousiasme voor
het duurzaam alleen wonen is ontstaan. Van de 18-34-jarigen alleenstaanden die in
1993 werden onderzocht, ambieerde slechts een miniem percentage deze status als
eindpunt. Wel wilde een aanzienlijke minderheid van ongeveer 30% van de alleen-
staande mannen en 40% van de alleenstaande vrouwen voorlopig alleen blijven
wonen. Onder de 35-42-jarigen kozen relatief velen voor deze optie, maar ook van
deze groep zou toch nauwelijks meer dan 10% definitief als alleenstaande door het
leven willen gaan (CBS 1994).

Figuur 2.1 Gerealiseerde en voorgenomen samenwoningen bij vrouwen, 18-42-jarigen, 1993 (in
procenten)

Bron: CBS (OGV'93)
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Grootschalig onderzoek onder jongeren bevestigt de samenwoningsvoorkeur van de
generatie die thans de relatiemarkt betreedt of dat binnenkort zal doen (Van den
Akker et al. 1992). Van de scholieren uit het voortgezet onderwijs zegt 89% later te
willen trouwen, meestal na een periode van ongehuwde samenwoning. Van
diezelfde scholieren wil 92% kinderen hebben, waarvan bijna driekwart opteert
voor een twee- of driekindergezin en slechts 6% het aantal kinderen tot één wil
beperken (Scholierenonderzoek 1996).

Ook als de bezegeling van samenwoningsrelaties door een huwelijk wat minder
optreedt, is de exclusieve tweerelatie met kinderen, dus een samenlevingsvorm die
naar zijn essentie met het gezin, in welke definitie dan ook, overeenkomt, nog
steeds het uiteindelijk doel van een groot deel van de daarover ondervraagde
jongeren en lijkt duurzame alleenstand of een LAT-relatie geen serieuze
concurrent. Het is overigens niet waarschijnlijk dat het gezinsideaal in die extreme
mate wordt gerealiseerd. Teleurstellingen of nuchtere calculaties zullen de
verwezenlijking niet zelden in de weg staan.

2.3 Ontbinding van relaties

De meeste huwelijken eindigen door het sterven van een der partners. In de jaren
vijftig en zestig gold dit nog voor meer dan 85% van de toen eindigende huwelij-
ken, terwijl minder dan 15% zijn einde vond in scheiding. Van de huwelijksontbin-
dingen in 1995 had 63% plaats door sterfte van een der partners en 37% door
scheiding (Prins en Verhoef 1996). Per 1.000 bestaande huwelijken waren er in de
jaren vijftig en zestig jaarlijks ongeveer 3 echtscheidingen en in de jaren negentig
reeds meer dan 10. De uiteindelijke kans op echtscheiding is een samenvattend
cijfer, waarin de huwelijksduurspecifieke echtscheidingscijfers van elk peiljaar zijn
getotaliseerd. Het geeft de kans aan dat een huwelijk, gegeven de echtscheidings-
cijfers van het moment, ergens in zijn looptijd zal stranden. Deze kans is in de loop
van de tijd aanmerkelijk gestegen en bedraagt in 1994 ongeveer een derde
(tabel 2.7). Een dergelijke ontwikkeling heeft ook in andere Europese landen
plaatsgevonden (zie de bijlage bij dit hoofdstuk, tabel B2.3). Daarbij valt op dat de
vanouds lage Nederlandse scheidingskans nog steeds laag is in vergelijking met
andere West- en Noord-Europese landen.

Tabel 2.7 Ontbinding van relaties, 1960-1994 (kerncijfers)

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1994

echtscheidingen per jaar (x 1.000) 5,7 6,2 10,3 20,1 25,7 34,0 28,4 36,2
echtscheidingen per 1.000 bestaande
huwelijken 2,2 2,2 3,3 8,0 7,5 9,9 8,1 10,2
uiteindelijke kans op echtscheiding 7,8 8,1 12,2 19,3 23,9 32,2 28,1 33,5
aandeel van de echtscheidingen waarbij
minderjarigen betrokken zijn 63,0 65,0 65,7 65,9 59,6 60,4 51,6 53,8
jaarlijks aantal huwelijksontbindingen door
verweduwing (x 1.000) 41,6 48,8 55,0 56,8 55.8 57,4 57,4 58,4
Bron: CBS, Statistische zakboeken, c.q. Jaarboeken
In overeenstemming daarmee is ook het aantal kinderen dat betrokken was bij
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echtscheiding door de jaren gestaag opgelopen. Hierover verschaft tabel 2.8 nadere
informatie. Deze tabel loopt evenwel slechts tot de jaren negentig, omdat sindsdien
de meerderjarigheidsgrens is verschoven van 21 naar 18 jaar. Vanaf 1990 ligt het
aantal kinderen onder de 18 jaar dat een echtscheiding van de ouders meemaakt op
ongeveer 25.000 per jaar. 

Tabel 2.8 Aantal kinderen jonger dan 21 jaar betrokken bij echtscheiding, naar periode waarin
echtscheiding plaatsvond

x 1.000 per 1.000 kinderen

1960-1964 38,8 1,7
1965-1969 51,9 2,1
1970-1974 97,5 4,1
1975-1979 137,3 5,8
1980-1984 135,5 6,0
1985-1989 158,4 7,6
Bron: CBS (1996d)

De kans dat kinderen met een echtscheiding van hun ouders worden geconfron-
teerd, is navenant gegroeid. Voor kinderen van wie de ouders in 1950 zijn
getrouwd, bedroeg die kans 5%, voor kinderen van wie de ouders in 1960 zijn
getrouwd 12% en voor kinderen met in 1970 gehuwde ouders naar verwachting
17% (De Graaf 1996). Het totale aantal kinderen dat bij een gescheiden ouder
woont, bedroeg in 1993 268.000. Deze kinderen verbleven ofwel in een eenouder-
gezin of in een ouder/stiefoudergezin. Daarbuiten zijn er uiteraard veel meer
personen die ooit de echtscheiding van hun ouders hebben meegemaakt. De
gevolgen van deze gebeurtenis voor de betrokken personen worden besproken in
hoofdstuk 7.

De hiervoor gepresenteerde gegevens over relatieontbinding hebben betrekking op
huwelijken. Ook bij samenwoningen vindt echter frequent ontbinding van de relatie
plaats. Op basis van het onderzoek Gezinsvorming wordt het aantal ongehuwde-
samenwoningsontbindingen in 1993 op 40.000 geschat, tegenover een aantal
echtscheidingen van ongeveer 30.000 (Manting en Post 1995). Tabel 2.9 laat zien
dat de scheidingskans in ongehuwde-samenwoningsrelaties vele malen hoger is dan
in huwelijken. Zouden ook ongehuwde samenwoningen in de statistiek van
relatieontbindingen zijn opgenomen, dan was de groei in het aantal scheidingen
dus nog veel steiler geweest.
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Tabel 2.9 Scheiding bij vrouwen, naar relatievorm, duur van de relatie en leeftijd bij relatiesluiting
voor relaties aangegaan in de periode 1980-1984 (in procenten)

20-24 jaar 25-29 jaar

scheiding binnen 3 scheiding binnen 8 scheiding binnen 3 scheiding binnen 8
jaar jaar jaar jaar

gehuwd 2 7 1 10
ongehuwd 14 25 12 24

Bron: Manting (1994a)

Voor het aantal bij scheiding van de ouders betrokken kinderen heeft dit echter
weinig betekenis, omdat kinderen in huishoudens van ongehuwde samenwoners
weinig voorkomen. 

Van de ongeveer 180.000 eenoudergezinnen waarin ten minste één kind van onder
de 18 jaar aanwezig is, heeft 68% zijn oorsprong gevonden in echtscheiding, terwijl
10% door verweduwing is ontstaan. De overige eenoudergezinnen zijn ontstaan bij
ongehuwden (zie nogmaals § 2.1).

De vraag is of het aantal bij scheiding betrokken kinderen weer gaat dalen. Op
grond van het feit dat huwelijken steeds meer worden voorafgegaan door een of
meer samenwoningen, die als proefperiode kunnen fungeren voor een uiteindelijk
duurzame relatie waarin kinderen worden genomen, is zulks aannemelijk. Een
dergelijk filteringsproces vindt vermoedelijk ook wel plaats, maar uit de cijfers
omtrent de scheidingsfrequentie bij huwelijken die worden gesloten na een
samenwoningsrelatie, valt het niet op te maken. Integendeel! De scheidings-
frequentie is bij die huwelijken juist hoger dan bij de onmiddellijk gesloten
huwelijken. Die laatste huwelijken zijn echter steeds meer voorbehouden aan een
traditioneel ingestelde bevolkingscategorie. De relatieve stabiliteit van die
traditionele huwelijken zou dus kunnen berusten op een selectieproces in de groep
van deelnemers en niet op de stabiliserende werking van de experimenteerperiode.
De instabiliteit van de huwelijken gesloten na een niet-huwelijkse samenwoning,
zou vermoedelijk zonder een dergelijk voorafgaand stadium, nog groter zijn
geweest. De mogelijkheid dat het verschijnsel niet-huwelijkse samenwoning
uiteindelijk een dempend effect heeft op de scheidingsfrequentie in huwelijken met
kinderen mag niet worden uitgesloten (Manting 1994b).

Over de gevolgen van echtscheiding voor de betrokkenen, in het bijzonder de
kinderen, bestaat een omvangrijke literatuur. In hoofdstuk 7 wordt op dit onder-
werp ingegaan. Een van deze gevolgen is op zichzelf demografisch van aard.
Kinderen van gescheiden ouders verlaten vroeger het ouderlijk huis, gaan jonger
samenwonen en verbreken vaker hun eigen relaties dan kinderen uit tweeouder-
gezinnen. Zij staan wat gereserveerder tegenover de zegeningen van het huwelijk
(De Graaf 1996).
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2.4 Geboorten

Het aantal geboorten is afhankelijk van de leeftijdsopbouw en van de leeftijds-
specifieke vruchtbaarheid van de bevolking. Deze laatste factor hangt weer samen
met de 'spacing' van geboorten over de vruchtbare periode. Het geboortecijfer en de
vruchtbaarheid kunnen vrij sterk fluctueren over de jaren zonder dat het uiteinde-
lijk per vrouw gerealiseerde kindertal daarvan invloed ondergaat. Tabel 2.10 geeft
een aantal kerncijfers over het krijgen van kinderen. Deze tabel laat allereerst zien
dat het geboortecijfer sinds 1960 is afgenomen. De steeds ruimere beschikbaarheid
van betrouwbare voorbehoedmiddelen vormt daarvoor een belangrijke verklaring,
die overigens hand in hand gaat met een verschuivende maatschappelijke norm
aangaande het wenselijke kindertal. Grote gezinnen werden steeds meer tot
uitzondering.

 
Tabel 2.10 Kinderen krijgen, 1960-1995 (kerncijfers)

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

aantal geboorten (x 1.000) 239 245 239 178 181 178 196 191
waarvan buiten echt (%) 1,4 1,9 2,1 2,2 4,1 8,3 11,4 15,7

gemiddelde leeftijd moeder bij
geboorte 1e kind . . 24,3 25,0 25,6 26,5 27,5 28,5
aandeel moeders van 35 jaar en
ouder bij de geboorte van 1e
kinderen (%) . . . 1,7 1,7 3,4 6,2 9,1
totaal leeftijdsspecifiek
vruchtbaarheidscijfer 3,11 3,03 2,58 1,67 1,60 1,51 1,62 1,53
Bron: CBS, Statistische zakboeken, en Maandstatistiek van de bevolking, diverse afleveringen

Buitenechtelijke geboorten komen steeds meer voor. Als uitsluitend eerstgeborenen
in aanmerking worden genomen, ligt het percentage nog hoger. Een buitenechte-
lijke geboorte hoeft echter geen eenoudergezin op te leveren en doet dit ook meestal
niet, aangezien de beide biologische ouders meestal wel degelijk samenwonen.
Volgens het onderzoek Gezinsvorming wordt een derde deel van deze kinderen in
een later stadium alsnog geëcht. Van alle eerstgeborenen van het moment zou
uiteindelijk een tiende definitief buitenechtelijk zijn (CBS 1994: 93). Het karakter
van het buitenechtelijk moederschap is daarmee sterk veranderd. Waren het
voorheen bij uitstek jonge moeders die bij dit verschijnsel waren betrokken,
tegenwoordig zijn deze moeders veel meer over de leeftijdsklassen gespreid. De
buitenechtelijkheid van de kinderen zal hier veel meer beantwoorden aan de eigen
keuze die gemaakt wordt tegen een achtergrond van toenemende maatschappelijke
tolerantie.

Verder blijkt uit tabel 2.10 dat het totaal leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer,
ook wel korter aangeduid als 'totaal vruchtbaarheidscijfer', tot aan het midden van
de jaren zeventig scherp is gedaald en dat het vervolgens bijna stabiel is gebleven.
Het totaal vruchtbaarheidscijfer is een samenvattende vruchtbaarheidsmaat, die
berekend is als de som van de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke
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vruchtbaarheidscijfers. Het geeft het aantal geboorten aan dat een vrouw gemiddeld
uiteindelijk zou realiseren bij het constant blijven van de leeftijdsspecifieke vrucht-
baarheden. De immigratie uit landen met hoge geboortecijfers heeft de daling van
de vruchtbaarheid een weinig vertraagd, maar groot is het effect van de immigratie
niet. Daarvoor is het aandeel van de vrouwen uit landen als Turkije en Marokko in
de Nederlandse bevolking te gering en daalt hun vruchtbaarheid bij verblijf in
Nederland te snel. 
Gegevens van andere Europese landen zijn opgenomen in de bijlage, tabel B2.5. In
alle daarin opgenomen landen is de vruchtbaarheid in de loop van de tijd conse-
quent gedaald, met uitzondering van de Scandinavische landen, waar zich na 1980
weer een stijging heeft voorgedaan. Nederland komt met deze landen in zoverre
overeen, dat de vruchtbaarheid hier sinds 1980 minder is gedaald dan in de andere
landen. Zowel in Scandinavië als in Nederland heeft dit te maken met een inhaal-
proces dat gevolgd is op uitstel van geboorten. Desondanks blijkt ook dat Neder-
land, dat naar West-Europese maatstaven eertijds een hoge vruchtbaarheid bezat,
thans vergelijkenderwijs juist laag scoort. Opvallend is overigens de zeer scherpe
daling van de Zuid-Europese vruchtbaarheid.

Uit tabel 2.10 blijkt de stijging van de gemiddelde leeftijd van de moeder bij de
geboorte van het eerste kind. In geheel Europa treedt dit uitstel van procreatie op,
maar in Nederland wel in bijzondere mate (tabel B2.4). Nergens is de gemiddelde
leeftijd van de moeder bij de geboorte van het eerste kind zo hoog. Het verschijnsel
hangt in zijn algemeenheid samen met de verbetering van de anticonceptie, met het
stijgende opleidingsniveau van de vrouwen, met de toegenomen arbeidsparticipatie
en met de emancipatie in brede zin. Het verschijnsel treedt duidelijker op naarmate
de opleiding van de vrouw hoger is (Bouwens 1996: 13; De Beer 1997). Voorts
vergt de loopbaan op de arbeidsmarkt investeringen die zich onder de huidig
omstandigheden moeilijk laten verenigen met de zorg voor jonge kinderen, die nog
steeds grotendeels op de moeders neerkomt. De procreatie wordt uitgesteld totdat
een positie op de arbeidsmarkt is verwezenlijkt die een behoorlijk vooruitzicht biedt
als de kinderen uiteindelijk toch komen en de participatie in betaalde arbeid
tijdelijk wordt gestaakt of verminderd. Deze factor zou kunnen verklaren waarom
juist in Nederland het uitstel van procreatie zo geprononceerd optreedt. De
traditionalistische gezinscultuur die hier in de jaren vijftig en zestig heerste, heeft
in een hoog tempo plaatsgemaakt voor een ideologie van individuele ontplooiing,
en de maatschappelijke voorzieningen die daarbij passen, zijn achtergebleven bij
deze cultuuromslag (zie daarover hoofdstuk 4). De ontwikkeling laat zich eveneens
en wellicht nog beter illustreren aan de hand van de cohortvergelijking in
figuur 2.2.
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Figuur 2.2 Percentage vrouwen dat vóór een bepaalde leeftijd een kind heeft gekregen, naar
geboortejaar van de vrouw

Bron: De Beer (1997)

Van de in 1945 geboren generatie vrouwen had 59% op de leeftijd van 25 jaar
reeds een kind. Van de generatie van 1950 was dit 51%, van de generatie van 1955
40%, van de generatie van 1960 30%, van de generatie van 1965 24% en van de
generatie van 1970 nog maar 19%. Op 30-jarige leeftijd bestaan verschillen van
dezelfde orde tussen de onderscheiden geboortecohorten. Bij de leeftijd van 35 jaar
zijn deze verschillen echter geringer; de lijnen convergeren, hetgeen wil zeggen dat
in de meer recente geboortecohorten een inhaalproces plaatsvindt. De geboorte van
het eerste kind wordt wel gerealiseerd, maar op hogere leeftijd. De mediane leeftijd
bij de geboorte van het eerste kind was bij de generatie van 1945 24,1 jaar en bij de
generatie van 1970 zal dit niet minder dan 30,2 jaar zijn. Dit laatste cijfer vertegen-
woordigt uiteraard geen realiteit maar een verwachting, aangezien de generatie van
1970 op het moment van waarneming in 1996 nog maar 26 jaar oud was. Deze
verwachting berust echter wel op de extrapolatie van een waargenomen ontwikke-
ling.

Figuur 2.2 geeft ook een indicatie van het verschijnsel definitieve kinderloosheid.
Van de generatie van 1945 bleef een kleine 12% kinderloos, een cijfer dat ook voor
de vooroorlogse, niet in de grafiek opgenomen generaties van vrouwen werd waar-
genomen. Bij de generatie van 1950 (op het moment van waarneming 46 jaar oud)
was 17% kinderloos gebleven en bij de generatie van 1970 zal naar verwachting
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21% definitief kinderloos blijven. Voor de nog jongere generaties verwacht het
CBS zelfs een definitieve kinderloosheid van 25% (De Beer 1997).

De stijging van de moederschapsleeftijd plant zich voort in de hogere geboortenum-
mers en ook daar komt van uitstel in enigszins toenemende mate afstel. De percen-
tages vrouwen die uiteindelijk een tweede, derde of vierde kind zullen krijgen,
nemen volgens verwachting van het CBS af.

Al met al wordt het uitstel van geboorten in de lagere leeftijdsklassen van vrucht-
bare vrouwen niet, zoals tot voor kort gedacht, volledig gecompenseerd door een
hogere vruchtbaarheid op hogere leeftijd. Dit inhaalproces treedt weliswaar op,
maar het omslagpunt verschuift nog steeds naar een hogere leeftijd en bovendien
lijkt het inhaalproces voor de vruchtbare generatie van de jaren zestig en later, niet
meer te resulteren in het kindertal van vroegere generaties. Op grond daarvan stelt
het CBS het uiteindelijk kindertal van deze generaties op gemiddeld 1,7 en niet
meer op 1,8 zoals in vorige bevolkingsprognoses.
Toenemende kinderloosheid en afnemende vruchtbaarheid berusten grotendeels op
een bewuste keuze van de betrokken vrouwen en hun partners. De motieven
hiervoor werden al aangeduid. Dat moet echter niet de indruk wekken dat alle
kinderloze vrouwen bewust voor deze status kiezen. Minimaal 4% van de paren
blijft kinderloos door fysiologische factoren (Toulemon 1996: 12). Dat wil nog
steeds niet zeggen dat alle overige definitief kinderlozen vrijwillig kinderloos zijn
gebleven. Een deel van de vrouwen blijft bijvoorbeeld kinderloos door het
ontbreken van een partner. Ook voor de dan overblijvenden is de vrijwilligheid
geen absoluut gegeven. De grenzen tussen vrijwillige en onvrijwillige
kinderloosheid worden steeds minder duidelijk. Kinderloosheid die aanvankelijk
bewust is gekozen, kan uiteindelijk overgaan in onvrijwillige kinderloosheid, omdat
met het verstrijken van de jaren de fysiologische vruchtbaarheid vermindert en de
uiteindelijk gewenste zwangerschap niet tot stand komt. Bij vrouwen van 30 jaar
die deel uitmaken van paren met een normale fysiologische vruchtbaarheid zou
zonder anticonceptie 93% binnen het jaar zwanger geraken. Bij uitstel van het
stoppen van de anticonceptie vermindert de kans om vervolgens binnen een jaar
zwanger te worden: uitstel van 5 jaar levert een zwangerschapskans op van 68%,
uitstel van 8 jaar reduceert de zwangerschapskans tot 46%. Wordt gerekend met
kansen om binnen een periode van 3 jaar na het stoppen van de anticonceptie
zwanger te worden, dan verminderen deze verschillen. Ook paren die na het
dertigste jaar van de vrouw nog 8 jaar wachten voor zij naar een zwangerschap
streven, realiseren deze nog in 84% van de gevallen binnen de 3 jaar. Deze
resultaten werden echter geboekt bij paren met een normale zwangerschapskans
van 20% per maand. Bij paren met verminderde zwangerschapskans (10% per
maand) wordt bij uitstel van het zwangerschapsstreven met 8 jaar nog maar 49%
van de vrouwen binnen de 3 jaar zwanger (Bouwens 1996: 14).

De keuze voor uitstel van moederschap kan dus ongewild overgegaan in definitieve
kinderloosheid. Voor veel vrouwen die uiteindelijk wel een kind wensen, is dat een
grote teleurstelling, die het welzijn ernstig aantast. Het gebruik van vruchtbaarheid
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bevorderende technieken biedt in een beperkt aantal gevallen soelaas, maar de kans
op succes daalt met het stijgen van de leeftijd van de vrouw. Het bestaan van deze
technieken verlengt echter het stadium waarin hoop kan worden gekoesterd en
verlengt daarmee de periode van spanning (Bouwens 1996: 65). Aan het uitstel van
moederschap zijn trouwens nog andere risico's verbonden. Bij het stijgen van de
moederschapsleeftijd stijgen de kansen op complicaties tijdens de zwangerschap en
de kansen op vroeggeboorte, zuigelingensterfte en de kans op een gehandicapt kind
(Bouwens 1996: 69-70).

Het uitstel van geboorten heeft dus zijn goede redenen, maar ook zijn bezwaren.
Deze bezwaren zijn voor de Emancipatieraad aanleiding geweest om de regering te
waarschuwen en te pleiten voor faciliteiten om de combinatie van werk- en
zorgtaken voor vrouwen te vergemakkelijken. Procreatie op jongere leeftijd zou dan
weer mogelijk worden zonder al te grote schade aan de arbeidsloopbaan van de
vrouw (Emancipatieraad 1996).

2.5 De demografie van de etnische minderheden

In de meest ruime definitie die aan het begrip wordt gegeven leven in Nederland
bijna 2,6 miljoen allochtonen, welk aantal overeenkomt met 17% van de bevolking.
Deze definitie omvat alle ingezetenen van Nederland van wie ten minste één ouder
in het buitenland is geboren. Zou als criterium gelden dat beide ouders in het
buitenland geboortig zijn, dan telt Nederland bijna 1,7 miljoen allochtonen,
hetgeen overeenkomt met 11% van de bevolking. In onderzoek en beleid wordt het
begrip meestal versmald tot personen die hun herkomst in bepaalde landen vinden,
bijvoorbeeld die herkomstlanden die relevant zijn voor het minderhedenbeleid. Het
gaat daarbij om Turkije, Marokko, Suriname, de Antillen en de door Nederland
voorlopig of definitief geaccepteerde asielzoekers uit een groot aantal landen.
Groepen die hun herkomst vinden in een van de genoemde landen worden veelal
aangeduid als 'etnische minderheden'. Afhankelijk van het feit of beide ouders in
die landen geboren moeten zijn, dan wel ten minste een van de ouders, telt
Nederland tussen 1,1 miljoen en 1,3 miljoen leden van etnische minderheden,
hetgeen gelijk is aan 7,3% tot 8,4% van de bevolking. Het aantal personen van
gemengde herkomst kan daaruit meteen worden afgeleid.
Al deze cijfers hebben betrekking op de aanvang van 1995 en zijn afkomstig van
het CBS (CBS 1996b: 23-28). 

De beschouwing wordt hier toegespitst op Turken, Marokkanen Surinamers en
Antillianen (incl. Arubanen). Dit zijn de vier grootste minderheidsgroepen,
waarover ook de meeste gegevens beschikbaar zijn. Deze gegevens vinden hun
oorsprong in de bevolkingsadministratie en worden door het CBS regelmatig in de
Maandstatistiek van de bevolking gepubliceerd. Het materiaal biedt echter slechts
informatie over personen en niet over huishoudens. Voor data over huishoudens of
gezinnen moet worden teruggegrepen op surveys. De belangrijkste bron daarbij is
het onderzoek Sociale positie en voorzieningengebruik allochtonen (SPVA) van de
Erasmus universiteit, waarvan de laatste aflevering dateert uit 1994. Deze survey
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richt zich op de vier genoemde etnische minderheden. De steekproef voor dit
onderzoek is getrokken in dertien, voornamelijk grote gemeenten waar de
minderheden sterk zijn vertegenwoordigd. Deze steekproef geeft een goed beeld
van de etnische minderheden, maar is niet representatief voor de autochtonen.
Daarom is in tabel 2.11 een aparte kolom voor de totale bevolking van Nederland
(incl. allochtonen) toegevoegd die berust op landelijke administratieve cijfers. 

Tabel 2.11 Huishoudens van etnische minderheden, naar samenstelling en etnische groep (in
procenten, tenzij anders vermeld)

Turken n s Antillianen n van
Marokkane Surinamer autochtone bevolking

SPVA'94 Nederlan
d

CBS
alleenstaanden 8 17 26 36 36 31
eenoudergezinnen 6 3 21 22 4 5
gehuwde paren zonder
kinderen 12 13 8 7 17 23
niet-gehuwde paren zonder
kinderen 2 1 8 9 12 8
gehuwde paren met kinderen 68 60 24 15 24 31
niet-gehuwde paren met
kinderen 2 1 7 6 3 2
overige  2 5 6 5 4 0
(totaal gezinnen met kinderen)  (76) (64) (52) (43) (31) (38)
gemiddelde
huishoudensgrootte 3,8 4,1 2,6 2,3 2,2 2,3
gemiddeld aantal kinderen per
gezin met kinderen 2,2 3,3 2,0 1,8 1,8 1,8

Bron: CBS: Volkstellingen, WBO's en diverse afleveringen van de Maandstatistiek van de bevolking

De bevolkingsstructuur van de verschillende etnische minderheden heeft duidelijk
een eigen karakter. Bij de Turken en Marokkanen overheersen gezinnen met
kinderen en zijn de alleenstaanden en kinderloze paren ondervertegenwoordigd. Er
zijn weinig eenoudergezinnen en eveneens weinig ongehuwde paren. Gedeeltelijk
heeft dit te maken met de leeftijdsopbouw van deze groepen, waarin ouderen nog
goeddeels ontbreken. Daarnaast speelt gezinstraditionalisme een rol. De
modernisering die de laatste decennia in de huishoudensvorming van de autochtone
Nederlanders is opgetreden, heeft bij de Turken en Marokkanen nog weinig ingang
gevonden. Ook ligt bij hen het aantal kinderen per gezin hoger dan bij de overige
groepen. 
Surinamers en Antillianen daarentegen wijken naar het aandeel van de
alleenstaanden en naar het aandeel van de ongehuwde samenwoners niet sterk af
van de autochtonen. Het aandeel van de gezinnen met kinderen is lager dan bij de
Turken en Marokkanen, maar hoger dan bij de autochtonen. Typisch voor de
Surinaamse en Antilliaanse gezinnen met kinderen is daarbij echter het hoge
percentage eenoudergezinnen. Bij de Surinamers is dat 40% van alle gezinnen met
kinderen, bij de Antillianen zelfs meer dan de helft. Dat betekent dat van alle
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eenoudergezinnen in Nederland bijna 10% een Surinaams of Antilliaans gezin is.
De verklaring voor dit verschijnsel wordt veelal gezocht in de overleving van een
Caribisch gezinspatroon, dat zijn oorsprong vindt in de slavernij. De culturele
traditie speelt dus ook hier een rol, maar deze is van een geheel andere aard dan bij
de Turken en Marokkanen. Daarnaast wordt het verschijnsel ook wel opgevat als
een reactie van Surinaamse en Antilliaanse vrouwen op de zwakke kostwinners-
positie van de mannen. De vrouwen zouden het eenoudergezin met de zekerheid
van een bijstandsuitkering verkiezen boven een instabiel en materieel onzeker
tweeoudergezin. Om die reden zou ook onder de zwarte bevolking in de Verenigde
Staten het eenoudergezin dominant zijn. Deze verklaring is overigens gekoppeld
aan het bestaan van de verzorgingsstaat waarin een dergelijke uitkering wordt
verstrekt (Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1995: 111 e.v.)

Turken en Marokkanen zijn veel trouwlustiger dan autochtonen, zoals uit ta-
bel 2.12 blijkt. Er wordt ook jong getrouwd, althans bij de vrouwen. De gemiddelde
leeftijd bij huwelijkssluiting bedraagt bij Turkse en Marokkaanse meisjes om en
nabij de 20 jaar (Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1995: 67). Bij Surinamers en
Antillianen wordt in vergelijking met autochtonen juist bijzonder weinig getrouwd.
De gemiddelde leeftijd bij huwelijkssluiting ontloopt het autochtone cijfer niet veel.

Tabel 2.12 Aantal ongehuwde en gescheiden personen per 100 gehuwden bij mannen in de
leeftijdsklasse 30-44 jaar, naar etnische groep

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen bevolking 
totale

ongehuwden 6 11 89 116 41
gescheidenen 11 13 56 33 10

Bron: CBS (1997)

Echtscheidingscijfers zijn niet bekend, maar wel cijfers over gescheidenen in de
populatie. Uit tabel 2.12 blijkt dat bij Turken, Marokkanen en autochtonen een
vergelijkbare numerieke verhouding tussen gescheiden en gehuwde personen
bestaat. Surinamers en Antillianen hebben verhoudingsgewijs een zeer hoge
echtscheidingsratio.

Over de vergelijkenderwijs hoge kindertallen in Turkse en Marokkaanse gezinnen
werd al gesproken. De vruchtbaarheid bij deze groepen vertoont evenwel een
dalende lijn, zoals tabel 2.13 toont (zie voor toelichting op het gebruikte vrucht-
baarheidsbegrip de tekst bij tabel 2.10). De dalende vruchtbaarheid weerspiegelt
ongetwijfeld de invloed van het verblijf in Nederland. Desgevraagd geven jongeren
uit deze groepen ook te kennen dat zij minder kinderen wensen dan hun ouders
(Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1995: 70). Bij de Surinamers was de vruchtbaar-
heid van meet af aan al weinig boven het Nederlandse niveau, maar zij is ook nog
wat gedaald.



30

Tabel 2.13 Totaal leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer per etnische groep, 1983-1995

1983 1990 1995

Turken 3,5 3,2 2,5
Marokkanen 6,0 4,9 3,4
Surinamers 1,9 1,9 1,5
Antillianen 1,4 1,7 1,7
autochtonen 1,5 1,6 1,5

Bron: Hooghiemstra en Niphuis-Nell (1995: 71); Manting en Butzelaar (1997)  

Wat de Turken en de Marokkanen aangaat verwijzen de hier opgevoerde demo-
grafische indicatoren al met al naar een gezinsoriëntatie die in het licht van de
huidige Nederlandse situatie traditioneel kan worden genoemd. Een huwelijk dat
op jonge leeftijd tot stand komt en spoedig gevolgd wordt door de geboorte van
kinderen, vormt hier nog de standaardlevensloop. Bij Surinamers en Antillianen is
dat geenszins het geval. Hier wordt juist weinig getrouwd. Ongehuwde samen-
woning is normaal, echtscheiding frequent en de geboorte van kinderen geschiedt
veelal buiten een huwelijk of een samenwoningsrelatie. Vrouwen nemen wel op
jongere leeftijd kinderen dan bij autochtonen thans gebruikelijk is. In tabel 2.14
wordt voor vrouwen in verschillende leeftijdsgroepen weergegeven in welke
gezinsfasen zij zich bevinden.

Tabel 2.14 Zelfstandig wonende vrouwen, naar etnische groep, leeftijd en gezinsfase, 1994

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

vrouw jonger dan 25 jaar
geen kind 32 47 70 80 89
ten minste 1 kind 68 53 30 20 11

vrouw 25-34 jaar
geen kind 10 19 28 39 61
jongste kind < 5 jaar 60 69 43 42 27
jongste kind $ 5 jaar 30 12 29 19 12

vrouw 35-44 jaar
geen kind 9 8 19 21 29
jongste kind < 5 jaar 19 45 13 18 15
jongste kind 5-11 jaar 44 40 44 45 35
jongste kind 12-17 jaar 25 5 20 12 17
jongste kind $ 18 jaar 3 2 4 4 4

vrouw 45 jaar of ouder
geen kind 9 8 19 21 29
jongste kind < 5 jaar 2 7 - 1 -
jongste kind 5-11 jaar 14 38 5 10 3
jongste kind 12-17 jaar 39 24 13 12 8
jongste kind $ 18 jaar 18 15 25 28 12
geen kind meer thuis 18 8 18 18 48

Bron: EUR (SPVA'94)

Uit tabel 2.14 blijkt dat de meerderheid van de Turkse en Marokkaanse vrouwen al
vóór de leeftijd van 25 jaar de zorg voor kinderen dragen en dat zij zich op de
leeftijd van 45 jaar en ouder in grote meerderheid nog steeds in die fase bevinden.
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De kinderfase duurt lang door het relatief grote aantal kinderen. Surinaamse en
Antilliaanse vrouwen blijven wat minder vaak dan autochtone vrouwen kinderloos
en zij geraken ook eerder in de kinderfase. In beide opzichten liggen zij echter
achter op de Turkse en Marokkaanse vrouwen. In de leeftijdsklasse van 45 jaar en
ouder heeft van de Turkse, Surinaamse en Antilliaanse groepen 18% de 'lege-nest-
fase' bereikt, waarbij het jongste kind het ouderlijk huis heeft verlaten. Bij de
Marokkaanse vrouwen is dat 8%. Deze cijfers zijn niet goed vergelijkbaar met het
autochtone cijfer van 48%, omdat de betreffende leeftijdsklasse bij de autochtonen
een veel hoger gemiddelde heeft dan bij de allochtonen. 
Voorts zij nogmaals opgemerkt dat de cijfers voor de autochtonen in dit onderzoek
niet representatief zijn voor heel Nederland. De steekproef was in urbane richting
vertekend.

2.6 Samenvatting en conclusie: diversiteit en keuzebiografieën

In deze samenvatting worden enkele nieuwe begrippen geïntroduceerd. Dat is in
een samenvatting niet gebruikelijk, maar in dit geval wordt van de regel afgeweken
om het voordeel dat deze begrippen juist aan een samenvatting bieden: de veelheid
aan cijfermatige feiten kan op deze wijze enigszins gecomprimeerd worden.

Er zijn momenteel verschillende definities van het begrip 'gezin' in omloop. In de
CBS-definitie is een gezin een gehuwd paar, al of niet met kinderen, terwijl het
kabinet de term 'gezin' hanteert voor huishoudens waarin een of meer kinderen
worden opgevoed, zonder dat de relatie tussen de opvoeders daarbij een criterium
vormt. In dit rapport wordt in deze terminologische kwestie geen positie gekozen.
Het rapport handelt over huishoudens met kinderen. Waar de term 'gezin' valt,
blijkt uit de context in welke betekenis deze term wordt gebruikt.

De recente wijzigingen in de Nederlandse demografie die in dit hoofdstuk worden
besproken, maken deel uit van wat wel wordt genoemd 'de tweede demografische
transitie in haar late fase' (Lesthaeghe en Verleye 1992). Daartoe behoren uitstel
van samenwoning, het niet meer bezegelen daarvan door een huwelijksband, uitstel
van procreatie en een toenemend aantal alleenstaanden. De tabellen 2.2, 2.4 en 2.6
werpen licht op de aspecten van deze transitie. Daarbij verandert ook het karakter
van de 'alleenstand': naast alleenstand door partnerverlies in de fase van ouderdom,
wordt ook de jeugdfase gekenmerkt door alleenstand. Tussen het zelfstandig gaan
wonen en het stichten van een gezin ligt een groeiende periode. Daarnaast stijgt
ook de alleenstand in de middelbare-leeftijdsfase door echtscheidingen of
verbreking van ongehuwde-samenwoningsrelaties. Deze alleenstand is vaak van
tijdelijke aard en in het Sociaal en Cultureel Rapport 1994 wordt hiervoor de term
'frictie-alleenstand' gebruikt (SCP 1994: 39).
De vruchtbaarheid daalt door een stijgend niveau van zelfgekozen kinderloosheid
en thans ook doordat het uitstel van geboorten bij degenen die wel kiezen voor
kinderen, niet meer volledig in een latere levensfase van de vrouw wordt gecom-
penseerd (zie figuur 2.2). Het uitstel van procreatie maakt het vrouwen mogelijk
hun belangen op de arbeidsmarkt beter te behartigen, maar brengt ook problemen
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met zich mee.

De hier beschreven demografische transitie doet zich niet of in mindere mate
gevoelen bij de etnische minderheden. Bij de Turken en de Marokkanen is het
traditionele gezin met kinderen de nog vrijwel algemeen gepraktiseerde samen-
levingsvorm, zij het dat de vruchtbaarheid ook bij deze groepen vrij duidelijk
afneemt. Bij de Surinamers en Antillianen is dit traditionele gezin verhoudings-
gewijs juist zeldzaam. Evenals de autochtone bevolking van Nederland tellen deze
groepen veel alleenstaanden en veel weinig duurzame samenwoningsrelaties. Zij
onderscheiden zich echter doordat de gevormde gezinnen zeer vaak eenouder-
gezinnen zijn.

De ontwikkelingen die zich in de Nederlandse samenleving over de laatste decen-
nia hebben voltrokken in de huishoudensvorming worden ook vaak besproken in
termen van 'toenemende diversiteit' en de 'vervanging van standaardbiografieën
door keuzebiografieën' (Du Bois-Reymond en De Jong Gierveld 1993).

Het begrip 'diversiteit' wordt gebruikt om het bestaan van een steeds grotere
verscheidenheid van huishoudenstypen aan te geven. Terwijl in 1960 nog 56% van
de huishoudens uit gehuwde paren met kinderen bestond, wordt het huidige
patroon veel minder gekenmerkt door de dominantie van dit huishoudenstype. Uit
tabel 2.2 blijkt dat gehuwde paren met kinderen nog slechts 31% van alle huis-
houdens uitmaken en dat de alleenstaanden reeds even talrijk zijn. De categorie
'gehuwde paren zonder kinderen' handhaafde zich op een percentage van even
boven de 20. Naast deze drie grote categorieën kwamen nieuwe huishoudenstypen
op, als ongehuwde paren en ongehuwde paren met kinderen. Niet het bestaan van
deze typen is nieuw, maar hun hogere frequentie en hun toelating, mede in verband
met deze frequentie, tot de officiële statistiek. Zij gaan niet meer, zoals tot het einde
van de jaren zeventig, schuil in de categorie 'overig huishoudens'. Het bestaan van
deze categorie 'overige' die in 1960 5%, (maar in de huishoudensdefinitie van 1947
zelfs 13%) van alle huishoudens vormde (zie nogmaals tabel 2.2), betekent
trouwens een relativering van de diversificatiethese. Ook in 1960 was er kennelijk
een zekere mate van diversiteit. Alleen kreeg deze grotendeels gestalte in andere
huishoudensvormen, zoals inwoningsrelaties, huishoudens van drie generaties en
huishoudens met kostgangers. Deze zijn thans zeldzaam.

Dat neemt niet weg dat de verdeling naar huishoudenstype in de loop van de jaren
toch een andere, meer gespreide vorm heeft aangenomen. Bovendien heeft de
modernisering geleid tot diversiteit van een andere aard, die het formeel-demo-
grafische perspectief gedeeltelijk te buiten gaat. Een categorie als de alleenstaanden
heeft, zoals al aangeduid, een grote interne diversiteit: verweduwde personen,
alleenstaande jongeren en alleenstaande personen van middelbare leeftijd die ten
gevolge van echtscheiding in deze positie zijn geraakt, vormen alle drie omvang-
rijke categorieën in de bevolking. Een deel van de alleenstaanden gaat daarbij ook
feitelijk alleen door het leven, een ander deel onderhoudt een dermate frequente en
intieme relatie met een vaste ander dat de alleenstand zich beperkt tot een enkel
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levensdomein (de woning) en bij weer een ander deel is alleenstand slechts een
administratief feit, dat niet met de sociale werkelijkheid correspondeert. Bij
eenoudergezinnen ging het in 1960 nog zeer overwegend om weduwen of
weduwnaars met kinderen. In 1995 bestaat deze laatste categorie uiteraard nog
steeds, maar eenoudergezinnen zijn voor het merendeel gescheiden ouders met
kinderen. In een deel van deze gezinnen verschijnt na enige tijd weer een vaste
partner, in een ander deel niet. Deze vaste partner kan al dan niet de ouder zijn van
weer andere kinderen, en deze kunnen al dan niet van het nieuwe gezin deel
uitmaken. De verblijfplaats van de kinderen vormt een andere bron van diversiteit.
Meestal wonen zij bij hun moeder, minder vaak bij hun vader, maar zij kunnen ook
stelselmatig van verblijfplaats wisselen, zonder dat dit feit in de statistiek tot uiting
komt.

In dit relaas over demografische diversiteit is nog niet gerept van de rolverdeling
tussen de partners in huishoudens met betrekking tot de verrichting van betaalde en
onbetaalde arbeid. Deze komt niet hier, maar in hoofdstuk 3 uitvoerig aan de orde.

Diversiteit staat voor de verdeling van een verschijnsel op een bepaald moment. De
verscheidenheid die zich op een enkel moment openbaart, verhult het feit dat vele
deelnemers aan dat verschijnsel fasen vertegenwoordigen in een ontwikkeling die
naar eenzelfde 'bestemming' voert. Een actuele dwarsdoorsnede van de bevolking
wekt de indruk dat het tweeoudergezin met kinderen in de jaren negentig nog
slechts een van de diverse huishoudensvormen is waarin mensen zich groeperen:
een optie en niet meer dan dat! De meeste mensen echter stichten uiteindelijk nog
steeds een dergelijk gezin. In dit verband zij nog eens verwezen naar figuur 2.1,
waaruit blijkt dat de overgrote meerderheid van de in aanmerking komende
bevolking het huwelijk op de leeftijd van een jaar of dertig ofwel gerealiseerd heeft,
ofwel dit huwelijk als wenkend perspectief beschouwt. Daarbij komt dat het
ongehuwd samenwonen met een vaste partner alleen formeel nog verschilt van het
huwelijk. In de CBS- definitie geldt een ongehuwd paar niet als een gezin, maar
wellicht is de daar geldende definitie rijp voor aanpassing aan de gewijzigde sociale
realiteit. Alleen zou deze wijziging twee richtingen kunnen opgaan: opneming van
de ongehuwde samenwoningen in de categorie 'gezinnen', door welke simpele
ingreep het aandeel van de gezinnen ineens tot 69% van alle huishoudens zou
stijgen, en uitsluiting van alle huishoudens zonder kinderen uit het gezinsbegrip,
door welke maatregel het aandeel van de gezinnen gereduceerd zou worden tot
38% van alle huishoudens (zie tabel 2.2). Zoals bekend geniet deze laatste variant
de voorkeur van het kabinet.

De conclusie tot zover kan zijn dat de demografische ontwikkeling van de laatste
drie decennia heeft geleid tot een grotere diversiteit aan huishoudenstypen, maar
dat deze grotere diversiteit voor een niet gering deel berust op langere aanloop-
trajecten in de vorming van een standaardgezin. Voor een ander deel bestaat de
moderne diversiteit echter ook in duurzame alternatieven voor dat standaardgezin.

Zoals gezegd is diversiteit een verschijnsel dat wordt waargenomen op macroniveau
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en op een enkel moment. Bij keuze van een individueel-diachroon perspectief treedt
diezelfde diversiteit aan het licht als een toenemende variatie in individuele
biografieën. Het traditionele traject, dat zich afwikkelt langs de stadia van
afhankelijk thuiswonend kind, gehuwd zelfstandig wonend paar, gezin met
kinderen, maakt plaats voor een bonte verzameling van mogelijkheden. Du
Bois-Reymond en De Jong Gierveld spreken van de geïndividualiseerde keuze-
biografie tegenover de standaardlevensloop (Du Bois-Reymond en De Jong
Gierveld 1993: 7). In hoeverre die individualisering van biografieën zich heeft
voltrokken, wordt aardig geïllustreerd door tabel 2.15. Deze tabel berust op
vergelijking van leden van verschillende geboortecohorten die op het moment van
waarneming (in de periode 1991-1992) de leeftijd van 30 jaar of ouder hadden
bereikt. Van de respondenten, afkomstig uit verschillende door de onderzoekers
samengevoegde surveys, waren gegevens over hun levensloop voorafgaande aan het
moment van onderzoek beschikbaar. De verkregen informatie geeft inzicht in de
demografische statuspassages die de respondenten reeds hadden doorgemaakt en in
de volgorde die zij daarbij hadden betracht.

Tabel 2.15 Volgorde van statuspassages tot aan de 30-jarige leeftijd naar geslacht en geboortecohort
(in procenten)

mannen vrouwen

1933-194 1943-195
2 1943-1952 1961 1933-1942 2 1961

uit huis gelijk met huwelijk, vervolgens
kind 43 41 9 56 44 23
uit huis gelijk met huwelijk, (nog) geen
kind 2 4 5 4 2 4
uit huis, vervolgens huwelijk,
vervolgens kind 35 18 3 25 821
uit huis, vervolgens huwelijk, (nog)
geen kind 1 1 4 3 0 1
uit huis, (nog) alleenstaand 4 5 16 4 4 7
uit huis gelijk met ongeh.
samenwoning,
vervolgens huwelijk, vervolgens kind 0 5 9 0 2 12
uit huis gelijk met ongehuwde
samenwoning,
vervolgens huwelijk, (nog) geen kind 2 0 7 0 0 6
uit huis gelijk met ongeh.
samenwoning, (nog) geen kind 0 1 6 0 1 1
uit huis, vervolgens ongeh.
samenwoning,
vervolgens huwelijk, vervolgens kind 2 8 12 1 1 12
uit huis, vervolgens ongehuwde
samenwoning,
vervolgens huwelijk, (nog) geen kind 2 3 9 2 0 7
uit huis, vervolgens ongehuwde
samenwoning, (nog) geen kind 1 2 8 0 2 11
andere trajecten 8 12 12 9 19 8
totaal 100 100 100 100 100 100

Bron: Liefbroer en De Jong Gierveld (1993: 27)
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De veranderingen zijn zonder meer spectaculair en dan vooral tussen degenen
geboren in de periode 1943-1952 respectievelijk het jaar 1961. Het traject dat loopt
van vertrek uit het ouderlijk huis, wegens huwelijk en enige tijd later de geboorte
van een kind vertegenwoordigt het meest conventionele ofwel het standaardtraject.
Dit was vooral in de jaren vijftig gangbaar. Van de vrouwen uit het cohort
1933-1942 volgde 56% dit traject. De leden van het geboortecohort 1961, wier
verzelfstandiging zich grofweg in de jaren tachtig afspeelde, volgden dit standaard-
traject in veel mindere mate. Bij de vrouwen gold het nog voor 23%, bij de mannen
nog slechts voor 9%. Het verschil tussen de geslachten hangt samen met de latere
verzelfstandiging van mannen, zodat hun kans om voor hun dertigste jaar gehuwd
en ouder van een kind te zijn, kleiner is dan die van vrouwen. De standaardlevens-
loop is dus geen standaard meer. Een hieraan verwant traject dat alleen van de
standaard verschilt door een fase van alleenstand tussen het verlaten van het
ouderlijk huis en het huwelijk (zie derde regel van tabel 2.15) was in de beide
oudere cohorten eveneens frequent en nam al evenzeer af in het jongste cohort. Als
dit traject wordt beschouwd als een gemodificeerd standaardtraject en wordt
opgeteld bij het cijfer voor de eigenlijke standaardlevensloop, dan gold dit ruimere
standaardtraject in het oudste cohort voor 78% van de mannen en voor 77% van de
vrouwen. Voor het geboortecohort 1961 liggen de cijfers echter ook dan een stuk
lager: 24% van de mannen en 43% van de vrouwen vormden hun gezin op deze
wijze. Alle andere trajecten wijken van de standaard af doordat ofwel het huwelijk,
ofwel de geboorte van een kind uitbleef.

Zoals gezegd gaat het hier voor de meeste betrokkenen om passages en niet om
bestemmingen. Uiteindelijk sluiten de meesten een huwelijk en vormen een gezin
met kinderen. Het begrip 'bestemming' is in dit verband uiteraard suggestief. Het
gezin met kinderen is natuurlijk geen definitieve bestemming, maar slechts een fase
in de levensloop. Dat is echter wel een fase die vroeger of later door bijna de gehele
bevolking wordt doorlopen en in verband met het maatschappelijk voortbestaan een
bijzondere betekenis heeft. Is het geen definitieve bestemming, dan toch wel een
voorlopige.

De twee perspectieven, te weten die van momentane diversiteit en van uiteindelijke
convergentie in de levensloop, vertegenwoordigen beide een sociale realiteit. Het
gezin als min of meer vast verband van man, vrouw en kinderen kent als maat-
schappelijk instituut en als individueel Leitbild geen serieus alternatief. Procreatie
is nog steeds een maatschappelijk imperatief. Adoptie en 'import' van kinderen zijn
daarvoor hooguit in individuele gevallen een substituut. Ook zal cultuuroverdracht
aan een volgende generatie afhankelijk blijven van het medium gezin. De behoefte-
bevrediging van het individu is al even afhankelijk van het gezin of een sterk
daarop gelijkende constructie. Waar vinden mensen anders de combinatie van vast
gezelschap, liefde, seksuele bevrediging en ouderschap? De meeste mensen begeren
kennelijk deze cocktail. Er zijn geen aanwijzingen dat zij vrijwillig en duurzaam
van buffet tot buffet willen gaan om de ingrediënten afzonderlijk tot zich te nemen.
Dat neemt niet weg dat de talrijke overgangsfasen die op een bepaald moment
bestaan en die tezamen het beeld van diversiteit opleveren, ook een maatschappe-
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lijke realiteit vormen. De niet in een gezin doorgebrachte levensperioden zijn in
duur en frequentie zo belangrijk geworden dat de maatschappelijke organisatie
alleen daarom al niet meer kan worden opgehangen aan het gezin en de voor-
bereiding van individuen op de maatschappij onmogelijk nog kan worden
gereduceerd tot een opvoeding tot specifieke gezinsrollen. De vervaging van deze
rollen, die in hoofdstuk 3 aan de orde komt, staat een dergelijke reductie al
evenzeer in de weg. Het uiteindelijk meestal gevormde gezin is niet meer het gezin
van vroeger. Dit is het wezen van de individualisering in haar laattwintigste-
eeuwse gedaante.
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Bijlage B2
Tabel B2.1 Gemiddelde leeftijd van de vrouw bij eerste huwelijk in een aantal landen van de
Europese Uniem, 1970-1995

1970 1980 1990 1995
 1993, 1994 of

Noord-Europa
Denemarken 22,8 24,8 27,6 29,2
Finland 23,0 24,5 26,5 27,3
Zweden 24,0 26,4 27,6 28,7

West- en Midden-Europa
België 22,4 22,3 26,8 28,3
Duitsland (West) 23,0 23,4 25,9 27,2
Frankrijk 22,4 23,0 25,7 26,7
Ierland 24,8 24,1 26,3 26,8
Nederland 22,8 23,1 25,9 27,4
Oostenrijk 23,1 23,1 25,1 26,3
Verenigd Koninkrijk 22,4 23,0 25,2 26,2

Zuid-Europa
Griekenland 22,9 22,3 23,8 25,4
Italië 24,1 24,1 25,6 26,5
Portugal 24,3 23,3 24,2 24,9
Spanje 24,8 23,7 25,5 26,5

Bron: Miettinen (1997)

Tabel B2.2 Totale eerste-huwelijkskans  van vrouwen jonger dan 50 jaar in een aantal landen vana

de Europese Unie, 1970-1995 

1970 1980 1990 1995
1993, 1994 of

Noord-Europa
Denemarken 0,82 0,53 0,60 0,67
Finland 0,94 0,67 0,59 0,57
Zweden 0,62 0,52 0,55 0,44

West- en Midden-Europa
België 0,98 0,77 0,72 0,58
Duitsland (West) 0,97 0,66 0,64 0,59
Frankrijk 0,92 0,71 0,56 0,49
Ierland . 0,75 0,72 .
Nederland 1,06 0,68 0,66 0,56
Oostenrijk 0,91 0,66 0,58 0,56
Verenigd Koninkrijk 1,04 0,77 0,62 0,57

Zuid-Europa
Griekenland 1,04 0,86 0,73 0,60
Italië 1,02 0,79 0,66 0,63
Portugal 1,09 0,86 0,88 0,78
Spanje 1,01 0,76 0,68 0,62
De som van de leeftijdsspecifieke huwelijkscijfers, ook wel te definiëren als de kans dat eena

vrouw in de loop van haar leven een eerste huwelijk zal sluiten, gegeven de leeftijdsspecifieke
huwelijkscijfers van een bepaald moment.

Bron: Miettinen (1997)
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Tabel B2.3 Totale echtscheidingskans  van vrouwen in een aantal landen van de Europese Unie,a

1970-1995

1970 1980 1990 1995
1993, 1994 of

Noord-Europa
Denemarken 0,25 0,40 0,44 0,44
Finland 0,17 0,28 0,41 0,47
Zweden 0,23 0,42 0,43 0,50

West- en Midden-Europa
België 0,10 0,20 0,31 0,33
Duitsland (West) 0,16 0,23 0,29 0,36
Frankrijk 0,12 0,22 0,32 0,35
Ierland . . . .
Nederland 0,10 0,26 0,28 0,32
Oostenrijk 0,18 0,26 0,33 0,37
Verenigd Koninkrijk 0,16 0,38 0,42 0,44

Zuid-Europa
Griekenland 0,05 0,10 0,12 0,11
Italië 0,05 0,03 0,08 0,08
Portugal . . . .
Spanje . . . .
De som van de leeftijdsspecifieke echtscheidingscijfers, ook wel te definiëren als de kans data

een vrouw in de loop van haar leven een echtscheiding zal doormaken, gegeven de
leeftijdsspecifieke echtscheidingscijfers van een bepaald moment.

Bron: Miettinen (1997)

Tabel B2.4 Gemiddelde leeftijd van de vrouw bij de geboorte van het eerste kind in een aantal
landen van de Europese Unie, 1970-1995

1970 1980 1990 1994
1992, 1993 of

Noord-Europa
Denemarken 23,7 24,6 26,4 27,2
Finland 23,7 25,7 26,8 27,4
Zweden . 25,5 26,3 27,0

West- en Midden-Europa
België 24,3 24,5 26,4 .
Duitsland (West) 24,3 25,2 26,9 27,6
Frankrijk 23,8 24,9 27,0 27,4
Ierland 25,3 24,9 26,3 26,6
Nederland 24,3 25,6 27,6 28,4
Oostenrijk 23,7 24,3 26,1 25,9
Verenigd Koninkrijk 23,5 24,4 25,5 26,2

Zuid-Europa
Griekenland 24,0 23,3 24,7 26,1
Italië 25,1 25,1 26,9 27,5
Portugal 24,4 23,6 24,7 25,4
Spanje . 24,6 26,5 27,2

Bron: Miettinen (1997)
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Tabel B2.5 Totaal vruchtbaarheidscijfer  in een aantal landen van de Europese Unie, 1970-1995a

1970 1980 1990  1994 of 1995
Noord-Europa

Denemarken 1,95 1,55 1,67 1,81
Finland 1,83 1,63 1,79 1,81
Zweden 1,92 1,68 2,13 1,74

West- en Midden-Europa
België 2,25 1,68 1,62 1,55
Duitsland (West) 1,99 1,45 1,45 1,35
Frankrijk 2,47 1,95 1,78 1,70
Ierland 3,93 3,23 2,19 1,87
Nederland 2,57 1,60 1,62 1,53
Oostenrijk 2,29 1,65 1,45 1,40
Verenigd Koninkrijk 2,43 1,90 1,84 1,69

Zuid-Europa
Griekenland 2,34 2,21 1,43 1,35
Italië 2,43 1,68 1,36 1,26
Portugal 2,83 2,19 1,47 1,41
Spanje 2,85 2,18 1,33 1,24
Zie in paragraaf 2.4 de toelichting bij tabel 2.10.a

Bron: Miettinen (1997)
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3  VERDELING VAN ARBEID EN ZORG

M. Niphuis-Nell (SCP) en P. de Beer (SCP)

3.1 Inleiding

Een van de opvallendste veranderingen in het functioneren van gezinnen in de
afgelopen decennia is de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen. Deze
toename vond met name plaats onder gehuwde en samenwonende vrouwen, zowel
onder jonge, (nog) kinderloze vrouwen als onder vrouwen met baby's, peuters,
kleuters en schoolgaande kinderen. In de jaren negentig blijkt het tijdperk van de
huismoeder/thuismoeder, als een in alle sociale lagen en in elke gezinsfase sterk
overheersende verschijningsvorm van het gezin, definitief voorbij. Hoe heeft deze
ontwikkeling er precies uitgezien? En welke invloed had dit veranderende gedrag
van vrouwen en moeders op de verdeling van huishoudelijk werk en zorgtaken
tussen mannen en vrouwen, tussen vaders en moeders? In dit hoofdstuk wordt op
deze kwesties nader ingegaan. Er zal geprobeerd worden een antwoord te
formuleren op de volgende vragen.
- Hoe zag de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen er

in de afgelopen decennia uit?
- Welke invloed heeft de toename van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen

(gehad) op de verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid in gezinnen?
- Welke wensen leven er in dit opzicht onder (potentiële) ouders en welke

knelpunten ervaren zij?
- Hebben de gesignaleerde ontwikkelingen hun eindpunt bereikt of valt eerder

een verdere voortgang te verwachten?

In paragraaf 3.2 worden enkele algemene trends geschetst. Dit gebeurt vooral aan
de hand van gegevens over deelname aan de betaalde arbeid. In paragraaf 3.3 wordt
specifiek ingegaan op de verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid tussen
vrouwen en mannen en moeders en vaders in gezinnen. In paragraaf 3.4 wordt
aangegeven welke wensen er leven en welke knelpunten ouders en potentiële
ouders ervaren. In paragraaf 3.5 worden de voornaamste conclusies samengevat.

3.2 Ontwikkelingen in deelname aan betaalde arbeid door vrouwen en mannen

3.2.1 Algemeen

Vanaf de eeuwwisseling tot ongeveer de jaren zestig is de arbeidsparticipatie van
vrouwen niet werkelijk veranderd. Het verschil met de arbeidsparticipatie van
mannen was groot. Terwijl toentertijd nooit meer dan 30% van de vrouwen
deelnam aan de arbeidsmarkt, bevonden zich van de mannen negen van de tien op
de arbeidsmarkt (Mol et al. 1988). Sinds 1960 echter laat de arbeidsparticipatie van
mannen en vrouwen een duidelijk verschillende ontwikkeling zien. De arbeidsdeel
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name van mannen is tot halverwege de jaren tachtig sterk gedaald, de arbeids-
deelname van vrouwen is tussen 1960 en 1995 aanzienlijk toegenomen (figuur 3.1).

Figuur 3.1 Netto-arbeidsparticipatie, naar geslacht, 1947-1995 (in procenten van de totale
bevolking: $0 jaar)

Bron: CBS (1994b) SCP-bewerking

De markantste ontwikkeling bij de vrouwen was de sterke groei van het aandeel
werkenden in de middenleeftijdscategorieën (25-49 jaar). Dit is vooral het gevolg
van de sterk toegenomen arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen. In 1960 par-
ticipeerde 7% van de gehuwde vrouwen op de arbeidsmarkt, in 1977 was dit 24%
en in 1995 44% (Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1993: 22; CBS 1980: 80). In de
periode sinds 1977 was bij de mannen de belangrijkste verandering dat het aandeel
werkenden in de oudste leeftijdscategorieën (55-59 en 60-64 jaar) aanmerkelijk
kleiner werd. In mindere mate heeft dit ook gegolden voor de leeftijdscategorie van
15-19 jaar. 
Het resultaat van deze ontwikkelingen is dat in het huidige tijdsgewricht het ver-
richten van betaalde arbeid bij zowel mannen als vrouwen steeds sterker geconcen-
treerd is geraakt bij de leeftijdscategorie van 25-49 jaar, precies de levensfase
waarin de meeste mannen en vrouwen ook kinderen te verzorgen hebben. In 1977
vormde deze leeftijdsgroep 59% van de totale werkzame bevolking (excl. personen
jonger dan 15 jaar en ouder dan 64 jaar), in 1995 was dit aandeel gestegen naar
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72% (CBS 1980: 74; CBS 1996a: 103).

De ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van vrouwen kunnen niet los worden
gezien van een aantal andere sociale, culturele en economische veranderingen die
zich in de afgelopen decennia hebben voorgedaan. Zonder dat aangegeven kan
worden hoe oorzaak-gevolgrelaties beschouwd moeten worden of hoe het relatieve
belang van de diverse ontwikkelingen ligt, moeten in ieder geval de volgende
factoren worden genoemd: (1) veranderingen in de structuur van de werkgelegen-
heid, (2) het gestegen opleidingsniveau van de hele bevolking waarbij tevens de
jonge vrouwen hun achterstand op de jonge mannen geheel wegwerkten, (3) de
daling van het kindertal per vrouw tezamen met het uitstel van de geboorte van het
eerste kind, en (4) de veranderde houding ten opzichte van de posities van vrouwen
en mannen, die tot uiting komt zowel in bij de bevolking levende opinies en wensen
als in het overheidsbeleid.

(1) Veranderingen in de structuur van de werkgelegenheid

De meest in het oog lopende verandering in de structuur van de werkgelegenheid is
de verschuiving geweest van de 'traditionele productiesectoren' (landbouw,
industrie, bouwnijverheid) naar de dienstensector. Twintig jaar geleden was 43%
van de werkgelegenheid in de traditionele sectoren te vinden, momenteel is dat nog
maar 28%. Dit is het resultaat van een inkrimping van de werkgelegenheid in de
traditionele sectoren met ongeveer een kwart miljoen banen en een groei in de
dienstensector met ruim anderhalf miljoen. De werkgelegenheidskrimp manifes-
teerde zich binnen de gehele traditionele sector; in zowel de landbouw als de
industrie en de bouwnijverheid. Binnen de dienstensector was het beeld gedifferen-
tieerder. De grootste werkgelegenheidswinst werd gerealiseerd in het bank- en
verzekeringswezen en de zakelijke dienstverlening (een groei met ruim 300.000
banen), de handel, horeca en reparatie (een groei met een kwart miljoen banen) en
in de niet-commerciële dienstverlening, in het bijzonder in de gezondheidszorg
(eveneens een groei met bijna een kwart miljoen banen; CBS 1994b).

Van deze verandering in de werkgelegenheidsstructuur hebben vrouwen in sterke
mate geprofiteerd. Immers, vrouwen waren en zijn sterk ondervertegenwoordigd in
de krimpende traditionele sectoren en sterk oververtegenwoordigd in de groeiende
dienstensector. Vrouwen maken slechts 16% uit van de werkzame personen in de
traditionele sectoren en 45% in de dienstensector (in 1975 waren deze aandelen
resp. 13% en 37%). In de gezondheidszorg zijn zelfs drie op de vier werkenden
vrouw en in de maatschappelijke dienstverlening, die eveneens aanzienlijk is
gegroeid, is het aandeel vrouwen nog groter: 87% (CBS 1994a).
Tot de structuur van de werkgelegenheid kan ook de aan- of afwezigheid van
deeltijdbanen gerekend worden. Deeltijdarbeid wordt evenwel niet hier behandeld,
maar komt apart aan de orde in paragraaf 3.2.2.

(2) Stijging van het opleidingsniveau
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Eeuwenlang is er een verschil geweest in het opleidingsniveau van mannen en
vrouwen. Zo waren in voorgaande eeuwen steeds meer vrouwen dan mannen 
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analfabeet. Na de invoering van de leerplicht in 1900 bleven mannen nog lange tijd
een hoger opleidingsniveau behalen dan vrouwen. Eerst vanaf het eind van de jaren
zestig van deze eeuw maakten meisjes en jonge vrouwen ernst met de inhaalslag.
Hoewel in die periode ook het opleidingsniveau van de jongens steeg, werden zij
toch in de jaren tachtig door de meisjes ingehaald. Over die periode noteerde
Niphuis-Nell (1992) dat het uitstroomniveau van het voltijdonderwijs verlatende
vrouwen gemiddeld gelijk was geworden aan het uitstroomniveau van het voltijd-
onderwijs verlatende mannen. Dit gelijke gemiddelde kwam toen tot stand doordat
iets meer jongens dan meisjes uitstroomden op het hoge en het lage niveau, terwijl
meer meisjes dan jongens uitstroomden op het middenniveau.

Inmiddels is in de jaren negentig het uitstroomniveau van de meisjes meer dan
overtuigend gelijk geworden aan, zo niet hoger geworden dan dat van jongens. Dit
valt goed te illustreren aan de recente veranderingen in de sekseverhoudingen aan
de universiteiten. In het studiejaar 1988/'89 bevonden zich onder de geslaagden
voor het doctoraal examen nog 38% vrouwen; in het studiejaar 1995/'96 is dit
aandeel inmiddels 47%, terwijl onder de eerstejaars het aandeel vrouwen met 48%
nog iets hoger ligt (CBS, gepubliceerd in Niphuis-Nell 1992 en telefonische
informatie). Aangezien het aandeel meisjes in de 'studerende' leeftijdscategorie van
20-24 jaar 49% beloopt en meisjes bovendien gemiddeld iets korter over hun studie
doen, is thans het aandeel (af)studerende meisjes niet meer van een strict evenredig
aandeel te onderscheiden. 
Overigens zij erop gewezen dat deze gelijkheid van opleidingsniveau alleen nog
geldt voor de jongste generaties die het voltijdonderwijs hebben verlaten. In de
potentiële beroepsbevolking (20-64-jarigen) is het gemiddelde opleidingsniveau van
vrouwen en mannen nog niet gelijk en het zal nog enkele decennia duren voordat
dat wel het geval is.

(3) Daling van het kindertal en uitstel van het moederschap

De naoorlogse daling van het kindertal per vrouw werd reeds geschetst in hoofd-
stuk 2. Vrouwen geboren na de Tweede Wereldoorlog kregen in veel grotere mate
dan hun vooroorlogse zusters twee kinderen. Vooral de grotere gezinnen van drie
of meer kinderen liepen in aantal terug. Bovendien stichtten deze generaties
vrouwen op steeds latere leeftijd een gezin, hetgeen in genoemd hoofdstuk
geïllustreerd is aan de stijgende gemiddelde leeftijd van vrouwen bij de geboorte
van het eerste kind. De verlenging van de kindervrije levensfase die zo werd
gecreëerd, werd door vrouwen benut om een langer durende, hogere opleiding af te
ronden en vervolgens eerst een aantal jaren ervaring op de arbeidsmarkt op te doen
alvorens aan kinderen te beginnen. Deze ontwikkeling heeft er tevens toe geleid dat
jongere generaties vrouwen het steeds minder vanzelfsprekend vinden om met
werken te stoppen wanneer het eerste kind zich aandient. Hoger opgeleide vrouwen
participeren immers beduidend vaker op de arbeidsmarkt dan lager opgeleide
vrouwen.
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(4) Veranderde houding ten opzichte van de posities van vrouwen en mannen

De verander(en)de houding ten opzichte van de posities van vrouwen en mannen
komt onder meer tot uiting in opinies van de bevolking in de afgelopen decennia
over het buitenshuis werken van vrouwen, ook als er kinderen zijn, en over de
taakverdeling tussen man en vrouw. Deze opinies worden geschetst in para-
graaf 3.4 waarin ook de huidige wensen ten aanzien van de taakverdeling binnens-
en buitenshuis aan de orde komen.

Nederland in vergelijking met andere Westerse landen

Nog in 1995 werd Nederland opgeschrikt door de lage plaats die het bleek in te
nemen op de Gender-related development index (GDI) van de Verenigde Naties.
Op de Human development index (HDI), een algemene maat voor het welzijn in
een land, stond Nederland op de vierde plaats van de wereldranglijst. Na correctie
voor ongelijkheid naar sekse, waaruit de GDI resulteert, bleek Nederland te zijn
gedaald naar de twintigste plaats (UNDP 1995). Deze lage positie wordt veroor-
zaakt door het relatief grote verschil in verdiend inkomen tussen mannen en
vrouwen in ons land, welk verschil op zijn beurt wordt veroorzaakt door een relatief
lage arbeidsparticipatie van vrouwen tezamen met het in hoge mate in deeltijd
werken door Nederlandse vrouwen. Dit laatste komt nader aan de orde in
paragraaf 3.2.2. Hier wordt allereerst ingegaan op de arbeidsparticipatie van
Nederlandse vrouwen in vergelijking met hun seksegenoten in ander Westerse
landen.

Tabel 3.1 laat zien dat tot in het begin van de jaren negentig de netto-arbeids-
participatie van Nederlandse vrouwen beneden het gemiddelde lag van de
participatie van vrouwen in de Europese Unie als geheel. Wel werd het verschil met
het Europese gemiddelde gestaag kleiner en in 1994 passeerden de Nederlandse
vrouwen met een participatiegraad van 53% het gemiddelde EU-niveau van 50%. 

Nu, in het midden van de jaren negentig, laten de Nederlandse vrouwen de Spaanse
(31%), Italiaanse (36%), Griekse (39%) en Ierse vrouwen (40%) ver achter zich. Ze
hebben een ongeveer gelijke participatiegraad als de Duitse (55%) en Franse
vrouwen (52%) en een iets hogere dan de Belgische vrouwen (46%). Van de twee
laatstgenoemde landen moet opgemerkt worden dat de nettoparticipatiegraad van
mannen betrekkelijk laag ligt, hetgeen een gevolg is van de relatief hoge
werkloosheid. In deze twee landen is ook onder de vrouwen de werkloosheid
relatief hoog. Wanneer niet wordt gekeken naar de nettoparticipatie, maar naar de
brutoparticipatie van vrouwen, dan blijken de participatiegraden van Franse en
Belgische vrouwen (nog) minder te verschillen van die van Nederlandse vrouwen.
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Tabel 3.1 Netto-arbeidsparticipatie in een aantal Westerse landen, naar geslacht, 1973-1995 (in
procenten van de bevolking van 15-64 jaar)

vrouwen mannen
1973 1983 1990 1994 1995 1973 1983 1990 1994 1995

Noord-Europa
Denemarken 61,2 65,0 71,4 67,2 . 89,0 78,3 82,7 78,2 .
Finland 62,3 69,0 70,8 58,2 58,5 78,1 77,4 77,4 62,0 64,1
Noorwegen 49,3 63,0 67,8 67,9 69,1 85,6 84,4 79,8 77,4 78,7
Zweden 60,8 73,9 78,8 69,4 69,8 86,2 83,0 83,0 71,0 72,4

West- en Midden-
Europa

België 39,9 39,8 45,7 45,7 46,4 81,6 69,2 68,4 64,2 64,8
Duitsland 49,7 47,8 53,2 55,6 55,3 88,8 76,6 76,1 75,0 74,6a

Frankrijk 47,9 48,3 50,9 50,9 51,6 83,8 73,4 70,3 67,0 67,7
Ierland 32,8 33,6 35,0 39,9 . 86,5 73,8 69,5 66,7 .
Luxemburg 35,9 40,9 43,9 45,5 42,5 93,1 84,0 76,8 74,9 74,4
Nederland 28,6 34,7 47,4 52,7 53,4 83,5 69,1 75,5 74,3 74,5
Oostenrijk 47,7 47,1 53,5 59,6 . 82,4 79,4 77,7 78,4 .
Verenigd
Koninkrijk 52,7 52,6 63,4 62,2 62,6 90,3 75,9 80,3 72,5 73,0
Zwitserland 54,1 54,7 59,3 64,5 64,3 100,0 92,7 95,7 94,4 95,0

Zuid-Europa
Griekenland 31,2 35,6 38,5 38,0 38,7 81,8 75,3 71,7 69,8 69,3
Italië 29,9 34,2 37,9 36,2 . 81,6 75,7 73,7 68,6 .
Portugal 30,5 49,8 58,8 57,2 56,8 99,2 82,8 86,1 76,1 74,9
Spanje 32,5 26,5 31,4 30,4 31,4 90,5 67,9 68,4 59,6 60,4

Europese Unie 43,0 44,0 49,7 49,7 . 86,5 74,7 74,8 70,1 .

Australië 46,4 47,0 58,0 57,3 59,6 89,9 77,5 80,3 76,5 78,2
Canada 44,1 55,0 65,1 61,1 61,4 81,9 77,8 82,3 73,7 73,9
Verenigde Staten 48,0 56,2 64,9 66,3 66,7 82,8 76,5 81,2 80,1 80,3

Gegevens tot en met 1990 betreffen alleen West-Duitsland, gegevens na 1990 betreffen voormaliga

West- en Oost-Duitsland tezamen.

Bron: OECD (1996: 186) 

Tot zover is het geschetste beeld van de arbeidsparticipatie van Nederlandse
vrouwen redelijk positief. Een opsomming van Europese landen waarvan de
arbeidsparticipatie van vrouwen die van de Nederlandse vrouwen overtreft, levert
het volgende op: Portugal (57%), Finland (59%), Oostenrijk (60%), Verenigd
Koninkrijk (63%), Zwitserland (64%), Denemarken (67%), Noorwegen (69%) en
Zweden (70%). Buiten Europa zijn dat Australië (60%), Canada (61%) en de
Verenigde Staten (67%). Dat is een tamelijk indrukwekkende rij en dit leidt tot de
conclusie dat de arbeidsparticipatie van Nederlandse vrouwen binnen de Europese
Unie dan wel een gemiddeld niveau bereikt mag hebben, maar dat in een ruimer
verband van Westerse landen hun arbeidsparticipatie ook nu nog altijd aan de lage
kant is. In paragraaf 3.2.2 over deeltijdarbeid wordt hierop nader teruggekomen.



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

m, < 35 uur

v, < 35 uur

m, 12-34  uur

v, 12-34  uur

51

3.2.2 Deeltijdarbeid

Een faciliterende factor die mede de toename van de arbeidsparticipatie van
vrouwen heeft mogelijk gemaakt en die in het voorgaande nog niet werd besproken,
is de sterke groei van het aantal deeltijdbanen geweest. Hoewel verschillen in
definities en registratiemethoden een vergelijking over een langere periode wat
lastig maken, staat wel vast dat het aandeel deeltijdbanen in de totale
werkgelegenheid in de laatste twintig jaar globaal is verdubbeld: van zo'n 15% van
de werkgelegenheid in 1975 tot 28% momenteel (CBS: AKT'75 en EBB'95). Het
absolute aantal deeltijdbanen verdrievoudigde in deze periode zelfs, van ongeveer
een half miljoen tot 1,7 miljoen. In dezelfde periode nam het aantal voltijdbanen
met 'slechts' een kwart (krap een miljoen) toe (van ca. 3,4 miljoen tot 4,4 miljoen). 

Figuur 3.2 Deeltijdwerkenden, naar geslacht, 1975-1995 (in procenten van alle werkenden van de
desbetreffende categorie)

Bron: CBS (1994a: 88), CBS (1996a: 101, 102), SZW (1985:66), SZW (1988: 18) SCP-bewerking

De explosieve groei van het deeltijdwerk is vooral ten goede gekomen aan vrouwen:
ruim driekwart van de deeltijdbanen wordt vervuld door een vrouw. Van de
werkende vrouwen heeft dan ook meer dan de helft (ca. 57%) een deeltijdbaan,
tegenover slechts een op de tien mannen. Het verschil tussen mannen en vrouwen
lijkt eerder groter dan kleiner te worden (zie figuur 3.2), al geven verschillende
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bronnen niet hetzelfde beeld. Volgens de Arbeidsrekeningen is het aandeel mannen
dat in deeltijd werkt, tussen 1987 en 1995 gegroeid van 8% naar 11% en het
aandeel vrouwen met een deeltijdbaan van 50% naar 53%. Volgens de Enquête
beroepsbevolking daarentegen bleef het aandeel mannen met deeltijdwerk constant
op 10%, terwijl het aandeel vrouwen met deeltijdbanen groeide van 49% naar 58%.
Het verschil moet waarschijnlijk worden verklaard uit het verschil in definitie van
deeltijdwerk. In de Arbeidsrekeningen gaat het om een vaste arbeidsrelatie met een
vast overeengekomen aantal uren dat kleiner is dan bij een volledige dag- of
weektaak. In de Enquête beroepsbevolking betreft het zowel vaste als flexibele
dienstverbanden en zelfstandigen met een arbeidsduur van minimaal 12 en
maximaal 34 uur. 

Gezien de oververtegenwoordiging van vrouwen in het deeltijdwerk zal het geen
verbazing wekken dat deeltijdwerk vooral voorkomt in sectoren waarin vrouwen
eveneens zijn oververtegenwoordigd. In de overige dienstverlening is bijna de helft
(47%) van de banen een deeltijdbaan, en daarbinnen in de gezondheidszorg exact
de helft (50%) en in de maatschappelijke dienstverlening zelfs driekwart (73%). In
de industrie is daarentegen slechts een op de acht banen (13%) een deeltijdbaan.
Hoewel mannen die in sectoren met veel deeltijdbanen werken, ook vaker een
deeltijdbaan hebben dan gemiddeld, is toch in iedere sector het aandeel mannen dat
in deeltijd werkt veel kleiner dan het aandeel vrouwen (zie figuur B3.1 in de bijlage
bij dit hoofdstuk). De oververtegenwoordiging van vrouwen in deeltijdwerk hangt
dus wel samen met hun oververtegenwoordiging in bepaalde sectoren (of vice
versa), maar kan hieruit toch slechts voor een klein deel worden verklaard. 
In het algemeen staat overigens niet vast wat oorzaak en wat gevolg is: de groei van
de arbeidsparticipatie van (gehuwde) vrouwen of de groei van het deeltijdwerk. Zijn
steeds meer vrouwen gaan werken omdat er steeds meer deeltijdbanen beschikbaar
kwamen? Hebben werkgevers steeds meer deeltijdbanen gecreëerd omdat er meer
(potentiële) werknemers waren met een voorkeur voor deeltijdwerk? Of ging het
om twee min of meer autonome ontwikkelingen die toevalligerwijze goed op elkaar
aansloten en daardoor elkaar hebben versterkt?

Hoewel de groei van deeltijdwerk zich vooral bij de vrouwelijke beroepsbevolking
manifesteerde en niet of nauwelijks bij de mannelijke, is het toch niet zo dat de
mannen van nu evenveel tijd aan betaalde arbeid kwijt zijn als de mannen van
twintig of dertig jaar geleden. Figuur 3.3 laat zien dat de jaarlijkse voltijds
arbeidsduur is gedaald van bijna 2.400 uren per arbeidsjaar in 1960 naar ruim
1.700 in 1995. Deze ontwikkeling doet vermoeden dat werkende mannen ook
zonder beduidende toename in deeltijdparticipatie, meer tijd ter beschikking hebben
gekregen voor andere activiteiten dan hun betaalde baan. 
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Figuur 3.3 Jaarlijkse arbeidsduur, 1950-1993 (mannen en vrouwen samen)

Bron: CBS (1994c, 1996b: 11) SCP-bewerking

Niettemin is de teruggang van de jaarlijkse arbeidsduur tot op heden onvoldoende
gebleken om de verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid over vrouwen en
mannen gelijk te maken. Een vraag blijft daarom toch waarom mannen in zo veel
mindere mate in deeltijd werken dan vrouwen. De ongelijke deelname van mannen
en vrouwen aan deeltijdwerk en voltijdwerk vormt een van de belangrijkste
belemmeringen voor een gelijkere verdeling van de onbetaalde huishoudelijke en
zorgtaken tussen mannen en vrouwen. Als vrijwel alle werkende mannen en vaders
een voltijdbaan hebben en vrijwel alle werkende vrouwen en moeders een deeltijd-
baan, is het niet verwonderlijk dat het leeuwendeel van het huishouden en de
kinderverzorging op de schouders van de vrouw terechtkomt. Op de belemmerin-
gen die er zijn voor mannen, en in het bijzonder vaders, om in groteren getale in
deeltijd te werken en de wensen die er bij mannen en vrouwen leven, wordt
ingegaan in paragraaf 3.4.

Deeltijdparticipatie in Nederland in vergelijking met andere Westerse landen

In de jaren negentig is de deeltijdparticipatie in Nederland in vergelijking met
andere Westerse landen verreweg het hoogst, zoals tabel 3.2 op basis van gegevens
verzameld door de OESO laat zien. Dat geldt zowel voor vrouwen als voor
mannen. Volgens deze OESO-gegevens werkte in 1995 van de Nederlandse
(werkende) vrouwen 67% in deeltijd, van de Nederlandse (werkende) mannen 17%. 

Deze topscore van Nederland in deeltijdparticipatie is een nog maar betrekkelijk
recent verschijnsel. In 1979 werden de Nederlandse vrouwen in de mate van
deeltijdparticipatie (44%) nog overtroffen door de Noorse (52%), Zweedse (46%)
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en Deense vrouwen (46%). In 1983 waren de Nederlandse vrouwen (50%) wel al de
Zweedse (46%) en Deense vrouwen (45%) gepasseerd, maar nog niet de Noorse
(55%). In de eerste helft van de jaren negentig blijken ook de Noorse vrouwen het
wat betreft de mate van deeltijdparticipatie te hebben afgelegd tegen de Nederland-
se vrouwen. In 1995 worden de Nederlandse vrouwen wat betreft deeltijdparticipa-
tie (67%) op ruime afstand gevolgd door de Zwitserse vrouwen (55%), de Noorse
(47%), de Britse (44%) en de Zweedse vrouwen (40%). In alle overige landen uit
de tabel is de deeltijdparticipatie van vrouwen nog veel lager. Hieruit kan gecon-
cludeerd worden dat sinds de jaren tachtig zich een, internationaal gezien, typisch
Nederlands patroon van vrouwelijke arbeidsparticipatie heeft ontwikkeld.

Tabel 3.2 Deeltijdwerkenden in een aantal Westerse landen, naar geslacht, 1973-1995 (in procenten
van alle werkenden)

vrouwen mannen
1973 1979 1983 1994 1995 1973 1979 1983 1994 1995

Noord-Europa
Denemarken . 46,3 44,7 34,4 35,5 . 5,2 6,6 10,0 10,4
Finland . 10,6 12,5 11,2 11,3 . 3,2 4,5 6,0 5,7
Noorwegen 47,8 51,7 54,9 46,5 46,6 8,6 10,6 11,5 9,5 9,4
Zweden . 46,0 45,9 41,0 40,3 . 5,4 6,3 9,7 9,4

West- en Midden-
Europa

België 10,2 16,5 19,7 28,3 29,8 1,0 1,0 2,0 2,5 2,8
Duitsland 24,4 27,6 30,0 33,1 33,8 1,8 1,5 1,7 3,2 3,6a

Frankrijk 12,9 17,0 20,1 27,8 28,9 1,7 2,4 2,5 4,6 5,0
Ierland . 13,1 15,5 21,7 . . 2,1 2,7 5,1 .
Luxemburg 18,4 17,1 18,0 19,5 20,3 1,0 1,0 1,2 1,3 1,1
Nederland . 44,0 50,3 66,0 67,2 . 5,5 6,9 16,1 16,8
Oostenrijk 15,6 18,0 20,0 25,2 26,9 1,4 1,5 1,5 3,0 4,0
Verenigd
Koninkrijk 39,1 39,0 42,4 44,4 44,3 2,3 1,9 3,3 7,1 7,7
Zwitserland . . . 55,3 54,7 . . . 8,8 8,6

Zuid-Europa
Griekenland . . 12,1 8,0 8,4 . . 3,7 3,1 2,8
Italië 14,0 10,6 9,4 12,4 12,7 3,7 3,0 2,4 2,8 2,9
Portugal . 16,5 . 12,1 11,6 . 2,5 . 4,7 4,2
Spanje . . . 15,2 16,4 . . . 2,6 2,8

Australië 28,2 35,2 36,4 42,6 42,7 3,7 5,2 6,2 10,9 11,1
Canada 19,4 25,3 28,1 28,6 28,2 4,7 6,5 8,7 10,7 10,6
Verenigde Staten 26,8 26,7 28,1 27,7 27,4 8,6 9,0 10,8 11,5 11,0

Gegevens tot en met 1990 betreffen alleen West-Duitsland, gegevens na 1990 betreffen voormaliga

West- en Oost-Duitsland tezamen.

Bron: OECD (1996: 192) 
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Een tweede conclusie heeft betrekking op de bevinding in paragraaf 3.2.1 dat
Nederlandse vrouwen in de afgelopen jaren een arbeidsparticipatieniveau hebben
bereikt dat gelijk is aan het gemiddelde niveau in de Europese Unie. Deze conclusie
betrof de arbeidsparticipatie gemeten in personen. Wanneer het geringere aantal
uren per week dat Nederlandse vrouwen werken in vergelijking met hun werkende
zusters in het buitenland, zou worden verdisconteerd, dan resulteert de arbeids-
participatie gemeten in (voltijds) arbeidsjaren. Cijfers over de arbeidsparticipatie in
arbeidsjaren voor de diverse landen zijn niet beschikbaar. Zeker is echter dat op de
indicator arbeidsparticipatie in arbeidsjaren, de Nederlandse vrouwen ruim beneden
het gemiddelde van de Europese Unie scoren. 
En, om tot slot op een eerder in deze paragraaf besproken onderwerp terug te
komen: dat verklaart ook voor een goed deel de lage score van Nederland op de
GDI.

3.2.3 Werkende ouders

Aan werkende vaders valt voor een onderzoeker of statisticus weinig te beleven.
Dat moet althans wel het algemeen heersende idee zijn, omdat de kwantiteit van
het onderzoek of het statistisch materiaal op dit terrein uiterst minimaal is. In deze
paragraaf zullen, zoals dat behoort en ook wettelijk is voorgeschreven, mannen en
vrouwen, in dit geval meer specifiek: vaders en moeders, gelijk worden behandeld. 

Ontwikkelingen in arbeidsparticipatie van moeders

Figuur 3.4 laat de arbeidsparticipatie zien van moeders sinds het begin van de jaren
zeventig. De eerste conclusie is dat in de afgelopen kwart eeuw de arbeidspartici-
patie van moeders, zowel met jonge als met oudere kinderen, gedurig is gestegen.
Zelfs in de periode van hoge werkloosheid, rond 1984, is geen terugval in de stij-
gende trend waar te nemen. Ten tijde van het losbarsten van de tweede feminis-
tische golf, rond 1970, behoorde niet meer dan 9% van de moeders met baby's en
peuters tot de beroepsbevolking. Nu, anno 1995, is dat meer dan de helft (55%). De
omstandigheden die het deze vrouwen mogelijk maakten om in toenemende mate te
participeren waren de toename van deeltijdarbeid, zoals geschetst in de voorgaande
subparagraaf, en de vermoedelijk toenemende mate van informele opvang van
baby's en peuters. Dit laatste moet bij een vermoeden blijven, daar er op dit punt
geen (vergelijkbare) gegevens over een langere periode beschikbaar zijn. Maar wel
is het zo dat tot eind jaren tachtig nauwelijks uitbreiding van kinderopvang-
voorzieningen plaatsvond, zodat in ieder geval van daaruit geen additionele
ondersteuning werd geboden. In het overheidsbeleid kwam pas een daadwerkelijke
verbetering voor deze categorie moeders tot stand rond 1990, toen het zwanger-
schaps- en bevallingsverlof werd geflexibiliseerd en verlengd van 12 tot 16 weken,
het wettelijk (onbetaalde) ouderschapsverlof werd ingevoerd en de Stimulerings-
maatregel kinderopvang van start ging. 

Een en ander geeft aan dat de stijging van de arbeidsparticipatie van moeders sinds
1970 een autonome maatschappelijke ontwikkeling is geweest en dat deze eerder
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ondanks dan dankzij overheidsbeleid tot stand is gekomen. Eerst na twintig jaar
gestage toename volgt de overheid rond 1990 de maatschappelijke ontwikkelingen
met een aantal faciliterende maatregelen.

Figuur 3.4 Bruto-arbeidsparticipatie  van vrouwen met kinderen, naar leeftijd van het jongste kind,a

1971-1995 (in procenten van de desbetreffende categorie)

De bruto-arbeidsparticipatie is voor alle jaren gedefinieerd als 1 uur per week werkzaam, ofa

werkzoekend voor minimaal 1 uur per week, tenzij anders is vermeld.
Bruto-arbeidsparticipatie exclusief personen die niet werken en # 11 uur per week willenb

werken.
Bruto-arbeidsparticipatie van vrouwen met thuiswonende kinderen van 6-17 jaar.c

Bron: CBS (Volkstelling 1971) gepubliceerd in Berends en Boelmans-Kleinjan (1979: 34); CBS
(Arbeidskrachtentellingen 1975-1985) gepubliceerd in SCP (1988: 444); CBS (EBB'92 en '95)
SCP-bewerking

De tweede conclusie is dat de klassieke differentiatie in arbeidsparticipatie tussen
moeders met jonge en met oudere kinderen - waarbij moeders vaker participeren
naarmate hun jongste kind ouder is - sinds de eerste helft van de jaren tachtig van
karakter verandert. Immers, in de periode tot het midden van de jaren tachtig doet
zich steeds een duidelijk verschil in arbeidsparticipatie voor tussen vrouwen met
een jongste kind van 0-3 jaar en met een ouder jongste kind. Sinds het midden van
de jaren tachtig lijkt het verschil in participatie tussen vrouwen met een jongste
kind van 0-3 jaar en 4-5 jaar te verdwijnen. In figuur 3.4 zijn de oudere moeders,
met een jongste kind van 6 jaar of ouder, niet verder onderscheiden en dat ver-
duistert (helaas) het zicht op een eventuele differentiatie binnen deze categorie van
vrouwen met schoolkinderen en tieners. Het CBS publiceerde onlangs vergelijkbaar
datamateriaal,  maar met andere grenzen voor de leeftijd van het jongste kind. Uit 1
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dit materiaal blijkt dat in de jaren negentig het niveau van arbeidsparticipatie van
vrouwen met een jongste kind van 0-5 jaar en van 6-11 jaar naar elkaar is
toegegroeid. Dit is een gevolg van een snellere stijging bij de vrouwen met een
jongste kind van 0-5 jaar dan bij de vrouwen met een jongste kind van 6-11 jaar. In
genoemd CBS-materiaal blijft wel het participatieverschil (van ca. 6 procent-
punten) tussen vrouwen met een schoolkind (6-11 jaar) als jongste kind en met een
tiener (12-17 jaar) als jongste kind bestaan (Eijkhout 1996). 
Samengevat luidt de conclusie voor het midden van de jaren negentig dat de
differentiatie in arbeidsparticipatie tussen vrouwen met een jongste kind boven,
respectievelijk beneden de leeftijd van 12 jaar is blijven bestaan, maar dat de
differentiatie tussen vrouwen met baby's, peuters, kleuters en schoolkinderen
duidelijk zijn verminderd en zelfs geheel verdwenen lijken te zijn. 

Wat als oorzaak van voornoemde verdwijning van differentiaties aangewezen moet
worden, is niet duidelijk. Wel rijst onvermijdelijk de gedachte dat de extra steun die
juist jonge moeders rond 1990 kregen met de verlenging van het bevallingsverlof,
de invoering van het ouderschapsverlof en de uitbreiding van de kinderopvang
(voor met name 0-4-jarigen), hun de gelegenheid bood om een snellere stijging te
realiseren dan de moeders met schoolkinderen. Deze laatsten moeten het immers
ook na de invoering van de Stimuleringsmaatregel kinderopvang (en het aflopen
ervan in 1996) nog altijd doen met een uiterst minimaal niveau van voorzieningen
voor buitenschoolse opvang (zie hoofdstuk 4) en met niet altijd even goed op elkaar
afgestemde school- en werktijden.

De gedachte dat de invoering van een aantal faciliterende maatregelen rond 1990
invloed heeft gehad, wordt ondersteund door het evaluatieonderzoek van Spaans en
Van der Werf dat in 1993 werd uitgevoerd en dat antwoord moest geven op de
vraag in welke mate en door wie er gebruik werd gemaakt van het recht op
ouderschapsverlof. Uit dit onderzoek bleek dat van de rechthebbende vrouwelijke
werknemers 27% ouderschapsverlof had opgenomen (van de rechthebbende
mannelijke werknemers: 11%), 31% korter was gaan werken (mannen: 2%), 25%
gewoon had doorgewerkt  (mannen: 86%) en 17% was gestopt met werken2

(mannen: 1%). Van de onderzochte vrouwen die van hun recht op verlof gebruik
hadden gemaakt, had een kwart (24%) serieus overwogen om te stoppen met
werken als alternatief voor het opnemen van ouderschapsverlof (Spaans en Van der
Werf 1994). Dit impliceert dat zonder recht op ouderschapsverlof waarschijnlijk
meer dan de hiervoor genoemde 17% van de rechthebbende vrouwen was gestopt
met werken en dat dit aandeel dan maximaal was opgelopen tot 23%.  Het lijkt3

daarom aannemelijk dat van de invoering van het wettelijk recht op ouderschaps-
verlof een lichte stimulans is uitgegaan op de arbeidsparticipatie van vrouwen met
jonge kinderen.
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Ontwikkelingen in arbeidsparticipatie van vaders

Na deze beschouwing over de stijging van de arbeidsparticipatie van moeders volgt
nu de ontwikkeling in de arbeidsparticipatie van vaders. Inderdaad blijkt hun
gedrag in vergelijking met dat van moeders gekenschetst te kunnen worden als
'weinig dynamisch', 'saai' of, en misschien is die typering passender voor een man,
als 'stabiel'. In het hiervoor al genoemde CBS-materiaal (Eijkhout 1996) worden
ook, en dat valt te prijzen, de arbeidsparticipatiegegevens gepresenteerd voor
vaders naar leeftijd van hun jongste kind. Hieruit blijkt dat voor de periode van
1981 tot 1995 de bruto-arbeidsparticipatie van vaders (in tweeoudergezinnen) zich
bewoog tussen de 88% en 97%, zonder trendontwikkeling en met een differentiatie
van slechts enkele procentpunten tussen vaders met een jongste kind van 11 jaar of
jonger en met een jongste kind van 12-17 jaar. Deze laatsten maken iets minder
vaak deel uit van de beroepsbevolking, maar dat heeft vrijwel zeker te maken met
de (gevorderde) leeftijd van deze vaders en niet met het zelf ter hand willen nemen
van de zorg voor kinderen en huishouden. 

Werkende ouders in 1995 nader beschouwd

Welke samenhang is er tussen het krijgen van kinderen en het doorlopen van
achtereenvolgende gezinsfasen enerzijds en de participatie op de arbeidsmarkt van
vrouwen en mannen anderzijds? Of is er niet zozeer een samenhang met partici-
patie alswel met arbeidsduur? En maakt het iets uit of het gaat om laagopgeleide of
om hoogopgeleide mannen en vrouwen?

Een eerste globale indruk kan worden ontleend aan figuur 3.5, waarin de arbeids-
participatie in 1995 naar sekse, leeftijd en arbeidsduur wordt gepresenteerd. Bij
mannen vindt de maximale arbeidsparticipatie (rond de 90%) plaats in de leeftijd
van 30-49 jaar, de levensfase waarin veel mannen ook een vaderrol vervullen. Ook
gas terugnemen ten behoeve van de vaderrol door de arbeidsduur te verkorten
behoort maar zelden tot het mannelijk gedragsrepertoire: niet meer dan zo'n 6%
van de werkende mannen in deze levensfase werkt in deeltijd (d.w.z.: minder dan
35 uur per week).

Het beeld bij de vrouwen is significant anders. Hun maximale arbeidsparticipatie
vindt plaats in de leeftijd van 20-29 jaar (ruim 70%). In de daaropvolgende fase
van 30-49 jaar, waarin mannen dus maximaal participeren, valt de participatie van
vrouwen terug naar een niveau van rond de 60%. Daarenboven werken dan veel
vrouwen in grotere en kleinere deeltijdbanen. Dit geldt weliswaar voor alle
leeftijdscategorieën, maar het geldt duidelijk het sterkst voor vrouwen van 30 jaar
en ouder.



vrouwen

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

15-19 jr 20-24 jr 25-29 jr 30-34 jr 35-39 jr 40-44 jr 45-49 jr 50-54 jr 55-59 jr 60-64 jr 65+

1-11 uur 12-19 uur 20-34 uur => 35 uur

%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

15-19 jr 20-24 jr 25-29 jr 30-34 jr 35-39 jr 40-44 jr 45-49 jr 50-54 jr 55-59 jr 60-64 jr 65+

1-11 uur 12-19 uur 20-34 uur => 35 uur

%
mannen

59

Figuur 3.5 Werkende mannen en vrouwen naar leeftijd en arbeidsduur, 1995 (in procenten van de
desbetreffende categorie)

Bron: CBS (EBB'95) SCP-bewerking
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Figuur 3.6 Werkende mannen en vrouwen naar gezinsfase en arbeidsduur, 1995 (in procenten van
de desbetreffende categorie)

Bron: CBS (EBB'95) SCP-bewerking

Wanneer de gegevens over arbeidsparticipatie nader worden toegesneden op de
groep die hier onze belangstelling heeft, de ouders, dan ontstaat figuur 3.6, waarin
de arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen is opgesplitst naar gezinsfase. Bij de
mannen is het algemene beeld van de 20-54 à 59-jarigen uit figuur 3.5 en dat van
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vaders in alle gezinsfasen uit figuur 3.6 sterk gelijkend, zowel wat betreft de
participatiegraad als wat betreft de arbeidsduur. Mannen met minderjarige
kinderen participeren vaker op de arbeidsmarkt dan jonge en oudere mannen
zonder minderjarige kinderen (rond de 90% tegenover 77% à 80%). Wat hier
oorzaak en gevolg is, is niet duidelijk. Het kan zijn dat mannen als zij kinderen
hebben vaker gaan deelnemen aan de arbeidsmarkt. Maar het kan ook zijn, en dat
is waarschijnlijker, dat er sprake is van selectie-effecten: mannen die een (goede)
positie hebben op de arbeidsmarkt, hebben een grotere kans (een partner te vinden
en) vader te worden. Tussen participatie of arbeidsduur enerzijds en de leeftijd van
het jongste kind anderzijds valt bij vaders geen samenhang waar te nemen.

Ook bij vrouwen laat het algemene beeld van de 20-54- à 59-jarigen uit figuur 3.5
en dat van moeders in alle gezinsfasen uit figuur 3.6 enige gelijkenis zien. Wel
wordt duidelijk dat het verschil in arbeidsparticipatie tussen de vrouwen van
20-29 jaar en van 30 jaar en ouder (figuur 3.5) vooral toegeschreven moet worden
aan de aan- of afwezigheid van kinderen (figuur 3.6). Dit verschil in arbeidspar-
ticipatie tussen jonge, (nog) kinderloze vrouwen en moeders komt in figuur 3.6
echter aanmerkelijk geprononceerder naar voren: van de jonge vrouwen zonder
kinderen participeert bijna 80% op de arbeidsmarkt, van de vrouwen met minder-
jarige kinderen 50% à 57%. 
Een tweede verschil tussen deze twee categorieën vrouwen is gelegen in hun
arbeidsduur. Van de jonge, (nog) kinderloze vrouwen die werken, doet meer dan de
helft (57%) dat in voltijd en 10% heeft een baan van 11 uur per week of minder.
Van de vrouwen met minderjarige kinderen die werken, doet 10% tot 17% dat in
voltijd (10%: met jongste kind 4-5 jaar; 17%: met jongste kind 12-17 jaar) en 14%
tot 31% heeft een baan van 11 uur per week of minder (14%: met jongste kind
12-17 jaar; 31%: met jongste kind 4-5 jaar).

Er zij ook nog gewezen op een verschil in arbeidsparticipatiegedrag tussen jonge,
(nog) kinderloze mannen en jonge, (nog) kinderloze vrouwen. Hun deelname aan
de arbeidsmarkt is weliswaar gelijk (beide 80%), maar wel laten ze een aanzienlijk
verschil zien in arbeidsduur. Zoals hiervoor al vermeld werd, heeft van de werken-
de jonge, kinderloze vrouwen 57% een voltijdbaan, van de werkende jonge, kinder-
loze mannen is dat evenwel 83%. Wat hiervan precies de achtergronden zijn, valt
niet zonder meer te zeggen. Voorzover deze gegevens betrekking hebben op vrou-
wen en mannen die samenwonen met een mannelijke respectievelijk vrouwelijke
partner, kan de traditionele taakverdeling een rol spelen, die onder andere teweeg-
gebracht wordt door seksespecifieke socialisatie en verschillen tussen partners in
sociaal-economische hulpbronnen of in relatieve productiviteit. Ook kan er een
effect zijn van het feit dat er in de "vrouwelijke" sectoren van de arbeidsmarkt veel
meer deeltijdbanen beschikbaar zijn dan in de "mannelijke" sectoren (zie § 3.2.2),
waardoor vrouwen een grotere kans hebben een deeltijdbaan te veroveren dan wel
daarmee genoegen te moeten nemen, dan mannen. Voorzover dit laatste een rol
speelt maakt het hier, juist bij deze (nog) kinderloze mannen en vrouwen,
aannemelijk dat er een verband bestaat tussen de structuur van de werkgelegenheid
naar arbeidsduur enerzijds en de traditionele taakverdeling thuis anderzijds.
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De laatste vraag die in deze subparagraaf aan de orde komt, is die naar eventuele
verschillen in het gedrag van vrouwen en mannen al naar gelang zij een lagere of
hogere opleiding hebben. Figuur 3.7 heeft dezelfde opzet als figuur 3.6, echter met
dit verschil dat binnen de gezinsfasen de mannen, respectievelijk vrouwen, zijn
uitgesplitst naar hun opleidingsniveau. Daaruit kunnen de volgende conclusies
worden getrokken.

Figuur 3.7 Werkende mannen en vrouwen naar opleidingsniveau, gezinsfase en arbeidsduur, 1995
(in procenten van de desbetreffende categorie)
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Bron: CBS (EBB'95) SCP-bewerking
Het eerste wat opvalt is dat bij zowel de mannen als de vrouwen zich het verschijn-
sel voordoet - en dat geldt voor elke gezinsfase - dat vaker wordt deelgenomen aan
de arbeidsmarkt naarmate het opleidingsniveau hoger is. Wel is in elke gezinsfase
dit verband bij vrouwen meer uitgesproken aanwezig dan bij mannen. Ten tweede
valt op dat bij de vrouwen in elke gezinsfase de hoogopgeleide vrouwen (hbo/wo)
zowel het vaakst participeren als het vaakst een grotere baan hebben (van 20-34 of
van 35 uur of meer per week). Toch lijkt ook het gedrag van deze hoogopgeleide
vrouwen en moeders nog op geen stukken na op het gedrag van mannen en vaders.

In de afgelopen jaren stond met enige regelmaat de zogeheten nieuwe of zorgende
vader in de belangstelling van de media en van sommige wetenschappers. Zijn er
nu in de arbeidsmarktgegevens aanwijzingen te vinden voor een eventuele toename
van het fenomeen 'zorgvaders'? Daartoe zou geconcludeerd kunnen worden als een
niet al te moeizaam waarneembaar deel van de mannen met kinderen een grote
deeltijdbaan zou hebben. Uit figuur 3.6 bleek al dat dit aandeel voor alle vaders van
minderjarige kinderen tezamen niet groot is (van alle werkende vaders met minder-
jarige kinderen heeft circa 6% een baan van 20-34 uur per week) en dat het niet

werkelijk afwijkt van dit aandeel bij werkende mannen zonder (minderjarige)
kinderen (7% à 8%). Dit laatste maakt duidelijk dat ook bekend zou moeten zijn
wat de redenen zijn waarom of de oorzaken waardoor deze vaders en kinderloze
mannen een grote deeltijdbaan hebben. Het betreffende databestand - de Enquête
beroepsbevolking 1995 - bevat hierover echter geen informatie.

Uit de paar kleinschalige onderzoeken die in Nederland zijn uitgevoerd naar
zorgende vaders en naar de taakverdeling bij tweeverdieners (zie voor een
overzicht: Grünell 1997), kwam steeds naar voren dat er een oververtegenwoordi-
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ging van zorgvaders te vinden zou zijn onder hoogopgeleide mannen. Enig
speurwerk in figuur 3.7 leidt tot de conclusie dat het onder de werkende vaders de
hoogopgeleide (hbo/wo) met een jongste kind van 0-3 jaar zijn, die relatief vaak
een grote deeltijdbaan hebben (10%). Bij de werkende vaders met een middelbaar
of lager opleidingsniveau komt dit aandeel in geen enkele gezinsfase boven de 6%
uit. Dit zou als een aanwijzing opgevat kunnen worden dat onder hoogopgeleide
vaders van jonge kinderen de eerste voorlopers als zorgvaders bezig zijn om een
bres te slaan in het traditionele mannelijke arbeidspatroon. Helemaal overtuigend
zijn deze gegevens echter nog niet. Zo valt het bijvoorbeeld op dat van de werkende
jonge hoogopgeleide mannen die (nog) geen kinderen hebben eveneens 10% een
grote deeltijdbaan heeft. En onder de mannen met een middelbaar of lager oplei-
dingsniveau zijn het de jonge (nog) kinderloze mannen die iets vaker een grote
deeltijdbaan hebben dan de vaders - en niet andersom. 
Uit het voorliggende materiaal kan de conclusie getrokken worden dat de
vermeende opmars van de zorgvader zich voorshands nog niet erg overtuigend
manifesteert in kenmerken van arbeidsparticipatie of arbeidsduur van vaders.

In deze paragraaf werd ingegaan op de arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen,
vaders en moeders, waarbij de seksen steeds afzonderlijk werden beschouwd. In de
volgende paragraaf is de analyse-eenheid niet alleen het individu, maar ook het
gezin of het paar, terwijl tevens aandacht wordt besteed aan de onbetaalde arbeid:
zorg voor kinderen, huishoudelijk werk en dergelijke.

3.3 Verdeling van arbeid en zorg in gezinnen

In deze paragraaf wordt allereerst zichtbaar gemaakt wat de in de voorgaande para-
graaf behandelde stijging van de arbeidsparticipatie van vrouwen en het stabiele
arbeidspatroon van mannen hebben betekend voor de verdeling van betaalde arbeid
en zorgtaken bij paren. De verdeling van de betaalde arbeid wordt behandeld in
paragraaf 3.3.1, de verdeling van huishoudelijke en zorgtaken in paragraaf 3.3.2.
Vervolgens wordt ingegaan op deelname aan betaalde arbeid en huishoudelijke en
zorgtaken door alleenstaande ouders (resp. § 3.3.3 en 3.3.4). Daarna komen overige
ouderschapsvormen aan de orde, zoals ouderschap in stiefgezinnen en niet-verzor-
gende ouders (§ 3.3.5).
Ten slotte worden genoemde bezigheden ook nog bezien voor de in gezinsverband
levende kinderen (§ 3.3.6).

3.3.1 Paren: van eenverdieners naar tweeverdieners?

Door de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen is het aandeel tweeverdieners
onder alle paren beneden de pensioengerechtigde leeftijd toegenomen. In welk
tempo verloopt deze ontwikkeling? Welke verschillen doen zich voor tussen een- en
tweeverdieners? En lijken alle tweeverdienersparen nogal op elkaar of gaat het om
een vrij sterk gedifferentieerde groep? 
De gegevens in de onderhavige paragraaf zijn gebaseerd op de Woningbehoeften-
onderzoeken. Ze zijn ontleend aan de analyse van Hooghiemstra (1997) in de
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Sociale atlas van de vrouw, deel 4 (Niphuis-Nell 1997).

Om de hiervoor genoemde vragen te kunnen beantwoorden, onderscheidde Hoog-
hiemstra (1997) een aantal verdienerstypen. In deze typologie worden in de eerste
plaats eenverdieners en tweeverdieners onderscheiden. Eenverdieners worden
verder onderverdeeld naar de sekse van de kostwinner. Tweeverdieners worden
onderscheiden in 'anderhalfverdieners' met mannelijke of vrouwelijke hoofd-
kostwinner, 'half-om-halfverdieners' (beiden werken minder dan dertig uur per
week) en 'dubbelverdieners' (beiden werken meer dan dertig uur per week). Naast
een- en tweeverdieners resteert ten slotte een categorie paren waarin geen van
beiden betaalde arbeid verricht.

Tabel 3.3 Verdienerschap  bij paren , 1982-1994 (in procenten, totaal = 100%))a b

1982 1986 1990 1994
eenverdieners

man kostwinner 53 50 46 36
vrouw kostwinner 4 3 3 6

tweeverdieners
anderhalfverdieners waarvan

man hoofdkostwinner 12 16 19 26
vrouw
hoofdkostwinner 5 1 1 1

half-om-halfverdieners 1 1 1 2
dubbelverdieners 12 12 16 14

geen verdieners 14 16 15 15
Eenverdieners: één partner werkt, de andere niet.a

Anderhalfverdieners: één partner werkt ten minste 30 u/wk, de andere minder dan 30 u/wk.
Half-om-halfverdieners: beide partners werken minder dan 30 u/wk.
Dubbelverdieners: beide partners werken tenminste 30 u/wk.
Werkend: werkt in loondienst of als zelfstandige, ongeacht het aantal uren dat wordt gewerkt.
Paren waarvan de vrouw jonger is dan 65 jaar.b

Bron: Hooghiemstra (1997); CBS (WBO'81/'82-'93/'94) gewogen resultaten, SCP-bewerking

In tabel 3.3 wordt de verdeling over de verschillende verdienerstypen gepresenteerd
voor meerdere jaren vanaf 1982. De verschuivingen sindsdien zijn duidelijk. In
1982 waren de eenverdienersparen nog ruimschoots in de meerderheid (57%) en de
tweeverdienersparen nog duidelijk in de minderheid (30%). In 1990 hebben de
eenverdieners duidelijk terrein verloren (49%), maar hun aandeel overstijgt nog
wel overtuigend dat van de tweeverdieners (37%). In 1994 lijkt de strijd definitief
beslecht ten gunste van het tweeverdienerschap: 42% van de paren is eenverdiener,
43% is tweeverdiener.
Ook wanneer de ontwikkeling wordt afgemeten aan de achteruitgang van het
traditionele eenverdienerspaar (met de man als kostwinner), dan blijkt het begin
van de jaren negentig het moment te zijn geweest waarop het tijdperk van het
klassieke 'kostwinner-met-huisvrouw'-gezin definitief tot een minderheidsvariant is
geworden. 
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Wat opvalt aan de huidige situatie in vergelijking met voorgaande decennia is de
veel grotere variëteit in verdienerstypen. Daarbij wordt het prototype van de twee-
verdienersparen gevormd door de anderhalfverdieners. In 1994 behoorde een kwart
(27%) van alle paren tot dit verdienerstype, maar van alleen de tweeverdieners-
paren maken zij bijna tweederde deel uit (62%, niet in de tabel). Hun aantal wordt
pas op enige afstand gevolgd door de dubbelverdieners, waartoe 14% van alle paren
behoort en eenderde deel (33%, niet in de tabel) van alleen de tweeverdienersparen. 

De verdienerstypen met een vrouwelijke kostwinner of hoofdkostwinner zijn niet
talrijk en in geen enkel jaar komen deze categorieën tezamen boven de 10% uit. In
relatief veel van deze gevallen is de man werkloos of arbeidsongeschikt. Het gaat
dan, met andere woorden, niet om een gekozen situatie, maar om een door
omstandigheden afgedwongen situatie. Onder meer vanwege deze achtergrond valt
niet te verwachten dat onder paren de verdienerstypen met een vrouwelijke
(hoofd)kostwinner in de toekomst een (veel) groter aandeel zullen gaan uitmaken
dan in de afgelopen periode het geval is geweest.

De half-om-halfverdieners, ten slotte, vormen een minimale categorie. In 1994
vormen zij van alle paren 2%, en van alle tweeverdieners 5% (niet in de tabel).
Hoewel minimaal van omvang, zijn zij niettemin interessant, omdat in dit
verdienerstype het ideaal is gerealiseerd waarin beide partners een (grote) deeltijd-
baan hebben. Dit ideaal wordt teruggevonden in wensen van een aanzienlijk deel
van de bevolking (zie § 3.4.2). Het is daarom van belang om in de komende tijd te
blijven volgen of dit verdienerstype in omvang toeneemt, en ook onder welke
bevolkingscategorieën dit type zich op dit moment het meest respectievelijk het
minst profileert. Of anders gesteld: of de half-om-halfverdieners als een voorlopers-
categorie kunnen worden aangemerkt. Op deze vraag wordt aan het einde van deze
paragraaf teruggekomen.

Verschilt de verdeling van betaalde arbeid over partners nu al naar gelang men
jonger of ouder is, al dan geen kinderen heeft, of een hoger of lager opleidings-
niveau heeft? In tabel 3.4 zijn de verdienerstypen uitgesplitst naar leeftijd van de
vrouw en naar gezinsfase. Er blijken zeer duidelijke verschillen te bestaan. Paren
waarvan de vrouw jonger dan 25 à 30 jaar is, zijn in overwegende mate dubbel-
verdieners (eenderde), met eenverdieners en anderhalfverdieners met mannelijke
(hoofd)kostwinner op een gedeelde tweede plaats (elke categorie: een kwart). 
In de middenleeftijd van 30 tot 50 à 54 jaar domineert het traditionele kostwinners-
paar (ca. 40%), gevolgd door de anderhalfverdieners met de man als hoofdkost-
winner (eenderde). In deze middenleeftijd komt het aandeel dubbelverdieners zelfs
niet meer boven de 10% uit.
De oudste drie vijfjaarscategorieën van de potentiële beroepsbevolking verschillen
qua verdienerstype sterk van elkaar. Van de paren waarvan de vrouw 50-54 jaar is,
behoort nog een groot deel tot de eenverdieners en anderhalfverdieners met
mannelijke (hoofd)kostwinner (resp. 44% en 18%), maar ook behoort al 21% tot
het type van de 'geenverdieners'. Dit laatste type neemt na de leeftijd van 54 jaar
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snel verder toe. Als de vrouw 55-59 jaar oud is, begint dit aandeel al tegen de helft
te lopen (46%), is zij 60-64 jaar dan is het inmiddels de overgrote meerderheid
(80%). In deze oudste leeftijdscategorieën zijn dubbelverdieners weliswaar niet
helemaal afwezig, maar hun aandeel is zeer gering (rond de 5%).

Tabel 3.4 Verdienerschap  bij paren , naar leeftijd van de vrouw en gezinsfase , 1994 (in procenten)a b c

eenverdieners tweeverdieners geen
verdiener

s
n (=100%)

man vrouw 1½ 1½ half om dubbel-
kostwinner kostwinner M-v V-m half verdieners

leeftijd vrouw
15-19 jaar 29 9 10 3 4 27 19 (137)
20-24 jaar 20 8 22 2 2 39 8 (2.204)
25-29 jaar 27 6 27 2 2 30 6 (3.914)
30-34 jaar 38 5 33 1 3 14 6 (4.232)
35-39 jaar 42 5 33 1 3 9 6 (4.030)
40-44 jaar 40 6 34 1 3 9 8 (3.767)
45-49 jaar 42 8 29 1 2 8 10 (3.771)
50-54 jaar 44 9 18 1 2 6 21 (2.675)
55-59 jaar 35 8 7 0 2 3 46 (2.323)
60-64 jaar 16 3 1 0 0 1 80 (1.382)

gezinsfase
geen kind , vrouw <d

40 jaar 13 8 27 3 3 43 4 (5.902)
jongste kind 0-5 jaar 48 4 30 1 3 5 9 (6.378)
jongste kind 6-11
jaar 46 5 32 1 3 6 7 (3.324)
jongste kind 12-17
jaar 42 6 33 1 2 7 9 (3.404)
geen kind , vrouwd

40-64 jaar 36 8 17 1 2 6 32 (9.428)
Eenverdieners: één partner werkt, de andere niet.a

Anderhalfverdieners: één partner werkt ten minste 30 u/wk, de andere minder dan 30 u/wk.
Half-om-halverdieners: beide partners werken minder dan 30 u/wk.
Dubbelverdieners: beide partners werken ten minste 30 u/wk.
Werkend: werkt in loondienst of als zelfstandige, ongeacht het aantal uren dat wordt gewerkt.
Paren waarvan de vrouw jonger is dan 65 jaar.b

De indeling naar gezinsfasen is gebaseerd op de leeftijd van het jongste thuiswonende kind.c

Geen thuiswonende kinderen van 17 jaar of jonger.d

Bron: Hooghiemstra (1997); CBS (WBO'93/'94) gewogen resultaten; SCP-bewerking

De leeftijdsklassen laten dus duidelijk verschillende profielen zien wat betreft de
meest en minst voorkomende verdienerstypen. Dat geldt ook voor de diverse
gezinsfasen (tabel 3.4). Als de vrouwelijke partner beneden de 40 jaar is en (nog)
geen kinderen heeft, zijn de dubbelverdieners de dominante verschijningsvorm.
Van de paren is dan 43% dubbelverdiener; de anderhalfverdieners met de man als
hoofdkostwinner volgen op ruime afstand met 27%, en het traditionele
mannelijke-kostwinnerspaar is teruggedrongen tot slechts 13% van de paren die in
deze (nog) kinderloze levensfase verkeren. 
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Zijn er eenmaal opgroeiende kinderen in het gezin, dan blijkt de verdeling van de
betaalde arbeid sterk veranderd in vergelijking met de nog kinderloze levensfase.
De aandelen dubbelverdieners en mannelijke-kostwinnersparen blijken ongeveer
van plaats te zijn verwisseld (resp. 5% tot 6% en 42% tot 48%), terwijl het aandeel
anderhalfverdieners met mannelijke hoofdkostwinner zich op ruwweg hetzelfde
niveau of iets hoger handhaaft (30% tot 33%). De leeftijd van het jongste kind heeft
weinig tot geen invloed op het verdienerstype waartoe de paren behoren. Of, anders
gesteld: de scherpste cesuur in profilering van verdienerstypen - ofwel in de
verdeling van betaalde arbeid over de partners - doet zich zonder meer voor tussen
de jonge (nog) kinderloze paren en de paren met kinderen, ongeacht de leeftijd van
de kinderen.

De invloed van het opleidingsniveau op het verdienerschap wordt zichtbaar in
tabel 3.5. Het gaat hier om het opleidingsniveau van de vrouw, maar omdat paren
een hoge mate van homogamie vertonen op dit punt, kan het opleidingsniveau van
de vrouw gezien worden als een indicator voor het opleidingsniveau van het paar. 

Bestudering van de verdienerstypen per opleidingsniveau, zonder acht te slaan op
de gezinsfasen, leidt tot de constatering dat er zich duidelijke verschillen voordoen
in de profilering naar verdienerschap. Bij de laagopgeleide paren domineert het
traditionele eenverdienerspaar sterk (43%). De categorie van de anderhalf-
verdieners met de man als hoofdkostwinner is minder dan de helft kleiner (20%) en
dubbelverdieners komen weinig voor (8%). De laagopgeleiden vallen voorts op
door een hoog percentage geenverdieners (22%). Dit attendeert op het feit dat het
hele verdienersprofiel van de laagopgeleiden mede beïnvloed wordt door hun
relatief hoge leeftijd.
Bij de middelbaar opgeleide paren zijn de traditionele eenverdieners en de ander-
halfverdieners met de man als hoofdkostwinner gelijk van omvang (resp. 32% en
31%) en één van de vijf paren is dubbelverdiener (19%).
Bij de hoogopgeleide paren komen de anderhalfverdieners met de man als hoofd-
kostwinner het meest voor (32%), terwijl de traditionele eenverdieners en de
dubbelverdieners gelijk van omvang zijn (resp. 23% en 22%). Hiermee kan al
geconcludeerd worden dat het verdienersprofiel onder de hoogopgeleiden het meest
pluriform is. Deze conclusie wordt nog onderstreept door de overige verdieners-
typen, die in hun totaliteit het vaakst voorkomen onder de hoogopgeleide paren
(eenverdieners en anderhalfverdieners met vrouwelijke (hoofd)kostwinner en
half-om-halfverdieners, tezamen: 16%).
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Tabel 3.5 Verdienerschap  bij paren , naar opleidingsniveau  van de vrouw en gezinsfase , 1994 (ina b c d

procenten)

eenverdieners tweeverdieners geen n
verdiener (=100%

s )man
kostwinne vrouw 1½ 1½ dubbel

r kostwinner  M-v V-m half om half verdieners

laag opleidingsniveau 43 6 20 1 1 8 22 )
(19.112

geen kind , vrouw <e

40 jaar 19 8 29 2 1 34 7 (2.089)
jongste kind 0-5 jaar 58 4 20 0 1 4 13 (3.566)
jongste kind 6-11
jaar 55 4 26 0 2 4 9 (2.413)
jongste kind 12-17
jaar 48 5 29 1 1 5 12 (2.721)
geen kind , vrouwe

40-64 jaar 38 7 14 0 1 4 37 (8.323)

middelbaar (12.491
opleidingsniveau 32 6 31 1 2 19 8 )

geen kind , vrouw <e

40 jaar 10 7 28 3 3 47 2 (3.536)
jongste kind 0-5 jaar 48 4 35 1 2 5 5 (3.413)
jongste kind 6-11
jaar 42 5 37 1 2 8 5 (1.490)
jongste kind 12-17
jaar 39 5 40 1 2 9 4 (1.333)
geen kind , vrouwe

40-64 jaar 32 10 24 1 2 9 22 (2.719)

hoog opleidingsniveau 23 8 32 2 6 22 6 (5.636)
geen kind , vrouw <e

40 jaar 11 9 23 3 4 46 3 (1.592)
jongste kind 0-5 jaar 28 6 41 2 9 10 4 (1.574)
jongste kind 6-11
jaar 28 7 41 2 7 12 3 (742)
jongste kind 12-17
jaar 25 9 40 2 5 15 5 (554)
geen kind , vrouwe

40-64 jaar 27 10 24 2 4 15 17 (1.174)
Eenverdieners: één partner werkt, de andere niet.a

Anderhalfverdieners: één partner werkt ten minste 30 u/wk, de andere partner minder dan 30
u/wk.
Half-om-halfverdieners: beide partners werken minder dan 30 u/wk.
Dubbelverdieners: beide partners werken ten minste 30 u/wk.
Werkend: werkt in loondienst of als zelfstandige, ongeacht het aantal uren dat wordt gewerkt.
Paren waarvan de vrouw jonger is dan 65 jaar.b

Laag opleidingsniveau: basisonderwijs, lbo, mavo.c

Middelbaar opleidingsniveau: mbo, havo, vwo.
Hoog opleidingsniveau: hbo, wo.
De indeling naar gezinsfasen is gebaseerd op de leeftijd van het jongste thuiswonende kind.d

Geen thuiswonende kinderen van 17 jaar of jonger.e

Bron: Hooghiemstra (1997); (CBS, WBO'93/<94), gewogen resultaten; SCP-bewerking
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Bestudering van het verdienersprofiel per gezinsfase levert het volgende beeld op.
Bij paren die jong en (nog) kinderloos zijn geldt voor elk opleidingsniveau dat de
dubbelverdieners de grootste groep vormen, gevolgd door de anderhalfverdieners
met de man als hoofdkostwinner. Ook bij de laagopgeleide jonge kinderloze paren
komt het traditionele eenverdienerstype pas op de derde plaats. Bij de middelbaar
en hoogopgeleide paren loopt het aandeel dubbelverdieners tegen de helft (resp.
47% en 46%), bij de laagopgeleide vormen zij eenderde (34%).

Bij paren met kinderen - van alle leeftijden - is het traditionele eenverdienerspaar
vooral bij de laagopgeleiden dominant, maar ook bij middelbaar opgeleiden vormt
dit nog de grootste groep. Bij de hoogopgeleiden met kinderen overheersen de
anderhalfverdieners met de man als (hoofd)kostwinner (ca. 40%) en komen de
traditionele eenverdieners op de tweede plaats (ca. 28%). In het voorgaande werd al
vastgesteld dat dubbelverdieners onder paren met kinderen weinig voorkomen;
onder hoogopgeleide paren met kinderen blijken zij met zo'n 10% tot 15% nog het
vaakst voor te komen.

De leeftijd van het jongste kind heeft wel enige invloed op het verdienerschap,
maar dat geldt vooral voor de laag en middelbaar opgeleide paren: naarmate het
jongste kind ouder is, neemt het aandeel traditionele eenverdieners af en het
aandeel anderhalfverdieners met de man als hoofdkostwinner toe. Bij de hoog-
opgeleide paren heeft de leeftijd van het jongste kind minder invloed op het
verdienerstype: het meest valt nog de toename op van het aandeel dubbelverdieners
naarmate het jongste kind ouder is (van 10% naar 15%).

De gezinsfase waarin de kinderen volwassen zijn geworden en het ouderlijk huis
hebben verlaten, wordt wel omschreven met de term 'lege-nestfase'. In deze fase
blijkt het traditionele eenverdienerspaar dominant te zijn bij alle drie de opleidings-
niveaus, zij het wel weer het meest uitgesproken bij de laagopgeleiden. Bij de
laagopgeleiden komen overigens geenverdieners even vaak voor als traditionele
eenverdieners (resp. 37% en 38%). Geenverdieners komen bij de middelbaar en
hoogopgeleiden in de lege-nestfase beduidend minder vaak voor (resp. 22% en
17%). 
Overigens moet opgemerkt worden dat het huidige verdienersprofiel van paren in
de lege-nestfase vooral een gevolg is van het feit dat het hier gaat om oudere
generaties, geboren vóór of in de tweede wereldoorlog. Deze generaties hebben de
achter hen liggende gezinsfasen nog in sterke mate op de traditionele wijze
doorlopen, dat wil zeggen dat de overgrote meerderheid van de vrouwen stopten
met werken toen zij trouwden of toen er kinderen kwamen. Het gedrag van de
huidige lege-nesters zegt daarom weinig over dat van toekomstige lege-nesters,
omdat laatstgenoemden een ander gezins- en arbeidstraject zullen hebben
doorlopen. Verwacht kan worden dat ook onder de lege-nesters het traditionele
eenverdienerstype op termijn zijn dominante positie zal verliezen.

Tot slot wordt nog teruggekomen op de half-om-halfverdieners. Dit verdienerstype
komt bij de paren met een laag- en middelbaar opleidingsniveau in geen enkele
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gezinsfase uit boven de 3%, welk maximum bovendien geldt voor jonge, (nog)
kinderloze paren. Bij de hoogopgeleiden evenwel komt dit type vaker voor en de
hoogste frequenties doen zich voor bij de gezinnen met een jongste kind van 0-5 en
van 6-11 jaar (resp. 9% en 7%). Dit sluit aan op de bevindingen in paragraaf 3.2.3,
waarin het ook de hoogopgeleide mannen met een jongste kind van 0-3 jaar bleken
te zijn die het vaakst een grote deeltijdbaan hebben. In die paragraaf bleken echter
hun nog kinderloze tegenhangers even vaak een grote deeltijdbaan te hebben. Hier,
in tabel 3.5, komt naar voren dat hoogopgeleide mannelijke partners vaker een
deeltijdbaan hebben, dat wil zeggen tot het half-om-halfverdienerstype behoren, als
zij kinderen hebben dan wanneer zij nog kinderloos zijn. Alles bij elkaar is er enige
reden om aan te nemen dat zich onder de hoogopgeleide paren met kinderen
inmiddels een kleine groep bevindt, waarin de betaalde en dus mogelijk ook de
onbetaalde arbeid tamelijk gelijk verdeeld is over moeder en vader én waarin ook
het nieuwe, zorgende vaderschap daadwerkelijk vorm krijgt.  Daar het gaat om4

hoogopgeleiden is het niet uitgesloten dat het hier inderdaad gaat om een
voorlopergroep. Toch zal eerst de toekomst leren of er in toenemende mate sprake
zal zijn van navolging. Pas dan kan worden vastgesteld of de kwalificatie
'voorlopergroep' daadwerkelijk mag worden toegekend.

Kort samengevat luidt de conclusie van deze paragraaf als volgt. In de jonge, (nog)
kinderloze levensfase is dubbelverdienerschap het meest voorkomende patroon bij
paren van alle drie de opleidingsniveaus. Zijn er eenmaal kinderen, dan wordt dit
verdienerstype ingeruild voor het traditionele eenverdienerschap of voor het
anderhalfverdienerschap met de man als hoofdkostwinner; het dubbelverdiener-
schap verdwijnt dan bijna als sneeuw voor de zon. Naarmate de kinderen jonger
zijn en/of het opleidingsniveau lager, komt het traditionele eenverdienerschap
vaker voor en naarmate de kinderen ouder zijn en/of het opleidingsniveau hoger,
komt het anderhalfverdienerschap vaker voor - ook het dubbelverdienerschap komt
dan vaker voor, maar de aantallen blijven klein. De verdienerstypen met een
vrouwelijke (hoofd)kostwinner en met een half-om-halfverdeling komen niet vaak
voor, maar zijn nog het sterkst vertegenwoordigd onder de hoogopgeleiden.
Geenverdieners zijn het vaakst te vinden bij de laagopgeleiden en/of bij paren in de
lege-nestfase. Omdat het half-om-halfverdienerstype vooral voorkomt onder
hoogopgeleide paren met kinderen is het niet uitgesloten dat op termijn zal blijken
dat het hier gaat om een voorlopergroep, waarin zorgend vaderschap daadwerkelijk
vorm krijgt.

3.3.2 Paren: van één verzorgende ouder naar twee?

De vraag die was vervat in de titel van de voorgaande subparagraaf: “Paren: van
eenverdieners naar tweeverdieners?” kon in zijn algemeenheid met 'ja' beantwoord
worden. Als hedendaagse paren de betaalde arbeid minder ongelijk verdeeld
hebben dan enkele decennia geleden nog het geval was, dan kan verwacht worden
dat ook de onbetaalde arbeid inmiddels minder ongelijk verdeeld is over beide
partners. In de onderhavige subparagraaf wordt ingegaan op de onbetaalde arbeid,
waaronder hier wordt verstaan: huishoudelijk werk, zorg voor kinderen, en
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doe-het-zelfwerkzaamheden. Deze drie categorieën tezamen worden kortweg
aangeduid met de term 'huishoudelijke en gezinstaken'. 
De vragen die aan de orde komen zijn de volgende. Zijn vrouwelijke partners in de
afgelopen decennia minder tijd gaan besteden aan huishoudelijke en gezinstaken en
mannelijke partners meer? Is de verdeling van tijd besteed aan huishoudelijke en
gezinstaken over beide partners minder ongelijk geworden? Welke invloed heeft de
aanwezigheid en de leeftijd van kinderen hierop? 
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De gegevens in de onderhavige paragraaf zijn gebaseerd op de Tijdsbestedings-
onderzoeken 1975-1995. De gegevens zijn ontleend aan de analyse van Van der
Lippe (1997) in de Sociale atlas van de vrouw, deel 4, in welk hoofdstuk uitgebrei-
dere informatie wordt gepresenteerd dan in de onderhavige paragraaf.

Tabel 3.6 Tijdsbesteding aan betaalde en onbetaalde arbeid, vrouwen en mannen van 12 jaar en
ouder, 1975-1995 (in uren per week)

vrouwen

1975 1980 1985 1990 1995 trenda

onbetaalde arbeid 36,2 37,4 36,7 33,3 32,4 ––
waarvan
huishoudelijke en gezinstaken 33,7 35,2 34,3 30,7 29,8 ––

huishoudelijk werk 25,5 25,2 24,3 22,3 21,9 ––
zorg voor kinderen en andere
huisgenoten 3,1 3,8 3,5 3,6 3,7
doe-het-zelfwerkzaamheden 5,1 6,1 6,5 4,8 4,2 ––

familiehulp en hulp aan niet-familie 1,6 1,2 1,4 1,6 1,6
participatie 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1

betaalde arbeid 6,1 6,1 6,8 8,8 9,7 ++

totaal onbetaalde en betaalde arbeid 42,3 43,5 43,5 42,0 42,1
mannen

1975 1980 1985 1990 1995 trenda

onbetaalde arbeid 14,9 16,0 17,3 17,0 18,1 ++
waarvan
huishoudelijke en gezinstaken 12,4 13,8 14,8 14,6 15,5 ++

huishoudelijk werk 7,0 7,7 8,9 8,9 9,7 ++
zorg voor kinderen en andere
huisgenoten 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4
doe-het-zelfwerkzaamheden 4,2 4,7 4,7 4,4 4,4

familiehulp en hulp aan niet-familie 1,1 0,9 1,2 0,9 1,2
participatie 1,3 1,4 1,3 1,6 1,5

betaalde arbeid 23,7 22,1 21,6 24,5 25,4 ++

totaal onbetaalde en betaalde arbeid 38,6 38,1 39,0 41,6 43,5 ++
totaal

1975 1980 1985 1990 1995 trenda

onbetaalde arbeid 25,6 26,8 27,2 25,2 25,5 ––
waarvan
huishoudelijke en gezinstaken 23,2 24,6 24,7 22,7 22,8 ––

huishoudelijk werk 16,4 16,6 16,7 15,7 16,0 –
zorg voor kinderen en andere
huisgenoten 2,2 2,6 2,4 2,4 2,5
doe-het-zelfwerkzaamheden 4,7 5,4 5,6 4,6 4,3 ––

familiehulp en hulp aan niet-familie 1,4 1,1 1,3 1,2 1,4
particiaptie 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 +

betaalde arbeid 14,8 14,0 14,1 16,6 17,3 ++

totaal onbetaalde en betaalde arbeid 40,5 40,9 41,3 41,3 42,8 ++
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++/–– significant op 1%-niveau; +/– significant op 5%-niveau (voor verdere toelichting: zie dea

laatste alinea van § 5.3.1).
Participatie in politieke en sociale organisaties, verenigingsleven, kerkelijke gemeenschappen,b

ondernemingsraad.

Bron: Van der Lippe (1997); SCP (TBO'75-'95) (n = 1.309, 2.730, 3.262, 3.158 en 3.227) gewogen
resultaten

Voordat de arbeidsverdeling bij paren wordt behandeld, worden eerst in tabel 3.6
de ontwikkelingen voor de gehele bevolking van 12 jaar en ouder bezien voor de
periode 1975-1995. 
In de kolommen 'trend' is aangegeven of de toe- of afname (+, ++, of -, --) op basis
van de vijf waargenomen tijdstippen als statistisch significant aangemerkt mag
worden. De conclusies zijn gebaseerd op lineaire-regressieanalyses. Er zij op
geattendeerd dat het bereiken van statistische significantie mede afhankelijk is van
het aantal respondenten dat zich in de onderzochte categorieën bevindt. Daardoor
lijkt zich soms een afname (of toename) voor te doen, maar is dit door het kleine
aantal respondenten toch niet statistisch significant. Ook het omgekeerde komt
voor: er lijkt zich nauwelijks een afname (of toename) voor te doen, maar door de
grote aantallen respondenten blijkt de trend toch significant te zijn. Hoewel in
sommige tabellen slechts drie tijdstippen worden gepresenteerd, zijn de regressie-
analyses steeds op vijf tijdstippen gebaseerd.
Tabel 3.6 geeft dus het overzicht van ontwikkelingen in tijdsbesteding in de gehele
bevolking van 12 jaar en ouder. De eerste conclusie is dat, in de afgelopen jaren,
vrouwen minder tijd zijn gaan besteden aan onbetaalde arbeid (van 36,2 u/w naar
32,4 u/w) en mannen meer (van 14,9 u/w naar 18,1 u/w). Daarmee is de verdeling
over vrouwen en mannen opgeschoven van 71% van de onbetaalde arbeid voor de
vrouwen en 29% voor de mannen, naar 64% voor de vrouwen en 36% voor de
mannen. Het oprukken van vrouwen in de betaalde arbeid vindt dus een zekere
parallel in verschuivingen in de onbetaalde arbeid. Binnen de onbetaalde arbeid is
het met name het huishoudelijk werk waar de afname bij de vrouwen en de toe-
name bij de mannen valt te constateren.

De tijd besteed aan betaalde arbeid nam zowel bij vrouwen als bij mannen toe. Bij
mannen is deze trend aanwezig ondanks de - tijdelijke - terugval die bij hen in de
periode 1980-1985 te zien is, welke samenhangt met de hoge werkloosheid in die
periode. Door de toename in zowel de betaalde als de onbetaalde arbeid hebben
mannen het drukker gekregen in de afgelopen decennia. Vrouwen hadden het altijd
al druk, eerst in 1995 zijn de mannen meer tijd kwijt aan betaalde en onbetaalde
arbeid dan de vrouwen. Vóór die tijd lag deze verhouding andersom.

De bevolking in tabel 3.6 bestaat niet alleen uit paren met kinderen, maar ook uit
alleenstaanden en paren zonder kinderen (van alle leeftijden) alsmede uit thuis-
wonende kinderen van 12 jaar en ouder. In tabel 3.7 wordt de tijdsbesteding aan
huishoudelijke en gezinstaken gepresenteerd voor (al dan niet gehuwd) samen-
wonende partners met kinderen van verschillende leeftijden en voor de gezinsfasen
die aan deze fasen direct voorafgaan, respectievelijk er direct op volgen.
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Tabel 3.7 Tijdsbesteding aan huishoudelijke en gezinstaken van (al dan niet gehuwd)
samenwonende mannen en vrouwen, naar gezinsfase, 1975-1995 (in uren per week)

vrouwen mannen

1975 1985 1995 trend 1975 1985 1995 trenda a

zonder kinderen en jonger dan 40
jaar

huishoudelijke en gezinstaken 33,9 25,8 19,6 -- 12,3 14,9 13,0
huishoudelijk werk 26,6 19,6 15,8 -- 8,5 10,1 9,4
zorg voor kinderen 0,6 0,2 0,2 - 0,2 0,1 0,1
doe-het-zelfwerkzaamheden 6,8 6,1 3,5 -- 3,5 4,7 3,5

betaalde arbeid 12,9 22,6 24,0 ++ 35,2 30,8 38,5

jongste kind 0-5 jaar
huishoudelijke en gezinstaken 49,6 53,9 49,2   15,7 20,0 20,7 ++

huishoudelijk werk 30,7 29,0 26,0       -- 6,7 8,9 8,6 ++
zorg voor kinderen 13,4 18,9 19,6   ++ 4,2 6,3 8,4  ++
doe-het-zelf-werkzaamheden 5,6 6,0 3,5   -- 4,8 4,8 3,7       

betaalde arbeid 1,9 4,3 8,4   ++ 36,4 32,6 39,4

jongste kind 6-14 jaar
huishoudelijke en gezinstaken

huishoudelijk werk 45,1 45,8 39,0 13,6 14,4 17,2   
zorg voor kinderen 33,9 32,2 28,3     -- 6,2 7,2 9,9  ++
 doe-het-zelf- 5,3 6,3 6,7     -- 1,9 1,8 2,6   
werkzaamheden 6,0 7,4 4,0    + 5,4 5,4 4,7 - 

betaalde arbeid 4,2 5,8 11,0      ++ 29,8 37,4 36,2 ++

jongste kind > 14 jaar
huishoudelijke en gezinstaken 42,7 43,9 37,5     - 13,1 14,9 13,4   

huishoudelijk werk 36,4 34,5 30,4     - 6,8 7,5 7,7   
zorg voor kinderen 1,2 0,9 2,7      1,0 0,6 0,5   
doe-het-zelf-werkzaamheden 5,1 8,4 4,5       5,3 6,8 5,1   

betaalde arbeid 2,6 6,6 9,0    ++ 29,2 34,2 39,4 +

zonder kinderen en 40-64 jaar
huishoudelijke en gezinstaken 37,4 40,8 33,9 -- 12,1 18,3 18,7 ++

huishoudelijk werk 30,8 31,5 28,2 -- 7,1 11,1 11,3 ++
zorg voor kinderen 0,5 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1
doe-het-zelfwerkzaamheden 6,0 8,8 5,2 -- 4,7 7,2 7,3 +

betaalde arbeid 3,7 4,4 7,3 ++ 28,2 20,0 24,8

++/-- significant op 1%-niveau; +/- significant op 5%-niveau (voor verdere toelichting zie dea

alinea onder tabel 3.6).

Bron: Van der Lippe (1997); SCP (TBO'75-'95) gewogen resultaten

Evenals in de voorgaande paragrafen uit arbeidsmarktgegevens is gebleken, blijkt
ook hier uit de tijdsbestedingsonderzoeken dat vrouwelijke partners in alle
gezinsfasen meer tijd zijn gaan besteden aan betaalde arbeid. De ontwikkelingen in
de tijd besteed aan huishoudelijke en gezinstaken vormen daarvan het spiegelbeeld,
dat wil zeggen dat de tijdsbesteding daaraan verminderde, maar er is één gezinsfase
die op deze regel een uitzondering vormt. Samenwonende vrouwen met een jongste
kind van 0-5 jaar verminderden hun tijd besteed aan huishoudelijke en gezinstaken
niet - ondanks het feit dat ook zij meer tijd gingen besteden aan betaalde arbeid. Dit
onveranderde gedrag ten aanzien van het totaal aan huishoudelijke en gezinstaken
blijkt tot stand te zijn gekomen doordat deze vrouwen de tijd besteed aan huishou-
delijk werk en doe-het-zelfwerkzaamheden weliswaar wel verminderden, maar
meer tijd gingen besteden aan zorg voor kinderen. Op de achtergronden hiervan
wordt straks teruggekomen. Eerst worden de ontwikkelingen bij de mannen onder
de loep genomen.

De algemene toename van tijd besteed aan betaalde arbeid blijkt bij samenwonende
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mannen met name terug te vinden te zijn in de gezinsfasen waarin zij schoolkinde-
ren en tieners hebben. In de jonge, (nog) kinderloze gezinsfase en in de fase met
een jongste kind van 0-5 jaar is er wel een trend in die richting, maar de trend
blijkt niet statistisch significant te zijn. In de gezinsfase waarin de kinderen het
ouderlijk huis hebben verlaten, zijn mannen eerder minder tijd gaan besteden aan
betaalde arbeid, maar ook hier blijkt de trend niet statistisch significant te zijn. 

De algemene toename bij mannen in tijd besteed aan huishoudelijke en gezinstaken
blijkt niet in elke gezinsfase van de samenwonende mannen even prominent
aanwezig te zijn. Zij is niet (statistisch significant) terug te vinden bij de jonge,
(nog) kinderloze mannen, bij de mannen met een jongste kind ouder dan 14 jaar en
bij de mannen met een jongste kind van 6-14 jaar - zij het dat bij laatstgenoemde
categorie wel een toename in tijd besteed aan huishoudelijk werk valt waar te
nemen, maar dit wordt kennelijk gecompenseerd door de afname in tijd besteed aan
doe-het-zelfwerkzaamheden. De algemene toename van tijd besteed door mannen
aan huishoudelijke en gezinstaken is wel terug te vinden bij samenwonende
mannen in de lege-nestfase en bij mannen met een jongste kind van 0-5 jaar. Bij de
jonge vaders blijkt de toename met name tot stand te zijn gekomen door een toe-
name in tijd besteed aan zorg voor kinderen en aan huishoudelijk werk. Daarmee
blijkt dus dat niet alleen jonge moeders in de afgelopen decennia opmerkelijke
gedragsveranderingen hebben laten zien, maar dat dat ook geldt voor jonge vaders. 

De verklaring voor deze gedragsverandering moet worden gezocht in de
toegenomen psychologische of emotionele betekenis van het hebben van kinderen
in de afgelopen decennia. Meerdere auteurs wijzen op basis van verschillende typen
onderzoek op deze ontwikkeling (Knijn en Verheijen 1982; Niphuis-Nell 1993; De
Regt 1995; Knijn 1997). Zo analyseerden Knijn en Verheijen (1982) de inhoud van
de vrouwenbladen Libelle en Margriet op hun visie op het moederschap op drie
uiteenlopende tijdstippen. De onderzoeksters concludeerden dat in 1960 het
moederschap vooral werd gezien in termen van opoffering en dienstbaarheid aan
het gezin, in 1970 in termen van een bewuste en doelgerichte opvoeding, en in
1980 in termen van ontplooiing. In laatstgenoemd jaar gaat het om moederschap
als terrein van zelfontplooiing voor de vrouw, en om het belang van een psycholo-
gische moeder-kindrelatie; het belang van het opvoedend moederschap blijft daarbij
overigens impliciet aanwezig. Over vaderschap is minder historisch onderzoek
beschikbaar, maar uit de recente onderzoeken op dit gebied blijkt dat ook het
vaderschap in toenemende mate een emotionele betekenis krijgt voor mannen
(Knijn 1997).

Een belangrijke achtergrond van deze psychologisering of emotionalisering van de
betekenis van kinderen voor ouders is de grote verandering die zich heeft voorge-
daan ten opzichte van de mogelijkheden om het ouderschap te plannen. Rond 1960
was dat nog nauwelijks het geval, dat wil zeggen: als men toentertijd huwde was
vervolgens kinderen krijgen een vanzelfsprekendheid. Het toepassen van geboorte-
regeling werd pas overwogen als het gezin te groot dreigde te worden. In de jaren
zeventig ontwikkelde ons land zich evenwel tot een perfecte anticonceptiemaat-
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schappij, waarbij zowel de eventuele komst van het eerste kind als die van elk
volgend kind een bewuste keuze is gaan vereisen. Deze fundamentele verandering
heeft ertoe bijgedragen dat de emotionele betrokkenheid van zowel moeders als
vaders bij de zorg voor hun welbewust gekozen nageslacht versterkt is. 

De gegevens in tabel 3.7 impliceren ook de ontwikkeling in de verdeling tussen
samenwonende partners van de onbetaalde arbeid binnenshuis. In figuur 3.8 is deze
ontwikkeling expliciet weergegeven, door middel van het aandeel dat de vrouw
heeft in de uren van vrouw en man samen, voor elke gezinsfase afzonderlijk. Na
wat hiervoor al is geconstateerd is, het niet zo verbazingwekkend meer dat zich in
elke gezinsfase een - zwakkere of sterkere - tendens blijkt voor te doen in de
richting van een vermindering van de ongelijkheid in de verdeling. Wat evenwel
het meest opvalt, is dat de vermindering van de ongelijkheid veel sterker is in de
gezinsfasen waarin er (nog) geen kinderen zijn of waarin de kinderen weer uit huis
zijn, dan in de fasen waarin er kinderen te verzorgen zijn. Daarmee geeft figuur 3.8
pregnant weer dat de aanwezigheid van kinderen een belemmerende factor is in de
vermindering van de ongelijkheid in de taakverdeling binnenshuis.

Het verschil in ontwikkelingstempo tussen jonge paren die (nog) geen kinderen
hebben en paren die wel kinderen hebben betekent ook dat de veranderingen in de
taakverdeling binnenshuis wanneer het eerste kind geboren wordt anno 1995 groter
zijn dan anno 1975 het geval was. In 1975 gold voor elke gezinsfase dat de
vrouwelijke partner driekwart van de huishoudelijke en gezinstaken verrichtte en
ook na de geboorte van het eerste kind veranderde er in deze verhouding niet veel
(van 73% als haar aandeel naar 76%). In 1995 betekent echter de geboorte van het
eerste kind een toename van de ongelijkheid van 60% als haar aandeel naar 70%. 
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Figuur 3.8 Aandeel in huishoudelijke en gezinstaken van (al dan niet gehuwd) samenwonende
vrouwen naar gezinsfase, 1975-1995 (in procenten)

Bron: Van der Lippe (1997); SCP (TBO'75-'95) gewogen resultaten

Wanneer ook andere maatschappelijke veranderingen in de beschouwing worden
betrokken, zoals het inmiddels gelijke opleidingsniveau van jonge vrouwen en
mannen, de aanzienlijk latere leeftijd van vrouwen (en mannen) waarop zij hun
eerste kind krijgen, en de inmiddels algemene arbeidsmarktparticipatie van jonge,
(nog) kinderloze vrouwen, dan wordt duidelijk dat jonge vrouwen en mannen van
nu gedurende een langere jeugdperiode een veel grotere mate van gelijkheid
genieten dan in de jaren zeventig nog het geval was, maar ook dat vervolgens de
toename van de ongelijkheid bij de komst van het eerste kind groter is dan toen.
Daarmee lijken al deze maatschappelijke ontwikkelingen op hun beurt weer een
eigen veranderingsimpuls te creëren, doordat nu de wens tot handhaving van een
zekere mate van gelijkheid waarschijnlijk als een sterker residu zal achterblijven na
de veranderingen rond de geboorte van het eerste kind dan twee decennia geleden
nog het geval was. 

Uit een multivariate analyse is gebleken dat het opleidingsniveau van samenwonen-
de mannen en vrouwen weinig tot geen invloed heeft op de hoeveelheid tijd die zij
aan huishoudelijke en gezinstaken besteden. Verreweg de meeste invloed hierop
gaat uit van, en dat geldt zowel voor vrouwen als voor mannen, de omvang van de
betaalde werkweek en de leeftijd van het jongste kind, met name wanneer dit kind
0-5 jaar oud is. Wel is het zo dat de invloed van deze twee factoren, en met name
van de leeftijd van het jongste kind, bij samenwonende vrouwen sterker is dan bij
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samenwonende mannen (Van der Lippe en Niphuis-Nell 1994). Daarmee zijn het
vooral de vrouwen die de last van de flexibiliteit dragen om verantwoordelijkheden
voor kinderen en werk in balans te houden dan wel deze balans tijdelijk te laten
doorslaan ten gunste van de zorg voor kinderen. 
De vraag die vervat ligt in de titel van deze paragraaf "Paren: van één verzorgende
ouder naar twee?" moet dan ook in zijn algemeenheid met 'nee' beantwoord
worden, maar daaraan moet onmiddellijk de nuancering worden toegevoegd dat er
niettemin onder de gezinnen met zeer jonge kinderen een luttel aantal zorgvaders
gevonden kan worden (zie § 3.3.1) en dat in het algemeen de huidige generatie
jonge vaders gemiddeld wel iets meer tijd besteedt aan huishoudelijke en gezins-
taken dan voorgaande generaties jonge vaders deden.

De vraag die hierbij rijst is in hoeverre de jonge vaders van nu over de ongelijkheid
in taakverdeling, respectievelijk in flexibiliteit, gevoelens van ongemak, onbehagen
of schuld ervaren ten opzichte van hun partner. Grünell (1997) merkt over de
huidige jonge vaders op dat zij niet alleen qua tijdsbesteding zwaar belast zijn door
betaalde plus onbetaalde arbeid, maar ook ideologisch sterk onder druk staan. En,
zo gaat zij verder: “Dat roept onherroepelijk conflicten en spanningen op, in het
eigen gemoed en in de relaties met partner en kinderen. Het is een generatie van
schipperaars, waarin niet toevallig de 'anderhalfverdiener' of zelfs de 'één en een
kwartverdiener' een prominente plaats heeft verworven (Grünel 1997: 144)”.

Tabel 3.8 Aanwezigheid van een betaalde hulp in de huishouding, naar arbeidssituatie van het
huishouden, 1975/1980-1995 (in procenten)

aanwezigheid huishoudelijke hulp

1975/1980 1985 1995 trenda

tweeverdieners
man en vrouw werken 20 uur of meer betaald per
week 10 11 25 ++

 met kinderen 19 18 31 +
zonder kinderen 5 7 20 ++

anderhalfverdieners
man heeft voltijdbaan,  vrouw werkt minder dan 20b

uur 7 7 12
met kinderen 7 7 13
zonder kinderen 6 7 9

traditionele eenverdieners
man heeft voltijdbaan, vrouw geen betaalde baan 6 6 6

 met kinderen 6 4 5 -
zonder kinderen 6 10 8 --

++/-- significant op 1%-niveau; +/- significant op 5%-niveau (voor verderea

toelichting zie de alinea onder tabel 3.6).
Een voltijdbaan betekent hier een baan van 38 uur of meer.b

Bron: Van der Lippe (1997); SCP (TBO'75/'80-'95) n = 2.025, 1.561 en 1.402;
gewogen resultaten
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Op één factor die samenwonende vrouwen enig soelaas biedt bij de huishoudelijke
en gezinstaken waar zij zich voor gesteld zien, wordt hier nog kort ingegaan. Dat
betreft de aanwezigheid van een betaalde huishoudelijke hulp. Is er zo'n hulp
aanwezig, dan bespaart dat de vrouwelijke partner zo'n twee tot drie uur per week
aan huishoudelijke en gezinstaken. Op het aantal uren van de mannelijke partner
heeft dit geen invloed (Van der Lippe en Niphuis-Nell 1994). Tabel 3.8 laat zien
dat de strategie van de betaalde huishoudelijke hulp vooral wordt gekozen door de
sterkst belaste groep, de tweeverdieners met kinderen. Voorts blijkt dat in de
afgelopen twee decennia zowel de tweeverdieners met kinderen als die zonder
kinderen zich in toenemende mate van deze strategie zijn gaan bedienen.

3.3.3 Alleenstaande ouders: van bijstand naar betaalde arbeid?

Van alleenstaande ouders is bekend dat hun economische situatie gemiddeld slecht
is. Zo wordt in armoedeonderzoek steevast een oververtegenwoordiging gevonden
van alleenstaande ouders. Een belangrijke achtergrond hiervan is dat veel van deze
ouders leven van een (volledige of aanvullende) bijstandsuitkering. Een en ander
geldt voor alleenstaande moeders veel sterker dan voor alleenstaande vaders, terwijl
de moeders verreweg het grootste deel vormen van de alleenstaande ouders (90%
moeders, 10% vaders). In deze paragraaf zal worden nagegaan of alleenstaande
ouders in de afgelopen periode vaker zijn gaan deelnemen aan de arbeidsmarkt en
of zij in mindere mate dan voorheen afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering.
Tevens wordt hun arbeidsparticipatie vergeleken met die van vaders en moeders in
tweeoudergezinnen.
De gegevens in deze paragraaf zijn gebaseerd op de Woningbehoeftenonderzoeken
(WBO) 1986-1994. Ze zijn ontleend aan de analyse van Niphuis-Nell (1997b) in de
Sociale atlas van de vrouw, deel 4. 

In paragraaf 3.2.1 werd gerefereerd aan de stijging van het opleidingsniveau van
schoolverlaters in de afgelopen decennia. Deze stijging is ook zichtbaar in het
opleidingsniveau van vaders en moeders in een- en tweeoudergezinnen (zie tabel
B3.2 in de bijlage). Daarbij zijn de verschillen die er in 1986 in opleidingsniveau
bestonden tussen ouders in een- en tweeoudergezinnen, in 1994 van dezelfde aard
gebleven. Dat wil zeggen dat het opleidingsniveau van moeders in eenoudergezin-
nen iets, maar niet veel lager was en is dan van moeders in tweeoudergezinnen. Bij
vaders in eenoudergezinnen valt veeleer op dat hun aandeel met een middelbare
opleiding laag is in vergelijking met vaders in tweeoudergezinnen. Anders gezegd:
een hoger aandeel alleenstaande vaders heeft ofwel een lagere ofwel een hogere
opleiding. Een dergelijke tendens tot een polaire verdeling van opleidingsniveaus
bij alleenstaande vaders doet zich zowel in 1986 als in 1993 voor.

Niet alleen het opleidingsniveau nam toe, ook de arbeidsmarktparticipatie van
vrouwen met kinderen is duidelijk gestegen. De arbeidsparticipatie van moeders in
tweeoudergezinnen steeg van 28% in 1986 naar 45% in 1994, van moeders in
eenoudergezinnen steeg de participatie van 24% naar 37% (tabel 3.9). Bij deze
verandering bleef het verschijnsel dat moeders in tweeoudergezinnen vaker
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participeren dan moeders in eenoudergezinnen, constant. Zo nam in 1994 van de
samenwonende moeders met een kind beneden de 6 jaar 42% deel aan de
arbeidsmarkt, terwijl dit van de alleenstaande moeders slechts 26% beliep. 

Tabel 3.9 Arbeidsmarktparticipatie  van ouders in een- en tweeoudergezinnen,  naar leeftijd van heta b

jongste kind, 1986 en 1994 (in procenten)
1986 1994

kind < 6 kind < 12 kind < 18 kind < 6 kind < 12 kind < 18
jaar jaar jaar jaar jaar jaar

alleenstaande ouders 16 20 29 28 34 40

alleenstaande
moeders 16 18 24 26 31 37
van wie

verweduwd # 7 14 # 24 27
gescheiden 18 21 29 24 34 40
ongehuwd 16 15 16 28 28 29

alleenstaande vaders # # 69 # 57 66
van wie
gescheiden # # 66 # 49 61

moeders in
tweeoudergezinnen 21 25 28 42 44 45

vaders in tweeouder-
gezinnen 91 91 89 90 91 90

Definitie: heeft inkomen uit dienstbetrekking of eigen onderneming.a

Een gezin is een leefeenheid met een of twee ouders en met ten minste één kind jonger dan 18b

jaar.
# Het aantal respondenten in de steekproef is kleiner dan 25.

Bron: Niphuis-Nell (1997); SCP (WBO'85/<86-'93/<94) gewogen resultaten; SCP-bewerking

Van de alleenstaande vaders vallen twee zaken op. Het lukt hen aanzienlijk beter
dan alleenstaande moeders om een band met de arbeidsmarkt te onderhouden (in
1993: 66% tegenover 37%), maar ook aanzienlijk slechter dan samenwonende
vaders (90%). Ook deze verhoudingen zijn een constante gebleken in de periode
1986-1994. 
Hoewel alleenstaande moeders minder vaak deelnemen aan de arbeidsmarkt dan
samenwonende moeders, is het wel zo dat de alleenstaande moeders die werken een
omvangrijker baan hebben dan samenwonende moeders die werken (tabel 3.10).
Zowel in 1986 als in 1994 deed deze regel opgeld. Zo werkte in 1994 van alle wer-
kende alleenstaande moeders 36% meer dan 34 uur per week, terwijl dit aandeel
voor werkende samenwonende moeders slechts 13% beliep. 
Voor vaders liggen de verhoudingen iets anders. Van zowel de werkende alleen-
staande vaders als de werkende samenwonende vaders doet een hoog aandeel dat in
voltijd, maar van de alleenstaande vaders heeft toch circa een kwart (27%) een
grote deeltijdbaan (20-34 u/w), terwijl van de samenwonende vaders slechts 5% een
dergelijke deeltijdbaan heeft.
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Tabel 3.10 Duur van de werkweek van loontrekkende ouders in een- en tweeoudergezinnen, 1986
en 1994

gemiddelde duur van de werkweek, 1994 (in procenten)
werkweek (in uren)

1986 1994 < 10 uur 10-19 uur 20-34 uur > 34 uur
alleenstaande ouders 29 29 7 14 37 42

alleenstaande moeders 26 28 8 17 40 36
van wie

verweduwd # # # # # #
gescheiden 25 27 8 17 39 36
ongehuwd # 29 9 10 40 41

alleenstaande vaders 38 38 - - 27 73
van wie

gescheiden 37 38 - - 23 77

moeders in
tweeoudergezinnen 19 21 15 29 43 13

vaders in
tweeoudergezinnen 39 39 0 1 5 93
# Het aantal respondenten in de steekproef is kleiner dan 25.

Bron: CBS (WBO'85/<86-'93/<94) SCP-bewerking

Deelname aan de betaalde arbeid is een belangrijke bron van inkomsten voor
gezinnen. Dat geldt althans voor tweeoudergezinnen. Van de vaders in tweeouder-
gezinnen heeft 79% inkomsten uit loondienst en 13% inkomsten uit winst uit
onderneming (tabel 3.11). Voor de moeders in tweeoudergezinnen zijn deze per-
centages respectievelijk 41 en 5. Voor alleenstaande ouders geldt dat in aanzienlijk
mindere mate. Van hen heeft niet meer dan 40% inkomsten uit arbeid (loon en/of
winst); van de alleenstaande moeders is dat circa 37%, van de alleenstaande vaders
circa 68%. Daarmee is voor alleenstaande vaders deelname aan de betaalde arbeid
de vaakst voorkomende inkomensbron. Voor alleenstaande moeders is dat echter de
bijstand: van hen heeft bijna de helft (47%) een volledige of aanvullende bijstands-
uitkering. 
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Tabel 3.11 Persoonlijke inkomensbronnen,  1994 (in procenten)a

loonwinst uit sociale uitkeringen
onder- ABW RWW WW WAO/ AWW/ overig

neming AAW pensioen
alleenstaande
ouders 37 4 42 8 5 6 9 2

alleenstaande
moeders 34 3 47 8 4 5 7 2
van wie

verweduwd 19 7 1 1 1 5 88 2
gescheiden 39 3 47 8 5 6 0 2
ongehuwd 27 2 60 11 3 4 0 2

alleenstaande
vaders 56 12 6 8 6 11 21 3
van wie

gescheiden 53 12 8 9 6 13 3 5

moeders in
tweeoudergezinnen 41 5 0 1 2 2 0 2

vaders in
tweeoudergezinnen 79 13 1 2 3 6 1 2

Meer dan één bron is mogelijk; zo kan een alleenstaande moeder met een kleine deeltijdbaana

naast haar looninkomen (aanvullende) bijstand hebben.

Bron: Niphuis-Nell (1997b); CBS (WBO'93/'94) gewogen resultaten; SCP-bewerking

Daar de arbeidsmarktparticipatie van alleenstaande moeders is gestegen sinds
1986, valt te verwachten dat het aantal van hen dat een beroep doet op de bijstand
is afgenomen. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. De percentages gescheiden
alleenstaande moeders met een (aanvullende) bijstandsuitkering waren in 1986 en
1994 respectievelijk 59% en 47%. De overeenkomstige percentages voor
ongehuwde alleenstaande moeders waren respectievelijk 66% en 60% (zie voor de
gegevens van 1986: Van Delft en Niphuis-Nell 1988).

Tabel 3.11 geeft alleen informatie over de inkomensbronnen 'arbeid' en 'sociale
uitkeringen'. Het ligt echter in de rede te verwachten dat voor gescheiden
alleenstaande moeders ook de inkomensbron 'alimentatie' een rol van betekenis
speelt. Desgevraagd zegt 27% van deze moeders dat zij in de maand oktober van
1993 ex-echtgenote- en/of kinderalimentatie hebben ontvangen, ter waarde van
gemiddeld 819 gulden. Kinderalimentatie werd ontvangen door 23% van de
alleenstaande gescheiden moeders, ter waarde van gemiddeld 457 gulden (CBS,
zie: Niphuis-Nell 1997b). Deze 23% lijkt een laag aandeel in vergelijking met het
aandeel echtscheidingen met minderjarige kinderen waarbij een alimentatie-
verplichting wordt opgelegd. Dat aandeel fluctueert immers in de periode
1987-1993 rond de 40% (CBS, zie: Holtrust en De Hondt 1997). Het is niet bekend
waardoor dit betrekkelijk grote verschil wordt teweeggebracht. Behalve aan het in
gebreke blijven van de alimentatieplichtige, kan ook gedacht worden aan meerdere
oorzaken van onderrapportage door de respondenten, het inmiddels formeel
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beëindigd zijn van de bij de echtscheiding opgelegde verplichting, en selectie-
processen na de echtscheiding waarbij bijvoorbeeld moeders met een recht op
kinderalimentatie eerder een nieuwe partner vinden dan moeders zonder dat recht.
Er is geen empirisch onderzoek beschikbaar waaruit afgeleid kan worden aan welke
factoren het verschil in opleggen van de plicht tot betalen van kinderalimentatie en
het ontvangen van kinderalimentatie volgens het WBO'93/'94 moet worden toege-
schreven (zie voor een uitgebreidere beschouwing: Niphuis-Nell 1997b).
Onderzoek hiernaar zou niet overbodig zijn. Immers, als onregelmatige, onvolle-
dige of het geheel achterwege blijven van betalingen een belangrijke oorzaak zou
blijken te zijn, kan dat als een bedenkelijke situatie aangemerkt worden.

Gezien het door de overheid al decennialange streven naar economische zelfstan-
digheid van vrouwen zou de meest ideale inkomenssituatie voor alleenstaande
gescheiden moeders die zijn, zo kan gesteld worden, waarin zij een inkomen
hebben uit betaalde arbeid plus een bijdrage van de vader voor het onderhoud van
de kinderen. Volgens het WBO'93/'94 kent niet meer dan 14% van alle alleen-
staande gescheiden moeders deze combinatie van inkomensbronnen.  5

Een bijdrage in de onderhoudskosten van de kinderen valt in principe ook te
verwachten als een eenoudergezin tot stand is gekomen doordat ongehuwd samen-
wonende ouders uit elkaar zijn gegaan. In 1994 is 23% van alle alleenstaande
ouders ongehuwd en een onbekend aantal, maar naar mag worden aangenomen
grootste deel van hen, is tot stand gekomen door het uit elkaar gaan van de
samenwoonpartners. In hoeverre deze gescheiden niet-verzorgende ouders
bijdragen in de onderhoudskosten van de achtergelaten kinderen is eveneens
onbekend. 

Kort samengevat luidt het antwoord op de in het begin van deze subparagraaf
gestelde vragen, dat alleenstaande moeders thans (1994) vaker dan voorheen
(1986) deelnemen aan de arbeidsmarkt en dat nu een geringer aandeel dan toen
afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Toch is ook in 1994 nog bijna de helft
(47%) van de alleenstaande moeders wel (mede) afhankelijk van een bijstands-
uitkering. 
Opmerkelijk blijft dat zowel in 1986 als in 1994 moeders in eenoudergezinnen
minder vaak participeren op de arbeidsmarkt (1994: 37%) dan moeders in twee-
oudergezinnen (1994: 45%). Alleenstaande vaders onderhouden aanzienlijk vaker
dan alleenstaande moeders een band met de arbeidsmarkt (1994: resp. 66% en
37%) maar tevens beduidend minder vaak dan vaders in tweeoudergezinnen (1994:
90%).
Over de bijdragen in de onderhoudskosten die de niet-verzorgende ouder levert in
geval van gescheiden en ongehuwde alleenstaande ouders is opmerkelijk weinig
bekend.
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3.3.4 Alleenstaande ouders: alleen zorgen?

Uit de vorige subparagraaf kan worden afgeleid dat veel alleenstaande ouders het
kostwinnen niet delen met de andere, niet-verzorgende ouder en dat geldt in ieder
geval voor de ouders van wie de partner is overleden. Naast het kostwinnen moeten
er onbetaalde zorgtaken binnenshuis worden verricht om kinderen een geschikt
milieu te bieden om in op te groeien. Een eventueel delen van deze taken met de
niet-verzorgende ouder vindt in ieder geval niet plaats binnen hetzelfde huishou-
den. De vraag die hier rijst, is welke rol de niet-verzorgende ouder vervult ten
aanzien van de kinderen en het huishouden dat hij of zij heeft achtergelaten.
Hierover zijn aanzienlijk minder gegevens beschikbaar dan over de rol van twee
samenwonende ouders, zoals die onder meer tot uiting komt in gegevens over de
tijdsbesteding in paragraaf 3.3.2. 

Tabel 3.12 Tijdsbesteding aan huishoudelijke en gezinstaken en betaalde arbeid van alleenstaande
en (al dan niet gehuwd) samenwonende moeders, naar leeftijd van het jongste kind, 1995 (in uren
per week)

alleenstaande samenwonende
moeders moeders

jongste kind < 12 jaar
huishoudelijke en gezinstaken 43,6 44,7

huishoudelijk werk 26,3 27,2
zorg voor kinderen 14,5 15,1
doe-het-zelfwerkzaamheden 2,8 2,4a

betaalde arbeid 9,6 8,9
h+g-taken en betaalde arbeid 53,2 53,6

jongste kind > 12 jaar
huishoudelijke en gezinstaken 32,7 35,7

huishoudelijk werk 27,3 30,2
zorg voor kinderen 1,7 2,1
doe-het-zelfwerkzaamheden 3,8 3,4a

betaalde arbeid 11,8 9,5
h+g-taken en betaalde arbeid 44,5 45,2
De definitie van deze categorie is niet exact gelijk aan die in de tabellen in paragraaf 3.2. In dea

tabellen in paragraaf 3.2 is ook de tijdsbesteding aan 'knutselen/handwerken/breien' meegeteld
in de 'doe-het-zelfwerkzaamheden', in bovenstaande tabel is dat niet het geval.

Bron: SCP (TBO'95) gewogen resultaten (alleenstaande moeders: n = 45 en n = 49;
samenwonende moeders: n = 314 en n = 264) SCP-bewerking

Wel is het mogelijk om de tijdsbesteding aan huishoudelijke en gezinstaken van
alleenstaande en van samenwonende moeders te vergelijken.  Uit tabel 3.12 blijkt6

dat de patronen van tijdsbesteding van deze twee categorieën moeders aan onbe-
taalde en betaalde arbeid sterke gelijkenis vertonen. Wel is er een zekere tendens
waarneembaar dat alleenstaande moeders iets meer tijd besteden aan betaalde
arbeid en iets minder aan huishoudelijke en gezinstaken dan samenwonende
moeders. De totale tijd besteed aan betaalde plus onbetaalde arbeid ontloopt elkaar
echter nauwelijks. Een eventuele zwaardere belasting van alleenstaande moeders
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valt uit dit type gegevens in ieder geval niet af te leiden. Voorzover er sprake is van
een zwaardere belasting ligt deze dan ook eerder op terreinen als het alleen moeten
opvoeden, moeten rondkomen van een minimuminkomen of, wanneer de alleen-
staande moeder betaalde arbeid verricht, de organisatie van de opvang voor de
kinderen. 

Van alle eenoudergezinnen staat in 10% van de gevallen een verweduwde ouder
aan het hoofd. Bij de overige 90% is er dus in principe sprake van een tweede ouder
die apart woont van zijn of haar kinderen. Over de aard en intensiteit van de
relaties tussen niet-verzorgende ouders en hun kinderen is in Nederland weinig
bekend. Voorzover er enig onderzoek is, betreft dit vrijwel uitsluitend de relatie van
niet-verzorgende vaders met hun kinderen. Weliswaar zijn onder de niet-verzor-
gende ouders de vaders in de meerderheid, maar toch nog een substantiële minder-
heid (21%) van hen zijn moeders. Over de aard en intensiteit van hun relatie met
de kinderen is in het geheel niets bekend. Ook is er niets bekend over deze relaties
na het uit elkaar gaan van ouders die ongehuwd hebben samengewoond.

In Dölle et al. (1997: 73-90) wordt op basis van Nederlands onderzoek een kort
overzicht gegeven van de relaties van niet-verzorgende vaders met hun kinderen na
echtscheiding. Deze auteurs onderscheiden betrokken vaders, bezoekvaders en
vaders-op-afstand. De betrokken vaders vormen een kleine groep (ca. 10%), van
wie weer een beperkt aantal daadwerkelijk co-ouderschap praktiseert - in de prak-
tische betekenis van dat woord, niet in de juridische betekenis ervan. Alleen bij
praktisch co-ouderschap is het aannemelijk dat de alleenstaande moeder - alleen-
wonend zou in zo'n geval een betere term zijn - verantwoordelijkheden voor fysieke
en emotionele behoeften van de kinderen op gelijke voet deelt met de vader. 
De bezoekvaders maken ongeveer tweederde deel uit. Een veelvoorkomend
arrangement hierbij is het veertiendaags weekendbezoek van de kinderen. Bezoek
en het betalen van de door de rechter opgelegde kinderalimentatie zijn de duidelijk-
ste componenten van deze relatie. Deze vaders hebben weinig invloed op belang-
rijke opvoedingsbeslissingen, onder andere omdat de ouders-/ex-partners weinig
contact met elkaar hebben. Er bestaat een tendens dat de intensiteit van het contact
vermindert als de kinderen ouder worden. 
De vaders-op-afstand hebben geen of weinig contact (meer) met hun kinderen.
Hierin spelen velerlei redenen en oorzaken een rol. Hun vaderrol komt hoofd-
zakelijk tot uiting in het betalen van opgelegde kinderalimentatie.

Uit dit overzicht valt af te leiden dat slechts een beperkt aantal alleenstaande
moeders (hoogstens één op de tien) er niet alleen voor staat en met raad en daad
wordt bijgestaan door de vaders. Dölle et al. (1997) geven aan dat de aard en
intensiteit van de relatie met de uitwonende gescheiden vader beïnvloed lijkt te
worden door onder meer de taakverdeling binnenshuis vóór de echtscheiding en
door de houding van de moeder na de echtscheiding ten opzichte van de relatie
tussen kinderen en vader. Naarmate vaders vóór de echtscheiding actiever betrok-
ken waren bij de zorg voor de kinderen, lijken zij dat ook na de echtscheiding te
zijn, en lijken moeders dat sterker te ondersteunen. De in paragraaf 3.3.2. gemelde
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sterkere betrokkenheid en toegenomen tijdsbesteding van jonge vaders aan de zorg
voor kinderen kan daarom betekenen dat het aandeel betrokken vaders na
echtscheiding geleidelijk iets zal stijgen. 

Tabel 3.13 Toewijzing van het gezag over minderjarige kinderen bij echtscheiding, 1977-1996 (in
procenten en absolute aantallen)

moeder vader verdeelde handhaving scheidingszaken waar-
voogdij gezamenlijk bij minderjarige

gezag kinderen zijn betrokken
(= 100%)

ministerie van Justitiea

1977 89 7 4 - 13.200
1978 89 6 5 - 13.300
1983 86 9 5 - 19.300

CBSb

1985 83 9 8 1 21.500
1986 82 8 9 1 21.500
1987 79 8 9 3 19.700
1988 82 7 8 3 18.600
1989 79 9 7 5 16.400
1990 79 9 7 6 15.900
1991 77 8 6 9 15.700
1992 77 6 5 12 15.600
1993 76 5 3 16 17.800
1994 76 5 3 16 22.300
1995 71 5 7 17 19.700
1996 66 4 4 27 19.100

Gegevens volgens de door de rechtbanken aan de raden voor de kinderbescherming gezondena

afschriften van vonnissen en beschikkingen inzake echtscheiding, waarbij het gezag over
minderjarige kinderen wordt geregeld.
Vanaf 1985 tot en met 1992 heeft het CBS in samenwerking met het ministerie van Justitie deb

door de rechtbanken behandelde echtscheidingszaken geregistreerd per individuele zaak. Met
ingang van 1993 is ervoor gekozen om te volstaan met een steekproef bij alle
arrondissementsrechtbanken over de in de maand oktober beëindigde echtscheidingszaken.
Deze maand wordt representatief beschouwd voor het gehele verslagjaar.

Bron: ministerie van Justitie/directie Kinderbescherming, Jaarverslagen 1977 en 1978, 1979 en
1980, 1983 en 1984. Centraal Bureau voor de Statistiek, jaren 1985-1992: eerder gepubliceerd in
Niphuis-Nell (1993); jaren 1993-1996: CBS (1997)

Interessant in dit verband is de ontwikkeling in de toewijzing van het gezag over
minderjarige kinderen bij echtscheiding (tabel 3.13). In mei 1984 werd een verzoek
van een scheidend echtpaar om het gezamenlijk gezag over de kinderen te hand-
haven door de Hoge Raad gehonoreerd en inmiddels is deze rechtspraak ook in
wetgeving omgezet (Holtrust en De Hondt 1997). Sinds in 1984 handhaving van
gezamenlijk gezag na echtscheiding mogelijk werd, is het aandeel van deze toewij-
zingsvorm gestaag gestegen. In 1996 bleef inmiddels bij 27% van de echtscheidin-
gen met minderjarige kinderen het gezamenlijk gezag gehandhaafd (juridisch
co-ouderschap). In hoeverre deze ontwikkeling ook een toename impliceert van
praktisch co-ouderschap is onbekend, maar het wijst mogelijk wel op een toename
van de betrokkenheid bij de opvoeding van de kinderen van niet-verzorgende
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ouders (vaders) na de echtscheiding.

3.3.5 Overige ouderschapsvormen: verdeling onbekend

De in de voorgaande subparagrafen besproken eenoudergezinnen en - hetero-
seksuele - tweeoudergezinnen vormen weinig minder dan 100% van de gezinstypen
die naar structuur onderscheiden kunnen worden. Resterende gezinsvormen of
ouderschapstypen zijn bijvoorbeeld pleeggezinnen, adoptiegezinnen, tweeouder-
gezinnen met ouders van gelijk geslacht, stiefgezinnen en de hiervoor al genoemde
niet-verzorgende ouders.

Tabel 3.14 Tweeoudergezinnen met en zonder (minderjarige) stiefkinderen alsmede niet-
verzorgende ouders, naar enkele sociale en economische kenmerken, 1995 (in procenten)

oorspronkelijk
e stiefgezinnen

gezinnen moeders vadersa

b niet-verzorgende oudersc

opleidingsniveau
moeders

t/m lo 15 17 34
lbo, mavo, 3 jr havo of vwo 35 38 27
mbo, havo, vwo 34 34 29
hbo, (kand.) wo 17 12 11

vaders
t/m lo 15 29 22
lbo, mavo, 3 jr havo of vwo 31 33 34
mbo, havo, vwo 27 18 23
hbo, (kand.) wo 27 19 21

werkzaamheid
moeders

loondienst, zelfst, meew. gezinslid 48 47 40
werkloos, arbeidsongeschikt (incl.
overig) 16 19 33
huishouding 37 34 27

vaders
loondienst, zelfst, meew. gezinslid 94 83 75
werkloos, arbeidsongeschikt (incl.
overig) 6 18 24
huishouding 0 0 1

nettogezinsinkomen
< ƒ 35.000 per jaar 23 42 53 46
ƒ 35.000 - ƒ 55.000 per jaar 47 41 33 26
> ƒ 55.000 per jaar 30 18 15 27

Een oorspronkelijk gezin is een gezin met alleen eigen minderjarige kinderen. De aanduidinga

'oorspronkelijk gezin' is gezien vanuit het perspectief van de kinderen: zij leven in een gezin met
hun beide ouders. Voor de ouders hoeft dit niet hun eerste gezin te zijn, daar zij ook elders
minderjarige (of meerderjarige) kinderen kunnen hebben.
Een stiefgezin is een gezin met (ook) minderjarige stiefkinderen.b

Hierin zijn alle niet-verzorgende ouders meegeteld, dus ook de niet-verzorgende ouders die zelfc

in bijvoorbeeld een tweeouder(stief)gezin leven.

Bron: Niphuis-Nell (1997b); SCP (AVO'95) gewogen resultaten
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Over de verdeling van betaalde arbeid en zorg bij deze ouderschapsvormen is
weinig tot niets bekend. 
Alleen voor stiefgezinnen en niet-verzorgende ouders zijn er enkele recente
gegevens over hun sociaal-economische kenmerken, die in ieder geval iets zeggen
over de betaalde arbeid van deze ouders.

Tabel 3.14 laat zien dat moeders in stiefgezinnen en in oorspronkelijke gezinnen
niet verschillen wat betreft hun opleidingsniveau en arbeidsmarktparticipatie.
Vaders in stiefgezinnen verschillen wel van hun tegenhangers in oorspronkelijke
gezinnen. Zij zijn lager opgeleid en vaker werkloos of arbeidsongeschikt. De lagere
opleiding en hogere werkloosheid van de vaders in stiefgezinnen draagt ongetwij-
feld bij tot het feit dat stiefgezinnen een lager gezinsinkomen hebben dan oorspron-
kelijke gezinnen.
Niet-verzorgende ouders blijken in een slechtere maatschappelijke positie te
verkeren dan ouders in oorspronkelijke gezinnen. Zowel niet-verzorgende vaders
als niet-verzorgende moeders hebben gemiddeld een lager opleidingsniveau dan
hun tegenhangers in oorspronkelijke gezinnen, ze zijn vaker werkloos of arbeids-
ongeschikt en hebben een lager gezinsinkomen.

Wanneer ook de in paragraaf 3.3.3 besproken sociaal-economische situatie van
eenoudergezinnen in de beschouwing wordt betrokken, kan geconcludeerd worden
dat alleenstaande ouders, ouders in stiefgezinnen en niet-verzorgende ouders met
elkaar gemeen hebben dat zij in een of meerdere opzichten in een slechtere maat-
schappelijke positie verkeren dan ouders in oorspronkelijke tweeoudergezinnen. De
achtergronden van deze bevindingen zijn niet duidelijk. De slechtere positie kan
een gevolg zijn van differentiële kansen op echtscheiding en/of door differentiële
kansen op een nieuwe samenwoonrelatie. Ook kan een ingrijpende levensgebeur-
tenis als (echt)scheiding gevolgd door alleenstaand of niet-verzorgend ouderschap
om verschillende redenen leiden tot een verstoring in de relatie met de arbeids-
markt. Maar ook is het mogelijk dat een arbeidsmarktpositie die veel tijd laat voor
de zorg voor kinderen - werkloosheid of arbeidsongeschiktheid - er mede toe
bijdraagt dat een ouder als alleenstaand ouder de zorg voor een of meer kinderen op
zich neemt. Een andere mogelijkheid is dat onder de gescheidenen zich een
oververtegenwoordiging bevindt van zogenoemde multi-problem-gezinnen, hetgeen
kan samengaan met niet alleen het hebben van problemen in gezinsrelaties, maar
ook met problemen op de arbeidsmarkt. Er zijn, kortom, vele veronderstellingen
over de achtergronden van de gemiddeld gesproken slechtere maatschappelijke
situatie van ouderschap buiten de structuur van het oorspronkelijke tweeouder-
gezin, maar er is weinig kennis over aanwezig.

3.3.6 Thuiswonende kinderen: meer onderwijs en arbeid, minder zorgen?

In gezinnen met kinderen leveren niet alleen de ouders prestaties op het gebied van
arbeid en zorg, maar ook de wat oudere kinderen. Overigens is voor deze kinderen,
anders dan voor de ouders in het gezin, de deelname aan het onderwijs de belang-
rijkste - of in ieder geval een belangrijke - activiteit.
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Tabel 3.15 laat zien hoe de tijdsbesteding van thuiswonende kinderen aan onder-
wijs, arbeid en huishoudelijke en gezinstaken verliep in de periode 1975-1995.

Tabel 3.15 Tijdsbesteding aan onbetaald werk, betaalde arbeid en onderwijs van jonge
thuiswonende mannen en vrouwen, naar leeftijd, 1975-1995 (in uren per week)

vrouwen mannen

1975 1985 1995 d 1975 1985 1995
tren-

a trend
a

thuiswonende kinderen 12-18 jaar
huishoudelijke en gezinstaken 9,1 8,4 5,7 -- 4,9 5,2 4,4 - 

huishoudelijk werk 6,9 6,5 4,9 -- 2,8 2,9 3,2
zorg voor kinderen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
doe-het-zelf-werkzaamheden 2,1 1,9 0,8 -- 2,1 2,3 1,1 --

betaalde arbeid 8,1 2,4 2,3 -- 7,8 3,1 4,8  
onderwijs 29,6 35,5 37,4 ++ 30,5 35,4 35,9 ++

thuiswonende kinderen 19-25 jaar
huishoudelijke en gezinstaken 17,3 14,6 11,2 --  9,3 7,6 7,5

huishoudelijk werk 12,5 10,2 9,9 5,8 5,6 5,4
zorg voor kinderen 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -
doe-het-zelf-werkzaamheden 4,6 4,3 1,2 -- 3,5 2,0 2,1

betaalde arbeid 21,1 19,7 20,7 22,5 22,3 26,5 ++
onderwijs 8,8 12,9 11,6 15,3 14,9 14,1

a ++/-- significant op 1%-niveau; +/- significant op 5%-niveau (voor verdere toelichting zie de
alinea onder tabel 3.6).

Bron: Van der Lippe (1997); SCP (TBO'75-'95) gewogen resultaten

Het effect van de toegenomen aantallen jongens en meisjes die sinds de jaren
zeventig een langduriger opleiding volgen, is terug te vinden in de toename van de
tijd besteed aan onderwijs door 12-18-jarige kinderen. Ook de tijd die jonge thuis-
wonende vrouwen van 19-25 jaar besteden aan onderwijs is toegenomen, maar met
name tot en met 1990. Daarna is deze tijdsbesteding weer afgenomen, waardoor
voor de gehele periode vanaf 1975 geen sprake is van een statistisch significante
trend. In de tijd besteed aan onderwijs door jonge mannen is in de laatste decennia
weinig veranderd.

Bij de thuiswonende kinderen van 12-18 jaar is de toegenomen tijd besteed aan
onderwijs gecompenseerd door een afname van de tijd besteed aan betaalde arbeid
(alleen bij de meisjes statistisch significant) en van de tijd besteed aan huishou-
delijke en gezinstaken (bij zowel jongens als meisjes significant). 

Ook bij de jonge thuiswonende vrouwen van 19-25 jaar is de tijd besteed aan
huishoudelijke en gezinstaken afgenomen, bij hun mannelijke tegenhangers is dat
niet, althans niet statistisch significant, het geval. Onder de thuiswonende jong-
volwassenen van 19-25 jaar zijn alleen de mannen meer tijd gaan besteden aan
betaalde arbeid.
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De in de titel van deze paragraaf vervatte vraag kan dus niet voor elke leeftijd-
geslachtscategorie op dezelfde wijze beantwoord worden. 'Meer onderwijs' geldt
alleen voor de 12-18-jarigen van beiderlei kunne. 'Meer arbeid' geldt alleen voor de
jonge mannen van 19-25 jaar. Alleen 'minder zorgen' doet zich voor bij drie
categorieën, namelijk bij zowel alle thuiswonende meisjes en jonge vrouwen als bij
de jongens van 12-18 jaar. Doordat de afname bij de meisjes en jonge vrouwen iets
sneller verliep dan bij de jongens en jonge mannen, kan gesteld worden dat de
verdeling van huishoudelijke en zorgtaken over broertjes en zusjes in 1995 inmid-
dels iets gelijker was geworden dan in 1975 nog het geval was (van 65% voor
zowel de meisjes als de jonge vrouwen, naar 56% (meisjes), en 60% (jonge
vrouwen)). 

Op gezinsniveau kan nog de volgende conclusie worden getrokken. In gezinnen
met oudere kinderen (> 14 jaar) verminderden de moeders hun aantal uren besteed
aan huishoudelijke en gezinstaken in de afgelopen twee decennia met zo'n 5 uur
per week, bij de vaders deed zich geen toe- of afname voor (zie tabel 3.7, § 3.3.2).
De verminderde tijdsbesteding aan huishoudelijke en gezinstaken in deze gezinnen
door de moeder werd echter niet alleen niet door de vader gecompenseerd, maar
ook niet door de kinderen. Integendeel, ook de kinderen verminderden hun tijd
besteed aan huishoudelijke en gezinstaken met enkele uren per week. Of deze
ontwikkelingen teruggaan op toename van efficiëntie of toename van de vuil- en
rommeltolerantie is niet bekend.

3.4 Discrepantie tussen gedrag en houding

In paragraaf 3.3 werd nagegaan in hoeverre vrouwen en mannen, vaders en
moeders, zich in de afgelopen decennia anders zijn gaan gedragen op het gebied
van het verrichten van betaalde arbeid en van zorgtaken ten aanzien van kinderen.
In de onderhavige paragraaf zal worden bezien in hoeverre houdingen ten aanzien
van de taakverdeling en van vader- en moederschap, parallel zijn verlopen met de
gedragsveranderingen (§ 3.4.1) en of er, ondanks de gedragsveranderingen, toch
nog iets te wensen is overgebleven (§ 3.4.2). Omdat hieruit blijkt dat opinies en
wensen verder zijn voortgeschreden in hun evolutie naar gelijkheid dan het gedrag,
wordt de laatste subparagraaf (§ 3.4.3) gewijd aan de betekenis van deze
discrepantie.

3.4.1 Opinies over taakverdeling, moederschap en vaderschap

De mening van de Nederlandse bevolking over de verdeling van taken en
verantwoordelijkheden tussen man en vrouw wordt weergegeven in tabel 3.16. De
gegevens betreffen de periode vanaf 1981 tot nu toe. Er kunnen de volgende
conclusies uit worden getrokken.

De aandelen vrouwen en mannen die instemmen met een gelijke verdeling van
taken en verantwoordelijkheden op het gebied van betaalde arbeid, huishoudelijk
werk en zorgtaken ten aanzien van kinderen was bij de eerste peiling in 1981 al
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hoog. Afhankelijk van het specifieke onderwerp antwoordde 55% tot 83%
instemmend. Van 1981 tot 1991 doet zich een lichte trend voor, die het duidelijkst
tot uiting komt in een vermindering van de afwijzing van gelijkheid in
taakverdeling. In de jaren negentig lijkt er eerder sprake te zijn van stabilisatie.

Tabel 3.16 Opvattingen over de taakverdeling tussen de seksen, 16-74-jarigen, 1981-1995 (in
procenten)

1981 1985 1991 1994 1995

Man en vrouw moeten huishoudelijk werk gelijkelijk onder elkaar verdelen
vrouwen volkomen of in grote lijnen mee eens 61 64 77 69 69

noch mee eens, noch mee oneens 17 19 13 18 21
eigenlijk of helemaal niet mee eens 22 17 10 13 10

(n = (1.010) (966) (976) (1.040) (1.106)
100%)
mannen volkomen of in grote lijnen mee eens 61 63 67 72 68

noch mee eens, noch mee oneens 18 22 17 18 22
eigenlijk of helemaal niet mee eens 22 15 16 10 10

(n = (925) (919) (769) (866) (936)
100%)

Het huishouden is evengoed de verantwoordelijkheid van de man als van de vrouw
vrouwen volkomen of in grote lijnen mee eens 76 80 86 85 83

noch mee eens, noch mee oneens 10 11 9 8 11
eigenlijk of helemaal niet mee eens 14 9 5 7 6

(n = (1.027) (987) (997) (1.052) (1.112)
100%)
mannen volkomen of in grote lijnen mee eens 79 82 82 88 87

noch mee eens, noch mee oneens 10 10 10 7 7
eigenlijk of helemaal niet mee eens 10 8 8 5 6

(n = (939) (937) (782) (873) (948)
100%)

Man en vrouw moeten betaald werk gelijkelijk onder elkaar verdelen
vrouwen volkomen of in grote lijnen mee eens 58 58 64 61 59

noch mee eens, noch mee oneens 18 22 19 24 26
eigenlijk of helemaal niet mee eens 24 20 17 16 15

(n = (980) (952) (957) (1.017) (1.093)
100%)
mannen volkomen of in grote lijnen mee eens 55 55 58 59 53

noch mee eens, noch mee oneens 16 22 19 24 27
eigenlijk of helemaal niet mee eens 28 23 23 16 20

(n = (905) (910) (749) (843) (935)
100%)

De kinderverzorging is evengoed de verantwoordelijkheid van de man als van de vrouw
vrouwen volkomen of in grote lijnen mee eens 83 86 90 92 93

noch mee eens, noch mee oneens 7 8 6 5 4
eigenlijk of helemaal niet mee eens 10 6 5 3 3

(n = (1.032) (987) (985) (1.034) (1.114)
100%)
mannen volkomen of in grote lijnen mee eens 83 84 88 93 89

noch mee eens, noch mee oneens 8 9 6 5 6
eigenlijk of helemaal niet mee eens 9 7 6 2 5

(n = (948) (940) (781) (863) (951)
100%)
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Bron: SCP (CV'81-'95)

Verschillen tussen de mening van vrouwen en die van mannen in hun respectieve
aandelen en trends zijn in het algemeen klein. Opvallend is dat, gedurende de
gehele periode, de hoogste mate van instemming zich voordoet ten aanzien van de
verantwoordelijkheid voor de kinderverzorging. In 1995 stemmen zo'n negen van
de tien respondenten in met gelijkheid op dit taakgebied. 

De stelling over de gelijke verdeling van betaald werk kan het minst rekenen op
instemming. Toch zegt in 1995 nog een ruime meerderheid het hiermee eens te zijn
(van de vrouwen: 59%, van de mannen: 53%). Als we dit vergelijken met het
aandeel paren dat een redelijk gelijke verdeling van betaalde arbeid kent, dan blijkt
er sprake van een grote discrepantie. In paragraaf 3.3.1 kwam immers naar voren
dat, in 1993, van paren in de leeftijd tot 65 jaar slechts 16% een baan heeft van
ongeveer gelijke omvang (tabel 3.3: 2% half-om-halfverdieners plus 14%
dubbelverdieners).7

Als paren met kinderen de betaalde arbeid onderling gelijk willen verdelen, dan zal
er in de regel voor ten minste enkele dagdelen in de week gebruikgemaakt moeten
worden van - formele of informele - opvang voor de kinderen als deze nog jong
zijn. Als de kinderen wat ouder zijn, is wellicht geen opvang meer nodig, maar
zullen zij toch zo nu en dan geen van de twee ouders thuis treffen als zij uit school
komen. Wat vond en wat vindt de Nederlandse bevolking van dit soort kwesties?

Uit tabel 3.17 valt te concluderen dat het werken van vrouwen met schoolgaande
kinderen in de afgelopen drie decennia in voortdurend toenemende mate is
geaccepteerd geraakt - en zelfs aanbevelenswaardig werd bevonden. In 1993 acht
nog slechts 13% van de vrouwen en 19% van de mannen dit bezwaarlijk. 
Dezelfde trend valt waar te nemen wanneer het gaat om het werken van vrouwen
met kleine kinderen die naar een crèche zouden moeten, zij het dat het niveau van
acceptatie gedurende de gehele periode veel lager ligt dan in het geval van
schoolgaande kinderen. Ten tijde van het losbarsten van de tweede feministische
golf, aan het einde van de jaren zestig, was nog 80% tot 100% van mening dat dit
bezwaarlijk was. In 1995 acht nog ongeveer de helft van de mannen en vrouwen dit
bezwaarlijk. 
Opmerkelijk is dat wanneer op een iets andere wijze wordt gevraagd naar het
gebruik van kinderopvang voor jonge kinderen, het acceptatieniveau duidelijk
hoger ligt. In dat geval antwoordt in 1995 slechts eenderde dit bezwaarlijk te
vinden. Oorzaak hiervan is vermoedelijk dat in deze vraag niet wordt gerefereerd
aan werken van de moeder als reden van het gebruik van kinderopvang en dat
daardoor ook een associatie met peuterspeelzalen, die in Nederland veel eerder
geaccepteerd raakten dan crèches of kinderdagverblijven, wat meer voor de hand
ligt.
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Tabel 3.17 Opvattingen over de vraag of een moeder thuis hoort te zijn voor haar kinderen of dat zij
de zorg voor hen (deels) mag overlaten aan anderen, bijvoorbeeld om buitenshuis te gaan werken,
17-70-jarigen, 1965-1995 (in procenten)

1965 1970 1975 1980 1983 1985 1987 1991 1994 1995

Vindt u het wel of niet bezwaarlijk als in een gezin met schoolgaande kinderen de vrouw naast haar
huishouding een werkkring heeft of vindt u dit juist aan te bevelen?
vrouwen aan te bevelen 2 18 14 15 13 19 22 35 37 40

niet
bezwaarlijk 17 42 47 55 53 54 52 48 49 47
bezwaarlijk 81 40 39 30 34 27 25 17 14 13

(n = (1.02
100%) (773) (951) (872) (911) (903) (898) (943) (939) (997) 8)
mannen aan te bevelen 1 14 13 10 13 13 17 28 34 36

niet
bezwaarlijk 12 38 41 48 49 55 54 48 48 45
bezwaarlijk 87 48 46 41 38 31 29 23 19 19

(n =
100%) (730) (927) (767) (788) (802) (846) (820) (716) (808) (886)

En als er nog kleine kinderen in huis zijn, die naar een crèche zouden moeten?
vrouwen aan te bevelen  4 6 4 4 6 7 15 15 15

niet
bezwaarlijk  12 16 19 21 29 28 35 37 37
bezwaarlijk 100 84 78 77 75 65 64 50 48 48

(n = (1.03
100%) (623) (922) (883) (895) (888) (899) (932) (925) (989) 3)
mannen aan te bevelen  4 4 2 3 4 6 11 14 14

niet
bezwaarlijk  15 17 22 21 27 31 33 36 36
bezwaarlijk 100 81 79 76 76 68 63 56 50 50

(n =
100%) (635) (908) (798) (789) (808) (836) (827) (711) (806) (878)

Er zijn ouders die voor kinderen jonger dan 4 jaar gedurende één of meer dagen per week
gebruikmaken van een voorziening voor kinderopvang, wat vindt u daarvan?
vrouwen aan te bevelen      16 18 23 25 23

niet
bezwaarlijk      40 43 44 43 46
bezwaarlijk      43 39 33 32 31

(n = (1.02
100%)      (890) (925) (928) (994) 7)
mannen aan te bevelen      14 14 22 22 22

niet
bezwaarlijk      45 47 42 45 46
bezwaarlijk      42 39 36 33 33

(n =
100%)      (833) (821) (714) (795) (880)

De overheid moet meer goedkope crèches bouwen, waar werkende moeders overdag hun kinderen
kunnen laten verblijven 
vrouwen (sterk) mee

eens  67 58 50 37 43 47 58 59 57
noch mee
eens, noch
mee oneens  12 17 14 14 16 15 17 16 19
(sterk) mee
oneens  21 26 35 49 41 38 25 25 24
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(n = (1.01
100%)  (906) (871) (927) (909) (887) (916) (914) (985) 5)
mannen (sterk) mee

eens  66 55 44 31 37 39 46 47 48
noch mee
eens, noch
mee oneens  14 17 16 17 17 18 19 20 23
(sterk) mee
oneens  21 28 40 52 46 43 34 33 29

(n =
100%)  (901) (807) (796) (822) (850) (815) (707) (787) (870)
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Een gehuwde vrouw met kinderen gaat werken, terwijl haar man thuis blijft om voor het huishouden
te zorgen. Wat vindt u daarvan?
vrouwen aan te bevelen    16 19  25 33 37 36

niet
bezwaarlijk    58 65  65 58 56 59
bezwaarlijk    26 16  10 8 7 5

(n = (1.00 (1.04
100%)    (883) (902)  (940) (942) 2) 1)
mannen aan te bevelen    11 14  18 26 26 27

niet
bezwaarlijk    58 68  71 62 65 65
bezwaarlijk    31 18  12 12 9 8

(n =
100%)    (755) (814)  (828) (725) (815) (894)

Een vrouw is geschikter om kleine kinderen op te voeden dan een man
vrouwen (sterk) mee  77 62 46  36 34 29   

eens
noch mee  8 15 13  17 17 16   
eens, noch
mee oneens
(sterk) mee  14 22 40  48 49 55   
oneens

(n =  (949) (909) (934)  (913) (937) (941)   
100%)
mannen (sterk) mee  78 71 63  52 54 43   

eens
noch mee  10 12 10  16 15 15   
eens, noch
mee oneens
(sterk) mee  12 17 28  32 31 42   
oneens

(n =  (937) (841) (828)  (869) (839) (722)   
100%)
Bron: SCP (CV'65-'95)

Naar opinies over werken van vrouwen met jonge kinderen wordt ook gevraagd in
de Onderzoeken gezinsvorming (OG) van 1982, 1988 en 1993. Hieruit komt
dezelfde trend naar voren als in de opinies uit tabel 3.17. Voorts blijkt hieruit ook
dat er duidelijke verschillen bestaan in opinies al naar gelang de maatschappelijke
achtergrond. Uit het OG'93 komt naar voren dat slechts vier van de tien vrouwen
van 18-37 jaar die wekelijks de kerk bezoeken vinden dat een baan met kleine
kinderen te combineren is, terwijl zes à zeven van de tien overige vrouwen van die
leeftijdscategorie deze mening zijn toegedaan. Van de laagopgeleide vrouwen vindt
ongeveer de helft dat deze combinatie mogelijk is, van de hoogopgeleide vrouwen
zijn evenwel acht à negen van de tien deze mening toegedaan (CBS/NGR 1994).
De verschillen in mening naar opleidingsniveau lopen daarmee parallel met de
verschillen in gedrag naar opleidingsniveau.
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De verdeling van betaalde arbeid en zorgtaken over man en vrouw kan ook het
spiegelbeeld vormen van de traditionele taakverdeling waarin de man de kost
verdient en de vrouw thuis voor de kinderen zorgt. Deze volledige rolomkering
werd in 1980 nog door een minderheid aanbevelenswaardig geacht en door een
kwart (vrouwen) tot eenderde (mannen) bezwaarlijk gevonden (tabel 3.17).
Inmiddels is de acceptatie van dit type taakverdeling snel gestegen, nog slechts 5%
(vrouwen) tot 8% (mannen) acht het bezwaarlijk. Vrouwen blijken rolomkering in
sterkere mate aanbevelenswaardig te vinden (36%) dan mannen (27%). Ook op dit
punt doet zich een discrepantie voor tussen houding en gedrag. In paragraaf 3.3.1.
bleek immers dat bij niet meer dan zo'n 5% van de paren - ook van de paren met
kinderen - de vrouw als alleenverdiener optreedt.

Ten slotte kan nog de vraag worden gesteld in hoeverre een positieve mening over
een gelijke taakverdeling of over rolomkering voor de hand ligt, gezien de
vermeende geschiktheid van vrouwen en mannen voor het opvoeden van kleine
kinderen. In 1970 was nog driekwart van de vrouwen en een even groot deel van de
mannen van mening dat vrouwen in dezen competenter zijn. Die visie is in de loop
van de tijd in sterke mate ondergraven. In 1991 is nog 29% van de vrouwen en
43% van de mannen deze mening toegedaan. Vaders worden dus in toenemende
mate competent geacht als het gaat om de opvoeding van hun kroost. Wel valt op
dat de mening van vrouwen en mannen in de loop van de tijd een sterkere
divergentie ging vertonen, waarbij de vrouwen meer vertrouwen kregen in de
capaciteiten van mannen dan mannen zelf. Wellicht zijn mannen iets meer geneigd
om vast te houden aan dit vermeende verschil in geschiktheid als legitimering voor
hun daadwerkelijk geringere directe betrokkenheid bij de zorg voor kinderen en, in
samenhang daarmee, als legitimering voor hun positie als (hoofd)kostwinner.

Kort samengevat ziet het patroon in opinies er als volgt uit. In de afgelopen
decennia zijn de meningen over de rol van de man binnenshuis en de rol van de
vrouw buitenshuis gedurig positiever geworden. Er is thans een ruime meerderheid
voor een gelijke taakverdeling binnens- en buitenshuis. Waar er aanwijsbare
discrepanties zijn tussen meningen en gedrag, is het gedrag steeds traditioneler dan
de mening. Als er duidelijk verschil is in de mening van vrouwen en mannen, zijn
het de mannen die de meest traditionele opinie koesteren.

3.4.2 Wensen ten aanzien van de arbeidstijd

In de afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken geweest naar wensen ten aanzien
van de arbeidstijd, die alle in dezelfde richting wijzen: gemiddeld gesproken willen
vrouwen grotere banen dan zij nu hebben en mannen kleinere banen dan ze nu
hebben. De belangrijkste van deze onderzoeken passeren hier de revue, om te
beginnen niet eerder gepubliceerde data uit het Aanvullend voorzieningengebruik-
onderzoek 1995 (AVO'95).

Uit het AVO'95 komt naar voren dat van de mannen met een voltijdbaan (35 uur of
meer per week) 61% korter zou willen werken (tabel 3.18). Gemiddeld zouden zij
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hun werkweek met 9 uur willen bekorten (niet in de tabel). Het aandeel mannen
echter, dat zo sterk in arbeidstijd terug zou willen gaan dat zij beneden de 35 uur
per week zouden komen, is veel lager: 33% van de mannen met een voltijdbaan zou
minder dan deze 35 uur willen werken (tabel 3.19).

Onder vrouwen met een voltijdbaan is de behoefte aan een kortere werkweek nog
groter dan bij mannen: driekwart zou het liefst korter werken (tabel 3.18), 58%
minder dan 35 uur (tabel 3.19). Onder vrouwen met een deeltijdbaan houden de
aantallen die korter, respectievelijk langer willen werken elkaar in evenwicht.
Degenen die korter willen werken hebben nu meestal een grote deeltijdbaan (28 uur
of meer per week), degenen die langer willen werken een kleine deeltijdbaan
(12-19 uur; personen met een werkweek van minder dan 12 uur blijven hier buiten
beschouwing).

Tabel 3.18 Wensen van werkende mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsduur , 1995 (ina

procenten)
huidige arbeidsduur (uren per week)

12-19 uur 20-27 uur 28-34 uur $ 35 uur
mannen

wil korter werken 7 12 27 61
wil even lang
werken 20 26 41 30
wil langer werken 74 61 32 9

vrouwen
wil korter werken 12 25 47 75
wil even lang
werken 42 48 42 21
wil langer werken 46 27 12 5
De vraagstelling luidt: “Stel dat u geheel vrij zou zijn zelf te kiezen hoeveel uren per week u wilta

werken, tegen hetzelfde uurloon als nu, wat is in dat geval uw ideale arbeidstijd per week?” Het
gaat om een open vraagstelling, met andere woorden er werd niet gebruikgemaakt van
voorgecodeerde antwoordcategorieën.

Bron: SCP (AVO'95)

Tabel 3.19 Huidige en ideale arbeidsduur  van werkende mannen en vrouwen, 1995 (in procenten)a

huidige arbeidsduur (uren per week)
12-19 uur 20-27 uur 28-34 uur $ 35 uur

ideale arbeidsduur
mannen

< 19 uur 29 8 1 1
20-27 uur 26 39 11 4
28-34 uur 18 24 61 28
$ 35 uur 27 30 27 67

vrouwen
< 19 uur 60 11 1 2
20-27 uur 29 69 36 11
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28-34 uur 8 13 55 45
$ 35 uur 3 7 8 43
Zie noot a bij tabel 3.18.a

Bron: SCP (AVO'95)  

Bij mannen zijn de burgerlijke staat en het al dan niet hebben van (thuiswonende)
kinderen niet van invloed op het percentage dat korter wil werken en op het aantal
uren dat men korter wil werken. Niet alleen van de vaders, maar ook van de
gehuwde mannen zonder kinderen en van de ongehuwde mannen met een
voltijdbaan wil circa 60% gemiddeld negen à tien uur korter werken. Dit roept de
suggestie op dat de wens om korter te werken niet primair of niet alleen voortkomt
uit de behoefte om een bijdrage te leveren aan huishouden en kinderverzorging.
Een bevestiging hiervoor kan worden gevonden in een enquête die in 1993 in
opdracht van de FNV werd gehouden. De respondenten konden meerdere redenen
opgeven waarom zij korter zouden willen werken. Aan de top stond het motief
'meer vrije tijd'. Bijna 9 van de 10 mannen die korter wilden werken noemden dit
als reden; op de tweede en derde plaats kwamen evenwel 'meer tijd voor
huishouden' (een kwart) en 'opvoeding kinderen' (een vijfde). Onder de mannen
met thuiswonende kinderen bleek het aandeel dat meer tijd voor de opvoeding en
verzorging van kinderen wilde hebben echter duidelijk hoger te liggen; van hen
noemde eenderde de opvoeding en verzorging van kinderen als een van de redenen
om korter te willen werken (FNV 1993).

In het AVO'95 bestaat er bij vrouwen wel een (zwak) verband met de burgerlijke
staat en de aanwezigheid van kinderen. Gehuwde vrouwen met een voltijdbaan
willen iets vaker korter werken dan gescheiden en ongehuwde vrouwen. Bovendien
willen vrouwen met kinderen relatief veel uren (gemiddeld ruim 13 per week)
korter werken. Uit de genoemde FNV-enquête blijkt dat bijna de helft (46%) van de
vrouwen die korter willen werken dit mede wil om meer tijd voor het huishouden te
hebben en eenderde van de vrouwen met kinderen om meer tijd aan hun opvoeding
en verzorging te kunnen besteden (FNV 1993).

Samenwonende en gehuwde vrouwen met thuiswonende kinderen wensen over het
algemeen ook dat hun partner korter gaat werken: afhankelijk van de specifieke
situatie (zelf wel of geen betaald werk, wel of geen kinderopvang beschikbaar) zien
zij de arbeidstijd van hun partner het liefst met 4 tot 9 uur per week bekort
(Maassen van den Brink en Groot 1994: 108). Een bij vrouwen levende wens tot
parttime werken van mannen komt ook tot uiting in het Onderzoek gezinsvorming
1993. Aan de in dit onderzoek ondervraagde vrouwen, die 18-37 jaar oud zijn,
werd de stelling voorgelegd dat mannen parttime dienen te werken als er kinderen
komen. Met deze stelling was een van de vijf (22%) van de vrouwen het eens
(CBS/NGR 1994).

In het voorgaande ging het om de gewenste arbeidstijd van mannen en vrouwen die
werk hebben. Onder met name de vrouwen is er echter ook een vrij grote categorie
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die geen werk heeft. Uit een onderzoek onder vrouwen tussen de 25 en 45 jaar
blijkt dat tweederde van degenen die geen baan hebben liever wel zou werken
(Maassen van den Brink en Groot 1994; Tijdens et al. 1994). Ook in het onderzoek
onder ouders van jonge kinderen van De Jong en De Olde (1994) zijn de vrouwen
die geen betaalde baan hebben het meest ontevreden met hun (niet-)arbeidssituatie
van alle vrouwen in dit onderzoek: 41% zou liever werken.
Onder alleenstaande moeders is deze situatie vermoedelijk niet wezenlijk anders.
Door het CBS geanalyseerde gegevens uit de Enquête beroepsbevolking van 1995
laten zien dat van de alleenstaande moeders met minderjarige kinderen die tot de
beroepsbevolking behoren een kwart werkloos is (Eijkhout 1996).

Vergelijkt men de wensen van vrouwen en mannen ten aanzien van de
tijdsbesteding aan betaalde arbeid van henzelf en van hun partner, dan blijken deze
gemiddeld genomen goed overeen te komen. In huishoudens met een mannelijke en
een vrouwelijke partner wordt thans door beide partners tezamen gemiddeld 45
uren per week betaalde arbeid verricht. Hiervan komt gemiddeld 20% voor
rekening van de vrouw en 80% voor rekening van de man. Dat is de feitelijke
situatie. De door deze huishoudens gewenste situatie blijkt echter anders te zijn en
wanneer we de gemiddelden bekijken, blijken vrouwen en mannen het hierover
opvallend eens te zijn. Ze willen tezamen geen 45 uur werken, maar 52 uur. En de
gewenste verdeling die hun bij dit aantal voor ogen staat, is niet 20%-80%, maar
37% voor haar en 63% voor hem. Of, in uren per week: 19 uur voor haar en 32 à
33 uur voor hem (Grift et al. 1995). Dit ideaal wijkt dus, voor zowel mannen als
vrouwen, sterk af van een volkomen symmetrische tijdsbesteding aan betaalde
arbeid, maar tegelijkertijd weerspiegelt het de wens tot een grotere mate van
gelijkheid dan zich nu in de praktijk voordoet. Alleen in situaties waarin man en
vrouw nu al vrijwel evenveel uren aan betaalde arbeid besteden, wil men aan deze
evenwichtige verdeling vasthouden.

Het hiervoor genoemde aandeel van 33% van de mannelijke voltijders die in
deeltijd willen werken (tabel 3.19), afkomstig uit het AVO'95, is aanzienlijk hoger
dan uit het arbeidsaanbodpanel van de Organisatie voor strategisch
arbeidsmarktonderzoek (OSA) naar voren komt (Kunnen et al. 1995: 12-15).
Volgens dit onderzoek wil niet meer dan 15% van de mannen met een voltijdbaan
korter dan 35 uur werken. Van de vrouwen met een voltijdbaan wil 55% minder
dan 35 uur werken, hetgeen wel overeenkomt met de resultaten uit het AVO'95.
Het verschil bij mannen tussen het OSA-panel en het AVO'95 hangt waarschijnlijk
samen met de vraagstelling. In het AVO'95 gaat het om de 'ideale' arbeidstijd, in
het OSA-panel om het gewenste aantal uren in de huidige werkkring en bij
gelijkblijvende arbeidstijd van de partner.  Als aan de gehuwde en samenwonende8

mannen in het OSA-panel wordt gevraagd of zij korter zouden willen werken
indien ook het aantal uren van hun partner zou veranderen, neemt het aantal
positieve antwoorden toe tot 31%, bijna gelijk aan het percentage in het AVO'95.

Kort samengevat zien wensen ten aanzien van de arbeidstijd er als volgt uit. Van de
vrouwen die geen werk hebben zou een groot deel wel willen werken, ook als het
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vrouwen betreft met kleine kinderen. Onder de werkenden willen vrouwen
gemiddeld gesproken grotere banen dan zij nu hebben en mannen kleinere banen
dan zij nu hebben. De wens van beide seksen gaat in de richting van een grote
deeltijdbaan van zo'n 20-35 uur per week. Wel is het zo dat beide seksen voor hem
een grotere 'grote deeltijdbaan' wensen dan voor haar. Mannen geven als redenen
om korter te willen werken in de eerste plaats 'meer vrije tijd' op, maar op de
tweede en derde plaats komen 'meer tijd voor huishouden' en 'opvoeding van
kinderen'. Van de mannen met thuiswonende kinderen geeft eenderde de opvoeding
van kinderen als reden op. 

3.4.3 Betekenis van de discrepantie tussen gedrag en houding

In voorgaande subparagrafen werden discrepanties zichtbaar tussen opinies en
gedrag ten aanzien van de taakverdeling tussen partners (§ 3.4.1) en tussen
gewenste arbeidstijd en feitelijke arbeidstijd (§ 3.4.2). Daarbij bleek het in het
algemeen zo te zijn dat in opinies en wensen een sterkere mate van gelijkheid van
vrouwen en mannen, vaders en moeders wordt voorgestaan dan zich in de praktijk
van alledag voordoet. Welke betekenis moet nu gehecht worden aan deze
discrepanties? 

Inconsistenties tussen houding en gedrag doen zich niet alleen op het terrein van de
taakverdeling binnens- en buitenshuis voor, maar ook op andere terreinen. Dit
wordt ook vastgesteld door Van der Vinne en Brink (1997) en zij geven een
overzicht van de verklaringen die hiervoor in de (onderzoeks)literatuur worden
gegeven. In deze literatuur wordt gezocht naar de relatie tussen houding en gedrag,
in de veronderstelling dat de houding of attitude het gedrag beïnvloedt, hetgeen
echter soms wel, soms een beetje en soms niet het geval blijkt te zijn. 
Van der Vinne en Brink onderscheiden zes factoren die de sterkte van het verband
tussen attitude en gedrag beïnvloeden. De eerste vier factoren worden samengevat
in de vraag van Zanna en Fazio (1982): onder (1) welke omstandigheden
voorspellen (2) welk type attitudes van (3) welk type individuen (4) welk type
gedrag? Van der Vinne en Brink voegen daaraan nog toe: (5) de intensiteit of het
belang van de attitude, en (6) onderzoeksmethoden en meetinstrumenten. 

De eerste, situationele, factor gaat terug op de relatie tussen een attitude met een
tamelijk algemeen karakter en de specifieke omstandigheden waarin het individu
verkeert. Deze algemene houding hoeft niet direct overeen te komen met wat het
individu voor zichzelf in zijn of haar specifieke omstandigheden het meest passend
acht. De tweede factor, het soort attitude, kan bijvoorbeeld betrekking hebben op
inconsistentie die er bij een individu kan bestaan tussen de affectieve en de
cognitieve component van de atttitude. Iemand kan gelijkheid van taakverdeling
onderschrijven om redenen van rechtvaardigheid, maar dat hoeft niet te betekenen
dat hij of zij deze gelijkheid ook prettig vindt. Zo vond Hochschild (1989) ten
aanzien van de taakverdeling tussen man en vrouw een discrepantie tussen shallow
ideologies en deep feelings. De derde factor, het type individuen, heeft betrekking
op verschillen in persoonlijkheidskenmerken als oorzaak van inconsistenties tussen
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houding en gedrag. De vierde factor, het soort gedrag waarom het gaat, heeft
betrekking op de mogelijkheden om het bij de attitude aansluitende gedrag ook
daadwerkelijk te realiseren. Op dit punt wordt straks uitgebreider teruggekomen.
De vijfde factor, de intensiteit of het belang van de attitude, spreekt voor zich.
Naarmate een attitude ten aanzien van een bepaald onderwerp een groter belang
heeft voor het individu, zal de relatie met het gedrag sterker zijn. Onder de zesde,
methodologische factor gaan meerdere soorten problemen schuil, die hier niet
verder worden besproken.

Op de vierde factor, het soort gedrag en de mogelijkheden en beperkingen om dat te
realiseren, wordt hier nader ingegaan. De navolgende uiteenzetting is ontleend aan
de studie van Hooghiemstra (1997). Zij probeert de vraag te beantwoorden waarom
veel mensen er niet in slagen het arbeidsarrangement te realiseren dat het meest
aan hun wensen voldoet. 

Om te beginnen lijkt het argument inkomensverlies voor de hand te liggen in het
geval van een niet vervulde wens tot verkorting van de arbeidsduur. Uit het
onderzoek van Maassen van den Brink en Groot (1994) blijkt dat deze reden met
name geldt voor mannen. Hierbij moet worden opgemerkt dat het argument
inkomensverlies bij mannen niet alleen een rationeel argument hoeft te zijn. Er
gaan vermoedelijk ook deep feelings achter schuil ten aanzien van het behoud van
de mannelijke identiteit (zie Knijn 1997; Grünell 1997). 

Een andere omstandigheid waaraan paren met kinderen zich nu, in de jaren
negentig in Nederland, aanpassen als zij beslissingen nemen over het aantal uren
dat zij betaald werken, is de mogelijkheid van kinderopvang. Hoewel het aantal
formele kinderopvangplaatsten in de jaren negentig enorm is toegenomen, kan nog
steeds maar een kleine minderheid van de kinderen van werkende ouders
opgevangen worden (zie hoofdstuk 4). In de praktijk blijken vooral ouders met een
bovenmodaal inkomen van de formele opvangmogelijkheden gebruik te maken.
Veel vaker maken ouders gebruik van informele vormen van opvang, deels
gedwongen door het beperkte aantal formele mogelijkheden, deels omdat zij dit
prefereren. Op dit moment is wel degelijk een direct verband te zien tussen de mate
van arbeidsparticipatie van vrouwen en de mate waarin zij gebruikmaken van
formele kinderopvang, maar de samenhang is niet heel sterk (Maassen van den
Brink en Groot 1994: 93). Met andere woorden: het is niet helemaal duidelijk in
hoeverre vrouwen meer uren op de arbeidsmarkt zouden participeren als zij
gemakkelijker toegang hebben tot (betaalbare en goede) kinderopvangfaciliteiten.
Onderzoek onder jonge moeders wijst wel uit dat velen voordat zij kinderen kregen
het voornemen hadden meer te werken en meer gebruik te maken van
kinderopvang dan zij uiteindelijk deden. Gebrek aan kinderopvang wijzen zij als
een van de oorzaken aan (De Jong en De Olde 1994).

Een andere belemmering om het gewenste urental te realiseren is de oneven-
wichtige verdeling van vol- en deeltijdbanen op de arbeidsmarkt. Deeltijdbanen
zijn onevenredig verdeeld over beroepen en sectoren. Juist in beroepen en sectoren



104

waar veel vrouwen werkzaam zijn, is deeltijdarbeid goed mogelijk (zie § 3.2.2). In
de typische vrouwenberoepen (bv. in de verpleging) is dan ook te zien dat vrouwen
relatief vaak na de geboorte van hun kind blijven werken of na verloop van tijd
herintreden. In beroepen en sectoren waar het merendeel van de werkers een
voltijdbaan heeft, is te zien dat relatief veel vrouwen stoppen met werken na het
krijgen van kinderen (Maassen van den Brink en Groot 1994). Zo dwingt de
structuur van de werkgelegenheid ten aanzien van deeltijdarbeid als het ware een
bepaalde verdelingsstrategie van arbeidsuren binnenshuis af. Hooghiemstra maakt
deze stelling aannemelijk door aan te tonen dat zowel mannelijke als vrouwelijke
half-om-halfverdieners (voor definitie zie § 3.3.1) vaker werkzaam zijn bij de
overheid dan in de marktsector. Bekend is dat de overheid meer deeltijdbanen heeft
dan de marktsector. Uit kwalitatief onderzoek (De Jong en De Olde 1994) kan
worden opgemaakt dat het vaak oeilijk is om een wens tot reductie van het urental
te uiten in sectoren waar deeltijdarbeid ongebruikelijk is - en dat zijn, zoals bekend
(zie § 3.2.2), vooral de mannensectoren. In veel sectoren en beroepen wordt
deeltijdwerk als onwerkbaar voor de bedrijfsvoering beschouwd.

Vrouwen zijn, zo is hiervoor aangetoond, veel vaker ontevreden over het aantal
uren dat zij betaalde arbeid verrichten dan mannen. Het verdelingsmechanisme
tussen twee partners is de laatste te noemen belemmering voor vrouwen om het
gewenste urental te werken. De meeste paren die (nog) geen kinderen hebben zijn
dubbelverdieners. Komen er kinderen, dan moet de tijd opnieuw ingedeeld worden.
Meestal bestaat de voorkeur eruit een deel van de totale arbeidstijd in te leveren en
te besteden aan de verzorging van de kinderen. Waarom nu levert de vrouw vrijwel
altijd arbeidsuren in en de man niet? Dit heeft verschillende achtergronden. Eén
daarvan is de seksespecifieke inrichting van de samenleving, waarin als
vanzelfsprekend aan de moeder meer verantwoordelijkheden in de verzorging van
kinderen en het huishouden worden toegekend dan aan de vader (zie ook Knijn
1997), waarin nog steeds vrouwenwerk lager wordt beloond dan mannenwerk en
waarin van mannen ook nu nog in sterke mate volledige beschikbaarheid voor de
arbeidsmarkt wordt verwacht - zowel door henzelf (tot behoud van hun mannelijke
identiteit) als door hun werkgever. In verreweg de meeste gevallen verdient een
vrouw minder per uur dan haar partner en zijn er voor vrouwen meer
mogelijkheden het urental terug te brengen dan voor haar partner. Dat de vrouw
haar urental terugbrengt en de man niet, is daarom emotioneel, financieel en
praktisch de meest voor de hand liggende beslissing op het moment dat het paar
kinderen krijgt. Een andere verdeling komt vooral tot stand onder speciale
omstandigheden (bv. als de man minder verdient dan de vrouw of gemakkelijk in
deeltijd kan werken of als beide partners moderne rolopvattingen hebben en sterk
gemotiveerd zijn aan de realisatie daarvan vast te houden) of na moeizame
onderhandelingen tussen de partners en/of met de werkgevers van elk der partners.
Zolang de zorg voor kinderen en huishouden, de structuur van de werkgelegenheid
ten aanzien van deeltijdarbeid en de verschillen in beloning van betaalde arbeid een
dergelijk seksespecifiek karakter houden, is het niet moeilijk te verklaren waarom
de vrouw wel en de man geen arbeidstijd inlevert na het krijgen van kinderen. 
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Ook andere studies duiden erop dat de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen met
kinderen beinvloed wordt door de houding van beide partners tegenover het betaald
werken van vrouwen met kinderen, kinderopvang, gelijke verdeling van taken en
de inschatting van de geschiktheid van de partner voor het delen van taken. Als de
partners op deze punten sterk van mening verschillen, dan is de kans op conflicten
over de verdeling van taken (betaald en onbetaald) zeer hoog. Vrouwen zijn
geneigd hun arbeidsuren aan te passen als het conflict te hoog oploopt (Maassen
van den Brink en Groot 1994). 

Aan het einde van deze subparagraaf kan samenvattend worden gesteld dat de
discrepanties tussen houdingen en gedrag die in de voorgaande subparagrafen
(§ 3.4.1 en § 3.4.2) werden gevonden, waarbij een gelijke taakverdeling binnens-
en buitenshuis in sterkere mate wordt onderschreven en gewenst dan in de praktijk
wordt gerealiseerd, voor ten minste een deel veroorzaakt worden door concrete
belemmeringen als inkomensverlies (met name bij mannen), gebrek aan grote
deeltijdbanen (in met name mannensectoren), gebrek aan kinderopvang, en nog een
aantal andere maatschappelijke en psychische verdelingsmechanismen tussen
partners. 
De opinies en wensen wijzen erop dat er, na alle veranderingen die zich in de
afgelopen decennia al hebben voorgedaan, ook nu nog altijd een sterke
veranderingspotentie aanwezig is in (huidige en toekomstige) gezinnen. Deze
veranderingspotentie zal de autonome ontwikkelingen op dit vlak voorlopig nog
wel voortstuwen. Het tempo van deze ontwikkelingen zal evenwel mede afhangen
van de mate van activiteit of lijdzaamheid van overige actoren in de samenleving,
zoals de overheid, vakbonden en werkgevers.

3.5 Samenvatting en conclusies

Sinds 1960 laat de arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen een duidelijk
verschillende ontwikkeling zien. De arbeidsdeelname van mannen is tot
halverwege de jaren tachtig sterk gedaald, de arbeidsdeelname van vrouwen is
tussen 1960 en 1995 aanzienlijk toegenomen. De ontwikkelingen in de
arbeidsparticipatie van vrouwen kunnen niet los worden gezien van een aantal
andere sociale, culturele en economische veranderingen die zich in deze periode
voordeden. Het gaat daarbij om veranderingen in de structuur van de
werkgelegenheid (m.n. opkomst van de dienstensector en van deeltijdarbeid), het
gestegen opleidingsniveau, waarbij jonge vrouwen hun achterstand geheel
wegwerkten, de daling van het kindertal en het uitstel van de geboorte van het
eerste kind, en de veranderende houding in de bevolking ten opzichte van de
posities van vrouwen en mannen binnens- en buitenshuis.
Internationaal gezien heeft de arbeidsparticipatie van vrouwen hier te lande, in
personen gemeten, inmiddels het gemiddelde niveau in de Europese Unie bereikt.
Nederlandse vrouwen liggen evenwel onbetwist aan kop in deeltijdparticipatie en
dat betekent dat hun arbeidsparticipatie in arbeidsjaren gemeten, nog altijd ruim
beneden het gemiddelde van de Europese Unie ligt.



106

Ook de arbeidsparticipatie van vrouwen met jonge kinderen is sinds 1970 tot op
heden toe gedurig gestegen. Dit valt primair te beschouwen als een autonome
maatschappelijke ontwikkeling. Eerst rond 1990 volgt de overheid deze
ontwikkeling door invoering van een aantal faciliterende maatregelen
(verlofregelingen, kinderopvang). Opmerkelijk is dat in de jaren negentig de
differentiatie in arbeidsparticipatie tussen vrouwen met een jongste kind boven,
respectievelijk beneden de leeftijd van 12 jaar is blijven bestaan, maar dat de
differentiaties tussen vrouwen met baby's, peuters, kleuters en basisschoolkinderen
duidelijk is verminderd en zelfs geheel verdwenen lijkt te zijn. Dit kwam tot stand
door een versnelling in de stijging van de arbeidsparticipatie van vrouwen met
jonge kinderen. Vermoedelijk is dit een gevolg geweest van de extra steun die juist
jonge moeders rond 1990 kregen met de verlenging van het bevallingsverlof, de
invoering van het ouderschapsverlof, en de uitbreiding van kinderopvang voor met
name 0-4-jarigen. Het wijst daarmee ook op de effecten van het achterblijven van
vergelijkbare ontwikkelingen in de buitenschoolse opvang.

In de arbeidsparticipatie van mannen met kinderen valt in de loop der jaren weinig
dynamiek te ontdekken; het blijft de categorie met de hoogste arbeidsparticipatie
(negen van de tien). Wel is onder paren tot 65 jaar het aandeel traditionele
kostwinnersgezinnen (met mannelijke kostwinner en huisvrouw) in het begin van
de jaren negentig gedaald tot ruim beneden de helft van alle verdienerstypen. Ook
zijn er signalen dat er inmiddels een kleine categorie hoogopgeleide mannen is met
kinderen - en hoogopgeleide partners - die in een grote deeltijdbaan werken
omwille van de zorg voor kinderen, de zogenoemde zorgvaders. Gezien ook de
wensen die er bij mannen (en vrouwen) leven wat betreft de arbeidsduur, is het niet
uitgesloten dat het hier gaat om een voorlopergroep, maar alleen de toekomst kan
dat leren.
Hoewel de zorg voor huishouden en kinderen ook nu nog altijd in hoofdzaak bij de
vrouw ligt, is het ook zo dat de huidige generatie jonge vaders gemiddeld wel iets
meer tijd besteedt aan huishoudelijke en gezinstaken dan voorgaande generaties
jonge vaders deden. Verschillende auteurs schrijven deze ontwikkeling onder meer
toe aan emotionalisering van het ouderschap. Daarnaast hebben veranderingen in
sekserolopvattingen hun invloed doen gelden.

Alleenstaande moeders nemen thans vaker dan in het midden van de jaren tachtig
deel aan de arbeidsmarkt en zijn iets minder vaak dan toen afhankelijk van een
bijstandsuitkering. Toch is ook nu nog bijna de helft op deze uitkering aangewezen.
Ondanks deze kleine verbetering is het ook nu nog zo dat alleenstaande moeders
minder vaak betaald werk hebben dan moeders in tweeoudergezinnen. Over de
bijdrage van de niet-verzorgende ouder in de kosten van levensonderhoud van de
kinderen bij alleenstaande ouders is opmerkelijk weinig bekend. Hoogstens een op
de tien alleenstaande moeders heeft een vorm van praktisch co-ouderschap met de
niet-verzorgende ouder en staat er dus niet helemaal alleen voor.
Alleenstaande ouders, ouders in stiefgezinnen en niet-verzorgende ouders hebben
met elkaar gemeen dat zij in een of meerdere opzichten in een slechtere
maatschappelijke positie (opleiding, betaalde arbeid, inkomen) verkeren dan ouders
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in oorspronkelijke tweeoudergezinnen. Over de achtergronden van deze bevinding
is weinig bekend.

In de afgelopen decennia zijn de meningen in de bevolking over taakverdeling
tussen partners en het werken van vrouwen met jonge kinderen gedurig minder
traditioneel geworden. Er is thans een ruime meerderheid voor een gelijke
taakverdeling binnens- en buitenshuis. Waar er aanwijsbare discrepanties zijn
tussen meningen en gedrag, is steeds het gedrag traditioneler dan de mening. Als er
duidelijk verschil is in de mening van vrouwen en mannen, zijn het de mannen die
de meest traditionele opinie koesteren.

Recente onderzoeken naar de gewenste arbeidstijd geven aan dat van de vrouwen
die geen werk hebben, een groot deel wel wil werken, ook als het vrouwen betreft
met kleine kinderen. Onder de werkenden willen de vrouwen gemiddeld gesproken
grotere banen dan zij nu hebben en mannen kleinere banen dan ze nu hebben. De
wens van beide seksen gaat in de richting van een grote deeltijdbaan van zo'n 20-35
uur per week. Wel is het zo dat beide seksen voor hem een grotere 'grote
deeltijdbaan' wensen dan voor haar. Mannen geven als redenen om korter te willen
werken in de eerste plaats 'meer vrije tijd' op, maar op de tweede en derde plaats
komen 'meer tijd voor huishouden' en 'opvoeding van kinderen'. Van de mannen
met thuiswonende kinderen geeft eenderde de opvoeding van kinderen als reden op.

Uit het voorgaande volgt dat een gelijke(re) taakverdeling binnens- en buitenshuis
in sterkere mate wordt onderschreven en gewenst dan er in de praktijk wordt
gerealiseerd. Deze discrepantie wordt voor ten minste een deel veroorzaakt door
belemmeringen als inkomensverlies (met name bij mannen), gebrek aan grote
deeltijdbanen (in met name mannensectoren), gebrek aan kinderopvang, en nog een
aantal andere maatschappelijke en psychische verdelingsmechanismen tussen
partners.

De opinies en wensen wijzen erop dat er, na alle veranderingen die zich in de
afgelopen decennia al hebben voorgedaan, ook nu nog altijd een sterke
veranderingspotentie aanwezig is in (huidige en toekomstige) gezinnen. Deze
veranderingspotentie zal de autonome ontwikkelingen op dit vlak voorlopig nog
wel voortstuwen. Het tempo van deze ontwikkelingen zal evenwel mede afhangen
van de mate van activiteit of lijdzaamheid van overige actoren in de samenleving,
zoals de overheid, vakbonden en werkgevers.
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In het artikel van Eijkhout (1996) gaat het om data uit de Arbeidskrachtentellingen en de1

Enquêtes beroepsbevolking over de periode 1981-1995. In het gepresenteerde materiaal wordt
weliswaar een ondergrens voor arbeidsparticipatie gehanteerd van (ten minste) 12 uur per week,
terwijl in figuur 3.4 de ondergrens bij 1 uur per week ligt. Dat neemt echter niet weg dat, wanneer
het gaat om lange termijnontwikkelingen zoals in deze paragraaf het geval is, deze
ontwikkelingen voldoende vergelijkbaar geacht kunnen worden.
Een deel van hen werkte al in deeltijd. 2

Toelichting: 17% + (24% van 27%) = 23%.3

Gelijke taakverdeling binnenshuis met inbegrip van zorgend vaderschap kan zich ook voordoen4

bij dubbelverdieners. Omdat bij deze categorie echter geen bovengrens is gesteld aan het aantal
uren betaalde arbeid, is dat bij deze categorie wat minder zeker dan bij de half-om-halfverdieners.
Wanneer ook ex-echtgenotealimentatie wordt meegerekend, beloopt dit aandeel 16%. Anders5

gezegd: 16% van de gescheiden alleenstaande moeders heeft zowel inkomen uit arbeid als
ex-echtgenote- en/of kinderalimentatie.
In de steekproef van het TBO'95 zijn te weinig alleenstaande vaders aanwezig (n = 18) om6

gegevens over hun tijdsbesteding als voldoende betrouwbaar te beschouwen. 
Ook wanneer de geenverdieners buiten beschouwing worden gelaten, blijft de discrepantie groot:7

in dat geval vormen de half-om-halfverdieners plus dubbelverdieners tezamen 19%.
De vraagstelling luidt: “Hoeveel uur per week zou u graag willen werken in uw huidige8

werkkring (bij gelijkblijvend uurloon en gelijkblijvende arbeidsinspanning van eventuele andere
gezinsleden)?” (Allaart et al. 1991: 17).

Noten
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Bijlage B3

Figuur B3.1 Deeltijdwerkenden, naar geslacht en bedrijfstak, 1993 (in procenten van alle werkenden
van de desbetreffende categorie)

Bron: CBS (EBB'93) SCP-bewerking

Tabel B3.1 Bruto-arbeidsparticipatie  van vrouwen met kinderen, naar leeftijd van het jongste kind,a

1971-1995 (in procenten van de desbetreffende categorie)
leeftijd van het jongste thuiswonende kind

0-3 jaar 4-5 jaar $ 6 jaar

1971 9 14 15
1975 12 21 21
1977 13 21 23
1979 16 25 25
1981 19 29 30
1983 23 30 33
1985 25 30 32
1992 45 52 56b c

1995 55 56 62b c

De bruto-arbeidsparticipatie is voor alle jaren gedefinieerd als 1 uur per week werkzaam, ofa

werkzoekend voor minimaal 1 uur per week, tenzij anders is vermeld.
Bruto-arbeidsparticipatie exclusief personen die niet werken en # 11 uur per week willen werken.b

Bruto-arbeidsparticipatie van vrouwen met thuiswonende kinderen van 6-17 jaar.c

Bron: CBS (Volkstelling 1971) gepubliceerd in Berends en Boelmans-Kleinjan (1979: 34); CBS
(Arbeidskrachtentellingen 1975-1985) gepubliceerd in SCP (1988: 444); CBS (EBB'92 en '95)
SCP-bewerking
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Tabel B3.2 Opleidingsniveau  van ouders in een- en tweeoudergezinnen, 1986 en 1994 (ina

procenten)
1986 1994

lager middelbaar hoger lager middelbaar hoger
alleenstaande ouders 69 20 11 55 29 16

alleenstaande moeders 70 21 9 55 29 16
van wie:

verweduwd 80 16 4 55 34 12
gescheiden 67 22 12 54 29 16
ongehuwd 73 22 6 58 27 15

alleenstaande vaders 60 13 27 48 23 30
van wie:

gescheiden 57 13 30 48 23 28

moeders in
tweeoudergezinnen 64 26 10 50 33 17

vaders in
tweeoudergezinnen 51 26 23 41 32 27

Voltooid algemeen voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs: lager: t/m mavo en lbo; middelbaar:a

havo, vwo en mbo; hoger: universiteit en hbo. 

Bron: CBS (WBO'85/'86 en '93/'94) SCP-bewerking
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4  FACILITEITEN VOOR DE COMBINATIE VAN ARBEID EN ZORG

P. van den Akker (IVA) en M. Niphuis-Nell (SCP)

4.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is uiteengezet dat Nederland in de afgelopen decennia
aanmerkelijke ontwikkelingen heeft doorgemaakt op het terrein van de arbeids-
participatie van mannen en vrouwen. Meest opvallend is het sterk toegenomen
aantal vrouwen dat zich op de arbeidsmarkt heeft aangemeld. In een tijdsbestek van
zo'n dertig jaar heeft zich in de gezinscultuur een verschuiving voorgedaan van het
klassieke, traditionele huishouden met een kostwinner en een huisvrouw, naar een
huishouden met twee verdieners, waarvan het anderhalfverdienershuishouden het
prototype is.

In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke faciliteiten (voorzieningen en regelingen) er
zijn die het moeders en vaders gemakkelijker (moeten) maken om tot een even-
wichtiger verdeling van arbeid en zorg te komen. Deze voorzieningen en regelin-
gen worden in het kort beschreven. Ook wordt bezien in hoeverre er gebruik van
wordt gemaakt en in hoeverre wordt voldaan aan de bestaande behoefte. De vol-
gende voorzieningen en regelingen zijn in dit verband te noemen.
- kinderopvangvoorzieningen (§ 4.2 en § 4.4);
- verlofregelingen (§ 4.3 en § 4.4);
- regelingen in verband met deeltijdarbeid en arbeidstijden (§ 4.5).

Om een inschatting te kunnen maken van de positie die Nederland in internatio-
naal perspectief inneemt, worden kinderopvangvoorzieningen en verlofregelingen
in ons land vergeleken met die in andere Europese landen (§ 4.4). Tot slot wordt
nagegaan aan welke faciliteiten ouders en zij die nog kinderen kunnen krijgen
(potentiële ouders) de voorkeur geven (§ 4.6).
Het betoog wordt afgesloten met een samenvatting (§ 4.7).

4.2 Kinderopvang

4.2.1 Ontwikkelingen in de kinderopvangvoorzieningen

De kinderopvang in Nederland is een onderwerp met een geschiedenis (Tijdens en
Lieon 1993; Hooghiemstra en Niphuis-Nell (1993); Van Doorne-Huiskes et al.
1996). Vanaf ongeveer het midden van de vorige eeuw bestonden er bewaarscholen,
primair bedoeld om de kinderen van arme ouders een betere opvoeding te geven.
Beoogd werd criminaliteit, normloosheid en onkerkelijkheid te voorkomen.
Tegelijk waren op die manier moeders in de gelegenheid te werken, wat uit
armoede noodzakelijk was. Daarnaast waren er de zogenoemde matressenscholen,
die aan huis gedreven werden door arbeidersvrouwen zelf; tegen een kleine
vergoeding konden werkende moeders daar hun kinderen heen brengen. De klasjes



110

waren zeer vol en de hygiëne liet vaak te wensen over. Na de Tweede Wereldoorlog
werd het doel van de kinderopvang naast het 'bewaren' ook de ontwikkeling van
kinderen. Vanaf 1965 werden in Nederland peuterspeelzalen opgericht, als
voorzieningen waarin aan peuters mogelijkheden werden geboden om zich in het
spel en de sociale contacten met leeftijdsgenoten in algemene zin verder te
ontwikkelen. In de daaropvolgende jaren breidden de peuterspeelzalen zich sterk
uit. Tegelijkertijd werden ook andere typen van kinderopvang gerealiseerd, zoals
gastouderprojecten, hele- en halve-dagopvang en buitenschoolse opvang; de
capaciteit van deze voorzieningen, echter, zou tot aan het begin van de jaren
negentig minimaal blijven.
In de jaren tachtig krijgen de functies van 'opvang en verzorging' steeds meer
aandacht. Kinderdagverblijven gaan een belangrijke rol vervullen in het bevorderen
van gelijke kansen voor vrouwen: kinderopvang wordt van een 'kindgerichte' tot
een 'moedergerichte' voorziening. Tot aan die tijd werd in Nederland de kinder-
opvang door de overheid gezien als een taak en verantwoordelijkheid van de ouders
zelf. Kinderdagverblijven waren er - zoals opgemerkt - slechts voor die gevallen
waarin de opvoeding van kinderen problemen gaf, omdat ouders incompetent
waren of kinderen onhandelbaar. 'Emancipatie' (door vrouwen in staat te stellen tot
arbeidsparticipatie) en - samenhangend daarmee - de 'herverdeling van betaalde en
onbetaalde arbeid' zijn motieven die pas van recente datum zijn: ze werden in 1990
aan de Stimuleringsmaatregel kinderopvang ten grondslag gelegd. Bovendien werd
de kinderopvang geduid als een gemeenschappelijk belang en gedeelde verantwoor-
delijkheid van ouders, overheden en arbeidsorganisaties.

Er zijn in de afgelopen decennia verschillende vormen van kinderopvang ontstaan:
gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd, formeel en informeel, op particulier dan wel
op overheidsinitiatief. Van Doorne-Huiskes et al. (1996: 19-20) geeft het volgende
overzicht van voorzieningen.
- Gesubsidieerde of particuliere kinderopvang, hele en halve dagen, voor

kinderen van 6 weken tot 13 jaar.
- Bedrijfsgerichte kinderopvang, hele en halve dagen, voor kinderen van

6 weken tot 13 jaar, ondergebracht bij een gesubsidieerd of particulier
kinderdagverblijf.

- Gastouderopvang, door ouders die voor kinderopvang worden aangesteld door
een officieel gastouderbureau. Gastouderopvang bestaat sinds 1977. In de
periode 1986-1989 werden met WVC-subsidie vele gastouderprojecten opgezet.
Kwaliteitsbewaking is niet gemakkelijk te realiseren.

- Buitenschoolse opvang is in de jaren zeventig begonnen voor 'sleutelkinderen',
die op straat zwierven (Meijvogel 1991 en 1997). Nu is het een voorziening
voor kinderen in de schoolgaande leeftijd, voor hele dagen minus schooltijden
en overblijftijd. Het gaat in feite om voor- en naschoolse opvang, omdat sinds
1983 de opvang tussen de middag een zaak is van de basisschool. Soms is er
opvang tijdens de vakanties. Daarnaast is er de verlengde-dagopvang (13,5 uur
aaneengesloten) en de 24-uursopvang. De opvang kan door verschillende
instellingen worden aangeboden.
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- Peuterspeelzalen, voor de sociale ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van
2 tot 4 jaar, gedurende enkele dagen per week, voor twee tot drie uur. 

- Oppas door particulieren aan huis of buitenshuis, meestal door iemand uit het
sociale netwerk van de ouders, zoals familie, buren, vrienden; soms aangewor-
ven door middel van een advertentie.

4.2.2 Gebruik van kinderopvang

Groot en Maassen van den Brink (1996) laten zien dat de overgrote meerderheid
van de moeders (91%) met een kind beneden de leeftijd van 4 jaar gebruikmaakt
van enigerlei vorm van kinderopvang. Van de diverse vormen van gesubsidieerde
instellingen wordt het vaakst gebruikgemaakt van peuterspeelzalen (door 35% van
deze moeders). Echter, vanwege de uitsluitend kindgerichte doelstelling en
vanwege de beperkte openingstijden, heeft de peuterspeelzaal slechts marginale
betekenis voor de arbeidsparticipatie van moeders. Groot en Maassen van den
Brink stellen verder vast dat kinderopvang in Nederland vooral plaatsvindt in de
informele sfeer: de onbetaalde oppas scoort daarbij met een gebruik door 58% van
de moeders verreweg het hoogst; 25% maakt gebruik van een betaalde oppas.

Dit beeld komt ook uit ander onderzoek naar voren. Van de 24% van de vrouwen
die hun eerste kind kregen in de periode 1985-1987 regelde 84% de kinderopvang
informeel, via partner, familie of vrienden; de resterende 16% maakte gebruik van
een kinderdagverblijf (Van Overbeek 1991: 164). In 1991 waren ongeveer 165.000
personen bij de informele kinderopvang betrokken, thuis of buitenshuis, betaald of
onbetaald (Pelzer en Miedema 1992). Ze worden vooral gewaardeerd omdat ze
vertrouwd zijn met de kinderen, omdat ze gemakkelijk in te schakelen zijn, en
omdat ze flexibel inzetbaar zijn (Van Dijke et al. 1994).

Door gebruik te maken van bestaande bronnen was Mutsaers (1997) in staat in een
helder overzicht de ontwikkelingen in beeld te brengen die zich in de recente
periode (1988-1995) in Nederland hebben voorgedaan in verband met de kinder-
opvang. Aandacht wordt besteed aan gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde
voorzieningen, aan algemene en bedrijfsgerichte opvangplaatsen, en aan het aantal
kinderen dat er gebruik van maakt. De cijfers zijn weergegeven in tabel 4.1.

Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig kan gesproken worden van een groeiend
aantal kinderopvangplaatsen, dus al voor invoering van de Stimuleringsmaatregel.
Vanaf 1990 echter vond een duidelijke versnelling plaats. 
In de Stimuleringsmaatregel 1990-1993 werd als doelstelling een verdubbeling
opgenomen van het aantal kindplaatsen, te realiseren in deze periode van vier jaar.
Dat hield in dat begin 1994 een uitbreiding gerealiseerd diende te zijn van 49.000
kindplaatsen, voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Eind 1993 was het aantal plaatsen
gestegen van ruim 20.000 bij aanvang van 1990 naar 67.000. In april 1994 liet de
minister van VWS weten dat de doelstelling van 49.000 nieuwe plaatsen was
gehaald.
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Tabel 4.1 Landelijke gegevens kinderopvang 1988-1995 
1988 1989 1990 1992 1995

gemeenten met kinderopvang  (in %) 26,5 32,3 50,3 72,0 82,2a

aantal voorzieningen 660 899 1.202 1.712 2.196
gesubsidieerd 398 491 811 1.367 1.716
niet-gesubsidieerd 262 408 391 346 480

aantal opvangplaatsen 15.557 20.393 28.739 47.829 70.981b

in gesubs. voorzieningen 10.821 13.393 21.134 39.336 58.669
in niet-gesubs. voorzieningen 4.736 7.000 7.605 8.493 12.312

aantal bedrijfsgefinancierde
opvangplaatsen 2.744 6.339 14.053 27.512c

in gesubs. voorzieningen 884 3.054 9.870 20.789
in niet-gesubs. voorzieningen 1.860 3.285 4.183 6.723

aantal algemene opvangplaatsen 18.195 22.400 33.776 43.469c

in gesubs. voorzieningen 12.509 18.080 29.466 37.880
in niet-gesubs. voorzieningen 5.140 4.320 4.310 5.589

aantal opgevangen kinderen 56.000 80.000 125.000c c

opvangplaatsen per 100
0-13-jarigen 0,63 0,83 1,16 1,90 2,97
0-3-jarigen 1,74 2,32 3,31 5,32 7,48
4-13-jarigen 0,17 0,20 0,24 0,45 0,84

wachtlijsten (in aantal voltijds
opvangplaatsen) 37.376 43.039 31.875d c c

Met ruimtelijke voorziening voor kinderopvang of vestiging gastouderbureau.a

Het gaat om voltijds opvangplaatsen.b

Gegevens zijn in dat jaar niet gevraagd.c

De gegevens zijn te beschouwen als schattingen, omdat niet gecorrigeerd is voor vervuiling vand

de wachtlijsten (bv. dubbeltellingen).

Bron: Mutsaers (1997)

Het algemene beeld dat uit tabel 4.1 naar voren komt, is dat er in een periode van
zeven jaar een geweldige groei heeft plaatsgevonden van de kinderopvang in
Nederland. Dat komt tot uiting in een toename van het aantal gemeenten waarin
kinderopvang mogelijk is, het aantal voorzieningen, het aantal opvangplaatsen en
het aantal opgevangen kinderen. Tegelijkertijd moet echter vastgesteld worden dat
deze toename vooral spectaculair kan ogen doordat het vertrekpunt wel op een heel
laag niveau lag: vergeleken met de ons omringende landen was Nederland op het
terrein van de kinderopvang ver achtergebleven; er was een grote achterstand in te
halen. 
Het aantal kinderen dat een plaatsvvond in de kinderopvangvoorzieningen nam toe
van 56.000 in 1990 tot 125.000 in 1995. Het gaat in tabel 4.1 om kinderen van
0-13 jaar. Verhoudingsgewijs worden veel meer kinderen van 0-3 jaar geplaatst dan
kinderen van 4-13 jaar: in 1995 gaat het om respectievelijk 7,5% en 0,8%.
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Aansluitend op dit laatste stellen Groot en Maassen van den Brink (1996) vast dat
het aandeel moeders met een kind van 0-3 jaar oud dat gebruikmaakt van een
kinderdagverblijf, is toegenomen van 10% in 1991 tot 15% in 1995; ook het
gemiddelde aantal uren dat kinderen per week in het kinderdagverblijf doorbrengen
is in vier jaar toegenomen, en wel van 16,3 tot 17,9 uur. 

Hoewel zich derhalve al voor het van kracht worden van de Stimuleringsmaatregel
een groei aftekende, kan geconcludeerd worden dat de maatregel een forse impuls
heeft gegeven aan de uitbreiding van de kinderopvang in Nederland. Conform de
opdracht aan de gemeenten is de uitbreiding mede gerealiseerd door het creëren
van kindplaatsen die door het bedrijfsleven worden ingehuurd. Een tweede conclu-
sie is dat moeders van jonge kinderen in toenemende mate voor een groter of
kleiner deel van de week gebruikmaken van de diensten van de kinderopvang.

4.2.3 Behoefte aan kinderopvang

Uiteraard staat het gebruik dat ouders van kinderopvangvoorzieningen maken in
direct verband met het patroon van arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen.
Het standaardpatroon dat zich in Nederlandse gezinnen aftekent, bestaat uit een
voltijds werkende man met de vrouw die gemiddeld 2 à 3 dagen per week werkt. De
behoefte aan kinderopvang loopt veelal parallel aan de arbeidsparticipatie van de
vrouw en bedraagt gemiddeld 2,5 dagen per week. In de meeste gevallen wordt
gebruikgemaakt van een combinatie van opvangmogelijkheden. Veelvoorkomend is
de combinatie van 1 of 2 dagen kinderdagverblijf met een dag informele opvang
(vaak door familie).
Daarnaast is er een ander patroon, en wel dat van eenoudergezinnen, bijna steeds
met moeder aan het hoofd. Voorzover deze moeders werken, doen zij dat gemid-
deld voor meer dan 20 uur per week; daarom hebben zij behoefte aan meer kinder-
opvang dan de moeders met partner (Van Dijke et al. 1994).

Ondanks de hiervoor aangegeven uitbreiding is er nog steeds sprake van een tekort
aan kinderopvang. De tekenen wijzen erop dat dit in de toekomst nog zal toene-
men. Immers, het opleidingsniveau van vrouwen zal nog stijgen, waardoor afzien
van betaald werk duurder wordt; omdat de kans dat huwelijken intact blijven
mogelijk nog iets zal verminderen, zullen vrouwen meer geneigd zijn om waarde
toe te kennen aan economische onafhankelijkheid; en ook de nieuwe sociale-
zekerheidsregelingen worden meer en meer gebaseerd op het uitgangspunt van
deze individuele economische onafhankelijkheid (Van Doorne-Huiskes et al. 1996).

Wanneer de ontwikkelingen zich in het huidige tempo blijven voltrekken, zal naar
verwachting de scheve arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen in de toekomst
weliswaar iets meer worden rechtgetrokken, maar zal niettemin een grote mate van
ongelijkheid blijven bestaan, zo luidt de opvatting van de Commissie toekomst-
scenario's herverdeling onbetaalde arbeid, door de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid ingesteld in 1994 (Commissie toekomstscenario's
1995). De commissie had de opdracht een aantal scenario's uit te werken waarin de
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onbetaalde zorgarbeid in het jaar 2010 gelijk verdeeld zou zijn over mannen en
vrouwen.
In haar rapport spreekt de commissie de overtuiging uit dat, wanneer in het huidige
beleid weinig verandert, de gelijke verdeling van onbetaalde zorgarbeid over man-
nen en vrouwen er niet of pas op zeer lange termijn zal komen; in het bestendi-
gingsscenario wordt dat aannemelijk gemaakt. Er zijn twee andere scenario's (het
'combinatiescenario' en het 'uitbestedingsscenario'), waarin de doelstellingen wél
worden gehaald en die volgens de commissie ook kans van slagen hebben, althans
onder de voorwaarde dat de bijbehorende maatregelen ook daadwerkelijk door de
overheid worden genomen. 

In het combinatiescenario wordt een evenwichtige balans bereikt tussen het betaald
en onbetaald verrichten van zorgtaken. De onbetaalde zorg is bovendien gelijk over
mannen en vrouwen verdeeld. Ook de betaalde arbeid is gelijk over beide seksen
verdeeld: gemiddeld werkt men 29 à 32 uur per week. In dit model zou rekening
gehouden moeten worden met een uitbreiding tot 100.000 kindplaatsen voor de
kinderen van 0-3 jaar (in 1994 waren 63.700 plaatsen beschikbaar). Daarnaast zou
een flinke uitbreiding van de buitenschoolse opvang noodzakelijk zijn voor de 4-
12-jarigen.

Ook in het uitbestedingsscenario worden betaalde en onbetaalde arbeid in 2010
gelijkelijk over mannen en vrouwen verdeeld. Echter, de zorgarbeid, inclusief de
zorg voor jonge kinderen, wordt zo veel mogelijk door anderen betaald verricht.
Daardoor valt er nog maar weinig onbetaalde zorgarbeid te verrichten en te verde-
len. In dit scenario is een zeer forse uitbreiding nodig tot 200.000 kindplaatsen
voor de 0-3-jarigen. Ook de buitenschoolse opvang voor 4-12-jarigen moet worden
uitgebreid.

Het combinatiescenario blijkt een breed maatschappelijk draagvlak te hebben. Het
wordt ondersteund door de Raad voor het Jeugdbeleid, de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten, de Emancipatieraad en de Vrouwen Alliantie (RvhJ 1996; VNG
1997; Emancipatieraad 1996; VA 1996). Evenals de Commissie toekomstscenario's
zelf slaan zij de kansen van het combinatiescenario hoger aan dan die van het uit-
bestedingsscenario. Het draagvlak voor dit laatste scenario achten zij in de Neder-
landse cultuur geringer. Mogelijk wordt dit model wel realiteit voor de - relatief
kleine - groep van hoog opgeleide ouders met jonge kinderen. De Sociaal-Econo-
mische Raad voelt zich door zowel het combinatiescenario als het uitbestedings-
scenario aangesproken (SER 1996).

De Emancipatieraad maakt een belangrijke kanttekening bij zijn keuze. Hoewel hij
zich kan verenigen met het combinatiescenario, geldt dat niet voor het aantal
benodigde kinderopvangplaatsen dat door de Commissie toekomstscenario's binnen
dat scenario berekend is. De raad komt tot 120.000 benodigde plaatsen in het jaar
2000, 170.000 in 2005, en 215.000 in 2010. Verder sluit de raad zich aan bij de
aanbeveling van de Commissie toekomstscenario's betreffende een benodigde
uitbreiding van de buitenschoolse opvang voor de 4-12-jarigen, ook al acht men
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zich door gebrek aan gegevens niet in staat om een indicatie te geven van de
omvang van de behoefte.

Meijvogel (1997) doet wel een poging om tot een schatting van deze behoefte te
komen. Zij meent dat er 'op termijn' 93.000 kindplaatsen gerealiseerd moeten
worden voor de buitenschoolse opvang, ten behoeve van 137.000 kinderen in de
leeftijdsklasse 4-12 jaar.
Daarnaast geeft ook de motie-Van Nieuwenhoven c.s. aan dat een aanzienlijke
reductie van het tekort aan kinderopvangplaatsen voor de 4-17-jarigen (dus incl. de
13-17-jarigen) gewenst is (TK 1996/1997b). De Emancipatieraad noemt het
merkwaardig dat de Commissie toekomstscenario's geen aandacht besteedt aan de
buitenschoolse opvang van de 13-17-jarigen. Hij is van mening dat hier een sterke
stimulans nodig is. 

Huidig beleid

Omdat er hoe dan ook een groot tekort is aan kinderopvangplaatsen, wil de
overheid dat de opgaande lijn wordt vastgehouden, ook nadat met ingang van 1996
de kinderopvanggelden gedecentraliseerd zijn naar de gemeenten, en ondanks een
decentralisatiekorting van 17%. In haar advies over het rapport van de Commissie
toekomstscenario's merkt de VNG op dat door deze korting het rijk niet de meest
gunstige conditie heeft gecreëerd voor een toename van het aantal kinderopvang-
plaatsen en dat een extra investering van rijkszijde op haar plaats zou zijn (VNG
1997). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in het kader
van de monitoring van effecten van de Stimuleringsmaatregel kinderopvang een
aantal onderzoeken laten uitvoeren. Op basis hiervan zal in het najaar van 1997
een eindevaluatie worden uitgebracht.

Inmiddels heeft het kabinet het startsein gegeven voor de uitvoering van de motie-
Van Nieuwenhoven c.s. over buitenschoolse opvang. Het zal in de periode 1997-
1999 160 miljoen gulden beschikbaar stellen voor uitbreiding van de opvang van 4-
12-jarigen. Hiermee zullen ongeveer 20.000 extra plaatsen gecreëerd kunnen wor-
den (TK 1996/1997d).

Naast het tekort aan kinderopvangplaatsen kunnen enkele andere knelpunten
gesignaleerd worden. Door meer accent te leggen bij de bedrijfsgerichte opvang,
ontstaat het gevaar van ongelijke kansen op kinderopvang. Immers, bedrijven
zullen eerder geneigd zijn kindplaatsen te creëren ten behoeve van werkneemsters
met een hogere opleiding. Daardoor neemt de toegankelijkheid van de kinder-
opvang voor vrouwen met een lagere opleiding af.
En ten slotte, de tendens tot decentralisatie naar gemeenten en bedrijven kan ertoe
leiden dat de centrale overheid de grip op het probleem van de kinderopvang
verliest. In een situatie van schaarste kan dat ongewenste gevolgen hebben. Toch
blijft, op grond van het VN-Vrouwenverdrag, de rijksoverheid verantwoordelijk
voor voldoende kinderopvangvoorzieningen (commissie-Groenman 1997).
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4.2.4 Controle op de kwaliteit van kinderopvang

Singer (1993) noemt een aantal kwaliteitskenmerken van opvangvoorzieningen.
Structurele kenmerken hebben betrekking op groepsgrootte en leidster-kindratio, op
de (opleidings)eisen die aan leidsters te stellen zijn en op hun arbeidsvoorwaarden
en -omstandigheden. Proceskenmerken hebben betrekking op het positief stimu-
lerend gedrag van leidsters, en op de inrichting en het gebruik van de ruimte en
van het spelmateriaal. Verder is samenwerking met ouders van groot belang. Er
dient gesproken te worden over de wijze van omgaan met de kinderen, en over
waarden en normen die bij opvoeding worden gehanteerd.
Over de wijze waarop kwaliteitseisen die aan kinderopvang zouden moeten worden
gesteld, gegarandeerd kunnen worden, bestaan verschillende meningen.
Aanbevelingen van een in 1992 ingestelde Commissie kwaliteit kinderopvang
hebben geleid tot een Algemene maatregel van bestuur, die vanaf 1 januari 1996
van kracht is geworden voor een periode van vijf jaar. Intussen wordt gewerkt aan
een kwaliteitssysteem, dat straks naar de bedoeling van de overheid als een zelf-
regulerend stelsel zal fungeren. Een aantal kinderopvangorganisaties vindt dit
onvoldoende om kwaliteit over de hele linie te kunnen blijven garanderen. Voor
kinderopvang vindt men een vorm van certificering noodzakelijk; zelfevaluatie en
intervisie zijn te weinig objectief, en daarom onvoldoende.

4.3 Verlofregelingen

4.3.1 Verlof in verband met jong moederschap en vaderschap

Sinds de Arbeidswet van 1889 is het pas bevallen vrouwen gedurende enkele weken
verboden te werken. Sinds 1930 hebben werkneemsters recht op een uitkering
gedurende het laatste deel van de zwangerschap en een periode na de bevalling,
beide keren voor een periode van zes weken (Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1993).
Sinds 1990 heeft een vrouw die in loondienst werkt en zwanger is, een wettelijk
geregeld recht op (100%) betaald verlof van in totaal 16 weken (in plaats van de
eerdere 12 weken). Van deze 16 weken zijn 6 weken zwangerschaps- en 10 weken
bevallingsverlof, maar de vrouw mag beslissen of zij 4, 5 of 6 weken voor de uitge-
rekende bevallingsdatum stopt met werken en het niet gebruikte zwangerschaps-
verlof toevoegt aan het bevallingsverlof. De ervaring leert dat 40% van de aan-
staande moeders blijft werken tot 6 weken voor de berekende bevallingsdatum, en
dat 30% doorwerkt tot 4 weken ervoor (Van Amstel 1992).

De partner krijgt een volledig doorbetaald kraamverlof van - meestal - twee dagen.
De term 'kraamverlof' is eigenlijk onjuist, omdat het verlof alleen bedoeld is om
aanwezig te zijn tijdens de bevalling en om aangifte te doen van de geboorte. Voor
hulp in de kraamperiode is bij een verlof van twee dagen geen ruimte.

De werkgever is er volgens de wet verantwoordelijk voor dat de gezondheid en de
zwangerschap van de vrouw niet door het werk of door de werkomstandigheden in
gevaar gebracht worden. Dat gevaar kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer de vrouw
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risico's loopt in verband met infectie, chemische stoffen of stress. Deze verantwoor-
delijkheid strekt zich ook uit over de periode na de bevalling. De borstvoeding mag
niet nadelig beïnvloed worden door het werk. Bovendien is de werkgever verplicht
de werkneemster in de gelegenheid te stellen om borstvoeding te geven. Daarvoor
moet haar een geschikte, afsluitbare ruimte ter beschikking staan.

Huidig beleid

Actueel is dat er een regeling komt voor zelfstandige en meewerkende onderneem-
sters en vrouwen in vrije beroepen, die hun per 1 januari 1998 recht geeft op een
zwangerschaps- en bevallingsuitkering van 16 weken, inkomensafhankelijk, met
een maximum van 100% van het wettelijk minimumloon.

De regering is enige tijd geleden geconfronteerd met een motie van de Tweede
Kamer, waarin bepleit wordt het kraamverlof van de partner uit te breiden van twee
naar vijf dagen. In het kabinetsstandpunt van april 1997 wordt hieraan geen
(volledig) gevolg gegeven (TK 1995/1996). Het kabinet stelt zich tevreden met de
toezegging van de Stichting van de Arbeid dat deze de sociale partners zal
aanbevelen om in de CAO's te regelen dat elke werknemer het recht heeft om in
aanvulling op het bestaande kraamverlof een aantal dagen vakantie op te nemen
(TK 1996/1997c).

Voor adoptieverlof - ook wel 'hechtingsverlof' genoemd - bestaat een breed draag-
vlak. Het kabinet overweegt een dergelijk verlof van maximaal vier weken te
introduceren, analoog aan het bevallingsverlof te financieren uit de Ziektewet. De
regeling zal echter slechts gaan gelden voor één van de adoptiefouders (TK 1996/
1997c), hetgeen als niet-emancipatorisch kan worden aangemerkt. 

4.3.2 Ouderschapsverlof

Sinds 1991 geldt in Nederland de Wet op het ouderschapsverlof. Vóór deze tijd was
er geen regeling, met uitzondering van een ouderschapsregeling voor ambtenaren
sinds 1989. Iedere werknemer die een kind te verzorgen heeft onder de leeftijd van
4 jaar, zo zegt de wet van 1991, heeft het recht om voor een deel van de arbeidstijd
onbetaald ouderschapsverlof op te nemen. Het verlof geldt een aaneengesloten
periode van maximaal zes maanden, waarbij de resterende arbeidstijd ten minste
twintig uur dient te bedragen. Tijdens het verlof blijft de arbeidsovereenkomst
ongewijzigd in stand.

Doel van de wet is het bieden van een voorziening voor werknemers waardoor zij
beter in staat zijn hun ouderschapstaken te combineren met betaalde arbeid. Beoogd
wordt een vermindering te bewerkstelligen van de herintredingsproblematiek die
door vrouwen ervaren wordt en van de ongelijkheid in de verdeling van betaalde en
onbetaalde arbeid tussen mannen en vrouwen.
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In de wet wordt in 1991 de bepaling opgenomen dat deze drie jaar na de inwerking-
treding zal worden geëvalueerd. In 1994 is dat ook gebeurd (Spaans en Van der
Werf 1994). De belangrijkste resultaten zien er als volgt uit.

Het werkelijke gebruik dat van het ouderschapsverlof wordt gemaakt, blijft iets
achter bij het gebruik zoals dat vooraf werd verwacht; 27% van de vrouwen (bij een
schatting vooraf van 30%) en 11% van de mannen (schatting vooraf was ook 11%)
maakt van de regeling gebruik; ouderschapsverlof is daarmee meer moederschaps-
dan vaderschapsverlof. Verder is 31% van de vrouwen korter gaan werken (2% van
de mannen), 25% is blijven werken zoals vóór de bevalling (86% van de mannen),
en 17% is gestopt met werken (1% van de mannen). Het lijkt aannemelijk dat er
van de invoering van het wettelijk recht op ouderschapsverlof een lichte stimulans
(geschat op maximaal 6%) is uitgegaan op de arbeidsparticipatie van moeders met
zeer jonge kinderen (Niphuis-Nell en Brouwer 1995). 

Ook het effect op de herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid tussen mannen
en vrouwen wordt gering geacht. Een beperkt aantal mannen (11%) heeft gebruik-
gemaakt van het recht op ouderschapsverlof, en een zeer beperkt aantal vrouwen
(naar schatting maximaal 6% extra) is blijven werken. Geconcludeerd wordt echter
dat ouderschapsverlof er - in de huidige vorm - slechts tijdelijk, maar niet
structureel toe bijdraagt dat zorgtaken meer gelijk over de partners worden
verdeeld.

Belangrijk is de constatering dat het al dan niet betaalde karakter van het verlof in
sterke mate bepalend is voor het gebruik dat ervan gemaakt wordt. In enkele CAO's
wordt een deel van het normale salaris doorbetaald, met als positieve 'uitschieter' in
dit opzicht de ambtenaren-CAO, volgens welke 75% van het loon wordt doorbe-
taald. Bij onbetaald verlof maakt slechts 2% van de mannen er gebruik van, en
25% van de vrouwen. Bij betaald verlof stijgen deze aandelen tot respectievelijk
19% en 41% (Spaans en Van der Werf 1994). Echter, behalve de ambtenaren zijn
er weinig beroepsgroepen die in de CAO een betaalde ouderschapsverlofregeling
overeenkomen: 90% van de werknemers valt onder een CAO met een onbetaalde
regeling (Arachne 1994).

Overigens gaat het er niet alleen om of het ouderschapsverlof wel of niet betaald
wordt, maar spelen ook de sekse van de ouder, en de cultuur in de bedrijfs- of
dienstensector en in de arbeidsorganisatie een rol. Tabel 4.2 laat zien dat meer
moeders dan vaders ouderschapsverlof opnemen (41% tegenover 10%) en dat er in
de (semi-)overheidssector door meer werknemers verlof wordt opgenomen dan in
de particuliere sector (47% tegenover 8%). Naarmate deeltijdarbeid in een sector of
arbeidsorganisatie meer geaccepteerd en gepraktiseerd wordt, vindt ouderschaps-
verlof gemakkelijker ingang (Niphuis-Nell 1997). En ook de mate van aanwezig-
heid van kinderopvang en de praktische mogelijkheid die men ziet om in deeltijd te
werken, zijn factoren die een rol spelen (Spaans en Van der Werf 1994).
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Tabel 4.2 Ouderschapsverlof, naar bedrijfstak en geslacht, periode 1994-1996
eenheid totaal (semi-) particuliere

overheid sectora

vrouwen en mannen
verlofgangers op enigerlei moment x 1.000 21 15 6
jaarlijks aantal verlofgangers x 1.000 44 30 14b

jaarlijks aantal rechthebbenden x 1.000 231 65 166c

aandeel verlofgangers % 19 47 8
duur van het ouderschapsverlof (gemidd.) week 26 27 23
aantal uren ouderschapsverlof per week
(gemidd.) uur 12 11 12
arbeidsduur per week incl. verlofuren
(gemidd.) uur 33 32 34

vrouwen
verlofgangers op enigerlei moment x 1.000 12 9 3
jaarlijks aantal verlofgangers x 1.000 27 20 8b

jaarlijks aantal rechthebbenden x 1.000 66 34 32c

aandeel verlofgangers % 41 58 24
duur van het ouderschapsverlof (gemidd.) week 24 24 25
aantal uren ouderschapsverlof per week
(gemidd.) uur 13 13 14
arbeidsduur per week incl. verlofuren
(gemidd.) uur 26 27 25

mannen
verlofgangers op enigerlei moment x 1.000 9 6 2
jaarlijks aantal verlofgangers x 1.000 17 11 6b

jaarlijks aantal rechthebbenden x 1.000 165 31 134c

aandeel verlofgangers % 10 35 5
duur van het ouderschapsverlof (gemidd.) week 28 32 21
aantal uren ouderschapsverlof per week
(gemidd.) uur 9 9 9
arbeidsduur per week incl. verlofuren
(gemidd.) uur 39 38 39
Niet-commerciële dienstverlening: openbaar bestuur, onderwijs en gezondheids- ena

welzijnszorg.
Dit betreft alle personen die ouderschapsverlof hebben genomen, dat wil zeggen ongeacht deb

leeftijd van het kind waarvoor het verlof is opgenomen. 
Rechthebbenden: personen met werk van 20 uur of meer per week en een kind van 0 jaarc

(laatstgenoemde kenmerk dient als schatting van het aantal rechthebbenden). 

Bron: Niphuis-Nell (1997); CBS (EBB'94, '95, '96)

In een - overigens minimale - tweede evaluatie van de Wet op het ouderschaps-
verlof wordt gemeld dat het aantal CAO's waarin het ouderschapsverlof geregeld
wordt, in de periode 1993-1996 vrijwel constant is gebleven. Over betaald ouder-
schapsverlof wordt geen mededeling gedaan (TK 1996/1997a). Aangenomen mag
worden dat het aantal werknemers met een CAO waarin het ouderschapsverlof
geregeld is, in de betreffende periode niet wezenlijk is veranderd.
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Huidig beleid

Ondanks het feit dat vaker van ouderschapsverlof gebruik wordt gemaakt wanneer
dit betaald wordt, is het kabinet er geen voorstander van om te voorzien in een
wettelijk geregelde betaling van het verlof. Uitbreiding van de regeling is door het
kabinet dan ook slechts ingevoerd in de vorm van afschaffing van de minimum-
urengrens (20 uur per week minimaal) en van uitbreiding van de leeftijdsgrens van
het kind van 4 naar 8 jaar. Deze uitbreiding werd van kracht per 1 juli 1997. Onder
meer door de Vrouwenalliantie wordt een betaalde regeling bepleit, opdat ouder-
schapsverlof niet verwordt tot moederschapsverlof én opdat het opnemen van verlof
ook mogelijk wordt voor alleenstaande ouders.
Overigens mag niet worden uitgesloten dat er straks door meer ouders dan nu van
de regeling gebruik zal worden gemaakt. Zo bleken in 1993 velen (24% van
degenen die er rechten op kunnen doen gelden) nog onkundig te zijn van het
bestaan van de Wet op het ouderschapsverlof (Spaans en Van der Werf 1994).
Bovendien, naarmate meer mensen een beroep doen op het ouderschapsverlof wordt
dit vanzelfsprekender en komt een cultuuromslag dichterbij.

4.3.3 Verlof vanwege zorgverantwoordelijkheid

In bijzondere omstandigheden bestaat de mogelijkheid om verlof te nemen in
verband met de zorgverantwoordelijkheid die men ten opzichte van een ander heeft.
Te onderscheiden zijn: kort (calamiteiten)verlof, langer (zorg/verpleeg)verlof en
loopbaanonderbreking (Arachne 1996).

Calamiteitenverlof is van toepassing bij een acuut optredend zorgprobleem in
bijzondere omstandigheden. Een aantal bijzondere omstandigheden wordt genoemd
in het Burgerlijk Wetboek. In een aantal CAO's (ruim 40%, volgens De Vries en
Van Hoorn 1997) worden deze omstandigheden nog aangevuld. Meestal gaat het
om één dag betaald verlof (Arachne 1996). 
Het blijkt overigens (Sloep 1996) dat er zeer weinig gebruik wordt gemaakt van de
mogelijkheid tot calamiteitenverlof. Daarvoor worden twee redenen genoemd: er
bestaat een zekere angst om minder betrokken te lijken bij het werk, en de
genoemde 'persoonlijke omstandigheden' zijn beperkt.
Het calamiteitenverlof was niet bedoeld om soelaas te bieden in geval van zieke
kinderen of andere zorgbehoevenden. Toch werd er daarvoor wel eens gebruik van
gemaakt, evenals van de 'vluchtroute' om in zo'n geval een beroep te doen op de
Ziektewet. De geactualiseerde wetstekst biedt echter per 1 april 1997 ook ruimte om
bij plotselinge ziekte van kinderen of anderen een beroep te doen op kortdurend
verlof met loondoorbetaling.

Mogelijkheden tot het nemen van langer verlof in verband met verzorging en
verpleging van zieke huisgenoten of familieleden zijn niet opgenomen in de wet,
noch is er in de wet voorzien in een betaling van een dergelijk verlof. Er is wel in
een aantal CAO's een langer durend zorgverlof geregeld. Het komt niet veel voor
dat er zorgverlof wordt opgenomen. Daarin speelt onder meer een rol dat de directe
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financiële consequenties groot zijn, en er eveneens veelal aanzienlijke gevolgen
zijn voor pensioenopbouw en sociale zekerheid.

Een loopbaanonderbreking ten behoeve van zorg of educatie is wettelijk nog niet
mogelijk, maar een wetsvoorstel Financiering loopbaanonderbreking is in april
1997 door het kabinet voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Dit betreft
een financieringsregeling waarop om reden van zorg of educatie aanspraak kan
worden gemaakt op basis van een wettelijk verlofrecht (bv. ouderschapsverlof), een
CAO-afspraak over verlof of loopbaanonderbreking, of een afspraak tussen
werkgever en werknemer. Volgens het kabinetsvoorstel gaat het om financiering
van een verlofperiode van ten minste twee, en ten hoogste zes maanden, waarbij de
verlofganger voor ten minste de helft van zijn arbeidsduur verlof opneemt, en
waarbij de werkgever een werkloze als vervanger aanstelt.

Huidig beleid

Een eerste beleidslijn van het kabinet bestaat aldus uit een kortdurend betaald
calamiteitenverlof, wettelijk vastgelegd, en het handhaven van een onbetaald langer
durend zorgverlof, niet bij wet, maar door de sociale partners te regelen. Het
opnemen van onbetaald verlof mag daarbij niet ontmoedigd worden door het verlies
van rechten op sociale zekerheid. Verdere afspraken laat de regering over aan
werkgever en werknemer, op individuele basis, dan wel via de CAO.

Een tweede lijn is dat de regering het voor werknemers mogelijk wil maken om zelf
voor langer durend verlof te sparen, door middel van vakantiedagen, extra gewerkte
uren of adv-dagen.

Er zal geen wettelijk recht op loopbaanonderbreking gecreëerd worden. Wel zijn er
voornemens om - indien werkgever en werknemer loopbaanonderbreking overeen-
komen - de wettelijke mogelijkheid te scheppen tot recht op een uitkering tijdens de
onderbreking. Deze uitkering zal alleen dan worden verstrekt, wanneer de werk-
gever een werkloze als vervanger aanstelt. Een combinatie van het recht op
ouderschapsverlof en het recht op loopbaanfinanciering kan in principe een betaald
ouderschapsverlof opleveren.

Het kabinet wil op suggestie van de Stichting van de Arbeid de mogelijkheid
openen tot het opnemen van betaald palliatief verlof (ten behoeve van een terminaal
zieke naaste). Het betreft een periode van maximaal twee maanden. 

4.4 Kinderopvangvoorzieningen en verlofregelingen in Europees perspectief

Hoe verhouden zich de faciliteiten met betrekking tot kinderopvang en verlof-
regelingen in Nederland tot die in andere Europese landen? In schema 4.1, dat
ontleend is aan Bouwens (1996), zijn de regelingen in kort bestek bijeen geplaatst.
In navolging van Esping-Andersen (1990) kunnen verzorgingsstaten onderscheiden
worden naar drie typen. Tot het liberaal-Angelsaksische model behoort onder meer
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Groot-Brittannië. Denemarken en Zweden behoren tot het sociaal-democratische
type. En onder meer Nederland, België, Frankrijk en Duitsland zijn landen waarin
het conservatief-corporatisme overheersend is. In schema 4.1 zijn ook opgenomen
de arbeidsparticipatiecijfers van de vrouwen in de diverse landen, en ook de
percentages van de 0-3-jarigen en de 3-5/6-jarigen voor wie kinderopvang
beschikbaar is. Meest opvallend zijn de zeer grote verschillen tussen de landen in
de capaciteit van de kinderopvang voor de 0-3-jarige kinderen. De (sociaal-
democratische) Scandinavische landen scoren hoog, de meeste overige laag.
Nederland scoort zeer laag, maar de data zijn enigszins gedateerd en de percen-
tages zijn in ons land in de recente periode duidelijk gestegen; toch blijven ze nog
sterk achter bij de ons omringende landen. Italië, Frankrijk en België zijn
koplopers in de conservatief-corporatistische landen.

Schema 4.1 Faciliteiten en arbeidsparticipatie in lidstaten van de EU
arbeids- zwangerschaps- kraamverlof voor vader
participatie en bevallingsverlof
vrouwen (in %)

België 54,1 Totaal 15 weken. 8-15 weken voor 3 dagen met behoud van 100%
en 0-6 weken na de bevalling. van het normale salaris
75%-82% loon (1  maand)e

Denemarke 78,3 Totaal 18 weken. 4 weken voor en 10 dagen, zelfde uitkering als
n 14 weken na de bevalling. Er wordt zwangerschaps en

65% van het gemiddeld loon bevaliingsverlof
doorbetaald

Duitsland 61,3 Totaal 14 weken. 6 weken voor tot Geen regeling
8 weken na de bevalling. 100%
salaris

Finland 60,9 21 weken. 6-10 weken voor en 11- 6 tot 12 dagen, uitkering 66% van
15 weken na de bevalling. het normale inkomen
Uitkering ongeveer 66% van het
normale salaris

Frankrijk 59,0 Vanaf 6 weken voor de geboorte 3 dagen, die opgenomen dienen
tot 10 weken erna. Bij een derde te worden binnen 15 dagen na de
kind of meer en bij meerlingen 26 geboorte van het kind
weken. Uitkering is 84% van het
salaris

Griekenlan 43,6 Totaal 16 weken, 100% loon Geen regeling
d
Groot- 64,8 11 weken voor tot 29 na de Geen regeling
Brittannië bevalling. Eerste 6 weken 90%

salaris, de volgende 12 weken
ongeveer 20% van een gemiddeld
salaris, overige weken 
onbetaald

Ierland 39,9 Totaal 14 weken. 4-6 weken voor Geen regeling
de bevalling en 8-10 erna. 70%
salaris

Italië 46,5 2 maanden voor de bevalling tot 3 Geen regeling
maanden na de bevalling. Met
behoud van 86% van het salaris

Luxemburg 44,7 Totaal 16 weken. 6 weken voor, 10 Geen regeling
weken na de bevalling. 100% loon

Nederland 55,4 Totaal 16 weken. Minimaal 4 en Wettelijk recht op 2 dagen betaald
maximaal 6 weken voor de verlof direct na de geboorte
bevalling. Behoud van 100%
salaris
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Oostenrijk 58,5 16 weken. 8 weken voor en 8 2 dagen 100% doorbetaald
weken na de geboorte. 100% van
het salaris

Portugal 59,4 Totaal 12 weken. 0-4 weken voor Geen regeling
de bevalling en 8-12 erna. 100%
loon

Spanje 42,8 10 weken verplicht na de bevalling 2 dagen 100% doorbetaald.
en 6 weken naar keuze ervoor of Daarnaast kan de moeder
erna. Er wordt 75% van het salaris maximaal 4 weken van haar
doorbetaald zwangerschapsverlof overdragen

aan de vader
Zweden 75,8 60 dagen; 50 dagen vallen onder 2 weken, met behoud van 80%

zwangerschapsverlof, de overige van het salaris
10 onder ouderschapsverlof. Er
wordt 90% van het salaris
doorbetaald
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Schema ouderschapsverlof zorgverlof kinderopvang (in
4.1 %)
(vervolg) 0-3 jaar      3-5/6

jaar
België Tot aan het pensioen 5 maal de 10 dagen onbetaald (of 4 dagen 20 95

mogelijkheid tot onderbreking van onbetaald voor werknemers in
een jaar. Lage betaling bij de publieke sector) verlof voor
vervanging door werkloze allerlei familieredenen

Denemarke 10 weken met behoud van 90% Geen gegevens 48 85
n van het loon, en 13-52 weken met

uitkering van 80% van
werkloosheidsuitkering

Duitsland Totdat het kind 3 jaar is kan 10 dagen betaald per jaar voor 3 65-70
fulltime verlof opgenomen worden. elke ouder bij 1 kind, 25 dagen
Vaste uitkering over de eerste 6 bij 2 kinderen of meer tot het
maanden, daarna gevolgd door een kind 12 jaar is. 100%
inkomensafhankelijke uitkering tot doorbetaald. Alleenstaande
het kind 2 jaar is ouders hebben recht op een

dubbele uitkering
Finland 3 jaar. Tijdens de eerste 6 5 werkdagen, onbetaald, 37 55

maanden uitkering van 66% van wanneer beide ouders
het salaris buitenshuis werken

Frankrijk 6 maanden met een uitkering van Geen regeling 20 95
ongeveer 30% van een gemiddeld
salaris. Bij 3 kinderen, waarvan 1
onder één jaar, kunnen ouders
verlof opnemen tot het jongste kind
3 jaar is

Griekenlan 12 weken onbetaald verlof Onbetaald verlof, afhankelijk 4 65-70
d van het aantal kinderen. 6

dagen bij 1 kind, 8 dagen bij 2
en 10 dagen bij 3 of meer
kinderen

Groot- Geen wettelijk geregeld Geen regeling 2 35-40
Brittannië ouderschapsverlof
Ierland Geen wettelijk geregeld Geen regeling 2 55

ouderschapsverlof
Italië Een half jaar totdat het kind één Ouders kunnen onbetaald 55 85

jaar is, 30% van het loon. Er kan verlof opnemen, tot het kind
onbetaald drie wordt
verlof opgenomen worden tot het
kind 3 jaar is

Luxemburg Geen wettelijk geregeld Geen regeling 2 55-60
ouderschapsverlof

Nederland Ouders van kinderen onder de 4 Geen regeling 2 50-55
jaar hebben ieder per kind recht op
6 maanden onbetaald deeltijdverlof
(min. 20 uur werken)

Oostenrijk 2 jaar verlof met vaste uitkering, als 10 dagen betaald verlof per jaar 2 61
de vader in ieder geval een half voor beide ouders, 100%
jaar opneemt, anders is het verlof doorbetaald
1,5 jaar. Parttime verlof is 4 resp. 3
jaar

Portugal Er kan 2 jaar onbetaald verlof 30 dagen per jaar voor kind 6 35
opgenomen worden onder de 10 jaar, in een beperkt

aantal gevallen betaald
Spanje 12 maanden onbetaald Betaald verlof voor elke ouder 65-70

voor de eerste 2 ziektedagen
van een kind



125

Zweden 18 maanden per ouder. De eerste 120 dagen per jaar per familie 27 58
360 dagen 90% doorbetaald, voor elk kind onder de 12. De
daarna een uitkering voor 90 eerste 14 dagen wordt 80%
dagen. Ouders kunnen 75% van doorbetaald daarna 90%
hun normale uren werken tot-dat
het eerste jaar op school afgerond
is

Bron: Coré en Koutsogeorgopoulou (1995); Esveldt en Van Nimwegen (1992); Maassen van den
Brink en Groot (1995); Ministry of Social Affairs and Health (1995); OECD (1995)

De vier verlofregelingen overziende kan men vaststellen dat Nederland zich
ophoudt in de middenmoot. Zwangerschapsverlof is een recht in alle onderscheiden
lidstaten van de Europese Unie. In betaalde vorm omvat het een periode van 14 tot
18 weken (16 in Nederland). Meestal bedraagt de betaling ten minste voor een deel
van het verlof) een vrij hoog percentage van het salaris. Wat het kraam- of vader-
schapsverlof betreft zijn de verschillen groter. In Duitsland en Groot-Brittannië is
er geen regeling; de Nederlandse man heeft meestal recht op 2 dagen betaald
verlof, maar de Scandinavische landen zitten met 10 tot 14 dagen aanzienlijk
hoger.

Groot-Brittannië kent ook geen ouderschapsverlof. De Scandinavische landen
kennen alle betaald ouderschapsverlof; Zweden heeft de meest geavanceerde
regeling. In de overige landen kunnen ouders onbetaald verlof nemen, alleen in
Duitsland en Frankrijk is er een betaalde regeling. België en Denemarken hebben
een regeling waarbij het verzorgen van kinderen slechts een van de mogelijke
redenen is om verlof op te nemen. In België heeft de werknemer tot aan het
pensioen vijfmaal de gelegenheid tot loopbaanonderbreking voor de periode van
een jaar. In Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland is er geen regeling voor
zorgverlof. In België en Duitsland hebben ouders recht op 10 dagen zorgverlof per
jaar; in België is dit verlof onbetaald, maar in Duitsland wordt het voor 100%
doorbetaald.

Belangrijk is de vaststelling dat van de mogelijkheden tot ouderschaps- en andere
vormen van verlof over het algemeen veel gebruikgemaakt wordt als deze betaald
worden. Het Netwerk voor de Europese Commissie inzake kinderopvang (1994)
bepleit een basisrecht op de vier soorten betaald en flexibel verlof: minstens 16 we-
ken zwangerschaps- en bevallingsverlof, 2 weken kraam- of vaderschapsverlof, 12
maanden ouderschapsverlof, en 10 dagen verlof voor gezinsomstandigheden per
kind per jaar.

4.5 Overige regelingen

4.5.1 Deeltijdarbeid

Het scheppen van deeltijdarbeid en het verbeteren van de rechtspositie van deeltijd-
werkers speelt al sinds de jaren zeventig een rol in het beleid. Echter, nog in een
studie uit het midden van de jaren negentig meldde Sloep (1996) dat in veel CAO's
sprake is van ongelijke behandeling van deeltijd- en voltijdwerknemers met
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betrekking tot ontslagregelingen, toeslagen voor overwerk, werk op inconveniënte
uren, scholing, VUT- en pensioenopbouw (Sloep 1996: 43). De laatst doorgevoerde
verbetering inzake deeltijdarbeid betreft de invoering per 1 november 1996 van de
Wet verbod tot het maken van onderscheid tussen werknemers op grond van
arbeidsduur. De essentie van de wet is dat het de werkgever verboden is om op
grond van de arbeidsduur onderscheid te maken in de arbeidsvoorwaarden en de
voortzetting of beëindiging van de arbeidsovereenkomst, tenzij een dergelijk
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onderscheid objectief gerechtvaardigd is. De Commissie gelijke behandeling is
belast met het toezicht op de naleving van deze nieuwe wet.

In de beeldvorming van veel werkgevers is deeltijdarbeid nog steeds vrouwenwerk
van laag niveau. Bovendien overheerst bij hen de opvatting dat hogere functies niet
in deeltijd kunnen worden uitgevoerd. Ten onrechte, zo stelde Demenint-de Jongh
(1989) vast: er is vooral gebrek aan bereidheid, en een teveel aan psychologische
weerstand. 
Van belang in verband met de opwaardering van deeltijdarbeid is dan ook de
politieke discussie die op dit moment gevoerd wordt om het recht op deeltijdarbeid
in de wet vast te leggen. Aanleiding is het initiatiefwetsvoorstel-Rosenmöller, dat
thans in behandeling is bij de Eerste Kamer. De gedachte achter het voorstel is dat
werkgevers thans nog te veel mogelijkheden hebben om een verzoek tot deeltijd af
te wijzen.

4.5.2 Arbeidstijden

Per 1 januari 1996 is de nieuwe Arbeidstijdenwet van kracht geworden. De wet
kent een lange en moeizame voorgeschiedenis, die een aanvang nam in 1984, toen
de toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een
discussienota inzake een nieuwe wettelijke werk- en rusttijdenregeling voor advies
naar de Stichting van de Arbeid zond. Werkgevers en werknemers konden elkaar in
de jaren daarna niet vinden; sterk verdeelde adviezen waren het gevolg. Pas in
1994, dus tien jaar na het eerste initiatief, kon een wetsvoorstel in de Tweede
Kamer worden ingediend. In deze voorgeschiedenis wordt weerspiegeld hoezeer de
materie van de arbeidstijden in het spanningsveld ligt van tegengestelde belangen
(De Lange 1995). De Arbeidstijdenwet heeft een tweeledige doelstelling. Het gaat
ten eerste om de bevordering van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van
werknemers in relatie tot werk- en rusttijden. En daarnaast gaat het om de
combineerbaarheid van taken die samenhangen met arbeid enerzijds, en met
verantwoordelijkheden buiten de arbeidssfeer (met name zorgtaken) anderzijds. Het
is opmerkelijk dat deze tweede doelstelling pas op het allerlaatste moment in de
wetstekst is opgenomen, samen met de bepaling dat de werkgever, voorzover dat
redelijkerwijs van hem gevergd kan worden, rekening houdt met de persoonlijke
omstandigheden van de werknemers. 

Bij de wet zoals die thans in uitvoering is, zijn enkele kanttekeningen te plaatsen.
De Lange (1995) merkt op dat in de wet een spanningsverhouding besloten ligt
tussen flexibilisering en individualisering. Onder flexibilisering wordt verstaan de
mogelijkheid van de organisatie om de arbeidscapaciteit aan te passen aan de
(fluctuerende) behoefte. Individualisering is de mate waarin de werknemer in staat
is om zijn of haar arbeidstijden aan te passen aan persoonlijke voorkeuren of
omstandigheden. De Lange stelt vast dat flexibilisering meer dan individualisering
het leidend principe is, en dat daarmee werkgevers meer dan werknemers aan hun
trekken komen. 
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Kenmerkend is verder dat in ruime mate gekozen wordt voor deregulatie en
decentralisatie. Dat wil zeggen dat de concrete uitwerking van normen en
uitspraken die in de wet zijn neergelegd, wordt overgelaten aan de sociale partners.
De onderhandelingen dienen plaats te vinden op het niveau van bedrijfstakken en
ondernemingen. Daarmee wordt het voor werknemers van groter belang om
invloed uit te oefenen binnen de bedrijven, door middel van de ondernemingsraad
of via de CAO voor de bedrijfstak. Het belang van actief lidmaatschap van een
vakbond en/of ondernemingsraad neemt parallel daaraan eveneens toe (Niphuis-
Nell 1996).

Het is op dit moment nog te vroeg om uitspraken over de feitelijke uitwerking van
de wet te kunnen doen. De overheid blijft vooralsnog de ontwikkelingen van nabij
volgen. Vijf jaar na de inwerkingtreding zal de wet worden geëvalueerd op
doeltreffendheid, op gemaakte afspraken en op de effecten die ervan uitgaan.

4.5.3 Overige maatregelen

Behalve kinderopvangvoorzieningen en regelingen voor verlof, deeltijdarbeid en
arbeidstijden, kunnen ook andere maatregelen de combinatie van arbeid en zorg
vergemakkelijken. Een voorbeeld hiervan is de per 1 juni 1996 van kracht
geworden nieuwe Winkeltijdenwet, waardoor de openingstijden van de detailhandel
zijn verruimd. Ook overheidsdiensten streven naar ruimere openstellingstijden. Een
ander voorbeeld is de ontwikkeling van de persoonlijke dienstverlening, zoals de
'witte werkster', waartoe het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
enkele experimenten in de schoonmaaksector subsidieert.

4.6 Aan welke faciliteiten geven (potentiële) ouders de voorkeur?

Onderzoekers en beleidmakers zijn het erover eens dat er in de nabije toekomst
beleidswijzigingen nodig zijn om een evenwichtiger taakverdeling, zoals die door
mannen en vrouwen wordt voorgestaan, te bewerkstelligen (zie o.a. Van Doorne-
Huiskes et al. 1996). In het navolgende wordt ingegaan op de vraag aan welke
beleidsmaatregelen (potentiële) ouders de voorkeur geven. In het kader van het
onderzoek Meningen en opvattingen over aspecten van het bevolkingsvraagstuk
(MOAB) van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) is in
een aantal peiljaren aan een aselecte steekproef uit de Nederlandse bevolking een
lijst voorgelegd met twaalf mogelijke beleidsmaatregelen die door de overheid
getroffen zouden kunnen worden om het krijgen, verzorgen en grootbrengen van
kinderen te vergemakkelijken. Gevraagd werd om aan te geven aan welke drie
maatregelen men de hoogste prioriteit zou toekennen (Moors et al. 1996). De
maatregelen die genoemd worden liggen in de sfeer van arbeidsvoorwaarden,
verlofregelingen, kinderopvangfaciliteiten en de verlichting van financiële lasten.
Voor de respondenten van 20-44 jaar zien de resultaten eruit zoals weergegeven in
tabel 4.3.
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Tabel 4.3a Prioriteiten ten aanzien van hypothetisch nieuw gezinsbeleid, 20-44-jarigen, 1983-1994
(in procenten)

1983 1986 1990 1994
beter ouderschapsverlof dan thans voor werkende vrouwen die een
baby hebben gekregen 25 25 34

26

variabele werktijden per dag voor werkende ouders met school-
gaande kinderen 38 27 26 36

betere mogelijkheden voor ouders met kinderen om in deeltijd 
te werken 31 - 39 48

betere kinderopvang voor kinderen 0-4 jaar 30 30 31
28

betere opvang van kinderen voor en na schooltijd en tijdens 
schoolvakanties (buitenschoolse opvang) 13 15 17 19

lagere inkomstenbelasting voor mensen met afhankelijke kinderen 16 - 28
27

een maandelijkse financiële tegemoetkoming voor gezinnen met 
kinderen, afhankelijk van het gezinsinkomen - - 20

18

een eenmalige financiële tegemoetkoming bij de geboorte van elk kind 3 7 8
5

een maandelijkse uitkering voor moeders of vaders die niet buitenshuis
werken omdat zij voor hun jonge kinderen willen zorgen 10 14 14

11

een verhoging van de kinderbijslag met ƒ 150,- per kind per maand 
(ongeveer een verdubbeling) 26 36 27 17

een aanzienlijke verlaging van de kosten van onderwijs - - 36
44

betere huisvesting voor mensen met kinderen - - 8
5

Bron: Moors et al. (1996)

Een groot deel van de bevolking (48%) kent de hoogste prioriteit toe aan een beleid
dat gericht is op betere mogelijkheden voor ouders om in deeltijd te werken en dat
geldt voor zowel vrouwen als mannen. Daarmee is het belang van deeltijdarbeid in
de ogen van de bevolking in zo'n tien jaar tijd sterk toegenomen: in 1983 noemde
nog maar 31% dit als wenselijkheid. Betrekkelijk veel aanhang is er - met 36% -
voor de verbetering van variabele werktijden voor werkende ouders met school-
gaande kinderen (tabel 4.3a). De opvattingen van mannen en vrouwen ontlopen
elkaar weinig. Wel zijn werkende vrouwen sterker dan anderen voor verbeterde
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mogelijkheden voor deeltijdwerk (54%) en variabele werktijden (40%) (tabel 4.3b).
En ook mensen die (nog) kinderloos zijn, blijken relatief sterke voorstanders te zijn
van een dergelijk beleid. Mensen met kinderen scoren daarentegen juist lager
(tabel 4.3c). Wellicht houdt dat verband met het feit dat een deel van hen bewust
exclusief voor de moederrol gekozen heeft en dat degenen die wel werken een
bevredigende oplossing voor zichzelf gevonden hebben.
Tabel 4.3b Prioriteiten ten aanzien van hypothetisch nieuw gezinsbeleid, naar geslacht, 20-44-
jarigen, 1994 (in procenten)

allen mannen vrouwen vrouwen
niet-werkend werkend

beter ouderschapsverlof dan thans voor werkende vrouwen die een
baby hebben gekregen 26 26 22

29

variabele werktijden per dag voor werkende ouders met school-
gaande kinderen 36 37 27 40

betere mogelijkheden voor ouders met kinderen om in deeltijd 
te werken 48 45 41 54

betere kinderopvang voor kinderen 0-4 jaar 28 30 19
29

betere opvang van kinderen voor en na schooltijd en 
tijdens schoolvakanties (buitenschoolse opvang) 19 16 13 25

lagere inkomstenbelasting voor mensen met afhankelijke kinderen 27 30 32
21

een maandelijkse financiële tegemoetkoming voor gezinnen met 
kinderen, afhankelijk van het gezinsinkomen 18 23 17 12

een eenmalige financiële tegemoetkoming bij de geboorte van elk kind 5 5 9
4

een maandelijkse uitkering voor moeders of vaders die niet buitenshuis 
werken omdat zij voor hun jonge kinderen willen zorgen 11 11 20 8

een verhoging van de kinderbijslag met ƒ 150,- per kind per maand 
(ongeveer een verdubbeling) 17 14 27 18

een aanzienlijke verlaging van de kosten van onderwijs 44 44 48 43

betere huisvesting voor mensen met kinderen 5 5 11 1
Bron: Moors et al. (1996)

Een betere regeling voor het ouderschapsverlof wordt in de jaren tachtig en
negentig bepleit door ongeveer een kwart van de bevolking. Verbetering van de
kinderopvang wordt constant door ongeveer 30% van de respondenten tot de
beleidsprioriteiten gerekend (tabel 4.3a). Er zijn opnieuw weinig verschillen tussen
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mannen en vrouwen. Werkende vrouwen geven een wat hogere prioriteit aan deze
regelingen dan niet-werkende vrouwen (tabel 4.3b). Mensen die (nog) geen
kinderen hebben, leggen een sterker dan gemiddeld accent: 35% versus 28%.
Mensen met twee of meer kinderen scoren met 18% juist veel lager (tabel 4.3c);
men kan daarachter dezelfde oorzaken vermoeden als die zojuist al werden
genoemd met betrekking tot deeltijdwerk en variabele werktijden.
Tabel 4.3c Prioriteiten ten aanzien van hypothetisch nieuw gezinsbeleid, naar kindertal, 20-44-
jarigen, 1994 (in procenten)

allen 0 kind 1 kind 2 of meer
kinderen

beter ouderschapsverlof dan thans voor werkende vrouwen die 
een baby hebben gekregen 26 27 27 26

variabele werktijden per dag voor werkende ouders met school-
gaande kinderen 36 41 33 30

betere mogelijkheden voor ouders met kinderen om in deeltijd 
te werken 48 56 35 39

betere kinderopvang voor kinderen 0-4 jaar 28 35 26 18

betere opvang van kinderen voor en na schooltijd en 
tijdens schoolvakanties (buitenschoolse opvang) 19 21 20 15

lagere inkomstenbelasting voor mensen met afhankelijke kinderen 27 21 30
36

een maandelijkse financiële tegemoetkoming voor gezinnen met 
kinderen, afhankelijk van het gezinsinkomen 18 20 13 18

een eenmalige financiële tegemoetkoming bij de geboorte van elk kind 5 4 12
5

een maandelijkse uitkering voor moeders of vaders die niet buitenshuis 
werken omdat zij voor hun jonge kinderen willen zorgen 11 8 12 17

een verhoging van de kinderbijslag met ƒ 150,- per kind per maand 
(ongeveer een verdubbeling) 17 9 30 25

een aanzienlijke verlaging van de kosten van onderwijs 44 43 41 47

betere huisvesting voor mensen met kinderen 5 3 6 6
Bron: Moors et al. (1996)

Opvallend zijn de ontwikkelingen rond de maatregelen ter verlichting van finan-
ciële lasten. Verhoging van de kinderbijslag ontvangt geleidelijk aan minder aan-
hang (17% in 1994 tegen 36% in 1986). Daarentegen ontvangt de vermindering
van inkomstenbelasting voor mensen met kinderen meer instemming: tussen 1983
en 1994 neemt het percentage toe van 16 tot 27% (tabel 4.3a). Vooral ouders met
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twee of meer kinderen lijkt deze maatregel aantrekkelijk (tabel 4.3c). Een hoge
score (44% in 1994) wordt toegekend aan een aanzienlijke verlaging van de kosten
van onderwijs (tabel 4.3a). Niet-werkende vrouwen scoren hier met 48% hoger dan
enige andere onderscheiden subgroep. Werkende vrouwen geven over het algemeen
minder prioriteit aan financiële regelingen voor gezinnen met kinderen, omdat hun
prioriteiten liggen bij verlofregelingen, werktijden en kinderopvang (tabel 4.3b).
4.7 Samenvatting

In dit hoofdstuk is nagegaan welke in ons land de belangrijkste voorzieningen en
regelingen zijn die het voor ouders mogelijk moeten maken om betaalde arbeid en
de zorg voor kinderen te combineren. Met name kinderopvangvoorzieningen en
verlofregelingen krijgen aandacht. Voorzover mogelijk is ook nagegaan in hoeverre
gebruik wordt gemaakt van deze faciliteiten en tevens welke behoeften er nog leven
aan uitbreiding of verandering.

Kinderopvang

Hoewel het aantal kindplaatsen in de kinderopvang sinds 1990 sterk is toegeno-
men, is er nog steeds een fors tekort. Vast te stellen is dat de weerstanden tegen
kinderopvang in de laatste decennia langzaam zijn weggeëbd, het laatst waar het de
jongste kinderen (van 0 tot 4 jaar) betreft. Ongetwijfeld heeft dat te maken met
gunstige ervaringen die ouders hebben opgedaan en met de kwaliteit van de kinder-
opvang in Nederland. Het draagvlak voor kinderopvang is sterk verbreed. 
Met ingang van 1996 zijn de kinderopvanggelden gedecentraliseerd naar de
gemeenten. De opdracht van de rijksoverheid is om met een gekort budget meer
kindplaatsen te creëren. Een nieuwe fiscale maatregel moet bedrijven ertoe
overhalen meer kindplaatsen in te huren. Het is de vraag of dit gaat lukken.
Bovendien is er het gevaar van ongelijke kansen op (bedrijfs)kinderopvang voor
werkende moeders met een lagere opleiding.
Daarnaast wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de buitenschoolse opvang
(voor en na school, tijdens vakanties) van 0-13-jarige kinderen, en ook voor die van
13-17-jarigen.

Verlofregelingen

De bestaande verlofregelingen vormen een bonte lappendeken, waarin echter ook
nog vele gaten en dunne plekken voorkomen. Veel wordt overgelaten aan de sociale
partners en dient in de CAO's te worden geregeld. Daardoor zijn de regelingen
onderling soms zeer sterk verschillend, en in een aantal gevallen is er sprake van
onverzekerde risico's.

Het zwangerschaps- en bevallingsverlof zoals dat in Nederland geldt, bevindt zich
naar Europese maatstaven gemeten in de middenmoot. Het Netwerk voor de
Europese Commissie voor de kinderopvang pleit voor 16 weken zwangerschaps- en
bevallingsverlof. Het kraam- of vaderschapverlof van 2 dagen voor de partner is
weinig en verdient bij deze omvang die naam ook niet. Er ligt een motie van de
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Tweede Kamer voor uitbreiding tot 5 dagen, maar het kabinet is daar niet zonder
meer voor; het wil de zaak laten oplossen door de sociale partners. Het Netwerk
voor de Europese commissie inzake de kinderopvang pleit voor 10 dagen, en vindt
daarbij de Emancipatieraad aan zijn zijde.
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Het kabinet overweegt een betaald adoptieverlof - ook wel 'hechtingsverlof'
genoemd - te introduceren van maximaal vier weken, te financieren uit de
Ziektewet. De regeling zal echter slechts voor een van de adoptiefouders gelden.
Dat is vanuit het oogpunt van een emancipatoir gezinsbeleid ongewenst.

Het ouderschapsverlof zou naar verwachting sterk in betekenis toenemen wanneer
het - ook buiten de overheidssector - adequaat betaald zou gaan worden. Langs die
weg wordt het ook aantrekkelijker voor mannen en toegankelijker voor eenouder-
gezinnen. Het netwerk staat een jaar betaald ouderschapsverlof voor.

Calamiteitenverlof is een vorm van kortdurend betaald verlof die in een wettelijke
regeling is vastgelegd en waarbij de verdere regeling wordt overgelaten aan de
sociale partners. Van zeer recente datum is de mogelijkheid er een beroep op te
doen bij plotselinge ziekte van kinderen of andere zorgafhankelijken.

Naast dit korte betaald verlof bestaat er geen wettelijk recht op langer durend
zorgverlof. De regering wil niet verder gaan dan de sociale partners te stimuleren
om de bestaande mogelijkheden tot (onbetaald) zorgverlof uit te breiden. De
regering wil werknemers stimuleren om zelf voor langer durend verlof te sparen,
door middel van overwerkuren, adv- en vakantiedagen.
De Emancipatieraad is tegen onbetaald verlof, omdat dit hoofdzakelijk door
vrouwen wordt opgenomen; daardoor zal geen herverdeling van zorgtaken
optreden. Zijn gedachten gaan een stuk verder: de raad wil een nieuwe sociale
volksverzekering in het leven roepen voor betaald verlof bij ouderschap,
calamiteiten en zorg.

Er zal geen wettelijk recht op loopbaanonderbreking gecreëerd worden. Wel ligt
een wetsvoorstel Financiering loopbaanonderbreking thans voor bij de Raad van
State. Volgens dit voorstel zal een tussen werknemer en werkgever overeen-
gekomen loopbaanonderbreking onder bepaalde voorwaarden betaald kunnen
worden.
Het kabinet is voornemens een regeling te creëren voor het opnemen van palliatief
verlof, voor maximaal twee maanden, dat zal worden betaald.

Deeltijdarbeid, arbeidstijden en overige maatregelen

In 1996 werd de Wet verbod tot het maken van onderscheid tussen werknemers op
grond van arbeidsduur van kracht. Het initiatiefwetsvoorstel-Rosenmöller inzake
een recht op deeltijdarbeid ligt nog ter behandeling in de Eerste Kamer. Wettelijke
verankering van het recht op deeltijdarbeid kan van belang zijn voor de sociale
acceptatie en legitimatie van deeltijdarbeid, juist in die sectoren waar dit nog een
wezensvreemd verschijnsel is. Bevordering van deeltijdarbeid heeft als maatregel
van gezinsbeleid een hoge prioriteit bij (potentiële) ouders, mannen zowel als
vrouwen.
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Ook de nieuwe Wet op de arbeidstijden dateert uit 1996. Sommigen menen dat er
daarin meer met werkgevers- dan met werknemersbelangen rekening wordt gehou-
den. Afgewacht moet worden hoe de praktijk zal uitpakken

De nieuwe Winkeltijdenwet van 1996 en het streven van de overheid naar ruimere
openstellingstijden van overheidsdiensten dragen bij tot een betere toegankelijkheid
van dienstverlenende particuliere en overheidsinstellingen. Dat is positief voor de
afstemming van deze dienstverlening op de behoeften van gezinnen, die steeds
pluriformer geworden zijn.

Toekomstscenario

De Commissie toekomstscenario's herverdeling onbetaalde arbeid heeft erop
gewezen dat bij ongewijzigd beleid de herverdeling van betaalde en onbetaalde
arbeid tussen mannen en vrouwen te weinig impulsen zal krijgen om substantiële
veranderingen in dit opzicht te kunnen bewerkstelligen. Er zal derhalve meer
moeten worden gedaan, door de overheid en door het bedrijfsleven. Daarbij komt
het erop aan een goed evenwicht tot stand te brengen tussen (centrale) wettelijke
regelingen en (decentrale) regelingen die door middel van de CAO per bedrijfstak
of per bedrijf tot stand worden gebracht. Volgens Niphuis-Nell (1997) zou de
overheid, indien deze haar eigen doelstellingen met betrekking tot de verdeling van
arbeid en zorg serieus neemt, minder omzichtigheid moeten betrachten in de
benadering van de sociale partners en zich veel meer moeten opstellen als verdedig-
ster van de behoeften en belangen van gezinnen met kinderen, van vaders en
moeders die arbeids- en zorgtaken gelijker willen verdelen.

Een gunstige omstandigheid voor de realisatie van het combinatiescenario is dat het
draagvlak onder de bevolking voor herverdeling van taken in principe groot is. Er
heerst een sterke gelijkheidsideologie. Veel mannen en vrouwen willen een andere
taakverdeling en de combinatie van zorg en werk wordt positiever beoordeeld dan
voorheen, ook voor vrouwen met jonge kinderen. Dit laatste is onder meer het
gevolg van de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen, waarmee ouders
gunstige ervaringen hebben opgedaan. Capaciteitsuitbreiding is hier een
noodzakelijke, maar ook dankbare activiteit, omdat goede kinderopvang bewezen
heeft effectief te zijn: voor de ontplooiing van kinderen en voor de herverdeling van
arbeid en zorg tussen hun ouders.
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5  INKOMEN

C.S. van Praag, E.J. Pommer en J.C. Vrooman

5.1 Inleiding

Voor het voortbestaan van een samenleving zijn kinderen essentieel. Zij zijn dit
ook voor het welzijn van de meeste mensen in die samenleving, die ook zonder
enige dwang van buiten graag een gezin met kinderen vormen. Dit is een gelukkige
samenloop van omstandigheden.
Kinderen kosten echter geld. In een moderne Westerse maatschappij als de onze
staan tegenover deze kosten nauwelijks baten in economische zin. Kinderen worden
in het algemeen niet meer genomen omdat zij op termijn aan het gezinsinkomen
bijdragen. Als zij dit ooit al doen, is het meestal een bijdrage van beperkte omvang
en van korte duur. Ook hebben kinderen als investering in een oudedags-
voorziening weinig meer te betekenen. De steun die zij eventueel aan hun bejaarde
ouders geven, is eerder immaterieel van aard. Overigens is deze informele hulp-
verlening door kinderen aan hun hulpbehoevende ouders economisch natuurlijk
niet zonder betekenis, maar deze betekenis ligt grotendeels op het macroniveau. 

Om economische redenen hoeft men dus geen kinderen te nemen. Integendeel! Met
behulp van budgetonderzoek (zie § 5.2) kan worden berekend dat de opvoeding van
twee kinderen vanaf de geboorte van de oudste tot de volwassenwording van de
jongste grofweg 300.000 gulden kost. Daarin is dan nog niet het feit verdisconteerd
dat de komst van kinderen beperkingen oplegt aan de bewegingsvrijheid van de
ouders op de arbeidsmarkt. Het is zoals bekend vooral de vrouw die daarvan de
gevolgen ondervindt. Elders in dit rapport (zie hoofdstuk 3, figuur 3.6) blijkt dat de
arbeidsparticipatie van jonge vrouwen zonder kinderen ongeveer 80% bedraagt,
waarbij meer dan de helft voltijds participeert, terwijl vrouwen met jonge kinderen
slechts voor ongeveer 50% participeren waaronder slechts een fractie voltijds. Als
rekening wordt gehouden met het aldus gederfde inkomen (economen spreken van
opportunity costs) zijn kinderen ongetwijfeld nog veel duurder. Volgens een
onderzoek dat in 1990 in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg werd verricht,
liggen de totale kosten van het grootbrengen van twee kinderen zelfs op ruim een
miljoen (Cornelius en Wingen 1994: 183). Dit type onderzoek mag overigens niet
tot al te simpele conclusies leiden. Zou de arbeidsmarkt bijvoorbeeld in staat zijn
geweest de ouders van alle gedissimuleerde kinderen in Baden-Württemberg te
absorberen? Zijn de opportunity costs wel verbonden met werkelijke opportuni-
teiten? Ook hoeft het afzien van betaalde arbeid bij de komst van kinderen niet
helemaal op bittere noodzaak te berusten. Het besluit kan in meer of mindere mate
ook een bestedingsbeslissing zijn, waarbij de ouder in kwestie tijd koopt die
weliswaar in de opvoeding van kinderen wordt gestoken, maar dan hoofdzakelijk
omdat het opvoederschap een grotere bevrediging geeft dan de verrichting van
betaalde arbeid. 
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Dat neemt niet weg dat het opvoederschap een maatschappelijk belang vertegen-
woordigt waarvan de financiële lasten grotendeels terechtkomen bij een beperkt
aantal leden van die maatschappij. Gezinnen met kinderen vormen momenteel nog
geen derde van het totaal aan huishoudens (zie hoofdstuk 2, tabel 2.2). De overheid
biedt erkenning van dit feit door kinderbijslag uit te keren en door de financiering
of subsidiëring van een aantal belangrijke collectieve voorzieningen die in verband
staan met de opvoeding van kinderen. Of zij dit in voldoende mate doet, is onder-
werp van politieke discussie. Van verschillende kanten wordt druk uitgeoefend op
de overheid om de keuze voor kinderen meer inkomensneutraal te maken. Deels
ligt deze oplossing in een verdere emancipatie van de vrouw (gelijke verdeling van
betaalde arbeid over de geslachten in de vorm van deeltijdbanen, meer gesubsi-
dieerde kinderopvang, zie hoofdstuk 4), deels in de uitbreiding van rechtstreekse
financiële tegemoetkomingen aan ouders. De druk op de overheid neemt toe en dat
is begrijpelijk. In een tijd van stijgende opleidingsniveaus, ook en vooral bij
vrouwen, worden de opportunity costs van een gemiste of een gebroken carrière
steeds hoger. Het gaat daarbij niet alleen om de gemiste welvaart, maar ook om de
gemiste ontplooiingsmogelijkheden. Het uitstel van procreatie is een van de
middelen waarmee mensen op het ogenblik deze economische en sociale kosten
proberen te minimaliseren (zie hoofdstuk 2).

In dit hoofdstuk wordt nagegaan in welke mate gezinnen financiële repercussies
ondervinden van de aanwezigheid van kinderen. Daarbij worden de inkomens van
verschillende huishoudenstypen vergeleken op bepaalde peildata (zie de statische
vergelijking in § 5.2). Vervolgens wordt onderzocht welke financiële gevolgen de
komst van kinderen heeft op het niveau van het individuele gezin (zie § 5.3 voor
deze dynamische vergelijking). In beide paragrafen is de vergelijking zowel op
besteedbare inkomens als op de daarmee verworven koopkracht betrokken. In de
koopkrachtvergelijking wordt rekening gehouden met het aantal gezinsleden dat
van het inkomen moet leven. Bij eenzelfde inkomen heeft een groter gezin minder
koopkracht dan een kleiner gezin. Ook de samenstelling van het gezin speelt een
rol: een volwassene kost meer dan een kind en een ouder kind meer dan een jonger
kind. Om daarvoor in de vergelijking te corrigeren, is een op het CBS ontwikkelde
standaardisatieprocedure gebruikt, die kort wordt beschreven in paragraaf 5.2.
Naast het inkomen dat een huishouden feitelijk ontvangt, consumeert het ook
gesubsidieerde goederen en diensten, welk gebruik in de vorm van een geldbedrag
kan worden gewaardeerd. Sommige van deze goederen en diensten, zoals de
kinderopvang en het onderwijs, zijn speciaal gericht op de opvoeding van kinderen
en leveren dus vooral profijt op aan huishoudens met kinderen. Paragraaf 5.4 gaat
in op het profijt dat verschillende soorten huishoudens van verschillende subsidies
hebben.

5.2 Inkomen en koopkracht van huishoudens: een statische vergelijking

In tabel 5.1 zijn de huishoudens waarvan het hoofd tussen de 18 en 65 jaar is,
verdeeld naar type en aantal inkomens. De bevindingen corresponderen met wat uit
hoofdstuk 2 al bekend is. Het aantal alleenstaanden is de laatste decennia sterk
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toegenomen, ook als de huishoudens met een bejaard hoofd buiten beschouwing
worden gelaten, zoals in tabel 5.1 gebeurt. Daarentegen is het aantal gezinnen met
kinderen afgenomen. Het aandeel van de eenoudergezinnen is, althans onder de
niet-bejaarde bevolking, enigszins toegenomen. In alle jaren gaat het in meer dan
80% van de gevallen om eenoudergezinnen met een vrouwelijk hoofd. Het betreft
hier een wat ruimere definitie van eenoudergezinnen dan in hoofdstuk 2, aangezien
hier ook gezinnen met uitsluitend meerderjarige kinderen meetellen.

Tabel 5.1 is echter niet in eerste plaats bedoeld als bron van algemene demogra-
fische informatie. Het gaat hier om een specifiek verschijnsel, te weten de groei van
het aandeel van de huishoudens met meer dan één verdiener.

Tabel 5.1 Huishoudens met een hoofd van 18-64 jaar, naar samenstelling en aantal inkomens,
1977-1995 (in procenten)

1977 1985 1990 1995 1995/1977
factor

eenpersoonshuishouden 12,4 19,0 23,4 24,6 1,98
eenoudergezin 5,4 6,7 6,6 7,0 1,30
paar zonder kinderen

eenverdiener
tweeverdieners

10,6 8,1 7,2 6,8 0,64
12,4 15,1 17,3 19,7 1,59

twee ouders met 1 of 2
kinderen

eenverdiener
tweeverdieners

3 of meer kinderen
eenverdiener
tweeverdieners 

29,4 24,6 17,2 11,9 0,40

12,6 16,1 19,0 21,5 1,71

11,8 7,0 5,1 3,5 0,30

4,0 2,8 3,7 4,3 1,08
overige huishoudens 1,3 0,7 0,6 0,6 0,46

N 3.560.000 4.111.000 4.451.000 4.437.600
Bron: CBS (IPO)

Het tweeverdienerschap was onder de paren zonder kinderen ook in 1977 relatief al
frequent: 12,4% van alle huishoudens behoorde tot deze categorie, terwijl 10,6%
van alle huishoudens een paar met één verdiener was. In 1995 is deze verhouding
verder verschoven ten gunste van de tweeverdieners: 19,7% tegenover 6,8%. Ook
onder de tweeoudergezinnen waren de tweeverdieners sterk in opmars ten koste van
de eenverdieners. De factor waarmee het percentage tweeoudergezinnen met twee
verdieners tussen 1977 en 1995 groeide, bedroeg niet minder dan 1,71. Bij de
gezinnen met drie of meer kinderen was deze groeifactor zeer bescheiden, maar
toch zijn ook in deze relatief kinderrijke groep de tweeverdieners in de meerderheid
gekomen, doordat het aantal kinderrijke gezinnen als geheel sterk in aantal afnam.
Uit tabel 5.1 laat zich afleiden dat al met al het aandeel van de huishoudens met
twee verdieners steeg van 29% van alle huishoudens in 1977 naar meer dan 45% in
1995. Worden alleen meerpersoonshuishoudens in aanmerking genomen, dan
bedroeg het aandeel van de huishoudens met twee verdieners in 1977 33% en in
1995 60%. Het tweeverdienerschap is dus de modale toestand geworden.
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Tabel 5.2 geeft een beeld van de inkomensontwikkeling van deze huishoudenstypen
tussen 1977 en 1995. Het gaat om besteedbare inkomens waarvan de kinderbijslag
en de individuele huursubsidie deel uitmaken en waarvan de betaalde belastingen
en premies reeds zijn afgetrokken. De tabel is gebaseerd op het Inkomenspanel-
onderzoek (IPO) van het CBS. Dit onderzoek bedient zich van grote steekproeven
(de omvang varieert van ongeveer 60.000 cases in 1977 tot ongeveer 75.000 cases
in 1995) die uit de administratie van de Belastingdienst worden getrokken. Er is
dus geen non-respons. Zie voor verdere gegevens over het IPO en de daarin
gehanteerde definities een daarop betrekking hebbend artikel in de Sociaal-
economische maandstatistiek (CBS 1997).
Omdat in de hier gepresenteerde tabellen alleen de huishoudens zijn opgenomen
met een niet-bejaard hoofd, zijn de resultaten niet zonder meer vergelijkbaar met
inkomensgegevens uit ander onderzoek. Met enige nadruk wordt vermeld dat het
IPO in de tabellen 5.1, 5.2 en 5.4 niet als panel wordt gebruikt, maar dat de
verschillende peiljaren kunnen worden beschouwd als onafhankelijke steekproeven. 
 
De inkomens in tabel 5.2 zijn voor de inflatie gecorrigeerd door ze om te rekenen
naar de koopkracht die zij in 1995 bezaten. De daling met 400 gulden die het
gemiddelde inkomen bijvoorbeeld van 1990 op 1995 doormaakte, is in nominale
termen een stijging van ongeveer 5.000 gulden. 

Tabel 5.2 Gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens met een hoofd van 18-64 jaar in
guldens van 1995, 1977-1995 (x 1.000)

1977 1985 1990 1995 1995/1977
factor

eenpersoonshuishouden 25,9 23,2 26,0 25,6 0,99
eenoudergezin 44,9 35,3 39,1 36,2 0,81
paar zonder kinderen.

eenverdiener 41,6 38,6 44,5 45,0 1,08
tweeverdieners 52,8 48,4 58,5 59,7 1,13

tweeoudergezin met 1 of 2
kinderen

eenverdiener
tweeverdieners

tweeoudergezin met 3 of
meer kinderen

eenverdiener
tweeverdieners 

48,6 45,1 55,2 54,9 1,13

56,3 52,5 63,7 64,1 1,14

61,9 54,4 63,1 59,4 0,96

68,2 61,4 69,4 66,6 0,98

alle huishoudens 48,2 41,7 48,1 47,7 0,99

Bron: CBS ( IPO)

Er is een duidelijke relatie tussen huishoudenssamenstelling en inkomensniveau.
Grotere huishoudens hebben hogere inkomens. Daarvoor bestaan goede redenen.
Grotere huishoudens bevinden zich grosso modo in een latere fase van huishou-
densvorming en de kostwinners in deze huishoudens hebben, wederom grosso
modo, een langere loopbaan doorgemaakt, hetgeen in het algemeen heeft geleid tot
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een hoger inkomen. De kans op tweeverdienerschap is uiteraard pas aanwezig als
een huishouden ten minste twee personen telt, en dat het tweeverdienerschap leidt
tot een hoger huishoudensinkomen wordt duidelijk uit tabel 5.2 zelf. Tot slot is de
aanwezigheid van kinderen voorwaarde voor de ontvangst van kinderbijslag en de
hoogte daarvan correspondeert bovendien met het aantal van deze kinderen.
Opmerkelijk is overigens dat het tweeverdienerschap juist in de kleinere huishou-
dens, te weten bij de paren zonder kinderen, veel oplevert. De correlatie tussen
huishoudensgrootte en huishoudensinkomen wordt hierdoor wat gereduceerd. Juist
bij nieuw gevormde paren zullen beide partners volop aan het arbeidsproces
deelnemen en ook de wat oudere paren worden in elk geval door de afwezigheid
van kinderen ceteris paribus minder in hun arbeidsmarktparticipatie belemmerd
dan huishoudens met kinderen.

De laatste kolom van tabel 5.2 verschaft inzicht in de groei van de gemiddelde
inkomens naar huishoudenstype van 1977 tot 1995, waarbij even afstand is geno-
men van de conjuncturele golf die in de tussenliggende jaren optrad. Daaruit blijkt
dat de ontwikkeling voor paren zonder kinderen en voor tweeoudergezinnen met
een klein kindertal relatief gunstig was. Voor grotere gezinnen en vooral voor
eenoudergezinnen was zij minder gunstig. Verder blijkt dat de ontwikkeling voor
gezinnen met twee verdieners gunstiger verliep dan voor gezinnen met slechts één
verdiener. Overigens is in tabel 5.2 geen onderscheid gemaakt tussen eenouder-
gezinnen met een vrouwelijk en met een mannelijk hoofd. De teruggang in
inkomen gold alleen de eenoudergezinnen met een vrouwelijk hoofd. 

De vergelijking van reële inkomens in tabel 5.2 toont nog niet de koopkracht-
ontwikkeling die tussen 1977 en 1995 plaatsvond. Daartoe is, zoals in de inleiding
reeds gezegd, niet alleen het inkomensniveau van huishoudens van belang, maar
ook het niveau van de noodzakelijke uitgaven. De kosten van een huishouden
hangen af van het aantal volwassenen en het aantal kinderen in dat huishouden. De
kosten van kinderen stijgen bovendien met hun leeftijd. De relatie tussen de kosten
van een huishouden en de samenstelling van dat huishouden, is door het CBS
berekend op basis van budgetonderzoek. Op deze wijze kan aan elk huishouden een
equivalentiefactor worden toegekend die uitdrukt wat de bestaanskosten van dat
huishouden zijn in vergelijking met een eenpersoonshuishouden. Deze standaar-
disatie is uitgevoerd door het CBS en beschreven in Schiepers et al. (1993). Van
het door Schiepers et al. in deze berekening ook nog gemaakte onderscheid tussen
het aantal verdieners in het huishouden, is door het CBS evenwel geen gebruik-
gemaakt. De equivalentiefactoren zijn gegeven in tabel 5.3.

De kosten van een eenoudergezin met een kind van 0-5 jaar zijn blijkens deze
schatting 1,30 maal zo hoog als die van een alleenstaande. De kosten van een
tweepersoonshuishouden zonder kinderen zijn 1,40 maal zo hoog als die van een
eenpersoonshuishouden; de kosten van een tweepersoonshuishouden met 1 kind
van 0-5 jaar zijn 1,68 maal zo hoog als die van een eenpersoonshuishouden,
enzovoort. Voor gezinnen met meer dan 3 kinderen werden eveneens schattingen
gemaakt. De inkomens van de diverse huishoudenstypen moeten naar gelang hun
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samenstelling gedeeld worden door de corresponderende factor om ze vergelijkbaar
te maken met de standaard, i.c. de kosten van een eenpersoonshuishouden. De
aldus gestandaardiseerde inkomens zijn met elkaar vergeleken in tabel 5.4.

Tabel 5.3 Equivalentiefactoren, naar huishoudenssamenstelling

aantal kinderen leeftijd oudste kind 1 volwassene 2 volwassenen
0 . 1,00 1,40

1 0-5 jaar 1,30 1,68
6-11 jaar 1,32 1,70

12-17 jaar 1,35 1,72

2 0-5 jaar 1,54 1,83
6-11 jaar 1,54 1,86

12-17 jaar 1,59 1,90

3 0-5 jaar S 2,02
6-11 jaar S 2,04

12-17 jaar S 2,08

Bron: Schiepers et al. (1993) 
 
Tabel 5.4 Gestandaardiseerd gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens met een hoofd van
18-64 jaar, in guldens van 1995, 1977-1995 (x 1.000)

1977 1985 1990 1995 1995/1977
factor

eenpersoonshuishouden 25,9 23,2 26,0 25,6 0,99
eenoudergezin 27,1 22,4 25,7 24,1 0,89
paar zonder kinderen

eenverdiener 29,7 27,7 32,0 32,4 1,09
tweeverdieners 38,0 34,9 42,2 43,1 1,13

tweeoudergezin met 1 of 2
kinderen

eenverdiener
tweeverdieners

tweeoudergezin met 3 of
meer kinderen

eenverdiener
tweeverdieners 

26,7 24,7 30,1 30,0 1,12

31,1 28,9 35,0 35,5 1,14

27,9 24,9 29,1 27,5 0,99

31,2 28,5 32,4 31,2 1,00

alle huishoudens 29,2 26,7 31,6 31,9 1,09

Bron: CBS, IPO

Uiteraard worden na standaardisering de verschillen tussen de inkomens kleiner.
Verder verandert de rangorde van huishoudens enigszins. Nog steeds zijn in 1995
alleenstaanden en eenoudergezinnen het slechtste af, maar de rij wordt nu gesloten
door de eenoudergezinnen. Huishoudens met twee verdieners zijn evenals in tabel
5.2 beter af dan huishoudens met slechts één verdiener. In het geval van paren
zonder kinderen blijft de verhouding in inkomensniveaus tussen tweeverdieners en
eenverdieners per definitie dezelfde, omdat bij standaardisering door dezelfde
factor werd gedeeld.
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Tabel 5.4 laat verder zien dat, anders dan in tabel 5.2, op het niveau van de gehele
populatie de gestandaardiseerde inkomens tussen 1977 en 1995 toenamen. Daarin
weerspiegelt zich het feit dat de huishoudensomvang in de beschouwde periode
daalde. 

Bij herhaling mag worden vermeld dat de hier gepresenteerde inkomensontwikke-
lingen geen ontwikkelingen op het niveau van het individuele huishouden
vertegenwoordigen. De vergelijking heeft betrekking op huishoudens van een
bepaald type in elk peiljaar. De ontwikkelingen herbergen trends in inkomens en
koopkracht, maar ook samenstellingseffecten. De eenoudergezinnen van 1995
kunnen vergeleken met 1977 van karakter zijn veranderd. Ook hoeven de tweever-
dieners van 1995 niet meer hetzelfde soort tweeverdieners te zijn als in 1977. Zoals
gezegd is het verschijnsel tweeverdienerschap in 1995 veel frequenter dan in 1977.

Bij de huishoudens met twee verdieners wordt de bijdrage van de nevenkostwinner
steeds belangrijker. Bij paren zonder kinderen was dit aandeel in 1977 al substan-
tieel, maar in 1995 is het tweede inkomen ook in gezinnen met kinderen niet meer
te verwaarlozen. Uit tabel 5.5 blijkt dat dit grofweg een kwart is.

Tabel 5.5 Bijdrage partner aan het inkomen van het huishouden in huishoudens met twee
verdieners en een hoofd van 18-64 jaar, 1977-1995 (in procenten)

1977 1985 1990 1995

paar zonder kinderen, tweeverdieners 35,6 38,5 38,6 39,9
tweeoudergezin, 1 of 2 kinderen 19,1 22,8 23,9 27,0
tweeoudergezin, 3+ kinderen 14,5 16,7 19,0 22,5

Bron: CBS (IPO)

De gemiddelde inkomens per huishoudenstype geven geen informatie over de
frequentie van lage inkomens. Als een laag inkomen wordt gedefinieerd als een
gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van minder dan 16.000 gulden in 1990
(hetgeen overeenkomt met 18.600 gulden in 1995), dan hadden in dat laatste jaar
15% van alle huishoudens een laag inkomen. Van de alleenstaanden bevond zich
echter 24% in die situatie, terwijl van de eenoudergezinnen zelfs 47% volgens de
gebruikte definitie arm was. Tweeoudergezinnen hadden in dit opzicht een betere
positie: van de gezinnen met 1 of 2 kinderen viel 8% onder de lage-inkomens-
definitie, van de gezinnen met meer kinderen 13%. Het totaal aantal gezinnen met
kinderen dat een laag inkomen geniet bedraagt 330.000, waarvan ongeveer de helft
eenoudergezinnen.

5.3 Inkomen en koopkracht bij veranderingen in het huishouden

Tot zover werden voor verschillende peiljaren huishoudens van verschillend type
vergeleken. Een dergelijke benadering verschaft geen uitsluitsel over de conse-
quenties van gebeurtenissen in het individuele huishouden. Wat zijn de inkomens- 
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en koopkrachtgevolgen van gezinsuitbreiding of gezinsinkrimping, van geboorte en
van echtscheiding? Omdat het reeds genoemde Inkomenspanelonderzoek, zoals de
naam al zegt, niet alleen als gewoon survey maar ook als panel dienst kan doen, is
op deze vragen antwoord te geven. Aan het CBS werd gevraagd om de inkomens-
gevolgen van een aantal huishoudensmutaties voor het SCP te berekenen. Deze
paragraaf doet verslag van de resultaten.

Tabel 5.6 Inkomens- en koopkrachtmutaties  bij veranderingen in huishoudenskenmerken over de periodea

1993-1995 (in procenten)

inkomensmutati koopkrachtmutati
e e aard van de verandering

van alleenstaande 
naar alleenstaande 1,1 1,1 geen verandering
naar paar zonder 102,5 46,4 gaan samenwonen
kinderen

van paar zonder kinderen
naar paar zonder 1,3 1,3 geen verandering
kinderen
naar paar met 1 kind -1,9 -18,4 komst van 1e kind

van paar met kind
naar alleenstaande -38,6 6,1 scheiding (kind naar andere partner)b

of kind dat zelfstandig gaat wonen
naar eenoudergezin -46,3 -31,9 scheiding, kind blijftc

naar paar zonder -1,3 22,1 kind gaat uit huis
kinderen
naar paar met 1 kind 2,2 1,9 geen verandering
naar paar met 2 3,9 -5,5 komst 2e kind
kinderen

van paar met 2 kinderen
naar alleenstaande -23,3 42,7 scheiding (kinderen naar andere partner)b

 of kinderen gaan zelfstandig wonen
naar eenoudergeziin -41 -27,1 scheiding, kinderen blijvenc

naar paar met 1 kind -1,5 8,6 1 kind uit huis
naar paar met 2 4,3 3,8 geen verandering
kinderen
naar paar met 3+ 5,3 -4,5 komst 3e kind
kinderen
Besteedbaar inkomen, waardevast, respectievelijk gestandaardiseerd besteedbaar inkomena

waardevast. In beide gevallen is als maat voor de mutaties de mediaan daarvan gekozen. 
Exclusief eventueel betaalde kinderalimentatie in de nieuwe situatie.b

Exclusief eventueel ontvangen kinderalimentatie in de nieuwe situatie.c

Bron: CBS (IPO)

In de eerste kolom van tabel 5.6 worden verschillende overgangen gepresenteerd
waaraan de in 1993 onderzochte huishoudens in een tijdsverloop van twee jaar (dus
tot 1995) onderhevig zijn geweest. In de laatste kolom wordt de meest waarschijn-
lijke achtergrond van de overgang weergegeven. De mutaties worden zowel voor
het inkomen, in dit geval het besteedbare inkomen van het huishouden, als voor de
koopkracht, gegeven. Bij de koopkracht zijn, zoals al bekend, de inkomens
gestandaardiseerd naar de situatie van een alleenstaande. De mutaties zijn geno-
teerd als mediane percentages in plaats van als gemiddelde percentages, om daar-
mee te vermijden dat extreme inkomenswijzigingen te veel invloed op het resultaat
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zouden krijgen. Dat zou vooral bij kleine groepen storend kunnen zijn. In de
mutaties zijn alle inkomenscomponenten verwerkt, behalve de eventueel ontvangen
of betaalde alimentatie ten behoeve van kinderen. Deze speelt een rol bij overgan-
gen die het gevolg zijn van echtscheiding. Omdat deze component niet verwerkt is,
wordt het inkomen van eenoudergezinnen onderschat en de negatieve inkomens-
gevolgen van een overgang van het tweeoudergezin naar een eenoudergezin worden
aldus overschat. Met behulp van een ander onderzoeksbestand, het Woning-
behoeftenonderzoek 1993/'94 , kan worden geschat in welke mate dat het geval is.
Doordat de kinderalimentatie niet is meegenomen, wordt, volgens deze schatting,
de mediane negatieve inkomensmutatie bij het ontstaan van eenoudergezinnen
vermoedelijk met 5 à 6 procentpunten overschat.
Tabel 5.6 laat zien dat in situaties waarin het huishouden niet van samenstelling
veranderde, een kleine stijging van het inkomen wordt waargenomen. Deze stijging
is grotendeels voor te stellen als autonome groei van het inkomen door loonsver-
hoging en promotie. Een grote vooruitgang van inkomen treedt op bij personen die
in het aanvangsjaar alleenstaand waren en tussentijds gingen samenwonen: de
mediane inkomensverhoging van deze groep bedraagt 102,5%, hetgeen wil zeggen
dat deze groep haar inkomen grofweg verdubbelde. Hoewel ook hier loonsverho-
ging en promotie invloed uitoefenen, is de snelle stijging van het inkomen gemak-
kelijk te interpreteren als een gevolg van de samenvoeging van twee inkomens. Het
omgekeerde gebeurt bij scheiding. De partner die hoofd wordt van een eenouder-
gezin ondergaat een aanzienlijk inkomensverlies. Zoals al gezegd, is deze overgang
financieel iets minder dramatisch als rekening wordt gehouden met de kinder-
alimentatie. Van degenen die de overgang van een gezin met kind(eren) naar een
situatie van alleenstand doormaken, valt moeilijk iets te zeggen. Deze groep omvat
zowel partners van wie de kinderen na scheiding bij de andere partner komen, als
kinderen die aanvankelijk deel uitmaakten van een gezin, maar in de beschouwde
periode zelfstandig zijn gaan wonen. Deze groepen hebben weinig met elkaar te
maken. Voor beide geldt uiteraard wel dat de koopkrachtmutatie gunstiger uitpakt
dan de inkomensmutatie.
De geboorte van een eerste kind heeft negatieve inkomensgevolgen. Dat is volgens
verwachting, omdat de volledige beschikbaarheid van beide ouders voor de arbeids-
markt door de geboorte van een kind op het spel komt te staan. Verrassend is echter
dat de inkomensgevolgen van deze gebeurtenis zo licht zijn: de mediane inkomens-
mutatie bedraagt in deze situaties slechts -1,9%. Verder valt op dat verdere gezins-
uitbreiding zelfs gepaard gaat met een stijging van het inkomen van de betrokken
gezinnen (zie in tabel 5.6 de mutaties bij de overgang van een eenkindsgezin naar
een tweekindergezin en bij de overgang van een tweekindergezin naar een drie- of
meerkindergezin). Daarvoor wordt aanstonds een verklaring geboden.

De koopkrachtmutaties geven een ander beeld te zien dan de inkomensmutaties. Bij
de overgang van het alleenstaan naar een samenwoningssituatie bedraagt de media-
ne inkomensmutatie zoals gezegd 102,5%, maar de koopkrachtmutatie slechts
46,4%. Daarin weerspiegelt zich het feit dat nu twee personen van het inkomen
moeten leven. In het algemeen zal bij uitbreiding van het huishouden de koop-
kracht minder snel toenemen of meer afnemen dan het inkomen, terwijl bij
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inkrimping van het huishouden het omgekeerde gebeurt. Bij de geboorte van het
eerste kind is weliswaar het inkomensverlies beperkt tot 1,9%, maar het koop-
krachtverlies loopt op tot 18,4%. Het nieuwe huishouden kost meer. Dit koop-
krachtverlies treedt ook op bij de geboorte van volgende kinderen, maar het blijft
dan beperkt tot een waarde van rond de 5%.

In deze beschouwing staan de kosten van kinderen centraal. Het blijkt dat de
geboorte van het eerste kind het gezinsinkomen nauwelijks negatief beïnvloedt en
dat de geboorte van volgende kinderen zelfs met een kleine inkomensstijging
gepaard gaat. Dit resultaat is wellicht wat onverwacht en behoeft enige toelichting. 
De ontwikkeling van het gezinsinkomen in de besproken tweejaarsperiode hangt
van verschillende factoren af. Sommige daarvan hebben weinig of niets met de
geboorte van het kind te maken, hoewel zij in ongeveer dezelfde periode optreden.
Zo kunnen inkomens toenemen door loonsverhoging en promotie. Deze promotie
kan binnen de werkkring plaatsvinden of het gevolg zijn van verandering van
werkkring. De eerste fase van gezinsvorming zal niet zelden samenlopen met de
fase waarin mensen carrière maken. Soms zal juist deze carrière een motief zijn om
tot gezinsuitbreiding over te gaan, omdat financiële beperkingen daartoe geen
beletsel meer vormen. Verder stijgt het gezinsinkomen door kinderbijslag. Daar
staat tegenover dat bij de geboorte van kinderen, zeker van het eerste kind, beide
partners niet meer zo gemakkelijk meer voltijdse betaalde arbeid kunnen verrichten
en naar verwachting zal een van beide partners, gewoonlijk de minst verdienende,
zich geheel of gedeeltelijk terugtrekken van de arbeidsmarkt. De arbeidsparticipatie
van vrouwen met kinderen lag in 1993 nog aanzienlijk lager dan die van vrouwen
van dezelfde leeftijd zonder kinderen (SCP 1994: 40). Hierdoor daalt het gezins-
inkomen. Het blijkt echter dat deze retraite in de periode 1993-1995 al niet meer
zo'n grote omvang had. Dat mag blijken uit tabel 5.7.

Tabel 5.7 Arbeidsmarktparticipatie van partners in het gezin van 1993 op 1995, naar procreatieve
gebeurtenis in deze periode (in procenten)

eerste kind geboren tweede kind geboren derde of volgende kind
geboren

in beide jaren actief 73,8 50,2 33,7
van actief naar niet-actief 14,3 12,6 10,0
van niet-actief naar actief 3,9 5,6 6,6
van niet-actief naar niet-actief 8,0 31,5 49,8
totaal 100,0 99,9 100,1

Bron: CBS (IPO)
 

In de hier beschouwde huishoudens verrichtten in bijna driekwart van de gevallen
beide partners zowel in 1993 (vóór de geboorte van het eerste kind) als in 1995 (na
de geboorte daarvan) betaalde arbeid. In ruim 14% van de gevallen stopte de
partner met werken. Daarentegen betrad in bijna 4% van de gevallen juist in deze
periode de voorheen niet-actieve partner de arbeidsmarkt. In 8% van de gevallen
was de partner in beide jaren niet-actief. Netto bedroeg de uitval van partners in de
periode dat het eerste kind werd geboren dus slechts ongeveer 10%. Rond de
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geboorte van tweede, derde en verdere kinderen was de uitval van partners nog
geringer. Daarbij moet wel worden aangetekend dat bij de geboorte van deze
kinderen de arbeidsparticipatie van de partner in het gezin bij aanvang van de
periode al veel lager was dan in de groep waar eerste kinderen werden geboren. De
eerste geboorten vinden nu eenmaal plaats in de jongste huishoudens, die het
modernste gedrag vertonen. Dit argument speelt des te sterker als wordt bedacht
dat in huishoudens met tweede of derde kinderen de geboorte van een eerder kind
zich in een verder verleden kan hebben voorgedaan dan de waarnemingsperiode
van dit onderzoek bestrijkt.

Het feit dat relatief weinig partners geheel afhaken, zegt nog weinig over de hoogte
van hun bijdrage aan het huishoudensinkomen. In figuur 5.1 wordt daarover infor-
matie verschaft wat betreft de geboorte van het eerste kind.
Bij de geboorte van een eerste kind doet zich de volgende situatie voor. Bij huis-
houdens waarvan de partner actief was en bleef, is het gemiddelde inkomen
nagenoeg stabiel (-300 gulden per jaar). Weliswaar daalde het inkomen van de
partner met ruim 4.400 gulden per jaar (een verlies van 17% als gevolg van het
geringere aantal uren betaalde arbeid), maar dit verlies werd nagenoeg volledig
goedgemaakt door andere inkomensmutaties (kinderbijslag ter waarde van
ongeveer 1.100 gulden en inkomensverbetering van de hoofdkostwinner). Bij
huishoudens waarvan de partner eerst actief was maar stopte met werken, daalde
het gemiddelde inkomen van het huishouden met ruim 8.300 gulden (-17%). Het
partnerinkomen daalde uiteraard veel sterker (met 14.700 gulden, ofwel 70,3%),
maar dit werd deels gecompenseerd door kinderbijslag, door inkomensverbetering
van de hoofdkostwinner en door gunstiger belasting- en premietarieven die
verbonden zijn aan het eenverdienerschap. Dat niet-actieve partners gemiddeld nog
een inkomen hebben, is veelal toe te schrijven aan het feit dat zij gedurende een
deel van het jaar waarin zij zich terugtrokken, nog wel actief waren. Huishoudens
waarvan de niet-actieve partner juist in deze periode de arbeidsmarkt betrad,
gingen er ruim 10.000 gulden op vooruit (+24%); zoals hiervoor bleek, is dat geen
onbeduidende groep. Dit bedrag kwam vrijwel geheel voor rekening van het nieuwe
partnerinkomen (+9.300 gulden) en de kinderbijslag. Huishoudens met een
niet-actieve partner die deze status behield, gingen er in inkomen ruim 12% op
vooruit (+4.200 gulden). Deze inkomensgroei moet vooral worden toegeschreven
aan een vrij aanzienlijke verbetering bij het hoofd, omdat het gemiddelde
partnerinkomen (bijverdiensten) met 1.600 gulden is afgenomen.
Voor alle huishoudens tezamen in deze groep met eerstgeborenen valt een beschei-
den daling van het gemiddelde inkomen (-1,3%) waar te nemen. Het gemiddelde
partnerinkomen nam met ruim 22% af (-5.100 gulden), maar dat werd vrijwel
gecompenseerd door de kinderbijslag en de inkomensverbetering van de hoofdkost-
winner. De daling van het gemiddelde partnerinkomen was bovendien niet groot:
tegenover de sterke daling bij de groep met actieve partners die inactief werden
(14.700 gulden achteruitgang), stond een verdubbeling van het partnerinkomen
(+9.300 gulden) bij de groep met niet-actieve partners die de arbeidsmarkt
betraden. De eerste groep omvatte 37.000 huishoudens, de tweede groep ruim
10.000.
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Figuur 5.1 Besteedbaar inkomen van het huishouden in de periode dat een eerste kind werd
geboren naar participatie van de partner op de arbeidsmarkt
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Figuur 5.1 beperkt zich tot bevindingen bij de geboorte van een eerste kind. De
financiële gebeurtenissen rond de geboorte van verdere kinderen zijn eveneens
onderzocht en worden hierna kort geverbaliseerd.
De gevolgen van de komst van het tweede kind bleken minder ingrijpend voor het
gezinsinkomen Per saldo ging het inkomen in huishoudens waar een tweede kind
werd geboren er zelfs 3,9% op vooruit. De netto-inkomensverbetering van het
hoofd en de (voor een deel van de in deze periode geboren kinderen nog progres-
sieve) kinderbijslag compenseerden de beperkte inkomensachteruitgang van de
partner (-1.900 gulden, of -16%). Bij de actief geblevenen was er een geringe
vooruitgang (+1.000 gulden, ofwel 2%): het partnerinkomen daalde gemiddeld met
7% (1.300 gulden), maar deze daling werd door kinderbijslag en overige inkomens-
verbeteringen ruimschoots gecompenseerd. Bij de huishoudens met inactief
geworden partners daalde het huishoudensinkomen met 7% (-3.300 gulden); het
partnerinkomen daalde met 70%; in guldens was de achteruitgang bij het tweede
kind (-9.300 gulden) geringer dan bij het eerste. Huishoudens met actief geworden
partners gaan er minder op vooruit dan bij het eerste kind; de arbeidsdeelname van
de partner levert slechts 2.100 gulden extra op. Het kleine aantal waarnemingen
laat op dit punt echter geen stellige uitspraken toe.

Bij verdere gezinsuitbreiding, met een derde kind of een kind met een nog hoger
geboortenummer, was de inkomensontwikkeling in de beschouwde periode nog
gunstiger. Deze gezinnen zagen hun inkomen tussen 1993 en 1995 met 5,3%
stijgen. Slechts in de subgroep waar een partner zich terugtrok van de arbeidsmarkt
was een zeer geringe inkomensdaling waarneembaar. De dalende partnerinkomens
hadden op het huishoudensinkomen in deze groep weinig effect, omdat zij om te
beginnen al niet hoog waren. De inkomensgroei die het hoofd van het huishouden
doormaakte en de kinderbijslag boden overcompensatie. Bovendien waren er in
deze groep relatief veel herintredende partners (zie nogmaals tabel 5.7) die wel
vooruitgang boekten.

Al met al laat zich vaststellen dat de geboorte van kinderen op huishoudensniveau
geen dramatische gevolgen heeft voor de inkomenspositie. Natuurlijke heeft deze
constatering betrekking op een gemiddelde. In de subgroep van huishoudens waar
de partner stopte met werken was, vooral bij de geboorte van het eerste kind, sprake
van een niet onaanzienlijke achteruitgang van het huishoudensinkomen. Het ging
om een teruggang met bijna 17%. Deze subgroep omvatte echter slechts ruim 14%
van alle huishoudens die hun eerste kind kregen. De gemiddelde partnerinkomens
dalen bij gezinsuitbreiding in grotere mate en uiteraard vooral bij die partners die
stoppen met werken. De netto-inkomensverbetering die het hoofd tezelfdertijd
realiseert en de kinderbijslag bieden in het algemeen compensatie voor het door de
partner geleden inkomensverlies. 

Het hier verslagen onderzoek heeft zijn beperkingen. Het laat zien in welke mate
huishoudens in een tweejaarsperiode tussen 1993 en 1995 uitbreiding ondergingen
door de geboorte van kinderen, en welke inkomensontwikkeling diezelfde huishou-
dens in dezelfde periode doormaakten. Het gaat formeel slechts om coïncidenties. 
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Dat er tussen beide typen waarnemingen een causale relatie bestaat, mag echter
voor het gros van de gevallen wel worden aangenomen. Wat evenwel niet bekend
is, is het precieze tijdstip van de gezinsuitbreiding binnen de beschouwde periode.
In een aantal gevallen zullen geboorten aan het einde van de periode hebben
plaatsgevonden en heeft een eventueel inkomensverlies nog niet de kans gehad zich
te manifesteren: de partner geniet bijvoorbeeld nog zwangerschapsverlof. Ook laat
het onderzoek niet zien hoe de inkomensontwikkeling van deze huishoudens zou
zijn geweest als er geen kinderen waren geboren. In dat geval zouden partners
waarschijnlijk allen zijn blijven participeren op de arbeidsmarkt, zouden zij niet
bezuinigd hebben op het aantal gewerkte uren en zouden zij wellicht een grotere
kans op promotie hebben gemaakt. De resultaten van het onderzoek laten slechts
zien dat huishoudens in de periode dat kinderen worden geboren, doorgaans geen
grote inkomensverliezen lijden en er in veel gevallen zelfs op vooruitgaan in
inkomen. De opportunity costs van het krijgen van kinderen worden op deze wijze
echter niet in beeld gebracht.

Ten overvloede zij er nog eens op gewezen dat de inkomensontwikkeling slechts
een deel van het verhaal is. Gezinsuitbreiding gaat gepaard met kosten. De koop-
krachtontwikkeling van de gezinnen waar kinderen worden geboren, blijft dus
achter bij de inkomensontwikkeling. Zie daarvoor nogmaals tabel 5.6.

5.4 Inkomensoverdrachten aan huishoudens met kinderen

Dit hoofdstuk hield zich tot dusver bezig met het besteedbare inkomen van
huishoudens. Deze inkomens zijn al in aanzienlijke mate het resultaat van
overdrachten die verlopen via de sociale zekerheid en de belastingen, dus via
collectieve sector. Het zou mogelijk zijn deze overdrachten toe te rekenen aan de
verschillende huishoudenstypen die in dit hoofdstuk worden onderscheiden, maar
een dergelijke exercitie is hier niet ondernomen. Het besteedbare inkomen vormt
het uitgangspunt, want daarvan moeten gezinnen hun kinderen onderhouden.
Alleen op de kinderbijslag wordt in een volgende paragraaf nader ingegaan.
Weliswaar is de kinderbijslag evenzeer als andere uitkeringen onderdeel van het
besteedbare inkomen van de vergeleken huishoudens, maar door zijn expliciet op
de aanwezigheid van kinderen gerichte opzet, is enig afzonderlijk commentaar in
verband met deze regeling op zijn plaats.

Er zijn echter vele andere financiële overdrachten aan huishoudens die eveneens
via de collectieve sector verlopen en die buiten het besteedbare inkomen vallen. Zo
subsidieert de overheid het gebruik van een groot aantal goederen en diensten, en
het <profijt' dat huishoudens ondervinden doordat zij niet de volle prijs daarvoor
hoeven te betalen, kan aan deze huishoudens worden toegerekend als ware dit een
vorm van inkomen. In de berekeningen van het SCP naar de verdeling van het
zogeheten tertiaire inkomen van huishoudens gebeurt dat ook regelmatig. De meest
recente van deze berekeningen (Pommer en Ruitenberg 1994) ligt ten grondslag
aan tabel 5.8. Het profijt van de overheid wordt daarin voor het jaar 1991 toege-
rekend aan naar samenstelling onderscheiden huishoudens. De huishoudens-
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indeling wijkt af van de indeling die in vorige tabellen werd gebruikt, omdat bij de
toerekening van voorzieningengebruik leeftijd een belangrijke rol speelt. De
subsidies zijn verdeeld naar de beleidsterreinen waarop zij betrekking hebben:
volkshuisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, cultuur/recreatie, dienstverlening en
openbaar vervoer.
Het is daarbij van belang om te vermelden dat thuiswonende kinderen van 18 jaar
en ouder en alle studenten van 18 jaar en ouder, uitwonend dan wel thuiswonend
(met hun voorzieningengebruik) in deze berekening buiten beschouwing zijn
gelaten. Wel zijn de onderwijsuitgaven ten behoeve van deze studenten in de
berekening opgenomen; zij zijn echter niet aan de studerenden zelf, maar aan het
ouderlijk huishouden toegerekend. Dit verklaart het relatief grote aandeel van de
onderwijsuitgaven dat terecht komt bij <paren zonder kinderen'. Het gaat daarbij om
ouders van studerenden die al dan niet bij hun ouders wonen. 

Voor de gezondheidszorg is niet uitgegaan van het feitelijk gebruik van zorgvoor-
zieningen, maar van de verzekerde waarde van mogelijke ziektekosten. Het profijt
van de overheid bij ziekenfondsverzekerden is gedefinieerd als het verschil tussen
een hypothetische particuliere premie en de feitelijk betaalde ziekenfondspremie. 
Tegenover het gebruik van gesubsidieerde voorzieningen staat de belasting die
moet worden opgebracht voor het gebruik van goederen en diensten. Hier gaat het
dus om een inkomensstroom in omgekeerde richting, te weten van huishoudens
naar de overheid. Het profijt dat huishoudens uiteindelijk genieten, is een saldo-
bedrag zoals weergegeven in de voorlaatste rij van tabel 5.8.

Terwijl het profijt van subsidies voor alle huishoudens gemiddeld ruim 8.000
gulden bedroeg, was het profijt voor huishoudens met kinderen hoger: het lag in
1991 gemiddeld in de buurt van de 15.000 gulden per jaar, afhankelijk van het
gezinstype. Dit voordeel ontstaat vooral door het gebruik van onderwijsvoorzienin-
gen. Voorts komen de overheidsuitgaven voor cultuur en recreatie eveneens in
belangrijke mate ten goede aan huishoudens met kinderen. Dit komt vooral door
het relatief intensieve gebruik van sportaccommodaties, club- en buurthuizen,
openbare bibliotheken en kunstzinnige vorming. Ook bij de gezondheidszorg
komen huishoudens met kinderen er naar verhouding goed af als zij worden
vergeleken met niet-bejaarde alleenstaanden en huishoudens zonder kinderen. Dit
is in belangrijke mate toe te schrijven aan de gunstige regeling voor meeverze-
kering van kinderen in het ziekenfonds, waarvoor geen extra premie verschuldigd
is. Voorts voorziet het kruiswerk in preventieve zorg voor gezinnen met jonge
kinderen.
Het openbaar vervoer kent een redelijk gespreid profijt. Op grond van de huis-
houdensomvang zou men wellicht een groter profijt van huishoudens met kinderen
verwachten, maar het beeld is eerder omgekeerd: een gemiddeld iets lager profijt
voor huishoudens met kinderen. Hier speelt het gemiddeld hogere inkomen en het
hogere autobezit bij gezinnen met kinderen een rol. Bij voorzieningen op het ge-
bied van de volkshuisvesting is het profijt van de overheid redelijk over de verschil-
lende huishoudenstypen gespreid: ouderen, alleenstaanden en eenoudergezinnen
hebben relatief veel voordeel van subsidies voor huurwoningen, paren met en
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Tabel 5.8 Gebonden overheidsuitgaven en -inkomsten naar type huishouden, 1991 (guldens per huishouden)

bejaarden alleen- eenouder- r er s rs totaal
eenverdiene eenverdien tweeverdiener tweeverdiene

alleen- (echt) staande gezin zonder met zonder met

staande paar kinderen kinderen kinderen kinderen

volkshuisvesting 1.810 1.770 1.940 2.720 1.760 2.200 2.010 2.170 1.990a

onderwijs 310 250 1.140 9.230 4.030 10.450 2.200 9.630 4.000b

gezondheidszorg 2.250 3.480 -380 990 480 1.230 -720 440 720c

cultuur en recreatie 170 320 300 730 380 1.030 490 1.160 540d

dienstverlening 1.150 600 210 500 190 390 100 490 410e

openbaar vervoer 340 400 510 270 320 300 470 360 400f

totaal
overheidsuitgaven 6.030 6.830 3.730 14.450 7.170 15.590 4.550 14.240 8.050
gebonden
belastingen  3.260 5.650 4.330 4.480 5.930 6.900 8.360 8.260 6.030g

saldo t.g.v.
huishoudens 2.770 1.180 -600 9.970 1.240 8.690 -3.810 5.980 2.020
in % van het
besteedbare inkomen 12,7 3,1 -2,0 33,0 3,0 18,3 -6,0 9,3 4,7

Individuele huursubsidie, objectsubsidie huurwoningen, geldelijke steun eigen woning, huurwaardevoordeel.a

Dagonderwijs, partieel onderwijs, studiefinanciering, tegemoetkoming studiekosten, kinderbijslag 16-17-jarigen.b

Voordeel ziekenfondsverzekering, saldo wettelijke bijdragen, kruiswerk, ambulante geestelijke zorg.c

Sportaccommodaties, openluchtrecreatie, club- en buurthuizen, openbare bibliotheken, kunstzinnige vorming, uitvoerended

kunst, musea.
Maatschappelijk werk, gezinsverzorging, kinderopvang, bejaardenwerk, rechtshulp.e

Trein, bus, tram en metro.f

BTW, motorrijtuigenbelasting, onroerende-zaakbelasting, overdrachtsbelasting, invoerrechten, accijnzen, energieheffing.g

Bron: SCP (AVO'91; exclusief thuiswonende kinderen en studenten van 18 jaar en ouder) 
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zonder kinderen van subsidies voor eigen woningen. Bij dienstverlening domineert
de gezinsverzorging, hetgeen het hoge profijt van (alleenstaande) 65-plussers
verklaart. De kinderopvang komt weliswaar huishoudens met kinderen ten goede,
maar dit is een relatief kleine overheidsvoorziening ten bedrage van 320 miljoen
gulden. De kinderopvang komt vooral ten goede aan tweeverdieners met kinderen
(280 gulden per huishouden in 1991). In 1996 ligt het totale bedrag dat de overheid
besteedt aan kinderopvang overigens reeds hoger, namelijk op 450 miljoen gulden.
De aanzienlijke uitbreiding van het aantal plaatsen in de kinderopvang in de
tussenliggende jaren komt overigens grotendeels voor rekening van bedrijven.
Gezinnen met kinderen ontvangen niet alleen meer subsidie, zij betalen ook meer
aan het gebruik van aan goederen gebonden belastingen. Dat komt omdat zij, door
hun gemiddeld grotere huishoudensomvang en hun gemiddeld hogere inkomen,
meer consumeren. Het nettoprofijt van de overheid ligt voor alle huishoudens, maar
vooral voor gezinnen met kinderen, dus lager dan het brutoprofijt.

De bedragen in tabel 5.8 zijn voor een aanzienlijk deel te beschouwen als neven-
effect van een algemeen voorzieningenbeleid dat niet speciaal op gezinnen met
kinderen of welke huishoudensvorm dan ook is gericht. Dat geldt echter niet voor
het onderwijsbeleid, dat expliciet tot taak heeft een deel van de opvoeding van
kinderen te verzorgen en te bekostigen. Het gaat daarbij, zoals tabel 5.8 laat zien,
om een substantieel bedrag, dat ook grotendeels terechtkomt bij gezinnen met
kinderen, zij het dat in dit geval ook meerderjarige studenten als kind tellen.
Verder kan, zoals gezegd, ook het feit dat kinderen in het ziekenfonds van hun
ouders gratis zijn meeverzekerd als een tegemoetkoming in de opvoedingskosten
worden beschouwd. Sommige overige posten hebben ook expliciet met kinderen te
maken, maar daarbij gaat het om veel kleinere bedragen. 

5.5 Kinderbijslag

De kinderbijslag maakt onderdeel uit van het besteedbare inkomen van huishou-
dens en is dus in de vergelijking van financiële posities reeds verwerkt. Aangezien
het hier een uitkering betreft met een totaal beslag van 6,5 miljard gulden per jaar
(1995) die uitdrukkelijk verbonden is met de aanwezigheid van kinderen in een
gezin, wordt aan het onderwerp toch een kleine aparte beschouwing gewijd.
De bedoeling van de kinderbijslag, vastgelegd in de Algemene kinderbijslagwet
(AKW) is niet om ouders die kinderen te verzorgen hebben daarvoor een kosten-
dekkende uitkering te geven, maar om ze enigszins te ontlasten. Ouders worden
verondersteld zelf bij te dragen en doen dit in feite ook in ruime mate. Een
kostendekkende uitkering is alleen daarom al niet voor de hand liggend, omdat de
uitgaven die ouders ten behoeve van hun kinderen doen, sterk variëren met de
hoogte van het inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe meer aan de kinderen wordt
besteed. Kennelijk ligt er in deze uitgaven een discretionair element.
De AKW kent zoals de meeste sociale-zekerheidsregelingen een zeer verfijnde
uitvoeringspraktijk, waarbij gedifferentieerd wordt naar tal van weinig voorkomen-
de situaties. Voor de meest gangbare situaties zijn de bedragen gegeven in tabel 5.9
en wel voor het jaar dat het huidige kabinet aantrad en voor het meest recente jaar.
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Tabel 5.9 Kinderbijslagbedragen, 1994 en 1997 (guldens per jaar)

1994 1997
0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar

1e kind 1.120 1.600 2.075 1.200 1.450 1.710
2e kind 1.515 2.165 2.815 1.200 1.450 1.710
3e kind 1.515 2.165 2.815 1.200 1.450 1.710

Bron: NGR (1994); Sociaal memo 2 (1997)

Uit tabel 5.9 wordt duidelijk dat de progressie van de bedragen naar het aantal kin-
deren in het gezin is afgeschaft. Tezelfdertijd werd de leeftijdsstaffelling minder
steil gemaakt. De resulterende bedragen zijn voor veruit de meeste gezinnen lager
geworden. Omdat een overgangsregeling geldt voor kinderen geboren vóór 1995, is
de overgang echter minder abrupt dan zij lijkt. Op termijn betekenen de wijzigin-
gen in de regeling echter een niet te verwaarlozen inkomensachteruitgang voor
gezinnen met kinderen. Zou de nieuwe systematiek in één keer zijn beslag krijgen,
dan zouden gezinnen met kinderen er gemiddeld ruim 900 gulden per jaar op
achteruitgaan; voor grotere gezinnen zou deze achteruitgang sterker zijn, vooral bij
de aanwezigheid van oudere kinderen (SCP 1996: 153). 

In welke mate de kinderbijslag tegemoetkomt aan de feitelijke uitgaven die ouders
ten behoeve van hun kinderen doen, kan empirisch worden vastgesteld. Daartoe
worden de eerdergenoemde equivalentiefactoren (tabel 5.3) toegepast op het
AVO'95, een survey waarin ook het besteedbare inkomen van het huishouden en de
genoten kinderbijslag bekend zijn. De gemiddelde dekkingsgraad van de kinder-
bijslag ten opzichte van de feitelijke kosten van kinderen bedraagt in 1995 26%.
Deze dekkingsgraad neemt toe met het aantal kinderen en zij neemt af met het
inkomen. In de huishoudens die behoren tot de onderste 25% van de inkomens-
verdeling bedraagt de dekking 41%, in de huishoudens die behoren tot de bovenste
25% is dat nog slechts 17%. Dit verloop is een weerspiegeling van het feit dat er
meer aan kinderen wordt uitgegeven naarmate het gezinsinkomen hoger is. 

Bezuiniging op de kinderbijslag ontmoet niet overal waardering. De Nederlandse
Gezinsraad (NGR) bepleit juist een hogere kinderbijslag, vanuit het standpunt dat
gezinnen die moeten rondkomen van een loon of uitkering op minimumniveau door
de aanwezigheid van kinderen onder het koopkrachtniveau zakken dat voor een
huishouden zonder kinderen blijkbaar als sociaal minimum geldt. De kinderbijslag
dekt immers niet de feitelijke kosten van kinderen. De NGR bepleit daarom een
kinderbijslag die, althans op het niveau van het minimuminkomen, wél kosten-
dekkend is. Dit zou volgens de NGR echter meer dan een verdubbeling van de
huidige uitkeringsbedragen impliceren en er zouden voornamelijk gezinnen van
profiteren wier inkomen boven het minimum ligt. Slechts een uitkering die zou
dalen met de stijging van het inkomen zou hiervoor weer soelaas bieden. Een
inkomensafhankelijke kinderbijslag zou echter, los van uitvoeringsproblemen,
knagen aan het principe achter de kinderbijslag, te weten een vermindering van
koopkrachtongelijkheid tussen huishoudens met kinderen en huishoudens zonder
kinderen (NGR 1994).
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5.6 Samenvatting

De opvoeding van een volgende generatie kost geld en deze kosten komen voor een
groot deel voor rekening van degenen die kinderen hebben. Via de kinderbijslag en
een aantal gesubsidieerde voorzieningen draagt de overheid echter in aanzienlijke
mate bij.

Het gemiddelde inkomen in gezinnen met kinderen is gemiddeld relatief hoog. Met
behulp van het Inkomenspanelonderzoek (IPO) van het CBS laat zich vaststellen
dat gezinnen met kinderen in 1995 gemiddeld ruim 61.000 gulden hadden te beste-
den, terwijl dat bedrag voor alle huishoudens gemiddeld iets minder dan 48.000
gulden bedroeg (af te leiden uit tabel 5.2). Het feit dat het tweeverdienerschap in
gezinnen met kinderen de laatste jaren een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt,
heeft ervoor gezorgd dat de inkomenspositie van gezinnen met kinderen in de loop
van de tijd nog sterker is geworden. Van de tweeoudergezinnen met kinderen heeft
in 1995 reeds 70% twee verdieners, hetgeen bijna evenveel is als bij de paren
zonder kinderen (af te leiden uit tabel 5.1). Eenoudergezinnen verkeren in een veel
minder gunstige positie en zijn ook duidelijk bij de inkomensontwikkeling
achtergebleven.

Gezinnen met kinderen kunnen dus in het algemeen financieel wel wat aan, maar
zij staan ook voor hogere uitgaven. Hun koopkracht wordt door de zorg voor kin-
deren beperkt. Om de koopkracht van de verschillende huishoudenstypen vergelijk-
baar te maken, zijn de inkomens van de verschillende huishoudens gestandaardi-
seerd naar de situatie van een alleenstaande (tabellen 5.3 en 5.4). De positie van
gezinnen met kinderen is dan minder gunstig. Hun koopkracht ligt in de buurt van
het gemiddelde voor alle huishoudens en duidelijk onder het niveau van de paren
zonder kinderen. Van de gezinnen met kinderen blijven de gezinnen met drie of
meer kinderen achter, zowel naar actuele koopkracht als naar de ontwikkeling
daarvan in de tijd. Ook eenoudergezinnen komen er in de koopkrachtvergelijking
relatief slecht van af. Tabel 5.10, afgeleid van tabel 5.4, biedt op deze plaats nog
eens een overzicht.

Tot zover werd een vergelijking getrokken tussen groepen van huishoudens op
bepaalde tijdstippen. Deze vergelijking geeft geen inzicht in de gevolgen van
gebeurtenissen op het niveau van het individuele huishouden. Wat zijn bijvoorbeeld
de inkomensgevolgen van de geboorte van een kind? Het reeds genoemde IPO
maakt het mogelijk dergelijke gevolgen te traceren. In tabel 5.11 is dat gebeurd.
Uitgebreidere informatie van deze aard is opgenomen in tabel 5.6.
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Tabel 5.10 Gestandaardiseerd gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens met een hoofd
van 18-64 jaar, 1977-1995 (indexcijfers, eenpersoonshuishouden in 1977 = 100)

1977 1985 1990 1995

eenpersoonshuishouden 100 90 100 99
eenoudergezin 105 86 99 93
paar zonder kinderen

eenverdiener 115 107 124 125
tweeverdieners 147 134 163 166

tweeoudergezin met 1 of 2
kinderen

eenverdiener
tweeverdieners

tweeouderzin met 3 of meer
kinderen

eenverdiener
tweeverdieners 

103 95 116 116

120 112 135 137

108 96 112 106

120 110 125 120

alle huishoudens 113 103 122 123
Bron: CBS (IPO)

 
Tabel 5.11 Inkomens- en koopkrachtmutaties bij veranderingen in huishoudenskenmerken over
de periode 1993-1995 (in procenten)

inkomensmutatie koopkrachtmutatie
van paar zonder kinderen naar paar met 1 kind -1,9 -18,4
van paar met 1 kind naar paar met 2 kinderen 3,9 -5,5
van paar met 2 kinderen naar paar met 3 kinderen 5,3 -4,5

Bron: CBS (IPO)

In de periode waarin het eerste kind wordt geboren, daalt het besteedbare huis-
houdensinkomen met 1,9%. In de periode dat het tweede kind wordt geboren stijgt
dit inkomen met 3,9%, terwijl in de periode dat een volgend kind wordt geboren,
een stijging van 5,3% valt waar te nemen. Deze nogal milde gevolgen van de
gezinsuitbreiding stroken wellicht niet met de verwachtingen, maar zijn wel
verklaarbaar. Vrouwen trekken zich de laatste jaren minder massaal terug uit de
betaalde arbeid (tabel 5.7). Voorts ziet de hoofdkostwinner intussen zijn inkomen
vaak toenemen (door anciënniteit, promotie e.d.) en ten slotte heeft de kinderbijslag
een compenserend effect.
Al met al laat zich vaststellen dat de geboorte van kinderen op huishoudensniveau
geen dramatische gevolgen heeft voor de inkomenspositie. Natuurlijk heeft deze
constatering betrekking op een gemiddelde. In de subgroep van huishoudens waar
de partner stopte met werken was, vooral bij de geboorte van het eerste kind, sprake
van een niet onaanzienlijke achteruitgang in het huishoudensinkomen. Het ging om
een teruggang van bijna 17%. Deze subgroep omvatte echter slechts ruim 14% van
alle huishoudens die hun eerste kind kregen.
Als met de gestegen bestaanskosten rekening wordt gehouden, heeft de komst van
vooral het eerste kind wel een gevoelig effect. De koopkracht van een dergelijk
gezin daalt met 18,4%. Ook bij volgende geboorten loopt de koopkracht terug, zij
het in mindere mate.



157

De opportunity costs van een eventueel door moeders gemiste carrière zijn bij dit
alles niet verdisconteerd. Het zou een apart onderzoek vergen daarvan een schatting
te maken. Deze kosten zijn bovendien gevoelig voor veranderende
participatiepatronen van vrouwen.

Behalve de ouders draagt ook de overheid bij in de opvoedingskosten van kinderen.
Het onderwijs en de gratis meeverzekering van kinderen in het ziekenfonds van
hun ouders vormen de voornaamste bijdragen. Als alle subsidies van de overheid
worden toegerekend aan huishoudens van verschillend type, zoals in tabel 5.8
gebeurt, blijkt dat gezinnen met kinderen hier meer van profiteren dan overige
huishoudens.

De kinderbijslag is onderdeel van het besteedbare inkomen dat in dit hoofdstuk
centraal stond bij de vergelijking tussen huishoudens. Omdat het daarbij gaat om
een exclusief op de aanwezigheid van kinderen gerichte overheidsuitkering, heeft
de regeling aparte aandacht gekregen (zie § 5.5). 
De kinderbijslag is niet bedoeld om de opvoedingskosten geheel te compenseren. In
feite dekt de regeling gemiddeld slechts 26% van de door de ouders gemaakte
kosten. Het percentage neemt af bij toenemend inkomen van de ouders. In het
onderste kwart van de inkomensverdeling is de dekkingsgraad 41%. Dat betekent
dat paren wier inkomen op het sociale-minimumniveau ligt door de aanwezigheid
van kinderen, een onder dit minimumniveau liggend bestaan lijden. Dit probleem
is van verschillende kanten gesignaleerd en er zijn dan ook verschillende oplossin-
gen gesuggereerd die elk weer hun eigen kosten hebben. De overheid heeft de
systematiek van de kinderbijslag niet ingrijpend willen herzien. De voornaamste
recente wijziging ligt in de opheffing van de progressie van het bedrag met het
kindertal. Het gevolg hiervan is dat het totale uitgekeerde bedrag is verminderd.



158

Literatuur

CBS (1997)
Centraal Bureau voor de Statistiek. Sociale zekerheid. In: Sociaal-economische maandstatistiek (1997)
2 (48 e.v.).

Cornelius en Wingen (1994)
I. Cornelius en M. Wingen. Oekonomischen problemlagen von Familien in der Bundesrepublik
Deutschland. In: K. De Hoog en J.A.C. van Ophem (red.). Changes in daily life. Wageningen:
Agricultural University, 1994 (173-190).

NGR (1994)
Kostendekkende kinderbijslag. Advies over de invoering van een kostendekkende kinderbijslag op
minimumniveau. Den Haag: Nederlandse Gezinsraad, 1994

Pommer en Ruitenberg (1994)
E. Pommer en L.Ruitenberg. Profijt van de overheid III. De verdeling van gebonden
inkomensoverdrachten in 1991. Rijswijk/Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau/VUGA, 1994
(Cahier 116).

Schiepers et al. (1993)
J.M.P. Schiepers, A.A.M.W. van Gessel-Dabekaussen en A.J. Elking. Equivalentiefactoren volgens de
budgetverdelingsmethode: uitkomsten gebaseerd op de CBS-Budgetonderzoeken 1986-1990. Den
Haag: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/VUGA, 1993.

SCP (1996)
Sociaal en Cultureel Rapport 1996. Rijswijk/Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau/VUGA,
1996.

Sociaal memo 2 (1997)
Sociaal memo 2 1997. Deventer: Kluwer, 1997.



159

6  GEZIN EN SCHOOL: OPVOEDING EN ONDERWIJS

H.M. Bronneman-Helmers

6.1 Inleiding

De school is een organisatie in de omgeving van het gezin waar alle ouders en
kinderen mee te maken krijgen. De Leerplichtwet bepaalt dat elk kind volledig
leerplichtig is vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand
waarin het kind vijf jaar wordt. Die volledige leerplicht duurt twaalf jaar en eindigt
aan het eind van het schooljaar waarin de minderjarige de leeftijd van zestien jaar
heeft bereikt. Vanaf het zestiende levensjaar is er een partiële leerplicht gedurende
een periode van een of twee jaar waarin leerlingen minimaal een of twee dagen
naar school gaan.
Feitelijk gaat het niet om een leerplicht maar om een schoolplicht: het kind moet
worden ingeschreven bij een school en deze ook geregeld bezoeken. Huisonderwijs
komt in Nederland, anders dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, nauwelijks
voor. De school is voor het gezin dus een onontkoombaar instituut.

Gaat het bij scholen en gezinnen om maatschappelijke instituties, bij onderwijs en
opvoeding gaat het om processen: processen van overdracht van kennis, vaardig-
heden en houdingen. Er heeft de afgelopen jaren nogal wat discussie plaatsgevon-
den over de vraag naar het onderscheid tussen onderwijs en opvoeding. De dis-
cussie werd vooral ingegeven door het in 1992 op initiatief van minister Ritzen
gestarte debat over de pedagogische opdracht van het onderwijs. Het is met name
bij de pedagogische functie van het onderwijs dat school en gezin elkaar ontmoe-
ten.

In deze beschouwing over gezin en school wordt voor een eenzijdige benaderings-
wijze gekozen.  Er wordt vanuit het gezin naar de scholen en naar het onderwijs1

gekeken. Hoe ervaren ouders en kinderen anno 1997 het onderwijs? In hoeverre
stuiten ze in hun contacten met het schoolwezen op problemen? Op welke terreinen
raken school en gezin elkaar? Is er sprake van veranderingen in de verantwoor-
delijkheidsverdeling tussen school en gezin? En zo ja, op welke punten doen die
veranderingen zich dan voor? 

De relatie tussen school en gezin, tussen onderwijs en opvoeding, is in de praktijk
natuurlijk geen eenzijdige. Scholen ervaren, meer dan welke andere maatschap-
pelijke organisatie ook, de veranderingen die zich in de samenleving in het
algemeen en in gezinnen in het bijzonder voltrekken. Scholen hebben de afgelopen
jaren te maken gekregen met veranderingen in gezinssituaties en met nieuwe leef-
en opvoedingsstijlen. Door die veranderingen is het huidige onderwijs al in tal van
opzichten niet meer te vergelijken met dat van enige decennia geleden. Ontwikke-
lingen in het onderwijs komen hier, zoals gezegd, echter alleen aan de orde voor-
zover ze vanuit het gezichtspunt van het gezin van belang zijn. 
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In dit hoofdstuk zullen de volgende onderwerpen de revue passeren:
- de schoolkeuze (§ 6.2);
- de betrokkenheid van ouders bij de school en bij het onderwijs (§ 6.3);
- de schooltijden (§ 6.4);
- de kosten van onderwijs (§ 6.5);
- de inhoud van het onderwijs en van het voorzieningenaanbod dat scholen

bieden (§ 6.6);
- enkele maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op onderwijs en

gezin (§ 6.7).
Het hoofdstuk zal worden afgesloten met een samenvatting en met enkele
conclusies (§ 6.8). 

6.2 De schoolkeuze

Het moment van keuze van een basisschool betekent voor de meeste ouders een
hernieuwde kennismaking met het onderwijsbestel. In diverse onderzoeken, onder
andere van het SCP, is vastgesteld dat bij de keuze van een basisschool drie over-
wegingen een rol spelen: de bereikbaarheid van de school, de richting of denomina-
tie van de school en de kwaliteit van de school (Boef-van der Meulen en Herweijer
1992). Voor ouders is het in het algemeen niet zo moeilijk om de afstand tot en de
denominatie van de verschillende scholen in de omgeving vast te stellen. Goede
informatie over de kwaliteit van scholen is daarentegen meestal niet beschikbaar.
Dat komt onder meer doordat kwaliteit een containerbegrip is waarachter vele
kenmerken schuil kunnen gaan. Sommige ouders associëren kwaliteit met een hoog
percentage doorstroom naar havo/vwo, andere ouders letten meer op de pedago-
gische uitgangspunten van de school of op aandacht voor creatieve vakken. De
kwaliteit van het gebouw kan een factor zijn, maar ook de kwaliteit van de over-
blijfmogelijkheid. Bij gebrek aan goede informatie over de kwaliteit wordt de
denominatie van de school nogal eens als indicator voor kwaliteit gebruikt. 

Nederland kent een dicht net van basisscholen. Op 1 januari 1997 waren er
7.135 zelfstandige basisscholen. Sinds de schaalvergrotingsoperatie Toerusting en
bereikbaarheid in 1990 van start ging, zijn er 1.255 basisscholen opgeheven;
135 scholen bleven als nevenvestiging van een andere school bestaan. 
Ondanks de afname van het aantal basisscholen zijn er, blijkens onderzoek uit
1995, nog steeds voldoende keuzemogelijkheden voor ouders (Laemers 1995). De
meeste ouders bleken in 1995 de school te kunnen kiezen die ze het liefst wilden.
Een op de acht ouders (13%) had liever een andere school gewild. Van alle ouders
gaf 9% aan dat de school van hun voorkeur te ver weg lag. 
Ook de voorkeur voor een school van een bepaalde denominatie (bv. openbaar, rk,
of pc) kon door verreweg de meeste ouders worden gehonoreerd; 15% van de
ouders had liever een school van een andere richting gekozen. Ook hier is de
afstand tot de school weer de belangrijkste belemmerende factor. 

Ouders met een hogere opleiding kiezen vaker voor een school die wat verder weg
gelegen is. Zij letten, meer dan lager opgeleide ouders, op de kwaliteit van het
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onderwijs. Ze zoeken een school met een prettig opvoedingsklimaat, een goede
sfeer tussen leerkrachten en leerlingen, met mogelijkheden om invloed op het
beleid van de school uit te oefenen en mogelijkheden om zelf de onderwijskansen
van hun kind te verbeteren door te helpen met het huiswerk (Exitonderzoek
Rotterdam 1996).

Ondanks de schaalvergrotingsoperatie, die vooral in stedelijke gebieden tot veel
fusies heeft geleid, is de reisafstand naar school nog steeds kort. Zo wonen leer-
lingen uit groep 8 van het openbaar onderwijs in Rotterdam gemiddeld op 8
minuten reisafstand van de school; 57% woont zelfs binnen 5 minuten van de
school (Exitonderzoek Rotterdam 1996).

Ouders ondervinden in het algemeen dus weinig belemmeringen bij de keuze van
een basisschool. Er is wel gebrek aan goede en vergelijkbare informatie over de
kwaliteit van de verschillende scholen. 

Uit het eerdergenoemde onderzoek van Laemers blijkt dat ook bij de keuze van een
school voor voortgezet onderwijs door ouders weinig belemmeringen worden
ondervonden. Slechts 6% van de ondervraagde ouders had liever een andere school
voor voortgezet onderwijs gekozen. Ook hier vormt de afstand tot de school de
belangrijkste belemmering. Bijna de helft van de ouders was van mening dat er
ondanks de fusies nog voldoende te kiezen valt; een kwart van de ondervraagde
ouders onderschreef daarentegen de stelling dat je door alle fusies niet echt meer
kunt kiezen. Voor eveneens een kwart maakten de fusies niet veel uit (Laemers
1995).
Er zijn anno 1997 in het voortgezet onderwijs veel minder mogelijkheden om te
kiezen voor een kleine categorale school. Het aantal categorale vbo- en mavo-
scholen nam af van 1.074 in 1990 tot 294 in 1995; het aantal smalle scholen-
gemeenschappen daalde van 626 naar 305. Het aantal brede scholengemeenschap-
pen (vbo, mavo, havo, vwo) nam daarentegen in de periode 1990-1995 toe van
22 tot 233 (OC&W 1996). Veel ouders hebben bezwaar tegen het grootschalige
karakter van een brede scholengemeenschap, terwijl ook het heterogene karakter
van de leerlingenpopulatie niet erg op prijs wordt gesteld.

Bij de keuze van vervolgopleidingen na het voortgezet onderwijs (mbo, hbo en wo)
zijn ouders veel minder betrokken. Jongeren maken die keuze grotendeels zelf-
standig, hetgeen niet wil zeggen dat ouders niet kunnen helpen bij het maken van
een keuze. Vroeger was verder studeren een voorrecht voor kinderen uit hogere
sociale milieus. Of er wordt doorgestudeerd of niet is anno 1997 nauwelijks meer
afhankelijk van het gezinsinkomen.

6.3 De betrokkenheid van ouders bij school en bij onderwijs

Praktisch alle ouders vinden het, blijkens opinieonderzoek, belangrijk dat de
basisschool of de school voor voortgezet onderwijs veel contact met hen onderhoudt
(Bronneman-Helmers 1993). In het algemeen zijn ouders ook redelijk tevreden over
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de mate van inspraak. Door de jaren heen is een meerderheid van de bevolking en
van de ouders van mening dat de inspraak kan blijven zoals die is (SCP 1996: 492). 

Hoe staat het echter met de daadwerkelijke betrokkenheid van ouders? Ouders
kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij de school. In de eerste plaats
door bestuurlijke activiteiten: door deelname aan de medezeggenschapsraad of door
lidmaatschap van het schoolbestuur. In de tweede plaats verrichten ouders vaak
allerlei hand- en spandiensten ten behoeve van de school, zoals hulp bij het leren
lezen, hulp bij het overblijven, of bij festiviteiten als Sinterklaas of Kerst; ook het
meegaan met schoolreisjes, het verzorgen van het documentatiecentrum of het
schenken van koffie bij ouderavonden zijn veelvoorkomende activiteiten. Tijds-
bestedingsonderzoek (TBO) kan enig licht werpen op de deelname aan de ver-
schillende soorten activiteiten. Uit de cijfers blijkt dat in 1995 13% van de vaders
en 14% van de moeders met kinderen op de basisschool deelnam aan bestuurlijke
activiteiten (schoolbestuur, oudercommissie). In het voortgezet onderwijs is er
minder deelname aan bestuurlijke activiteiten door ouders (in 1995: 4% van de
vaders en 5% van de moeders).

Hulp bij activiteiten op de basisschool wordt in 1995 door 23% van de vaders en
58% van de moeders geboden. Een vergelijking met de deelnamecijfers uit 1985
leert dat vaders de afgelopen tien jaar veel actiever zijn geworden. Ook bij hand- en
spandiensten ligt de ouderparticipatie in het voortgezet onderwijs lager (5% van de
vaders en 10% van de moeders in 1995).

Onderzoek naar ouderparticipatie en medezeggenschap biedt wat meer zicht op de
achtergronden van de betrokkenheid van ouders. Uit onderzoek naar de werking
van de nieuwe Wet medezeggenschap onderwijs (WMO), die in 1992 van kracht
werd, kan worden afgeleid dat ouders niet staan te dringen om lid te worden van de
medezeggenschapsraad (Smit en Claessen 1995). De meerderheid van de onder-
vraagde voorzitters/secretarissen van medezeggenschapsraden in het basis-, speci-
aal en voortgezet onderwijs had moeite gehad ouders te vinden. De bestuurlijke
invloed van ouders via de medezeggenschapsraad is bescheiden.

Onderzoek onder schoolbesturen in het bijzonder onderwijs leert dat in 1994 85%
van de besturen die scholen voor basisonderwijs beheren, een of meer ouders als
leden tellen (Van de Venne en Van Wieringen 1995). Bij de bijzondere-schoolbe-
sturen uit het voortgezet of speciaal onderwijs is dit minder vaak het geval (47%).
Openbare scholen worden van gemeentewege bestuurd. In deze schoolbesturen zijn
ouders niet vertegenwoordigd. Het wordt in het openbaar onderwijs echter steeds
gebruikelijker om openbare-schoolbesturen op enige afstand van de gemeente te
plaatsen. De ouderparticipatie in het openbare-schoolbestuur kan daardoor toene-
men.

Ouders brengen hun betrokkenheid bij de school en bij het onderwijs van hun
kinderen niet alleen tot uitdrukking via hulpdiensten aan de school of via bestuur-
lijke activiteiten. Zij kunnen ook gewoon contact opnemen met de leerkracht, hetzij
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uit eigen beweging, hetzij op verzoek van de school (georganiseerde ouderavonden
en tafeltjesavonden, contact op uitnodiging van de docent).
Uit onderzoek naar achtergrondkenmerken van ouders van ruim 7.000 leerlingen in
het basisonderwijs (onderdeel van het PRIMA-cohortonderzoek 1994/'95) komt
naar voren dat het merendeel van de ouders naar eigen zeggen meestal of bijna
altijd naar speciale bijeenkomsten voor ouders (ouderavonden of rapportbesprekin-
gen) gaat (Driessen en Haanstra 1996). Allochtone ouders bezoeken deze bijeen-
komsten beduidend minder. Gemiddeld genomen stappen ouders een- à tweemaal
per jaar op eigen initiatief naar de leerkracht om over hun kind te praten.
Hoogopgeleide ouders doen dat het vaakst. Tussen de verschillende sociale groepen
zijn er weinig verschillen als het gaat om de onderwerpen die aan de orde komen.
Hoger opgeleide ouders praten vaker over leerprestaties en gedrag, lager opgeleide
autochtone ouders vaker over leerproblemen, ruzie en pesten. In het algemeen
zeggen ouders een goed contact te hebben met de leerkracht van hun kind. Dat
geldt veel minder voor de allochtone ouders. Allochtone ouders vinden het in het
algemeen niet hun taak zich met het onderwijs te bemoeien, behalve als er door de
school gemelde problemen zijn. 

De Inspectie van het Onderwijs constateerde in het Onderwijsverslag over het jaar
1995 dat het ouders nog aan voldoende informatie ontbreekt om de dialoog met de
school aan te gaan. Scholen beperken zich in hun informatie vooral tot de orga-
nisatorische zaken. "Het betrekken van ouders bij het beleid van de school, het
accepteren van ouders in een dialoog over de kwaliteit van het onderwijs, is op de
meeste scholen nog geen praktijk" (Inspectie van het onderwijs 1996: 39). 

6.4 Tijd voor onderwijs

Schooltijden zijn in tweeërlei opzicht van belang voor gezinnen. Voor de ouders
heeft de school de functie van kinderopvang, waarvan zij ten behoeve van hun werk
en hun overige bezigheden kunnen profiteren. Daar staat tegenover dat de aan-
wezigheidsplicht van leerlingen op school de ouders in hun gezinsvakanties
beperkt.
Daarnaast is ook de verhouding tussen de onderwijstijd op school en de leertijd van
kinderen thuis (= huiswerk) een belangrijk gegeven. Hier is de verantwoordelijk-
heidsverdeling tussen school en gezin aan de orde. Hoeveel moet er op school
worden geleerd en hoeveel thuis? 

6.4.1 Schooltijden en werktijden

De openstellingstijd van scholen is meestal korter dan de gemiddelde werktijd. De
schooltijden zijn sinds het begin van de eeuw bovendien nauwelijks veranderd.2

Wel is in de jaren tachtig, als antwoord op de opvangvraag van ouders, aan
basisscholen de verplichting opgelegd om overblijfgelegenheid aan te bieden. Een
deel van de scholen is destijds overgeschakeld op een continurooster, met een
kortere overblijftijd en een vroegere sluitingstijd. Recent onderzoek in de stedelijke
regio Eindhoven leert dat in 1996 gemiddeld 24% van de leerlingen gebruikmaakt
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van de overblijfvoorziening. De kwaliteit van de overblijfgelegenheid op scholen
(in het onderzoek aangeduid als 'tussenschoolse opvang') laat echter te wensen over
(Bruggeman 1997). 

De schoolvakanties zijn veel langer dan de gebruikelijke bedrijfsvakanties: in het
basisonderwijs 12 weken, in het voortgezet onderwijs circa 14 weken, exclusief de,
soms omvangrijke, lesuitval in verband met lerarenvergaderingen, examens en
dergelijke.

Na schooltijd en in de vakanties is er, als gevolg van de groeiende arbeidspartici-
patie van vrouwen, voor een toenemend aantal ouders een opvangprobleem. Naar-
mate er meer ouders werken, neemt bovendien de informele opvanghulp tussen
gezinnen onderling af. Buitenschoolse opvang is nog een schaars fenomeen. In
1995 maakte 17% van de gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd
(4-11 jaar) gebruik van naschoolse kinderopvang; in 4% van de gevallen gaat het
om opvang in de eigen of een andere school, voor het overige wordt gebruik-
gemaakt van oppas thuis (7%), van oppas bij anderen (bv. gastouders; 4%) of van
informele arrangementen (3%). Hoogopgeleide ouders maken veel meer gebruik
van naschoolse opvang dan laagopgeleide moeders (resp. 26% en 10%). Uit het
Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek 1995 kan worden opgemaakt dat bij
eenoudergezinnen het gebruik eveneens hoger ligt dan gemiddeld, namelijk op
21%. 

Sommige scholen bieden extra voorzieningen buiten schooltijd, zoals een verlengde
schooldag, een huiswerkcursus of een zomercursus. In een aantal grote steden zijn
scholen ertoe overgegaan hun openstellingstijd uit te breiden en een breder pakket
aan voorzieningen aan te bieden, bijvoorbeeld vrijetijdsactiviteiten, kinderopvang
en hulpverlening. In Groningen noemen ze die scholen Vensterscholen, in Rotter-
dam Brede scholen. Deze scholen doen niet zozeer vanwege de opvangbehoefte van
ouders aan functieverbreding, als wel om onderwijskundige of sociale overwegin-
gen: meer leertijd voor zwakke leerlingen of compensatie voor lagere participatie in
buitenschoolse activiteiten door kansarme leerlingen. Daarmee begeven de scholen
zich buiten de gebruikelijke schooltijden doelbewust op het terrein van het gezin.
<Gewone' leerlingen van werkende ouders missen dit soort buitenschoolse opvang-
mogelijkheden.  Een toenemend aantal kinderen zit na schooltijd alleen thuis. Een3

ontwikkeling die, als wordt afgegaan op krantenberichten, ouders en samenleving
met zorg vervult.  4

In de zuidelijke grensstreek kiezen Nederlandse ouders nogal eens voor een school
in Vlaanderen, omdat kinderen daar al vanaf twee en een half jaar naar de kleuter-
school gaan en er sprake is van opvang van 8 uur <s morgens tot 5 uur <s middags.
De deelname door nog niet leerplichtige drie-, vier- en vijfjarigen ligt er op onge-
veer 95% (Janssen-Vos en Laevers 1996). 

De laatste tijd worden er in Nederland voorstellen gedaan om de voorschoolse
opvang in peuterspeelzalen institutioneel of bestuurlijk te koppelen aan de school. 
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Nog onlangs adviseerde de Commissie kwalitatieve aspecten van groepsgrootte in
het basisonderwijs om de peuterspeelzaal en de basisschool op termijn als onder-
scheiden voorzieningen onder één bestuur te laten vallen. "Zij moeten minstens in
elkaars nabijheid en zo mogelijk in hetzelfde gebouw worden gehuisvest, teneinde
een grote samenhang in de activiteiten te bewerkstelligen" (commissie-Van Eijnd-
hoven 1996: 133). De commissie deed deze aanbeveling echter met het oog op
preventie van achterstand in de voorschoolse fase. Het opvangbelang van werkende
ouders speelt ook hier, net als bij de eerdergenoemde buitenschoolse activiteiten,
geen rol.
 
Flexibeler arbeidstijden voor werknemers kunnen er enerzijds toe leiden dat ouders
hun werktijd beter kunnen afstemmen op de schooltijden, maar kunnen anderzijds
(bv. bij onregelmatig werken, bij werken in de avonduren of in het weekend) de
spanning tussen arbeidstijd en schooltijd verder doen toenemen. 

6.4.2 Leerplicht en schoolvakanties

Kinderen mogen in Nederland op hun vierde jaar naar de basisschool. De leerplicht
vangt echter pas op vijfjarige leeftijd aan. De meeste autochtone kinderen gaan
meteen na hun vierde verjaardag naar school; kinderen van laagopgeleide autoch-
tone ouders gaan wat later en kinderen van Turkse en Marokkaanse ouders vaak
pas halverwege groep 1 (Overmaat en Ledoux 1996). De leerplicht betekent een
verplichting voor ouders om hun kind in te schrijven en naar school te sturen. Dat
kan nog weleens tot problemen leiden als ouders buiten de reguliere schoolvakan-
ties vakantie moeten of willen opnemen.
Enige tijd geleden zijn de richtlijnen voor ongeoorloofd schoolverzuim rond de
schoolvakanties aangescherpt. Ook het spijbelen wordt op veel scholen krachtiger
bestreden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van
de leerplicht.

Niet alleen de duur van de schoolvakanties, ook de vakantiespreiding kan voor
gezinnen problemen opleveren, zeker als de kinderen naar verschillende scholen
gaan en scholen op verschillende dagen vrijaf geven. Gemeenschappelijke vakan-
tieactiviteiten met kinderen uit andere vakantieregio's kunnen door de vakantie-
spreiding worden bemoeilijkt. Tegenover deze nadelen van vakantiespreiding staat
echter het voordeel van spreiding van drukte in de vakantieperiode. 

6.4.3 Huiswerk

Een terrein waarop school en gezin regelmatig met elkaar geconfronteerd worden is
het huiswerk. Kinderen leren niet alleen op school, maar moeten vaak ook thuis
nog het nodige huiswerk maken. In het basisonderwijs is dat meestal nog geen
groot probleem. Huiswerk is er, anders dan in het voortgezet onderwijs, minder
essentieel voor het onderwijsprogramma. Niettemin blijkt uit recent onderzoek dat
in groep 3 van het basisonderwijs al huiswerk wordt meegegeven, met name aan
zwakke leerlingen om te voorkomen dat zij achterop raken (Overmaat en Ledoux
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1996). In groep 7 is het gebruikelijk huiswerk aan de hele groep mee te geven. In
het voortgezet onderwijs vormt het huiswerk een belangrijk onderdeel van de totale
leertijd. In 1996 werd door scholieren gemiddeld 6,2 uur per week aan huiswerk
besteed bij een gemiddelde van 27,3 lesuren (jongens 5,6 uur, meisjes 6,9 uur).
Vwo-leerlingen waren in dat jaar gemiddeld 8,4 uur per week bezig met huiswerk,
leerlingen uit het vbo echter maar 4,2 uur (Scholierenonderzoek 1996).

Uit het Tijdsbestedingsonderzoek 1995 kan worden afgeleid in hoeverre ouders
helpen bij het huiswerk en hoeveel tijd zij daar dan aan besteden. Van de ouders
met kinderen in de basisschoolleeftijd (6-12 jaar) helpt 39% met huiswerk.
Moeders bieden vaker de helpende hand dan vaders (resp. 53% en 22%).
Gemiddeld besteden deze ouders ruim een uur per week aan hulp bij het huiswerk.
Bij huiswerk in het voortgezet onderwijs wordt door ouders minder geholpen: 16%
van de ouders met een of meer kinderen in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar
biedt hulp bij huiswerk (11% van de vaders en 22% van de moeders). De hulp bij
huiswerk neemt hier wat meer tijd in beslag: gemiddeld bijna anderhalf uur per
week. 

Het huiswerk bevindt zich in de grijze zone tussen gezin en school: de school
verwacht een bepaalde inspanning van de leerling buiten schooltijd, de ouders
voelen zich veelal verantwoordelijk erop toe te zien dat die inspanning ook
daadwerkelijk wordt geleverd. Dat kan in gezinnen tot de nodige spanningen
leiden. 
Een deel van de ouders is niet in staat om kinderen bij hun huiswerk te helpen.
Allochtone ouders kunnen door hun gebrekkige kennis van de Nederlandse taal en
hun lage opleidingsniveau vaak geen steun bieden. Hoe verder kinderen in hun
schoolloopbaan vorderen, hoe moeilijker het voor ouders wordt om te helpen bij het
huiswerk. In sommige gezinnen is het nemen van bijles een (nogal kostbare)
oplossing.
Sommige scholen voor voortgezet onderwijs bieden enig soelaas door huiswerk-
begeleiding op school aan te bieden of door het huiswerk in het eerste leerjaar in
het schoolprogramma te integreren. Hierdoor hopen scholen niet alleen tot betere
schoolprestaties te komen, maar ook de aantrekkelijkheid van de school voor
nieuwe leerlingen te vergroten.

6.5 Kosten van onderwijs

De kosten die de opvoeding van kinderen met zich meebrengt zijn in hoofdstuk 5 al
besproken. Hier wordt nog kort ingegaan op de specifieke kosten die gepaard gaan
met het volgen van onderwijs. Zoals in hoofdstuk 5 werd geconstateerd, vormen de
uitgaven van huishoudens aan onderwijs maar een deel van de kosten. Een veel
groter deel komt voor rekening van de overheid.
Aan de kosten die ouders moeten maken voor het onderwijs van hun kinderen is in
het Sociaal en Cultureel Rapport 1996 een uitvoerige paragraaf gewijd (SCP 1996:
288-306). De belangrijkste bevindingen zullen hier nog eens kort worden aange-
stipt. 
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6.5.1 Kosten van onderwijs voor leerplichtige leerlingen

Uit budgetonderzoek van het CBS kan worden afgeleid dat gezinnen met een
jongste kind in de leeftijdsklasse van 6-11 jaar in 1993 gemiddeld 1.635 gulden
uitgaven aan opleiding (2,8% van de totale bestedingen van die gezinnen). Daarin
zitten de vrijwillige ouderbijdragen, maar ook andere kosten, bijvoorbeeld voor
buitenschoolse lessen (bv. muziek- en balletlessen). Gezinnen met een jongste kind
in de leeftijdsklasse van 12-17 jaar gaven in 1993 2.462 gulden aan onderwijs en
opleiding uit (4% van hun totale bestedingen). De kosten van onderwijs leggen dus,
gemiddeld gesproken, maar een beperkt beslag op het gezinsbudget. 
Voor leerplichtige kinderen behoeven ouders geen lesgeld aan de overheid te
betalen. Wel vragen bijna alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs aan
ouders een zogeheten vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van die bijdrage kan
sterk verschillen: in het basisonderwijs variëren de bedragen gemiddeld tussen de
140 en 360 gulden per jaar; in het voortgezet onderwijs tussen de 250 en een kleine
1.800 gulden per jaar (Inspectie van het onderwijs 1995; Buist en Meesters 1995).
Scholen met een speciale pedagogisch-didactische aanpak (Montessori, Dalton,
Jenaplan, Vrije scholen) vragen in het algemeen de hoogste bijdragen.
In het voortgezet onderwijs komen er naast de vrijwillige ouderbijdrage nog een
paar andere kostenposten bij: schoolboeken en leermiddelen (schriften, mappen,
pennen, potloden, rekenmachines, gymkleding). Het Nibud taxeert de kosten daar-
van gemiddeld op respectievelijk 260 en 180 gulden per jaar. Aan schoolreisjes en
andere uitstapjes wordt gemiddeld zo'n 140 gulden per jaar uitgegeven. Het gaat
hier echter om prijzen van 1990. 

Ook al gaat het over het hele jaar genomen om een beperkte aanslag op het huis-
houdbudget, de uitgaven moeten wel bijna allemaal in een beperkte periode (aan
het begin van het schooljaar) worden gedaan. 

Van overheidswege is er wel veel aandacht voor de hoogte van de vrijwillige ouder-
bijdrage die scholen aan ouders vragen, maar weinig of geen belangstelling voor de
bijkomende kosten van leermiddelen, die door uitgevers en leermiddelenproducen-
ten worden bepaald.  Gezinnen met lagere inkomens kunnen krachtens de Wet5

tegemoetkoming studiekosten (WTS 17-) een tegemoetkoming krijgen in de studie-
kosten.

6.5.2 Kosten van onderwijs voor 16- en 17-jarigen

Als scholieren 16 jaar zijn, komt er een einde aan de leerplicht. Vanaf dat moment
moet er aan de overheid lesgeld worden betaald. In 1996 was dat 1.497 gulden, 8%
meer dan het jaar daarvoor. Daarnaast vragen veel scholen extra bijdragen voor
leermiddelen en diverse onderwijsactiviteiten. De kosten voor schoolboeken en voor
schoolreizen moeten daar nog bij worden opgeteld. Ouders van 16- en 17-jarigen
ontvangen kinderbijslag, net als ouders van jongere kinderen. Ook in deze fase
bestaat er voor gezinnen met lagere inkomens de mogelijkheid van een tegemoet-
koming in de studiekosten. 
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6.5.3 Kosten van onderwijs voor 18-jarigen en ouder

Studenten in het hoger onderwijs betalen geen lesgeld aan de overheid, zoals
scholieren in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, maar collegegeld aan
de instelling waar zij studeren. De afgelopen jaren is het collegegeld aanzienlijk
verhoogd, een ontwikkeling die ook de komende jaren nog zal doorzetten. In 1996
bedroeg het collegegeld 2.250 gulden; in 1999 zal dit 2.750 gulden zijn. Studenten
uit lagere inkomensgroepen worden voor deze verhoging gecompenseerd via de
aanvullende beurs. In gezinnen met hogere inkomens wordt het collegegeld meestal
door de ouders betaald.
Over de uitgaven voor studieboeken is weinig bekend; de hoogte ervan varieert
waarschijnlijk per studierichting. Gezinnen met uitwonende studenten krijgen te
maken met extra kosten voor levensonderhoud: kamerhuur, voeding en dergelijke.
Van alle studenten in het wetenschappelijk onderwijs woont ruim 80% op kamers;
in het hoger beroepsonderwijs is dat bijna 60% en in het middelbaar beroepsonder-
wijs ruim 20% (TK 1996/1997a: 99).

Studenten in het hoger onderwijs worden sinds kort geacht op eigen benen te staan.
Komen ze uit een gezin met een laag inkomen, dan hebben ze recht op een aan-
vullende beurs bovenop de voor alle studenten geldende basisbeurs van 425 gulden
per maand (in 1996). Het beursgedeelte van de studiefinanciering is sinds het begin
van de jaren negentig steeds meer afhankelijk geworden van het ouderlijk inkomen:
de hoogte van de basisbeurs nam af, die van de aanvullende beurs toe. Naast hun
beurs kunnen alle studenten een lening afsluiten om in de studiekosten en de kosten
van levensonderhoud te voorzien. Onder studenten bestaat echter een grote
leenaversie. Veel studenten vullen hun basisbeurs (en eventuele aanvullende beurs)
aan met inkomsten uit betaalde arbeid. In 1994 had 68% van de studenten een
baantje naast de studie. 
Met ingang van 1996 is de prestatiebeurs van kracht. Dat betekent dat de basisbeurs
en de aanvullende beurs als voorwaardelijke gift worden verstrekt. Studenten
moeten in het eerste studiejaar de helft van het aantal studiepunten behalen dat in
dat jaar behaald moet worden en daarna de totale studie binnen zes jaar met succes
afronden; zo niet, dan wordt de voorwaardelijke beurs (ook de aanvullende beurs)
omgezet in een lening. Studenten met een aanvullende beurs lopen dus meer risico
op studieschuld bij onvoldoende prestaties dan studenten uit de hogere inkomens-
groepen. Studenten in het hoger onderwijs hebben met ingang van het studiejaar
1996/'97 bovendien nog maar gedurende vier jaar recht op studiefinanciering.
Alleen voor een aantal technische studierichtingen is de studiefinancieringsduur
vijf jaar. In voorgaande jaren - toen er nog gedurende zes jaar studiefinanciering
werd verstrekt - slaagden maar weinig studenten erin hun studie binnen de officiële
vierjarige cursusduur af te ronden (van het cohort 1988 4% na 4 jaar en 41% na
6 jaar). Het merendeel van de studenten die in 1996 zijn begonnen, zal vermoede-
lijk een deel van de studietijd volledig zelf moeten financieren. 
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6.6 Inhoud van het onderwijs en voorzieningen op of rond de school

In de inhoud van het onderwijsaanbod worden met enige regelmaat veranderingen
aangebracht. Maatschappelijke ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat de
inhoud van het onderwijs op gezette tijden aan de eisen van de tijd wordt aange-
past, zo luidt de achterliggende gedachte. Die gedachte lag ook ten grondslag aan
het in 1996 gestarte Kennisdebat, waarin de vraag centraal stond over welke kennis
en (basis)vaardigheden mensen moeten beschikken in het jaar 2010. Zowel bij de
invoering van het basisonderwijs in 1985 als bij de invoering van de basisvorming
in 1993 was er sprake van verbreding van het onderwijs- en vormingsaanbod. Deze
verbreding vormde een belangrijk kenmerk van beide onderwijsvernieuwingen. 
In het basis- en voortgezet onderwijs werden nieuwe leergebieden en vakken aan
het leerplan toegevoegd. Daarmee begaf het onderwijs zich op terreinen die tot dan
toe niet tot het onderwijsdomein gerekend werden. In de eerste plaats werden er
nieuwe leergebieden en vakken geïntroduceerd waaraan voorheen nog geen
behoefte bestond (bv. inzicht in andere culturen in verband met de multiculturele
samenleving, of informatiekunde). Er kwamen echter ook leergebieden bij die
vroeger geacht werden te behoren tot het domein van de opvoeding in het gezin
(zoals 'bevordering van gezond gedrag', budgetbeheer en voedingsleer) of vakken
die voorheen tot de buitenschoolse vorming werden gerekend (bv. muziek). Deze
verbreding van inhoud werd noodzakelijk geacht, omdat alleen de school ervoor
kan zorgen dat alle leerlingen, ongeacht geslacht of herkomst, de noodzakelijke
kennis verwerven.

De verbreding van de onderwijsinhoud ging gepaard met een verschuiving van
aandacht van het cognitieve naar het niet-cognitieve aspect, een verschuiving van
aandacht voor kennis naar aandacht voor vaardigheden. Sinds kort lijkt er opnieuw
sprake te zijn van een accentverschuiving: in de voorstellen voor nieuwe kern-
doelen voor het basisonderwijs en de basisvorming wordt nadrukkelijk aandacht
gevraagd voor de attitudevorming van leerlingen.  Net als bij de verbreding van6

inhoud liggen ook hier maatschappelijke ontwikkelingen ten grondslag aan de
accentverschuiving. 
Bij niet-cognitieve onderwijsinhouden zijn er veel meer raakvlakken met de
opvoeding dan bij de cognitieve. Een deel van de vaardigheden die nu in het
onderwijs op het programma staan, werden voorheen in het gezin bijgebracht.
Attitudevorming is bij uitstek een onderdeel van de opvoeding.

In veel grote steden worden de laatste jaren initiatieven ontplooid om het voorzie-
ningenaanbod van scholen drastisch uit te breiden. 
In 1992 zijn in een aantal gemeenten experimenten gestart met een zogenoemde
verlengde schooldag. Vermindering van achterstand is het primaire doel. Verwacht
wordt dat leerlingen door deelname aan buitenschoolse activiteiten op het gebied
van sport en cultuur ook betere leerprestaties zullen gaan leveren. Door dit soort
activiteiten verbetert het schoolklimaat en voelen leerlingen zich prettiger op
school. Bovendien kan het de buitenschoolse cultuurparticipatie stimuleren bij
leerlingen die van huis uit weinig met cultuur in aanraking komen. Ten slotte kan
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de verlengde schooldag ook de betrokkenheid van ouders bij de school doen
toenemen. Er worden met de verlengde schooldag dus nogal wat verschillende
doelstellingen nagestreefd. Een eerste evaluatie van een experiment in Amsterdam
wees uit dat er weliswaar in het algemeen sprake was van tevredenheid onder de
deelnemende jongeren en hun docenten, maar dat er geen verbetering kon worden
vastgesteld in leerprestaties in basisvaardigheden (Huizenga en Van der Wolf
1996). 

De problematiek van de verwaarloosde kinderen is aan het eind van de jaren negen-
tig manifest aanwezig. Sommige scholen proberen daar op in te spelen door ver-
schillende voorzieningen te bundelen, hetzij onder eigen dak, hetzij in de vorm van
een netwerk van voorzieningen: opvang buiten schooltijd, soms inclusief maaltijd-
voorziening, jeugdgezondheidszorg en -hulpverlening, culturele activiteiten,
politiezorg en dergelijke. 
Zo zijn er in Groningen zogeheten Vensterscholen, wordt er in Rotterdam gewerkt
aan de Brede school en is men in Amsterdam Zuid-Oost in overleg om te komen tot
een Integrale school. Al deze initiatieven hebben gemeen dat er op of via de school
een breder aanbod aan voorzieningen beschikbaar wordt gesteld, variërend van
educatieve voorzieningen als voorschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, Neder-
lands als tweede taal en basiseducatie voor volwassenen tot zorgvoorzieningen
(jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg) en sportieve en culturele activiteiten
voor jongeren. 
Met een dergelijke benadering worden scholen als het ware verbreed tot jeugd-
instellingen. De openstellingstijden van deze scholen zijn in de regel veel ruimer
dan de gebruikelijke schooltijden (8.00 tot 18.00 uur). 

Hoe kijkt de Nederlandse bevolking eigenlijk aan tegen de taakverdeling tussen
school en gezin? Wat verwacht men aan pedagogische activiteiten van de school?
In 1992 is door het SCP over dit onderwerp een vraag voorgelegd aan een steek-
proef uit de Nederlandse bevolking (Bronneman-Helmers 1993). Er werden destijds
dertien doelstellingen voorgelegd, met de vraag om aan te geven in hoeverre men
deze als taak voor de school en/of als taak voor het gezin zag. Gevraagd werd
hierbij te denken aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 15 jaar die op de
basisschool zitten of de eerste jaren van het voortgezet onderwijs volgen.
Er werden geen taken voorgelegd waarvan te verwachten viel dat zij vrijwel geheel
tot de taken van de school gerekend zouden worden (zoals leren lezen) of juist
geheel tot het domein van het gezin (zoals zindelijkheidstraining).

Opvallend is dat bij zeven van de dertien genoemde taken een meerderheid van de
bevolking vindt dat ze zowel in de school als in het gezin thuishoren. Bij het
merendeel van de taken is er kennelijk een ruime steun voor een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van school en gezin. Uit de antwoordpatronen is zeker geen
stellingname af te leiden voor een forse taakuitbreiding van de school. Er wordt
binnen de Nederlandse bevolking bovendien verschillend aangekeken tegen de
verantwoordelijkheidsverdeling tussen school en gezin. Mannen denken er vaak
anders over dan vrouwen, laagopgeleiden anders dan hoogopgeleiden en ouderen
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anders dan jongeren. Ouders van schoolgaande kinderen wijken in hun oordeel
over de wenselijke taakverdeling tussen school en gezin overigens nauwelijks af
van de opvattingen binnen de bevolking als geheel (zie Bronneman-Helmers 1993:
73-89). 

Tabel 6.1 Opvattingen over de taakverdeling tussen school en gezin, 1992 (in procenten)
uitsluite overwegend beide overwegen uitsluitend weet

nd school evenveel d gezin niet
school gezin

kinderen vormen tot
evenwich-

tige mensen 1 3 57 36 3 1
kinderen helpen bij de
vorming 

van een
levensbeschouwing 1 3 47 41 7 1

kinderen seksuele
voorlichting geven 1 4 49 39 7 1
kinderen belangstelling voor 

politiek bijbrengen 2 15 58 19 4 4
kinderen belangstelling voor 

cultuur bijbrengen 2 16 66 13 1 2
kinderen goede manieren
bij- brengen 0 1 35 52 11 1
kinderen leren rekening te
hou- den met anderen 0 2 59 33 6 1
kinderen van werkende
ouders na schooltijd

opvangen 1 9 24 40 19 7
kinderen gezonde
leefgewoon- ten

leren 0 1 42 44 12 1
kinderen respect voor
mensen uit andere

culturen
bijbrengen 1 5 69 19 5 1

kinderen met leermoeilijk-
heden helpen 7 41 49 3 0 1
kinderen milieubewustzijn
bij- brengen 1 7 80 9 2 1
kinderen met psychische
proble- men helpen 2 12 63 16 3 4
Bron: Bronneman-Helmers (1993: 89)

Het is zeer de vraag of vorenstaande opvattingen over de wenselijke taakverdeling
tussen school en gezin ook gedeeld worden door allochtone ouders. In een recente
publicatie over de mogelijke aanpak van het probleem van het voortijdig school-
verlaten in Amsterdam Zuid-Oost wordt onder meer verslag gedaan van gesprek-
ken met allochtone ouders die daar kinderen in het voortgezet onderwijs hebben.
Uit die gesprekken komt een heel ander beeld naar voren over de wenselijke taak-
verdeling tussen school en gezin (Choenni 1996). Veel allochtone ouders kennen
het onderwijs een veel ruimere taak toe dan de gemiddelde Nederlandse ouder. Ze
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leggen bij de school een duidelijk opvoedingsverantwoordelijkheid. Veel allochtone
ouders vinden dat de school ze moet helpen bij de opvoeding en dat het onderwijs
veel strenger zou moeten zijn (meer huiswerk, verbod om petten te dragen in de
klas, leraren niet bij de voornaam noemen, dragen van schooluniformen en langere
openstellingstijden van de school). Choenni constateert dat er een discrepantie
bestaat tussen de perceptie van de overwegend Nederlandse onderwijsgevenden en
de perceptie van veel (allochtone) ouders over de rol en inhoud van het onderwijs.
Mede als gevolg van deze kloof ontstaat er een afschuifmechanisme, waarbij leer-
krachten de oorzaak van tekortkomingen in leerprestaties en voortijdig schoolverla-
ten vooral leggen bij de ouders en dan vooral bij de eenoudergezinnen, terwijl de
meeste allochtone ouders de verantwoordelijkheid vooral bij de school leggen. De
school zou de problemen moeten aanpakken en strenger en duidelijker moeten zijn
tegenover de leerlingen (Choenni 1996: 53).

In dit verband is een recent pleidooi voor opvang van jongeren in internaatsverband
begrijpelijk. Internaatsopvang zou volgens het Tweede-Kamerlid Rabbae een goede
oplossing kunnen zijn voor allochtone en autochtone pubers die het verkeerde pad
op dreigen te gaan. Het zou een antwoord kunnen bieden op de hartekreet van veel
allochtone ouders die de greep op hun kinderen zijn kwijtgeraakt en machteloos
moeten toezien hoe het misgaat.  Internaatsopvang voor scholieren - in de jaren na7

de Tweede Wereldoorlog nog heel gebruikelijk, met name in rooms-katholieke
kring - is in Nederland de afgelopen decennia in onbruik geraakt. Er heerst een
zekere aversie tegen dit soort voorzieningen. Opvoeding moet in het gezin plaats-
vinden, zo luidt de regel. Internaatsopvang is pas aan de orde als laatste middel,
wanneer jongeren zich frequent misdragen hebben en veelvuldig met justitie in
aanraking zijn geweest. Dit middel wordt niet als een preventie- en zeker niet als
een emancipatie-instrument gezien. 

Er wordt dus verschillend gedacht over de taak van de school. Onder hoger
opgeleide Nederlandse ouders lijkt er niet zo'n groot draagvlak voor een sterke
uitbreiding van de taken van de school. Veel allochtone en vermoedelijk ook veel
laagopgeleide autochtone ouders vinden daarentegen dat scholen een duidelijke
opvoedingstaak hebben. Volgens hen moet de school veel strenger zijn en
discipline en orde hoog in het vaandel schrijven. De opvoedingswaarden van veel
Nederlandse hoger opgeleide ouders staan hier vaak diametraal tegenover: zij
hechten sterk aan het leren nemen van eigen verantwoordelijkheid en zijn
voorstander van een open en permissief schoolklimaat. 

Opvallend is dat er tot op heden geen verband wordt gelegd tussen de inhoudelijke
benadering van het onderwijs en de voorzieninggerichte aanpak voor scholen.
Vermoedelijk komt dat doordat de inhoud van het onderwijs een zorg is van de
rijksoverheid, terwijl de voorzieningenbenadering gestalte krijgt op lokaal niveau
(gemeenten en schoolbesturen).
De pedagogische mogelijkheden van gezinnen zijn om tal van redenen ongelijk
verdeeld. Doordat de beschikbare onderwijstijd beperkt is, kan het onderwijs niet
doorgaan op de weg van verdere verbreding van het onderwijsaanbod zonder zijn
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eigen kerntaken aan te tasten. Met een voorzieningenaanpak kan in principe
gerichter worden gewerkt aan achterstandsbestrijding. 
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6.7 Maatschappelijke ontwikkelingen en onderwijs

In het voorgaande zijn diverse raakvlakken tussen school en gezin de revue gepas-
seerd. 
Zowel scholen als gezinnen staan bloot aan maatschappelijke veranderingen. Een
aantal daarvan beïnvloedt niet alleen het karakter van het onderwijs en van de
scholen, maar ook de onderwijsoriëntaties van gezinnen en de verhouding tussen
school en gezin. Bovendien is er sprake van een wisselwerking. Scholen reageren
op veranderende voorkeuren van ouders, al was het alleen maar omdat ze meestal
met andere scholen moeten concurreren om de gunst van ouders en leerlingen.8

6.7.1 Hogere ambities en de jacht op diploma's

Steeds meer jongeren gaan steeds langer naar school en proberen in het onderwijs
een zo hoog mogelijk opleidingsniveau te bereiken. Het wordt steeds moeilijker om
zonder diploma's toegang te krijgen tot aantrekkelijke posities in het arbeidsbestel.
Een goede arbeidsmarktpositie is niet alleen van belang voor inkomen en sociale
zekerheid, maar ook voor een aantal mogelijkheden in de immateriële sfeer, zoals
de positie op de huwelijksmarkt of de activiteiten in de vrije tijd. De school heeft in
dit opzicht steeds meer een sleutelpositie gekregen en ouders realiseren zich dit.
Hun onderwijsambities bewegen mee met de stijgende eisen op de arbeidsmarkt. De
ambities verschillen overigens wel per sociaal milieu. 
Uit onderzoek onder bijna 7.200 ouders van kinderen in groep 4 van de basisschool
blijkt dat Turkse en Marokkaanse ouders het, meer nog dan autochtone ouders, van
belang vinden dat hun kind zo lang mogelijk naar school gaat. Tegelijkertijd
vinden ze het ook het meest problematisch als hun kind niet goed mee kan komen
op school. Allochtone ouders vinden werken met het hoofd belangrijker dan werken
met de handen, terwijl laaggeschoolde autochtone ouders werken met de handen
juist belangrijker vinden dan werken met het hoofd; laatstgenoemden vinden ook
plezier op school belangrijker dan veel leren. De onderzoekers bespeuren onder
laaggeschoolde autochtone ouders iets van een <tegencultuur' (Driessen en Haanstra
1996). 
Allochtone ouders schatten de capaciteiten van hun kinderen niet lager in dan
autochtone ouders met een mbo- of hbo-opleiding. Laagopgeleide Nederlandse
ouders schatten de capaciteiten van hun kinderen wel lager in. Allochtone ouders
(met name Turkse en Marokkaanse) hebben niet alleen hooggestemde verwach-
tingen, maar lijken ook de capaciteiten van hun kinderen te overschatten (Driessen
en Haanstra 1996). Zij hebben, gezien hun eigen opleidingsachtergrond, ook geen
goed referentiekader. 

Ook veel autochtone ouders stellen vanwege de maatschappelijke druk om steeds
hogere diploma's te behalen, hoge eisen aan het niveau dat hun kinderen behalen.
Een deel van de jongeren kan daar niet aan voldoen. In 1994 verlieten ruim 15.000
jongeren het voltijdonderwijs zonder ook maar één diploma te hebben behaald
(bijna 7% van alle schoolverlaters uit het voltijdonderwijs in dat jaar).
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Ook een vbo- of mavo-diploma is tegenwoordig echter niet meer voldoende. Om
een duurzame positie op de arbeidsmarkt te verkrijgen, moet ten minste een
diploma kort-mbo of leerlingwezen (ook wel aangeduid met het niveau 'primaire
startkwalificatie') worden behaald; een aanzienlijk percentage slaagt hier niet in. In
het begin van de jaren negentig wist in het mbo ongeveer 45% van de leerlingen
geen diploma te behalen; in het leerlingwezen slaagde gemiddeld 50% er niet in de
opleiding met een diploma af te sluiten (Batenburg 1996; Van den Berg et al.
1994).

De groei van het onderwijs, de daarmee gepaard gaande diploma-inflatie en de met
de toenemende eisen meegroeiende ambities van ouders bieden een maatschappe-
lijke voedingsbodem voor frustratie en spanning binnen gezinnen. De frustratie ten
gevolge van niet-gehonoreerde verwachtingen is bovendien geïndividualiseerd,
doordat tegelijk met de onderwijsexpansie ook het karakter van de selectie binnen
het onderwijs is veranderd.

6.7.2 Meritocratisering van het onderwijs 

Sinds de drempels voor onderwijsdeelname zijn weggenomen, kunnen alle kinde-
ren, ongeacht hun herkomst, deelnemen aan secundair (beroeps)onderwijs. Er zijn
verschillende schooltypen voor jongeren met uiteenlopende capaciteiten. Het niet
behalen van een diploma kan in de jaren negentig niet meer worden toegeschreven
aan het ontbreken van mogelijkheden om deel te nemen. 
Met name het voortgezet onderwijs is erg selectief. In de afgelopen jaren is het
beleid in sterke mate gericht op verhoging van doelmatigheid: leerwegen in het
mavo en vbo en profielen in havo en vwo moeten de aansluiting naar vervolgonder-
wijs verbeteren. Het voortgezet onderwijs wordt steeds meer gestroomlijnd. De
eerste jaren ervan fungeren in toenemende mate als een periode waarin wordt
vastgesteld of jongeren potentiële studenten hoger onderwijs zijn of potentiële
mbo'ers. Brede scholengemeenschappen vergemakkelijken de selectie, doordat
jongeren binnen dezelfde school van niveau kunnen veranderen. Meestal betekent
dat niveauverlaging, bijvoorbeeld overstappen van vwo naar havo, van havo naar
mavo of van mavo naar vbo. 

Bij selectie spelen cijfers een belangrijke rol. Kinderen worden vanaf hun binnen-
komst in het voortgezet onderwijs voortdurend beoordeeld via proefwerken of
schriftelijke overhoringen. Slechte scores leiden tot zittenblijven of afstroom naar
een lagere opleiding. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel scholieren bij een in 1994 gehouden
enquête aangaven dat men op dat moment verdriet had of piekerde over de eigen
schoolprestaties. In 1994 zei 16% van de ondervraagde scholieren veel te piekeren,
terwijl 43% dat enigszins deed; slechts 41% was op het moment van ondervraging
zonder zorgen over de eigen schoolprestaties (De Zwart en Warnaar 1995).
Twee jaar eerder was nog een meerderheid van de scholieren zonder zorgen (53%),
37% piekerde toen enigszins en 10% veel. Allochtone scholieren antwoordden in
1994 vaker veel te piekeren over hun schoolprestaties dan Nederlandse scholieren.
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Mogelijk houdt dit verband met het eerder gememoreerde hogere aspiratieniveau
van hun ouders.
Scholieren die regelmatig lage cijfers halen kunnen daar op verschillende manieren
op reageren. Ze kunnen een faalangst ontwikkelen en daardoor wellicht nog slech-
ter gaan presteren, ze kunnen gaan rebelleren en probleemgedrag op school gaan
vertonen of overgaan tot schoolverzuim of voortijdig schoolverlaten. Ouders staan
bij dit alles meestal machteloos aan de zijlijn. 

6.7.3 Toenemende pluriformiteit en hernieuwde aandacht voor normen en waarden
in het onderwijs

Het debat over het belang van normen en waarden in het onderwijs wordt geken-
merkt door een hoge mate van ambivalentie. Aan de ene kant is vrijwel iedereen
van mening dat de school een pedagogische taak heeft en dat aandacht voor
normen en waarden op school problemen als egoïsme, calculerend burgerschap,
normvervaging en vandalisme kan verminderen. Aan de andere kant wordt
aandacht voor normen en waarden al gauw als moraliseren bestempeld en wordt de
overheid al snel van staatspedagogiek verdacht. 
Onder invloed van individualiserings- en seculariseringsprocessen zijn oude vaste
waarden geleidelijk aan geërodeerd, zonder dat daar een nieuw, breed gedragen
alternatief waardenstelsel voor in de plaats is gekomen. Door immigratie deden
andere waardenstelsels hun intrede in de samenleving, waardoor de al bestaande
pluriformiteit verder is toegenomen. In de verzuilde samenleving van vroeger wa-
ren de pedagogische opdrachten van de school, het gezin en de omgeving vanzelf-
sprekend. Cultuur en opvattingen in school en gezin liepen grotendeels parallel.
Die situatie is ingrijpend veranderd; de schoolbevolking is steeds heterogener
geworden. Veel scholen kozen bij gebrek aan een duidelijk en houvast biedend
waardenstelsel ervoor om de pedagogische opdracht maar aan het gezin over te
laten.

In de jaren negentig nam het aantal berichten over geweld en pesterijen op school
sterk toe - geweld niet alleen tussen leerlingen onderling, maar ook door leerlingen
ten opzichte van leerkrachten. Onderzoek naar geweld op school bracht schokkende
cijfers over wapenbezit en gewelddadig gedrag van middelbare scholieren aan het
licht (Mooij 1994). Duidelijk werd ook dat het van groot belang is dat er op scholen
een goed pedagogisch klimaat heerst, waarin waarden als respect, zelfvertrouwen
en veiligheid belangrijk zijn. 
Een tweede impuls voor de hernieuwde aandacht voor waarden en normen kwam
uit de justitiële sfeer, met name uit berichten over een toenemende en steeds
gewelddadiger wordende jeugdcriminaliteit. Het zijn vaak drop-outs en jongeren
met een mislukte schoolloopbaan die zich hieraan schuldig maken.

In 1993 werd door de minister van Onderwijs en Wetenschappen het Platform
pedagogische opdracht van het onderwijs ingesteld. Doel ervan was de discussie
over de pedagogische taak van de school te stimuleren (PPOO 1995). De discussie,
die in de periode 1993-1995 plaatsvond, richtte zich met name op de verhoudingen
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binnen scholen, op de pedagogische relatie tussen de leraar en de leerling binnen
en buiten de klas. Richtinggevende uitspraken over waarden en normen in het
onderwijs heeft het platform, gezien de eerder aangeduide ambivalentie, niet
gedaan. 
In 1996 is vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een
campagne gestart onder de titel 'De veilige school'. Deze campagne heeft tot doel
scholen te ondersteunen bij de aanpak van geweld en het creëren van een veilig
schoolklimaat. In de aanpak is ook een rol weggelegd voor de ouders.

Vanuit het ministerie van Justitie wordt met het oog op bestrijding van de
jeugdcriminaliteit sinds kort een preventief gezinsbeleid voor kwetsbare gezinnen
en hun kinderen voorgestaan (Justitie 1996). Onderdeel daarvan is een vergroting
van opvoedingsvaardigheden van ouders door onder andere opvoedingsondersteu-
ning en oudertraining, met name voor kwetsbare ouders, zoals tienermoeders, jonge
allochtone ouders, jonge alleenstaande ouders en ouders van wie de kinderen al in
de kleuterleeftijd gedragsproblemen geven. 
Bij justitie lijkt er een tendens om de in Nederland bestaande vrijblijvendheid als
het gaat om aanspreken van ouders op hun opvoedingsverantwoordelijkheid enigs-
zins te verlaten. In de nota Jeugd en gezin wordt gesproken over stimulerings-
premies en een zekere drang tot deelname aan preventieve programma's (Justitie
1996: 56).

In het onderwijs vormt de autonomie van het gezin nog steeds een belangrijk
uitgangspunt. Er is een grote terughoudendheid waar het gaat om bemoeienis met
of ingrijpen in het private domein van het gezin. Huisbezoek door de leerkracht
was lange tijd minder gebruikelijk; het schoolmaatschappelijk werk is grotendeels
verdwenen. Indien er in gezinnen opvoedingstekorten en -problemen zijn, dan
bestaat er in het onderwijs(beleid) thans veeleer de neiging deze te repareren via
een verbreding van de inhoud van het onderwijs of via extra voorzieningen in en
rond de scholen. Hedendaagse ouders zijn ook niet erg bereid inmenging van de
school in hun opvoeding te accepteren. Ouders zijn veel mondiger geworden en het
gezag van leraren is vergeleken met enige decennia geleden sterk getaand. 

6.7.4 Veranderende plaats van de school in de samenleving

Werden scholen in het verleden in sterke mate gedragen door levensbeschouwelijke
en maatschappelijke groeperingen in de samenleving, gedurende de afgelopen
vijftien jaar zijn scholen steeds meer geworden tot professionele organisaties die het
product onderwijs op de markt brengen. Scholen en instellingen kwamen niet
alleen onder invloed van het economisch denken met de daarin geldende criteria
van effectiviteit en doelmatigheid, maar werden ook geconfronteerd met nieuwe
opvattingen over de taak van de overheid: deregulering en autonomievergroting.
Ouders werden van stichters van scholen tot consumenten van onderwijsvoorzie-
ningen. 
Schaalvergroting en een toenemende aandacht voor organisatie en management
leidden tot een verzakelijking van de school. Op de agenda's van schoolbesturen
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werden onderwijskundige en pedagogisch-didactische vraagstukken lange tijd
verdrongen door financiële en bestuurlijke vragen. Pas recentelijk is er in dit
opzicht een kentering waarneembaar.
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6.8 Samenvatting en conclusies

Buiten het gezin is de school een belangrijke opvoedingsinstantie. Dit hoofdstuk
gaat over terreinen waarop beide instituties elkaar ontmoeten. Er wordt aandacht
besteed aan de schoolkeuze, de invloed van ouders op de school, de school als vorm
van kinderopvang en de kosten van de school. Daarnaast wordt gesignaleerd dat de
invloedssferen van beide instituties ten opzichte van elkaar in beweging zijn.

Gezinnen ondervinden in het algemeen weinig problemen bij de keuze van een
school. De bereikbaarheid van scholen voor basis- en voortgezet onderwijs is,
ondanks de fusie-operaties van de afgelopen jaren, op peil gebleven. Wel zijn er in
het voortgezet onderwijs minder mogelijkheden om te kiezen voor een kleine
categorale school. Ook in het secundair beroepsonderwijs nam het aantal instellin-
gen, en daarmee het aantal keuzemogelijkheden, sterk af.
Het gebrek aan objectieve en vergelijkbare informatie over de kwaliteit van scholen
en opleidingen vormt een probleem voor gezinnen. Allochtone ouders zijn door
gebrek aan kennis over het Nederlandse onderwijs vaak minder in staat hun kinde-
ren bij de keuze van een school of opleiding te ondersteunen. Om ouders in staat te
stellen de nodige informatie te verwerven, zullen scholen voor basis- en voortgezet
onderwijs worden verplicht een zogenoemde schoolgids te maken. Een wetsvoorstel
met deze strekking is intussen ingediend.

Veel vaders en moeders zijn actief betrokken bij allerlei activiteiten op school. Het
zijn vooral de hoger opgeleide ouders die hier belangstelling voor hebben. Alloch-
tone ouders participeren niet of nauwelijks op school. Ze bezoeken wel rapport-
besprekingen en nemen ook wel contact op met de leerkracht als er problemen zijn,
maar doen dat veel minder dan autochtone ouders. 

Ouders hebben al jaren recht op medezeggenschap. Het is de bedoeling dat ouders
in de toekomst ook een recht krijgen op participatie in het schoolbestuur, zodat ze
via die weg invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken op school. Het kabinet
heeft onlangs aangekondigd dat het gaat verkennen hoe de positie van ouders bij
het besturen van scholen kan worden versterkt. Dit doel zal op diverse manieren
worden nagestreefd. De meeste maatregelen moeten hun beslag nog krijgen. 
Afgewacht moet worden of ouders daadwerkelijk een grotere invloed zullen
krijgen. Ervaringen met medezeggenschap leren dat zowel school als ouders hierin
beperkende factoren zijn. Scholen hebben sterk de neiging ouders op hun eigen
voorwaarden bij de school te betrekken, terwijl aan de andere kant lang niet alle
ouders in staat of bereid zijn zich inhoudelijk met de gang van zaken op school te
bemoeien. De meeste ouders zijn alleen geïnteresseerd in het wel en wee van het
eigen kind. Informatie, medezeggenschap en invloed zijn tot op heden vooral nuttig
en bruikbaar voor de nog beperkte maar groeiende groep van hoogopgeleide ouders.
Dat zijn ook de ouders die veel werk maken van de schoolkeuze en die bij klachten
als eersten hun kind van school halen. 
Gezinnen lijken meer gebaat bij ruime keuzemogelijkheden (diverse scholen met
verschillen in omvang, reikwijdte, aanpak en werkwijze) dan bij invloed op de gang
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van zaken op de eenmaal gekozen school. Die invloed zal noodzakelijkerwijze
altijd beperkt zijn. Ook al zouden scholen en instellingen het willen, ze zullen vaak
niet aan de wensen van ouders en leerlingen tegemoet kunnen komen. Immers,
naarmate de leerlingenpopulatie heterogener is, zijn de potentiële belangentegen-
stellingen tussen ouders groter en wordt het voor scholen moeilijker om in het
onderwijs met de verschillende opvattingen rekening te houden. 

De school heeft een belangrijke functie voor het gezin in de vorm van kinder-
opvang. Als gevolg van de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen vormen
schooltijden steeds vaker een probleem. De buitenschoolse opvang is slecht
ontwikkeld. Door de versnipperde en soms ook onzekere tijdstippen waarop opvang
nodig is, zijn goede regelingen moeilijk te treffen. Bovendien krijgen kinderen als
ze ouder worden hun eigen ideeën over de manier waarop zij hun vrije tijd willen
doorbrengen. De bestaande buitenschoolse opvang wordt door de wat oudere
kinderen vaak niet gewaardeerd. Alleen thuis zijn is voor 8-14-jarigen vaak een
onvermijdelijk alternatief. Flexibilisering van arbeidstijden kan problemen met
schooltijden verminderen, maar ook versterken. De verlengde schooldag en langere
openstellingstijden van scholen behoren tot een andere categorie van oplossingen.
Dit soort arrangementen wordt echter vrijwel altijd opgezet vanuit een achter-
standsbeleid. Tijdproblemen doen zich tegenwoordig echter minstens zo vaak voor
onder niet-achterstandsgroepen.

Ter vermindering van de discrepantie tussen school- en werktijden ligt voor de
overheid een benadering vanuit het onderwijs meer voor de hand dan een benade-
ring vanuit de arbeidsmarkt. Uitbreiding van buitenschoolse opvang lijkt een eerste
prioriteit. 
Overwogen moet worden of de belangen van ouders, kinderen en scholen niet
tegelijkertijd kunnen worden gediend. De buitenschoolse tijd zou kunnen worden
benut voor activiteiten in de sfeer van sport en creativiteit, alsmede voor hulp bij
huiswerk, zo nodig ook bijles. Het valt niet goed in te zien waarom dit type aanbod
beperkt zou moeten blijven tot scholen met veel kansarme kinderen. Aan ouders
kan, net als bij de voorschoolse kinderopvang, een inkomensafhankelijke eigen
bijdrage worden gevraagd.

In de kosten van onderwijs voor leerplichtige kinderen is de afgelopen jaren niet zo
veel veranderd is. Het basisonderwijs brengt voor gezinnen naar verhouding weinig
kosten met zich mee, zeker in vergelijking met de kosten voor kinderopvang. De
meest recente gegevens over de onderwijskosten voor kinderen in het voortgezet
onderwijs stammen uit 1990. Sindsdien zijn vooral de kosten voor schoolboeken
sterk gestegen, als gevolg van de invoering van de basisvorming. De kosten van
onderwijs voor kinderen vanaf 16 jaar zijn de afgelopen tien jaar sterk toegenomen.
Dat geldt met name voor gezinnen met een modaal of hoger inkomen, die kosten-
stijgingen niet gecompenseerd zien in tegemoetkomingen of in aanvullende
studiefinanciering. In de studiefinanciering is het beursdeel steeds meer afhankelijk
geworden van de financiële positie van het gezin.
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Maatschappelijke ontwikkelingen laten scholen en gezinnen, en ook hun onder-
linge relatie, niet ongemoeid. Zowel scholen als gezinnen worden geconfronteerd
met steeds hogere eisen op de arbeidsmarkt. Onderwijsambities van ouders groeien
met de maatschappelijke eisen. In sommige gezinnen - in allochtone gezinnen,
maar ook onder middelbaar en hoger opgeleide autochtone ouders - worden, vaak te
hoge ambities gekoesterd. Kinderen kunnen daar in veel gevallen niet aan voldoen.
Het is in dat licht niet verwonderlijk dat veel jongeren regelmatig piekeren over
hun schoolprestaties. In hoeverre dit leidt tot spanningen binnen gezinnen is
onbekend. De meeste gezinnen functioneren in dit opzicht als gesloten sociale en
emotionele systemen. Het voortgezet onderwijs wordt om reden van doelmatigheid
intussen steeds selectiever. De sleutelmacht van de school concentreert zich in
toenemende mate in de leeftijdsfase van 12 tot en met 16 jaar. 
De enige jaren geleden gestarte discussie over het belang van overdracht van nor-
men en waarden in het onderwijs kan in zekere zin gezien worden als reactie op de
gevolgen van deze ontwikkelingen, waaronder voortijdige schooluitval en soms, in
het verlengde daarvan, jeugdcriminaliteit. 

In het leerplichtonderwijs is in tweeërlei opzicht sprake van een verschuiving van
opvoedingsverantwoordelijkheid naar scholen: enerzijds door verbreding van de
inhoud van het onderwijs en de verschuiving van cognitief naar niet-cognitief (ook
wel omschreven als 'van hoofd naar hart en handen') en anderzijds door het creëren
van opvoedingsondersteunende en -compenserende voorzieningen in en rond de
school. De argumentatie voor deze verschuivingen komt voort uit maatschappelijke
overwegingen, te weten veranderingen in de samenleving, gelijke kansen en
achterstandsbestrijding, en de noodzaak van sociale cohesie. In de verplichting van
de school om overblijfgelegenheid te bieden, speelt ook de emancipatie van de
vrouw een rol. In de voorstellen voor nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs en
de basisvorming blijft de inhoud van het onderwijs breed. De expliciete aandacht
voor attitudevorming is nieuw. Met de toenemende aandacht voor attitudevorming
wordt het raakvlak met de opvoeding thuis vergroot, en daarmee ook de mogelijk-
heid van conflicterende visies en opvattingen tussen school en gezin.
Over de wenselijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen school en gezin wordt
verschillend gedacht. Hoogopgeleide ouders zijn terughoudender als het gaat om
toekenning van meer opvoedingstaken aan de school dan laagopgeleide en alloch-
tone ouders. Laatstgenoemden willen dat de school een ruime en disciplinerende
opvoedingstaak op zich neemt. Docenten hanteren in het algemeen de opvoedings-
waarden die onder hoger opgeleide autochtone Nederlanders gebruikelijk zijn.
Daarin ligt veel nadruk op de zelfstandigheid van de leerling. Verschil in visie
tussen docenten en ouders kan op scholen tot misverstanden en problemen leiden. 
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Er zijn de afgelopen jaren in een aantal grote steden verschillende initiatieven
ontplooid om scholen beter toe te rusten voor de opvang van achterstandsleer-
lingen, zoals projecten voorschoolse opvang, experimenten met verlengde school-
dagen, vensterscholen en brede scholen. Deze ontwikkeling in de richting van een
meer integrale jeugdzorg betekent, net als de eerdergenoemde inhoudelijke
verbreding van het onderwijs, een verschuiving van verantwoordelijkheid van het
gezin naar de school, dus van de private sfeer naar het publieke domein. Bij de
verbreding van de onderwijsinhoud gaat het in principe om een taakstelling voor
alle scholen. De voorzieningenbenadering daarentegen is veel gerichter. Zij wordt
alleen beoogd voor scholen in achterstandswijken of voor scholen met veel achter-
standsleerlingen. Beide beleidssporen worden onafhankelijk van elkaar gevolgd.

De druk op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs neemt met dit alles toe.
Ouders worden kritischer en willen bovendien dat scholen tegemoetkomen aan
veranderde gezinsomstandigheden. De landelijke en lokale overheid stellen vanuit
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid steeds meer inhoudelijke en procedu-
rele (samenwerkings)eisen. Voor instellingen buiten de school wordt de school de
centrale locatie waar potentiële probleemgevallen kunnen worden opgespoord en
waar wellicht preventief kan worden ingegrepen. Scholen dreigen door al die
verlangens overvraagd te worden. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen
school, gezin, rijksoverheid, gemeentelijke overheid en buitenschoolse instanties
behoeft nadere doordenking.
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In het voorjaar van 1998 zal het Sociaal en Cultureel Planbureau een rapport uitbrengen over1

ontwikkelingen in de relatie tussen onderwijs en opvoeding waarin beide gezichtspunten - dat van de
school en dat van het gezin - aan de orde komen. In dat rapport zullen, anders dan in deze verkenning,
ook meer empirische gegevens worden gepresenteerd over ontwikkelingen in de verhouding tussen
school en gezin.
Dat geldt overigens ook voor de openstellingstijden van veel andere voorzieningen. Winkels hebben pas2

sinds kort ruimere openingstijden. 
Een enkele school speelt doelbewust in op de opvangbehoefte van werkende ouders. Zo is er in Haarlem3

een 'kantoorurenschool' met openstellingstijden van half acht tot zes uur. De school voorziet kennelijk
in een behoefte, want het leerlingenaantal van de school ging sinds de start van de buitenschoolse acti-
viteiten sterk omhoog. Er wordt geen subsidie verstrekt; ouders betalen zelf voor de opvang, die ook
voor incidenteel gebruik en voor kinderen uit de buurt openstaat (Het Schoolblad 30 november 1996:
44-46).
In de Volkskrant verscheen in november 1996 een artikelenserie met koppen als "Tiener vindt thuis4

alleen theepot", "Puber heeft steun ouders nodig" en "Kinderen puffen lekker uit op vrijetijdsclub" (de
Volkskrant 14, 15 en 16 november 1996). 
In de Memorie van Toelichting op de Rijksbegroting 1997 (hoofdstuk VIII: Onderwijs, Cultuur en5

Wetenschappen) wordt vermeld dat het voornemen bestaat op korte termijn een onderzoek te starten
naar de betekenis van de vrijwillige eigen bijdrage voor de koopkracht van gezinnen (TK 1996/1997a:
11). 
De bestaande kerndoelen voor het basisonderwijs zullen volgens recente beleidsvoornemens in 19986

worden herzien (TK 1996/1997b). 
In Rotterdam werd acht jaar geleden op initiatief van Turkse ouders een schoolinternaat opgericht voor7

Turkse jongens, met het doel hun kinderen te beschermen tegen de schadelijke invloeden van de straat
en het schoolplein. Zo'n 55 Turkse jongens verblijven daar intern. De jongens gaan naar verschillende
scholen. Vrijwilligers zorgen voor huiswerkbegeleiding, organiseren sport- en recreatie-activiteiten en
draaien 'slaapdiensten'. Het internaat ontvangt geen overheidssubsidie (de Volkskrant 30 oktober 1996).
Bij de vorming van brede scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs plaatsen scholen onder8

invloed van wensen van ouders leerlingen in het eerste leerjaar steeds vaker bij elkaar in homogene
niveaugroepen (dakpanconstructies). Die trend staat haaks op de doelstelling die met de vorming van
brede scholengemeenschappen werd beoogd, namelijk uitstel van studiekeuze.

Noten
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7  GEZINSOPVOEDING

P. Cuyvers en C.S. van Praag

"Opvoeding is een complex begrip, dat in een vragenlijstonderzoek niet hele-
maal goed tot zijn recht komt" (Rispens et al. 1996).

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare informatie over de
gezinsopvoeding in Nederland. Naast de gezinsopvoeding wordt de ontwikkeling
van kinderen uiteraard ook beïnvloed door andere elementen uit hun omgeving.
Kinderen staan immers ook onder invloed van andere kinderen (binnen, maar ook
buiten het gezin) en van andere omgevingen dan het gezin, zoals de bredere
familie, het onderwijs, het verenigingsleven. Ten slotte doen ook de massamedia
zich gelden. Tussen het kind en al deze sociale omgevingen vindt bovendien
voortdurend interactie plaats: kinderen zoeken dingen op en vermijden andere
dingen, imiteren als positief ervaren rolmodellen of mijden juist gelijkenis met
negatief gepercipieerde rolmodellen. Dat de gezinsopvoeding een belangrijke rol
vervult, hoeft niet betwijfeld te worden, maar aan de andere kant staat ook vast dat
de gezinsopvoeding zeker niet de enige verklarende factor is voor de ontwikkeling
van kinderen. Naast de reeds genoemde overige opvoedingsmilieus speelt ook de
aanleg van het kind een niet geringe rol.

Als onderdeel van de verkenning van het terrein, wordt in dit hoofdstuk een
overzicht gepresenteerd van de beschikbare kennis over de gezinsopvoeding in
Nederland. Vanaf 1945 is het onderzoek naar gezinnen in Nederland systematisch
geïnventariseerd, aanvankelijk vooral vanuit gezinssociologisch perspectief (Van
Leeuwen 1976; Jonker 1985), in de laatste tien jaar voor de sociale wetenschappen
in het algemeen (Cuyvers en Keune 1993; NGR/Swidoc 1996). Van Leeuwen
constateert daarbij dat het onderzoek naar de interne aspecten van gezinsfunctio-
neren eigenlijk pas na 1963 op gang begint te komen. Het accent lag vóór de jaren
zestig vooral op de studies naar het opkomende 'modern-Westerse gezin' als
vervanging van het agrarisch-ambachtelijke patroon; daarna, vooral vanaf het eind
van de jaren zestig, ontstond grote belangstelling voor leefvormen die afweken van
het 'normale' huwelijks- en gezinspatroon. Jonker stelde in zijn studie vast dat in de
periode 1976-1985 slechts kleine verschuivingen in belangstelling hadden plaats-
gevonden. Ook hij constateerde, in aansluiting bij van Leeuwen, dat de meeste
studies een min of meer beleidsgericht karakter hadden. 
De latere inventarisaties van het onderzoek uit verschillende sociaal-wetenschappe-
lijke disciplines lieten zien dat dit patroon bleef gelden als naast het sociologische,
ook het psychologische, pedagogische en economische onderzoek in kaart werd
gebracht. Door de bank genomen volgde het gezinsonderzoek belangrijke maat-
schappelijke thema's zoals de arbeidsparticipatie van vrouwen. Van de 1.015
beschreven onderzoeken in de periode 1985-1990 had iets minder dan een kwart
betrekking op gezinsinterne kwesties zoals de partnerrelatie, de gezinscultuur of het
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gezinsbudget. Slechts 48 onderzoeken waren specifiek gericht op de ouder-
kindrelatie. In de periode 1991-1996 was dit aantal gestegen naar 80, kennelijk
parallel aan de toegenomen maatschappelijke belangstelling. Nadere analyse van
deze 80 studies laat echter zien dat de grootste groep daarvan gericht was op
opvoedingsrelaties in specifieke leefsituaties. Een tiental studies had bijvoorbeeld
betrekking op allochtone gezinnen, waarbij het vaak ook nog ging om subgroepen,
zoals Hindoestaanse alleenstaande moeders of bijzondere kwesties, zoals de
ondersteuning van leesvaardigheid door allochtone ouders. Een tweede groep
onderzoeken had betrekking op bijzondere problemen, zoals mishandeling, adoptie,
ouderwisseling (stiefgezinnen) of gezinnen met psychische problemen van ouders
of kinderen. Andere centrale thema's waren de begeleiding van ouders door
consultatiebureaus, Opstap-projecten enzovoort; een laatste grote groep werd
gevormd door de meer wetenschappelijk-analytische studies naar dimensies van
ouderschap, communicatie tussen ouders en kinderen en intergenerationele
cultuuroverdracht. Ten slotte moeten enkele historische studies worden genoemd.
Na aftrek van al deze bronnen blijven in feite slechts enkele onderzoeken over die
gericht zijn op de reguliere opvoedingssituatie in Nederland en die gebaseerd zijn
op redelijk omvangrijke steekproeven. Het gaat respectievelijk om de onderzoeken
naar de leefsituatie van jongeren (Van der Linden en Dijkman 1989; Peeters en
Woldringh 1993) om Opvoeding en gezin in Nederland (Gerris et al. 1993) en om
Opvoeden in de jaren negentig (Rispens et al. 1995). De beide laatste onderzoeken
waren als enige specifiek gericht op de beschrijving van het 'opvoeden zelf'.

Deze beide laatstgenoemde onderzoeken zullen centraal staan in de hier onderno-
men inventarisatie. Zij worden besproken in paragraaf 7.3. Eerst echter wordt in
paragraaf 7.2 een overzicht gegeven van enkele andere grootschalige surveys,
waarin de gezins- en opvoedingsverhoudingen vanuit een wat meer eenzijdig
perspectief, namelijk dat van moeders en van jeugdigen wordt geschetst. 
In paragraaf 7.4 wordt ingegaan op opvoedingssituaties in een aantal specifieke
groepen, zoals eenouder- en stiefgezinnen. Uit de studies van Van Leeuwen en
Jonker bleek dat daar in Nederland relatief veel aandacht aan besteed is, vooral
vanuit de vraag of opgroeien in deze gezinstypen mogelijk negatieve effecten had
op de ontwikkeling van kinderen. In deze paragraaf wordt ook het onderwerp
'opvoeding bij allochtonen' aangesneden.
In paragraaf 7.5 staat niet meer de opvoeding centraal, maar valt de aandacht op
problemen bij jongeren die mogelijk een gevolg zijn van een mislukte opvoeding.
De paragraaf gaat vooral over criminaliteit. In paragraaf 7.6 wordt een samen-
vatting gegeven.

7.2 Opvoedingsgegevens als 'bijproduct'

In de inleidende paragraaf bleek dat het onderzoek naar de ontwikkelingen in de
primaire leefsfeer voor een belangrijk deel de ontwikkeling van het
maatschappelijke debat volgde. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de jaren
zeventig en tachtig veel onderzoek gedaan werd naar de positie van vrouwen en
jongeren, vanuit het perspectief van hun emancipatie. De gezinssituatie fungeerde
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in dat onderzoek veelal als een achtergrondkenmerk. Als daarbij nagegaan werd uit
wat voor type gezin jongeren of vrouwen afkomstig waren, ging het vaak om
structuurkenmerken als de huishoudensomvang en -samenstelling, de woonsituatie
en het sociaal-economisch milieu. Het verzamelen van gegevens over processen
binnen de gezinnen was om diverse redenen problematisch (Cuyvers en Keune
1993): in de eerste plaats omdat daarbij een privacygevoelige materie aan de orde
is, in de tweede plaats omdat onderzoek naar opvoedingsprocessen, of naar welk
interactieproces dan ook binnen het gezin, methodologische problemen oplevert. In
de slotparagraaf wordt hier nog uitvoerig op ingegaan.

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de opvoedingsgegevens die
beschikbaar zijn uit het onderzoek naar (vooral) moeders en jongeren in de jaren
tachtig en begin jaren negentig. Daarbij gaat het vooral om een aantal grootscha-
lige surveys, die tot doel hadden de situatie van de bevolking als geheel in kaart te
brengen.

De bronnen beslaan twee verschillende levensfasen: Van der Linden en Dijkman
rapporteerden in 1989 over een onderzoek naar 500 jongeren tussen de 12 en 21
jaar en Peeters en Woldringh in 1993 over een ongeveer even grote groep kinderen
van 1 tot 12 jaar. In het eerste onderzoek zijn de gegevens over de opvoeding
uitsluitend afkomstig van de jongeren zelf, in het tweede onderzoek zijn vooral de
ouders ondervraagd, en werd aanvullende informatie gekregen via leerkrachten en
- afhankelijk van de leeftijd - ook van de kinderen zelf. In beide gevallen waren de
studies opgezet vanuit een 'probleemperspectief' en aangestuurd door de sector
Jeugdbeleid van het ministerie van WVC. In het geval van Van der Linden en Dijk-
man werd bij de situering van het onderzoek expliciet uitgegaan van de veronder-
stelling dat "de relatie tussen de verzorgingsstaat en haar generatie jongeren danig
verstoord was geraakt". Daardoor zou volgens de voorspelling van onder andere
Coleman en Husen (1985) een groot deel van de jongeren (wellicht een vijfde deel)
tot een soort nieuwe onderklasse gaan behoren, die in de meritocratische samen-
leving niet meer op eigen kracht mee zou kunnen komen en ook door veranderende
instituties als school en gezin onvoldoende voorbereid werd op de overgang naar
volwassenheid en de maatschappij. In het latere onderzoek naar de situatie van
1-12-jarigen was een dergelijke explicitering van het probleemperspectief afwezig,
maar vervulde het onderzoek toch een functie als bron van gegevens voor een
preventief jeugdbeleid. Theoretisch werd er aansluiting gezocht bij het zogeheten
meervoudige-risicomodel (Veerman 1988; Vuijk 1987). In beide studies ten slotte
staat het gebruik van het beschrijvende leefsituatiemodel in het teken van de
vergelijking: de gegevens over de 'modale jeugd' moeten dienen om de al beschik-
bare gegevens over verschillende groepen met problemen in perspectief te plaatsen.

Het is niet mogelijk om de resultaten van deze beide grote surveys in kort bestek
afdoende samen te vatten. De bespreking hier beperkt zich tot de gegevens over de
opvoedingssituatie. De voornaamste bevindingen uit beide onderzoeken komen in
dit opzicht sterk overeen: de grote meerderheid van de gezinnen lijkt een goede
opvoedingsomgeving te bieden, zowel in materieel als in immaterieel opzicht. Uit
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de gegevens van Van der Linden en Dijkman bleek echter ook dat in de gezins-
interne verhoudingen voornamelijk stabiliteit en harmonie heersten. Met nog geen
10% van de vaders en nog geen 5% van de moeders hadden jongeren een 'minder
goede' relatie, met nog geen 2% van de vaders een slechte; een slechte verhouding
met moeders kwam nog veel minder vaak voor. Slechts 10% van de jongeren vond
het bij anderen gezelliger dan in hun eigen gezin. In aansluiting bij bevindingen uit
de Verenigde Staten en Duitsland citeerden Van der Linden en Dijkman met
instemming Steinberg (1987): 

"Study after study challenged the widely accepted psychodynamic view of the
inevitability and desirability of stormy and stressfull family relations." 

Ook in Nederland vond bijvoorbeeld het SCP in een overzichtsstudie naar de jeugd
weinig empirische steun voor het bestaan van een generatiekloof (Ter Bogt en Van
Praag 1992). Naar aanleiding daarvan werd wel de vraag opgeworpen of de gerap-
porteerde harmonie tussen kinderen en hun ouders berustte op warme persoonlijke
betrokkenheid dan wel op tactische conflictvermijding (Van Praag 1993). 

Volgens de door Van der Linden en Dijkman ondervraagde jongeren golden in het
eigen gezin wel degelijk duidelijke restricties, waar de grote meerderheid (drie-
kwart) zich ook aan hield. Zo spaarde een kwart van de jongeren verplicht een deel
van het zakgeld. Ouders werden in meerderheid niet of maar gedeeltelijk streng
gevonden en het totaalbeeld was dat van 'begrensde onderhandeling', zoals blijkt uit
tabel 7.1.

Tabel 7.1 Wijze waarop volgens jongeren beslissingen worden genomen, 1989 (in procenten)

mijn ouders zeggen wat er gebeuren moet 0,7
ik mag zelf zeggen wat ik er zelf van vind, maar mijn ouders nemen de 8,4
beslissing
ik mag helemaal zelf de uiteindelijke beslissing nemen, maar ik moet wel 73,4
rekening houden met wat mijn ouders ervan vinden
ik kan helemaal zelf beslissen en ik hoef helemaal geen rekening te houden 13,8
met wat mijn ouders vinden
mijn ouders bemoeien zich er over het algemeen niet mee 3,7
Bron: Van der Linden en Dijkman (1989: 117)

Slechts zeer weinig jongeren kenden een extreem regime. Zij hadden eerder het
gevoel dat zij er onderling met hun ouders wel uit konden komen. In dit verband is
overigens ook interessant dat de meerderheid van de jongeren de uitspraak onder-
schreef dat 'hun ouders niet zo anti-autoritair zijn als ze zichzelf vinden'. Dit beeld
sluit aan bij de resultaten van verschillende andere studies. Zo constateert Winkels
(1989) op grond van een onderzoek naar de ontwikkelingen van gezagsopvattingen
in - onder andere - het gezin dat in ieder geval wat betreft de gedragsregels de
overeenkomsten tussen de situatie in 1979 en 1985 waarschijnlijk groter waren dan
de verschillen. En ook in Europees verband blijken de Nederlandse ouders eerder
'middenmoters' (althans naar hun opvattingen over gezin en opvoeding) dan
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vrijgevochten of normloos. Halman (1991) heeft op grond van een aantal opvat-
tingen over 'wat een kind nodig heeft' onderscheid gemaakt in drie groepen ouders:
- de traditionele groep, die vindt dat een kind een traditioneel gezin nodig heeft

om in op te groeien en bewust ongehuwd moederschap afkeurt;
- een middengroep, die ten aanzien van het ene punt positief en ten aanzien van

het andere punt negatief denkt;
- een moderne groep, die zowel vindt dat BOM-vrouwen te accepteren zijn als

vindt dat het kind geen traditionele gezinsvorm nodig heeft. 

In tabel 7.2 is de verdeling van groepen ouders uit een aantal landen weergegeven.

Tabel 7.2 Ouderschapsopvattingen in een aantal Westerse landen, 1991

modern middencategorie traditioneel

België 5 67 26
Denemarken 30 58 11
Duitsland (West-) 3 66 30
Engeland 13 48 38
Frankrijk 11 69 20
Nederland 11 53 35
Noord-Ierland 7 61 41
Spanje 6 62 33
Canada 17 47 36
Verenigde Staten 15 45 40
Bron: Halman et al. (1991: 216)

Tabel 7.2 laat om te beginnen zien dat in alle landen de middengroepen het grootst
zijn en dat eigenlijk alleen Denemarken een relatief grote groep van ouders kent
(bijna een derde) die op beide vragen over de acceptatie van niet-traditioneel
ouderschap positief antwoordt. De groep traditionele ouders is met 35% in Neder-
land nog groter dan die in Frankrijk (20%) of Duitsland (30%); groter overigens
ook dan die in België en Spanje, in welke landen respectievelijk 26% en 33%
traditioneel scoort. In deze beide landen zijn de groepen moderne ouders klein,
namelijk ongeveer 5%. De grootste groepen traditionele ouders zijn te vinden in
Noord-Ierland, Canada en de Verenigde Staten (40%), maar aan de overzijde van
de oceaan is ook de progressieve groep juist sterk vertegenwoordigd.
De gematigde houding van de Nederlandse ouders werd recentelijk bevestigd in een
survey van de Nederlandse Gezinsraad (Van der Avort et al. 1996). Hieruit bleek
dat de grote meerderheid een gezin met twee ouders (en dan wel ouders van ver-
schillend geslacht) als opvoedingsomgeving prefereerde boven verschillende andere
gezinstypen. Hetzelfde onderzoek liet echter eveneens zien dat de ondervraagde
ouders wel van mening waren dat andere gezinstypen acceptabel waren. Dit kwam
onder andere tot uitdrukking in de opvatting dat adoptie door paren van gelijk
geslacht (70% voor) of alleenstaanden (62% voor) mogelijk zou moeten zijn. Het is
dan ook zeker niet zo dat de jaren zestig jaren aan Nederland voorbij zijn gegaan.
De ontwikkeling van een aantal specifieke opvattingen laat dat zien. Als het gaat
om bepaalde omgangsvormen, zoals het aanspreken van ouders met 'jij' of 'u', is in
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twintig jaar tijd een omslag opgetreden, zoals blijkt uit tabel 7.3. Datzelfde geldt
voor het tijdstip van thuiskomen van een twintigjarige dochter; het feit echter dat
meer dan de helft van de ouders daar toch nog invloed op wil (of denkt te kunnen)
uitoefenen, roept de vraag op hoe het antwoord zou zijn als de vraag betrekking had
op een jongere leeftijd. In bepaalde opzichten, bijvoorbeeld in de keuze van een
opleiding, willen ouders in een recente periode zelfs minder vrijheid aan hun
kinderen geven. Onder de restrictie dat het hier gaat om opvattingen van ouders en
(oudere) kinderen en niet om meting van feitelijk gedrag, kan worden geconsta-
teerd dat de tolerantie voor afwijkende patronen en de adhesie voor autonomie van
kinderen duidelijk is toegenomen, maar dat het grondpatroon van de relatie tussen
ouders en kinderen nog steeds gebaseerd is op de uiteindelijke gezagspositie van de
ouders. Studies, uitgevoerd bij een aantal kleinere steekproeven, naar het inter-
actieproces tussen ouders en jongere kinderen (Du Bois-Reymond 1997) bevestigen
dit beeld in grote lijnen.

Tabel 7.3 Enkele opvattingen over opvoeding, 1970-1996

1970 1980 1985 1991 1995 1996

Het is vanzelfsprekend dat kinderen eerbied en respect hebben voor hun ouders
(sterk) mee eens 74 68 63 60 . .
(sterk) mee oneens 14 19 19 24 . .

Bent u ervoor of ertegen dat kinderen hun ouders met 'jij' aanspreken?
ervoor 47 47 46 61 . 56
ertegen 31 16 19 17 . 18

Het tijdstip waarop een twintigjarige dochter thuis moet zijn
aan dochter overlaten 30 40 42 50 . 47
samen 51 51 45 40 . 44
ouders bepalen 17 6 10 8 . 9

Mag een kind zelf beslissen of het de opleiding wel of niet afmaakt?
kind zelf . 28 18 . 18 .
kind meebeslissen . 59 65 . 59 .
ouders alleen . 11 16 . 23 .

Bron: SCP (CV, diverse jaren)

Waar het gaat om jongere kinderen, wordt dit patroon bevestigd in het onderzoek
van Peeters en Woldringh. Zo wordt er wel degelijk gestraft, verbaal en door
'wegsturen', maar ook vaak fysiek: dit laatste gebeurt met 40% van de kinderen,
waarbij de verhouding tussen fysiek en niet-fysiek straffen leeftijdsgebonden is;
naarmate kinderen ouder worden, krijgen ze minder vaak een tik en worden ze
bijvoorbeeld vaker naar hun kamer gestuurd. Kinderen tot 12 jaar mogen in meer-
derheid (70%) zeker niet naar alle tv-programma's kijken en bovendien wordt het
kijken in de helft van de gevallen begeleid door ouders, die meekijken of over het
programma praten. Veel van die gesprekken vinden plaats tijdens de gezins-
maaltijd, die, althans in het begin van de jaren negentig, nog steeds een structureel
element van het gezinsleven is: 90% van de ouders eet vaker dan drie keer per
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week 's avonds samen met de kinderen (Peeters en Woldringh 1993). De opvoeding
is in die zin 'open' dat bijna alle kinderen meer keren per week contact hebben met
andere volwassenen, zoals grootouders, familie, buren of kennissen. Meer dan 90%
van de ouders beschikt naar eigen zeggen over voldoende informele contacten om
over opvoeding te praten of daarover informatie in te winnen; ook weten zij desge-
wenst de weg naar de professionele ondersteuning te vinden. Evenmin als bij Van
der Linden en Dijkman werden indicaties van een groeiende gezinsproblematiek
gevonden. De resultaten bevestigen dan ook niet de veronderstelling van de Raad
voor het jeugdbeleid in 1986 dat er een 'toenemende opvoedingsonzekerheid'
heerst, die zijn oorsprong zou vinden in het isolement waarin jonge ouders zich
bevinden en in hun onervarenheid (Raad voor het Jeugdbeleid 1986).

Verder boden de resultaten van Peeters en Woldringh ook weinig aanknopings-
punten voor het opsporen van risicofactoren ter wille van een preventief beleid.
Enerzijds waren er maar weinig gezinnen waarin geen enkele risicofactor aanwezig
was (risicofactoren zijn een niet-warm gezinsklimaat, slechte sociaal-economische
omstandigheden of sociaal isolement), anderzijds was de groep kinderen uit
gezinnen met twee of zelfs drie van deze factoren eveneens zeer klein. De auteurs
constateerden dat het kennelijk normaal voor een kind was om enig risico te lopen
en dat dat misschien zelfs nuttig zou kunnen zijn voor de ontwikkeling.

Ook voor dit onderzoek gold dat een deel van de gegevensverzameling gericht was
op het in kaart brengen van opvoedingsfactoren. Ouders - in dit geval voornamelijk
moeders - gaven aan dat ze relatief zelden boos zijn op of in conflict geraken met
hun kinderen. Ze zeiden veel uit te leggen en hun kinderen aan te moedigen proble-
men zelf op te lossen. Zij moedigden kinderen ook aan om voor hun gevoelens uit
te komen. Een traditionele uitspraak als 'mijn kind moet zich zo gedragen dat je
niet merkt dat het er is' wordt maar door 2% onderschreven.

Dit patroon van sensitief ouderschap wordt ook gevonden in een studie naar de
ontwikkeling in opvattingen van moeders van Knijn en Verheijen (1988). Zij
constateren dat de moderne 'geïndividualiseerde moeder' beantwoordt aan een
nieuwe pedagogische norm waarbij de ouder-kindrelatie vooral is gebaseerd op
wederzijdse affectie. Op de 500 door hen onderzochte moeders bleek dit beeld van
toepassing te zijn. Knijn en Verheijen constateerden wel dat een flink aantal
moeders, ongeveer een vijfde, daarbij een vorm van spanning ondervonden tussen
hun eigen ontplooiing en de eisen van het moederschap. Moeders bleken zelfs
hoger te scoren op een standaardvragenlijst over stress, de VOS, dan een aantal met
dezelfde lijst ondervraagde beroepsgroepen. Nadere analyse van de resultaten liet
zien dat de mate van stress van de moeders niet zozeer verband hield met feitelijke
problemen in het combineren van arbeid en zorg of het hebben van voldoende tijd
voor zichzelf, als wel met de beleving van hun situatie op deze punten. Ook in de
WRR-bundel Jeugd in ontwikkeling (Diekstra 1992) wordt de manier waarop
jongeren en volwassenen de werkelijkheid beleven als een variabele opgevat naast
de objectieve situatie waarin het gezin verkeert. Hierin wordt ook een verklaring
gezocht voor de schijnbare tegenspraak dat beschikbare surveys zoals hiervoor
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besproken een relatief optimistisch beeld geven, terwijl cijfers over psychische
problemen en criminaliteit eerder somber lijken en een negatieve ontwikkeling
suggereren. In de afsluitende paragraaf wordt op dit punt nog ingegaan.

Samengevat: tot vrij recent was om diverse redenen weinig bekend over de manier
waarop 'modale' ouders hun kinderen opvoedden in Nederland. De schaarse
gegevens waren min of meer een bijproduct van het onderzoek naar de leefsituatie
van jongeren en vrouwen, waarbij het bovendien vooral ging om het opsporen van
mogelijke probleemsituaties. Wat de resultaten betreft is het moeilijk om duidelijke
conclusies te trekken. In de eerste plaats is het materiaal onvoldoende om vast te
stellen of de opvoedingspatronen in Nederland fundamenteel zijn veranderd in de
afgelopen decennia: naast duidelijke veranderingen in opvattingen van ouders zijn
er ook constanten; de moderne 'onderhandelingshuishouding' kent bijvoorbeeld
zeker een aantal grenzen. In de tweede plaats is het niet mogelijk om op basis van
deze onderzoeken de kenmerken van de opvoedingsomgeving waarin kinderen
verkeren precies te bepalen. Het onderzoek biedt bijvoorbeeld onvoldoende gege-
vens over het voorkomen van een aantal kenmerken van gezin en gezinsomgeving
in onderlinge samenhang. Bovendien zijn de gegevens in die zin beperkt dat ze
bijna altijd afkomstig zijn van een enkele respondent binnen dat gezin (meestal het
kind of de moeder). De interactie tussen gezinsleden zelf blijft daarmee feitelijk
buiten beeld. In de volgende paragraaf worden twee recente grootschalige onder-
zoeken besproken, die (wel) specifiek gericht waren op het in kaart brengen van
opvoeding en ouderschap in Nederland. Daarin is een aantal beperkingen van het
hiervoor beschreven onderzoek ondervangen. Zo werd niet uitsluitend verbaal
gedrag gemeten en werd meer aandacht besteed aan ontwikkelingen in de tijd en
met de leeftijd. Voorts bleef het onderzoek niet beperkt tot een enkele respondent
per opvoedingssituatie.

7.3 Recent onderzoek: de Nederlandse opvoeder in beeld

7.3.1 Goede opvoeders

In 1990 hield het Instituut voor gezinsonderzoek van de Katholieke Universiteit
Nijmegen in samenwerking met het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschap-
pen een survey bij een kleine 800 gezinnen. Vervolgens voerde in de periode 1993-
1995 een samenwerkingsverband van de universiteiten van Utrecht (RUU) en
Amsterdam (UvA) in opdracht van het Programmeringscollege onderzoek jeugd
(PCOJ) een vergelijkbaar onderzoek uit bij ruim 1.200 gezinnen. In beide gevallen
waren zogenoemde gezinstriades in het onderzoek betrokken, hetgeen wil zeggen
dat vader, moeder en een kind uit hetzelfde gezin meededen. Hierdoor was het
mogelijk om een beeld te schetsen van de samenhang tussen opvoedingspatronen
van mannen en vrouwen en een aantal kindvariabelen. Hierna worden beide
onderzoeken uitvoerig aan de orde gesteld waarbij ze telkens kortweg worden
aangeduid met de naam van de eerstgenoemde auteur, respectievelijk Gerris et al.
(1996) en Rispens et al. (1996).  De jaartallen worden verder niet herhaald.1

Bij Gerris et al. ging het om kinderen tussen de 9 en 16 jaar, bij Rispens et al. over
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de gehele jeugdperiode van 0 tot 18 jaar. In het laatste onderzoek waren ook
eenoudergezinnen opgenomen, maar in beide onderzoeken ontbraken allochtone
gezinnen. Gezien de onderzochte leeftijdsklasse, de omvang en de actualiteit krijgt
in het navolgende het onderzoek van Rispens et al. een zekere nadruk.
Ten slotte wordt nog het kwalitatieve, op een beperkt aantal ouders gerichte onder-
zoek van Doornenbal (1996) in de beschouwing betrokken.

Om direct met de conclusies te beginnen: die verschillen noch bij Rispens et al.,
noch bij Gerris et al. in belangrijke mate van datgene wat al in paragraaf 7.2 werd
vermeld. De Nederlandse opvoeding kan het best worden beschreven als 'gematigd
modern'. De moderniteit ligt daarbij in het feit dat ouders in zeer grote meerderheid
opvoedingsdoelen bleken te hanteren als autonomie en sociaal gevoel en dat er veel
aandacht bestond voor een goede morele ontwikkeling. Gehoorzaamheid en presta-
tiegerichtheid scoorden als opvoedingsdoelen niet hoog. Verder bleek dat de meeste
ouders een goed zicht hadden op de stand van zaken in het pedagogische denken:
zij onderkenden het bestaan van de factor aanleg en waren redelijk geïnformeerd
over de ontwikkelingsfasen. Ondanks dit besef van inherente beperkingen van het
eigen handelen, kende toch bijna 70% van de ouders zichzelf 'heel wat invloed' toe
op de vorming van hun kinderen. Ze beschreven hun rol daarbij nadrukkelijk als
'scheppers van randvoorwaarden'. Het geheel correspondeert met het beeld van de
zogenoemde autoritatieve opvoeder, die het midden weet te houden tussen de
verschillende essentiële elementen van een goede opvoeding. Ter toelichting: in de
pedagogische literatuur wordt opvoedingsgedrag beschreven aan de hand van twee
onderscheiden dimensies, te weten steun en controle. 'Steun' wordt omschreven als
ieder gedrag dat het kind zich prettig laat voelen en komt in de literatuur verder
voor onder termen als 'warmte, affectie, acceptatie, liefde, responsiviteit, betrokken-
heid, intimiteit', enzovoort (Gerris et al. 1992). De tweede dimensie omvat een
geheel van - min of meer op het bereiken van bepaalde doelen gerichte - opvoe-
dingsmethoden, waarbij goed gedrag wordt bevorderd en slecht gedrag wordt
ontmoedigd.. Binnen deze dimensie wordt vooral het verschil tussen zogenoemde
restrictieve (of autoritaire) en autoritatieve controle van belang geacht. Restrictieve
controle is te omschrijven als alle vormen waarmee gedrag zonder veel vorm van
proces aan banden gelegd wordt, door uitvaardiging en handhaving van simpele
verboden en geboden. In zuivere vorm correleert deze opvoedingswijze in veel
onderzoek met een slechte of achterblijvende ontwikkeling. Autoritatieve controle
is moeilijk onafhankelijk te definiëren, maar staat in de literatuur over het alge-
meen voor een vorm van controle waarin restrictie en steun in de juiste verhouding
gemengd zijn. Het is een vorm van controle die in vergelijking met restrictieve
controle meer getuigt van responsiviteit, meer aansluit bij de ontwikkelingsfase van
het kind, meer op de specifieke situatie betrokken is en meer gebruikmaakt van
inductie in tegenstelling tot directe dwang. In de literatuur staat autoritatieve
controle zo ongeveer voor het hele begrip 'goede opvoeding'.
In figuur 7.1 zijn de scores van de vaders en moeders uit het onderzoek van 
Rispens et al. voor de respectieve factoren 'ondersteuning', 'autoritatieve controle'
en 'autoritaire controle' weergegeven.
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Figuur 7.1 Gemiddelde scores voor de factoren 'ondersteuning', 'autoritatieve controle en 'autoritaire
controle'



195

Bron: Rispens et al. (1996)
Uit figuur 7.1 blijkt om te beginnen dat er sprake is van een leeftijdsfactor. Steun
neemt af met de leeftijd van de kinderen; de autoritaire controle is wat minder sterk
bij de jongere en juist sterker bij de oudere leeftijdsgroepen. Verder blijkt dat de
scores voor moeders op de factor 'ondersteuning' over de hele linie wat hoger liggen
en dat vaders wat meer geneigd zijn tot autoritaire controle. Traditie uit zich niet
alleen in de verdeling van zorg en arbeid tussen de huwelijkspartners, maar zeker
ook in ouderlijk rolgedrag. Vaders vertegenwoordigen niet alleen nog steeds
voornamelijk het autoritaire aspect, maar zijn ook afstandelijker, in die zin dat ze
aan zichzelf duidelijk minder invloed toeschrijven dan aan externe factoren.
Daarbij is de moeder een van die externe factoren, want over de hele linie vinden
vaders dat moeders meer invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen dan
zijzelf. De moeders zijn dit met de vaders eens: zij vinden zichzelf de belangrijkste
opvoeder, iets wat overigens alleen al door de feitelijke rolverdeling ook binnen de
verwachtingen valt. Maar moeders vinden zichzelf doorgaans minder competent
dan vaders; zij scoorden althans lager op de meetinstrumenten voor het zelf
waargenomen gevoel van competentie.
Bij de interpretatie van deze gegevens moet echter wel een kanttekening worden
geplaatst. De scores van ouders op bepaalde dimensies zijn het resultaat van een
scoringsprocedure en drukken slechts een relatieve eigenschap uit. Een score van
ouders op het kenmerk 'ondersteuning' is opgebouwd uit antwoorden in verband
met vragenbatterijen die geacht worden zaken als 'warmte' of 'responsiviteit' te
meten: het uiteindelijke resultaat is dus in belangrijke mate een constructie, die
eerder een bepaalde grondhouding weergeeft dan concreet gedrag als opvoeder. Met
betrekking tot de houding van ouders tenderen de scores naar een gemiddelde, dat
gegeven de mogelijke schaalposities vrij hoog of juist vrij laag ligt: op onder-
steuning bijvoorbeeld scoren vrijwel alle ouders tussen de 4 en de 5, bij een maxi-
male score van 5. In absolute zin zijn de verschillen tussen de ouders dus feitelijk
nogal klein. Een lage score betekent eerder dat iemand (iets) minder steunend is
dan een ander en niet zozeer dat iemand niet ondersteunend is. Ook in het onder-
zoek van Gerris et al. zijn deze tendenties duidelijk zichtbaar. Zo onderschreef 80%
van de ouders in dit onderzoek het belang van een waarde als 'autonomie', maar een
bijna even grote meerderheid vond ook 'conformiteit' belangrijk als opvoedingsdoel.
Ook hier is het de vraag hoe een bepaalde afweging in de praktijk uitpakt. Dit punt
wordt hierna nog aan de orde gesteld, waar het gaat om de validiteit van de hier
beschreven constructen of opvoedingsdimensies.

Het onderzoek van Rispens et al., dat zich richtte op een brede leeftijdsklasse, gaf
ook inzicht in de relatie tussen opvoedingsmethoden en de leeftijd van kinderen.
Naarmate de kinderen ouder zijn, verschuift de methode van ouderschap van een
combinatie van steun en straf (voor jongere kinderen) naar een complex (autori-
tatief) model bij oudere kinderen. De perceptie van het opvoedingsprobleem
doorloopt ook een ontwikkeling met de leeftijd van het kind. Bijna niemand vindt
baby's of kinderen in de lagere-schoolleeftijd het lastigst; peuters worden slechts bij
14% van de ouders als de moeilijkste groep beschouwd en de grote meerderheid
(66%) vindt de puberteit het moeilijkst.
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De opvoedingsstijl varieert ook naar sociaal milieu van de ouders. Hoe hoger 
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opleiding en inkomen, hoe meer ouders kiezen voor autonomie als opvoedingsdoel
in vergelijking met meer conformistische doelen als gehoorzaamheid. Ouders uit
lagere milieus zijn daarbij over het geheel genomen tevredener met de opvoedings-
situatie. De auteurs vermoeden hier een verband tussen kennis en angst. Naarmate
ouders minder complicaties onderkennen, maken ze zich minder zorgen over het
resultaat van de opvoeding. Het gaat hierbij overigens om een vrij zwak verband
binnen de algemene bevinding dat vrijwel alle ouders zich voldoende competent en
tevreden voelen.

De vraag dringt zich langzamerhand op of de Nederlandse ouders geen aanspraak
zouden kunnen maken op de Nobelprijs voor opvoeding. Zij lijken immers het
ideale midden te houden tussen het autoritaire conformisme uit de jaren vijftig en
het anti-autoritaire laisser faire van een volgend decennium. Bovendien bleek uit
het onderzoek ook dat ontwikkelingen uit een nog recentere periode, zoals de
massale entree van moeders op de arbeidsmarkt en het vrij algemene gebruik van
kinderopvang, nauwelijks of geen enkel verschil maakten voor de kwaliteit van de
opvoeding (zie hierover paragraaf 7.4).

7.3.2 De validiteit van het onderzoek

Toch zijn er redenen om dit algemeen positieve beeld niet zonder reserve te
accepteren.
Een eerste nuancering van de resultaten zou kunnen zijn dat er in het onderzoek
wel degelijk problemen naar voren kwamen. Zo rapporteerde in het onderzoek van
Rispens et al. een op de tien ouders grote problemen te hebben met kinderen. In
verband daarmee werd van de kinderen onder de 12 jaar 8% ooit vanwege gedrags-
problemen aangemeld bij arts, Riagg of psycholoog. Bij kinderen boven die leef-
tijdsgrens was dat 5%. Problemen bij kinderen bleken samen te hangen met twee
kenmerken van ouders, namelijk met het 'vaak ervaren van dagelijkse problemen'
en met 'belevingsproblemen'. In het onderzoek van Gerris et al. rapporteerde 30%
tot 40% van de ouders dat ze het opvoeden als een vorm van belasting ervoeren, en
voelde een groep van 10% tot 15% van de ouders zich 'beperkt' als gevolg van hun
ouderschap.

Een tweede nuancering van de resultaten heeft betrekking op de wijze waarop de
onderzoeksresultaten werden verkregen. Deze zijn namelijk gebaseerd op zelfrap-
portage. Aan ouders en kinderen werd gevraagd om een aantal vragenlijsten in te
vullen over het eigen gedrag en de eigen opvattingen. Daarbij rijst onmiddellijk de
vraag naar de validiteit van de resultaten. Meten de vragen wel wat zij beogen te
meten? Ouders en kinderen kunnen zich immers zowel bewust als onbewust van de
werkelijkheid verwijderen bij het invullen van een vragenlijst of proberen in een
interview een gunstig beeld van zichzelf te scheppen. Ouders zullen vrij goed weten
welke eisen aan de opvoeding gesteld worden en verkeren in de verleiding in hun
antwoorden daaraan te voldoen. Deze sociale-wenselijkheidsbias is waarschijnlijk
sterker naarmate de opleiding hoger is.
In het onderzoek van Rispens et al. is getracht meer inzicht te krijgen in de sociale-
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wenselijkheidsbias. Bij een deel van de onderzoeksgroep werd een extra studie
uitgevoerd, waarbij iets meer dan 200 ouders en hun kinderen in een vervolg op het
interview een half uur geobserveerd werden bij het uitvoeren van enkele opdrach-
ten. Uit de analyses bleek "dat er weinig samenhang was tussen het geobserveerde
gedrag en het door ouders gerapporteerde gedrag". Dat kan volgens de onderzoe-
kers door verschillende factoren worden verklaard, zoals door de kortheid van de
meting, maar "het is natuurlijk ook mogelijk dat er werkelijk een verschil is tussen
wat ouders zeggen en wat ze doen" (Rispens et al. 1996: 66).
Een conclusie kan niet gemakkelijk worden getrokken. Het opvoeden van kinderen
is een uiterst complex en moeilijk toegankelijk verschijnsel. Het probleem van de
validiteit van survey-metingen is tot op heden noch in binnen- noch in buitenland
opgelost (Ten Haaf 1993). Als het gaat om de relevantie van de bevindingen vanuit
beleidsperspectief, dan moet deze onzekerheid wel worden ingecalculeerd.

Een derde kanttekening bij de resultaten geldt representativiteit van de onderzoeks-
groep. Daarbij gaat het niet zozeer om de vraag of de onderzochte groep in
demografische of sociaal-economische zin een goede afspiegeling vormt van de
bevolking, als wel om de vraag of juist de probleemgroepen niet zijn onderver-
tegenwoordigd. Bij de werving van respondenten voor het onderzoek van Rispens
et al. weigerde bijvoorbeeld iets meer dan de helft (52%) van de benaderde gezin-
nen, bij dat van Gerris et al. nog iets meer (57%). Opvallend daarbij is dat de
weigeringen, voorzover bekend, in grote meerderheid van vaders en bijna nooit van
moeders afkomstig waren (485 versus 72 gevallen; bij de overige weigeringen was
de bron niet duidelijk). Hoewel de gevonden probleempercentages in de uiteinde-
lijke onderzoeksgroep wel redelijk overeenkwamen met die uit epidemiologisch
onderzoek (zo had 8% van de jongere en 5% van de oudere kinderen 'weleens'
contact gehad met een psycholoog of Riagg), ligt het toch voor de hand dat juist
ouders die hun eigen situatie als minder gunstig beleven eerder hun medewerking
weigeren.

Met dat al werpen de grootschalige surveys een positief licht op de Nederlandse
opvoeding. Zelfs als het feitelijke opvoedingsgedrag niet helemaal aan de hoogge-
stemde antwoorden tegemoetkomt, dan nog verwijzen deze antwoorden naar
hooggestemde idealen. Verder is een positieve beleving van het eigen handelen in
het algemeen een gunstige factor in de opvoeding. Optimisme bevordert de
effectiviteit van de opvoeding.
Een tweede positief resultaat van deze onderzoeken, dat tot nog toe nog niet is
besproken, ligt in de competentie die ouders tonen bij het omgaan met de comple-
xiteit van de hedendaagse opvoeding. De veronderstelling was immers dat ouders
het mede lastig hadden omdat de eisen van de omgeving zijn toegenomen en er
geen duidelijke richtlijnen meer zijn in een maatschappij waarin iedereen zijn
eigen weg moet zoeken. In het onderzoek van Gerris et al. is een poging gedaan om
na te gaan hoe ouders omgaan met (met name) de spanning tussen sociale plichten
en individuele ontplooiing. Deze resultaten kunnen worden aangevuld met die van
een recent kwalitatief diepteonderzoek naar de opvoedingspercepties van ouders.
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7.3.3 Opvoedingswaarden en gedrag van het kind

In het onderzoek van Gerris et al. is behalve de dimensie van het ouderlijke opvoe-
dingsgedrag (autoritativiteit) ook de dimensie van de ouderlijke waardeoriëntatie in
beeld gebracht. Interessant is dat opvoeders daarbij een complex beeld opleveren,
waarbij zij twee soorten waardepatronen in verschillende combinaties vertonen.
Een eerste waardepatroon zou kunnen worden aangeduid als 'maatschappelijk
traditionalisme'. Het gaat daarbij om het belang dat gehecht wordt aan traditionele
normen op het terrein van arbeid, opleiding en gezinsrelaties en op het terrein van
orde en gezag Ten tweede gaat het om opvattingen over persoonlijke ontplooiing,
zoals het belang van individualiteit, zelfbepaling en emancipatie. In tegenstelling
tot wat vaak wordt gedacht, liggen deze beide waarden niet op één dimensie met de
traditionelen aan de ene kant en de progressieven aan de andere kant. Beide soorten
van waarden kunnen in verschillende combinaties voorkomen; bijvoorbeeld een
traditionele oriëntatie op arbeid of de ouder-kindrelatie tegelijk met een progres-
sieve opvatting over het belang van emancipatie of persoonlijke ontplooiing. Naar
aanleiding van beide typen van waarden kunnen vier groepen worden
onderscheiden die een uitgesproken profiel hebben en een vijfde groep die zich op
beide dimensies in de omgeving van het gemiddelde bevindt.
- Groep 1 scoort laag op beide waarden en kan getypeerd worden als een groep

van onverschilligen; deze ouders hechten met betrekking tot hun kinderen noch
aan het belang van maatschappelijk succes, noch aan het ideaal van
persoonlijke ontplooiing.

- Groep 4 vormt hiervan de tegenpool, met hoge scores op beide dimensies. Dit
zijn ouders die zowel persoonlijke ontplooiing als maatschappelijk succes zeer
hoog in het vaandel hebben; zij hechten aan een duidelijke (traditionele)
gezinsstructuur, zij huldigen een hoog arbeidsethos, maar zijn daarbij
voorstander van emancipatie en persoonlijke keuzevrijheid.

Daarnaast is er sprake van twee groepen die hoog op de ene en laag op de andere
waarde scoren.
- Groep 2 hecht aan persoonlijke ontplooiing en scoort laag op maatschappelijk

traditionalisme.
- Groep 3 scoort laag op persoonlijke ontplooiing en hoog op maatschappelijk

traditionalisme.
- Groep 5 is, zoals gezegd, de groep met gemiddelde scores op beide dimensies.

In figuur 7.2 is weergegeven hoe de verdeling van de verschillende groepen over de
steekproef eruitziet. Dit is voor vaders en moeders apart gebeurd, maar uit de cijfers
blijkt dat de verdeling tussen vaders en moeders over de verschillende groepen
ongeveer gelijk is. Gerris constateert op basis van deze bevindingen dat de heden-
daagse ouder in ieder geval niet getypeerd kan of mag worden in termen van een
simpele tweedeling met ouderwetse opvoeders aan de ene kant en moderne
opvoeders aan de andere.
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Figuur 7.2 Vorming van vijf subgroepen van ouders ten behoeve van het ontwikkelen van
gezinsprofielen

De groep ouders die (kennelijk) in staat is met beide dimensies, zowel maatschap-
pelijke normen als persoonlijke ontplooiing, rekening te houden, is zelfs de grootste
groep ouders, zowel bij vaders als bij moeders. Aan de andere kant tekent zich een
knelpunt af, waar sprake is van het samengaan van lage scores op beide waarde-
oriëntaties. Bij de conformistische ouders uit groep 3 biedt de klassiek/traditionele
ouder een behoorlijk houvast voor zichzelf en voor de kinderen. In de personalis-
tische aanpak van groep 2 wordt het eventueel tekort aan structuur gecompenseerd
door grote betrokkenheid en warmte, en in de benadering van groep 4 kan het kind
als het ware beide kanten op. Maar met betrekking tot een gezin behorend tot groep
1, zeker als in het gezin beide ouders gekenmerkt zouden worden door een gebrek
aan interesse in prestaties en ontplooiing, lijkt reden voor zorg. Wat deze resultaten
echter vooral laten zien, is dat ouders zelf in staat zijn om onderscheid te maken
tussen verschillende opvoedingsdimensies. Dat ze dat waarschijnlijk redelijk
bewust doen, komt naar voren uit een onderzoek van Doornenbal (1996).

In haar proefschrift rapporteert Doornenbal over de resultaten van een onderzoek
onder vijftig ouders naar hun beleving van de opvoeding. Haar aandacht ging
daarbij, evenals in het reeds genoemde onderzoek van Knijn en Verheijen, vooral
uit naar de mogelijke spanning tussen vaders en moeders die een gevolg zou
kunnen zijn van de modernisering van het gezin. Daarbij ging het om de heden-
daagse pedagogische eisen in relatie tot de eisen die vanuit het perspectief van de
emancipatie voor vrouwen gelden. Haar onderzoeksgroep was niet representatief,
niet alleen vanwege de kleine omvang, maar ook omdat het uiterst moeilijk bleek
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om respondenten te werven uit lagere sociaal-economische milieus. Een gericht
verzoek 



203

via de basisschool in een Groningse achterstandswijk leverde op bijna tachtig
aangeschreven ouders niet meer dan twee respondenten op. Dit lijkt opnieuw te
bevestigen dat juist de groepen ouders die weleens meer dan gemiddeld problemen
kunnen hebben, het minst geneigd zijn om aan opvoedingsonderzoek mee te doen.
Ook bij de gezinnen die wel meededen constateert Doornenbal echter dat ze op het
terrein van de opvoeding relatief gesloten zijn. Wel communiceren partners
veelvuldig met elkaar over de opvoeding, maar hierin blijkt ook een belangrijk
probleem te liggen. Als mannen en vrouwen er niet in slagen om tot een
'pedagogische kernovereenkomst' te komen, ontstaan structurele spanningen.
Doornenbal trof bij de ouders twee goed functionerende typen van overeenkomst
aan, respectievelijk een traditionele en een moderne. De traditionele overeenkomst
is gebaseerd op een asymmetrische en complementaire opvatting over de rollen van
mannen en vrouwen. Deze komt het meest voor bij paren uit lagere inkomens- en
opleidingsgroepen. Deze paren reproduceren de situatie die zij in het eigen ouder-
lijk huis leerden kennen en die hun kennelijk beviel. De moderne kernovereen-
komst is symmetrisch (mannen en vrouwen hebben ongeveer gelijke rollen) en
komt vooral voor bij de generatie die ten opzichte van de ouders een sterke sociale
stijging heeft meegemaakt. Deze groep zet zich vaak af tegen het gezin van
herkomst, dat wordt getypeerd als burgerlijk met weinig thuis zijnde vaders,
(over)beschermende moeders en veel generatieconflict. Doordat de gegevens over
de feitelijke situatie uit het verleden niet bekend zijn, is het natuurlijk mogelijk dat
deze beide groepen hun verleden respectievelijk idealiseren dan wel negatief
vertekenen.
Problemen zijn echter vooral aanwezig bij de groep waar geen onderlinge overeen-
stemming bestaat over rolverdeling en/of opvoedingsideaal. Hier huldigt de ene
partner traditionele opvattingen over rolverdeling en/of het ouderschap, terwijl de
andere partner een symmetrische rolverdeling en/of een moderne pedagogie
voorstaat. 
Ook het onderzoek van Doornenbal laat zien dat de meerderheid van de ouders - in
ieder geval in haar eigen steekproef - inmiddels aanhanger is geworden van een
autoritatief model, waarbij de afstand tussen ouders en kinderen zo klein mogelijk
is. Interessant in haar analyse is ten slotte de veronderstelde opvoedingsonzeker-
heid bij moderne ouders, die de beleidsmatige impuls vormde tot enkele hiervoor
genoemde onderzoeken. Terwijl bij Rispens et al. wordt geconstateerd dat van een
dergelijke onzekerheid weinig of geen sprake is, concludeert Doornenbal dat deze
onzekerheid als het ware een intrinsiek positief en noodzakelijk aspect is van het
moderne ouderschap. De betreffende ouders zijn zich bewust van de complexiteit
van hun eigen gedrag en dat van hun kinderen en van de noodzaak om tot een
goede aanpassing tussen beider gedrag te komen. Zij vinden daarbij een perma-
nente pedagogische twijfel essentieel. Het bestaan van externe deskundigen met
verschillende en zelfs tegenstrijdige adviezen wordt in dit verband door ouders
onderkend en zelfs gewaardeerd, omdat ze zo voortdurend alert worden gehouden,
maar toch zelf de verantwoordelijkheid houden voor hun besluiten. Onder het reeds
gemaakte voorbehoud van validiteit wijzen alle besproken onderzoeken trouwens
op een sterke betrokkenheid van de grote meerderheid van de hedendaagse ouders
bij de opvoeding. Deze betrokkenheid leidt ertoe dat in ieder geval in de kleine
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groep van Doornenbal ouders veelvuldig verklaren hun eigen persoonlijke wensen
van minder belang te achten dan een goede opvoeding van hun kinderen. Die
opvoeding vergt volgens verreweg de meeste ouders nog de tamelijk permanente
aanwezigheid van ten minste een van hen.

De besproken analyses van ouderlijke percepties van Gerris et al. en Doornenbal
maken waarschijnlijk dat ouders in grote meerderheid bewust en naar eigen zeggen
redelijk succesvol bezig zijn met de opvoeding. De groepen ouders die op grond
van de beschikbare theoretische inzichten een minder goede gezinsomgeving
bieden en de groepen ouders die aangeven problemen te hebben met de opvoeding,
zijn echter toch niet te verwaarlozen.
Daarmee is echter nog niet vastgesteld dat we ons ook zorgen moeten maken over
deze groepen. Een minder goede of zelfs slechte opvoedingsstijl van ouders, zoals
gemeten in de hier besproken onderzoeken, houdt namelijk niet bij voorbaat in dat
kinderen grote schade zouden ondervinden. De gevonden verbanden tussen opvoe-
dingsstijl en kindgedrag waren vrij zwak. Minder dan de helft van de indicatoren
voor ouderlijk gedrag, ouderlijke kenmerken of gezinskenmerken correleren signi-
ficant met problemen bij kinderen. De richting van de wel aanwezige verbanden
was daarbij echter niet steeds volgens de verwachting. Zo bleek bijvoorbeeld dat het
als ideaal gedachte autoritatieve gedrag van vaders positief correleerde met
gedragsproblemen bij jonge adolescenten en met emotionele problemen bij oudere
adolescenten. Dat zou kunnen betekenen dat jongeren eerder onzeker worden van
(te veel) uitleg dan van gezagsuitoefening door vaders. De onderzoekers zelf
verklaren deze onverwachte samenhang omgekeerd: zij vinden het waarschijnlijk
dat het gedrag van (van zichzelf al) 'moeilijke' kinderen meer uitlegactiviteiten van
hun ouders oproept. Kindfactoren als temperament verklaarden in ieder geval
inderdaad meer variantie van de ontwikkelingsverschillen tussen kinderen dan
opvoedingsfactoren of gezinskenmerken. Maar nogmaals, alle gevonden verbanden
waren relatief zwak. Rispens et al. besteden hier uitvoerig aandacht aan en
constateren dat de in hun onderzoek gevonden correlaties op zich inderdaad niet
hoog, maar in vergelijking met soortgelijk onderzoek elders toch niet onbeduidend
zijn.

De belangrijkste verklaringen voor de in het algemeen zwakke relatie tussen opvoe-
ding en kindontwikkeling, zijn tweeërlei. Reeds genoemd werd de complexiteit van
het gezinsfunctioneren en de onmogelijkheid om alle kenmerken daarvan operatio-
neel te maken en op te nemen in een enkel onderzoek. Ten tweede is er volgens de
meeste onderzoekers sprake van een grens waaronder de ouderlijke competentie
moet blijven, willen de schadelijke effecten van de opvoeding manifest worden.
Zolang het ouderlijk falen niet al te ernstig is, kan het kind zich kennelijk nog
redelijk ontwikkelen. Een goede opvoeding is kennelijk geen voorwaarde voor een
goede ontwikkeling, maar fungeert wel als een buffer tegen ongunstige gebeurte-
nissen en negatieve omgevingskenmerken. Ook ongunstige factoren die in het kind
zelf liggen besloten, worden in belangrijke mate getemperd door een goed ouderlijk
functioneren (Belsky 1981). Ter verdere complicatie van de zaak bestaat er in de
literatuur onenigheid over de vraag of bij de ontwikkeling van het kind het primaat
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ligt bij het kind of bij de ouder. Het is niet duidelijk of het kind vooral reageert op
het ouderlijk gedrag of dat de ouders vooral op het kindgedrag reageren (Youniss
en Smollar 1985). Over het algemeen gaat men uit van een zogenoemd trans-
actioneel model, waarbij sprake is van wederzijdse invloed (Gerris 1992). In dit
transactionele model neemt de perceptie van ouders een bijzonder belangrijke
plaats in: handelwijzen worden vaak minstens zo sterk gestuurd door de beleving
van de situatie als door de kenmerken van de situatie zelf. In paragraaf 7.2 bleek
bijvoorbeeld ook dat de mate waarin moeders last hadden van stress, meer te maken
had met hun eigen rolperceptie dan met de feitelijke rolverdeling in het gezin
(Knijn en Verheijen 1988 ).

Aan het einde van deze paragraaf past de constatering dat het beschikbare onder-
zoek naar de hedendaagse Nederlandse opvoeding nog niet tot wasdom is gekomen
en een aantal onvolkomenheden vertoont. Voor een deel zijn die onvolkomenheden
verbonden met de complexiteit van de materie. Zo is in de twee besproken groot-
schalige onderzoeken van Gerris et al. en Rispens et al. nauwelijks aandacht
besteed aan de bredere gezinsomgeving. Verder vereist een goed beeld van de
opvoedingssituatie een onderzoeksontwerp dat niet alleen beide ouders omvat, maar
ook op zijn minst één kind, met inbegrip van alle onderlinge relaties. De multipli-
catie van variabelen die hierin besloten ligt, leidt tot een onhandelbare omvang van
dergelijk onderzoek. Onderzoek waarbij daadwerkelijk alle gezinsleden op deze
wijze zijn betrokken, is niet eens bekend. Toch laten recente ontwikkelingspsycho-
logische studies zien dat de keuze van het target child groot verschil kan maken
voor de resultaten van het onderzoek (Heymans 1992).

Ook de waarschijnlijke terughoudendheid van ouders aangaande opvoedingspro-
blemen is een moeilijk op te lossen probleem. Door het feit dat de in de paragrafen
7.2 en 7.3 aangehaalde onderzoeken elkaar bevestigen, is de waarschijnlijkheid van
het positieve opvoedingsbeeld in het hedendaagse Nederland vergroot, maar het
blijft mogelijk dat de werkelijkheid achter de data minder zonnig is. De
privacygevoeligheid van gezinsinterne problemen zal er stellig toe leiden dat een
deel van deze werkelijkheid verborgen blijft.

Ten slotte bieden de besproken onderzoeken weinig inzicht in causale relaties
tussen de aard van de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. De ingevoerde
variabelen hadden, ook in combinatie, slechts een beperkte verklarende waarde.
Door een verbetering van de gebruikte instrumenten of door de introductie van nog
meer variabelen, is wellicht verbetering te boeken. Ook de toepassing van panels, in
aanvulling op de hiervoor besproken momentopnamen, kan extra inzicht opleveren.
Daarbuiten dringt zich echter het idee op dat opvoeding en de ontwikkeling van
kinderen simpelweg niet zo sterk met elkaar zijn verbonden als veelal wordt
gedacht.

Voorlopig moet de conclusie dan ook zijn dat de resultaten van het grootschalige
onderzoek naar opvoeding in Nederlandse gezinnen een redelijk zonnig beeld
bieden, maar dat deze resultaten met een aantal onzekerheden zijn omgeven. De 
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steekproeven waarop dit onderzoek zich baseert, zouden weleens een te zwakke
vertegenwoordiging van minder competente ouders kunnen bieden. Er zijn voorts
aanwijzingen van onderrapportage van problemen door de groep die wel aan
dergelijk onderzoek deelneemt. Vervolgens is het geheel van interacties dat
'opvoeding' wordt genoemd een dermate complex fenomeen, dat zelfs de meest
uitgesponnen vragenlijsten niet meer dan een grove benadering kunnen zijn van
wat er voorvalt. Per slot van rekening zijn gedrag en ontwikkeling van kinderen
niet uitsluitend een gevolg van het ouderlijk handelen. Kenmerken van het kind
vormen een autonome factor.

7.4 Opvoeden in specifieke situaties

In de voorgaande paragraaf ging het steeds om de beschrijving van de opvoedings-
processen in het gezin ongeacht de specifieke situatie of samenstelling van dat
gezin. Kinderen groeien op in een verscheidenheid aan gezinssituaties. Er zijn
uiteraard meer en minder welvarende gezinnen, gezinnen met een werkloze als
kostwinner of juist met twee werkende ouders, autochtone en allochtone gezinnen,
tweeoudergezinnen en eenoudergezinnen, enzovoort. In het publieke debat worden
regelmatig vraagtekens gezet bij de opvoedingskwaliteit geboden in gezinnen die
afwijken van het tweeoudergezin. Voorts is er twijfel over de opvoedingskwaliteit
die twee ouders kunnen bieden als zij beiden in belangrijke mate in beslag worden
genomen door hun verplichtingen op de arbeidsmarkt. In deze paragraaf wordt
nagegaan of er op grond van het beschikbare onderzoek ook reden is voor deze
opvatting. 
Het gaat hier, anders dan in de vorige paragrafen, om de relatie tussen structuur-
kenmerken van het gezin en opvoedingsresultaten. Het gezinsfunctioneren blijft
grotendeels buiten beeld. Er wordt ingegaan op gezinnen met bijzondere vorm-
kenmerken, zoals niet-biologisch ouderschap, eenoudergezinnen, stiefgezinnen en
gezinnen met gelijkslachtige partners. Tevens wordt aandacht besteed aan de rol
van de factor gezinsgrootte in de opvoeding. In dit hoofdstuk worden ook de
gevolgen behandeld van een gezinssituatie die langzamerhand nauwelijks meer
specifiek kan worden genoemd, te weten het buitenshuis werken van de moeder.
Vervolgens komen gezinnen met specifieke sociale-achtergrondkenmerken aan de
orde. Daarbij wordt kort stilgestaan bij armoede en werkloosheid en wat uitvoeriger
bij etniciteit.

7.4.1 Structuurkenmerken van het gezin

Vervangend ouderschap

Bijna 20% van de vrouwen in Nederland blijft momenteel kinderloos, waarvan de
meerderheid deze situatie ook beoogt (zie hoofdstuk 2). Voor degenen die wel
kinderen willen krijgen, maar daar biologisch in eerste instantie niet toe in staat
blijken, zijn er in principe twee remedies: kunstmatige-bevruchtingstechnieken en
adoptie. Ondanks de vaak tijdrovende, kostbare en zenuwslopende behandelingen
en procedures die hiermee vaak zijn verbonden, kiezen toch veel vrouwen hiervoor,
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omdat ze hun onvruchtbaarheid als 'buitengewoon ernstig' ervaren (Van Balen et
al. 1995). De vraag die hier centraal staat, is uiteraard die naar de mogelijke
effecten op de ouder-kindrelatie en de opvoeding. Er wordt dus niet ingegaan op de
verschillende technieken die inmiddels zijn ontwikkeld, maar op de risico's die
ouderschap via deze methoden zou kunnen opleveren. In de literatuur worden
enkele van deze risico's genoemd (Van Berkel 1997; Hoksbergen 1996). Zo zouden
de verwachtingen van personen die op deze wijze ouder van een kind worden, te
hoog gespannen kunnen zijn. Dit kan leiden tot risico's als overprotectief gedrag of
tot teleurstelling over het ouderschap. In geval van adoptie worden deze risico's nog
verhoogd door het feit dat adoptiekinderen al vaak een probleemgeschiedenis achter
zich hebben. Tevens zou de identiteitsontwikkeling van kinderen die opgroeien
zonder kennis van of contact met hun verwekkers gevaar kunnen lopen. Colpin
(1994) stelt dat dit laatste risico ook sterk kan spelen bij een aantal
bevruchtingstechnieken, die volgens haar de 'toekomstige vondelingen' of zelfs
'wolfskinderen' van de moderne maatschappij kunnen opleveren.

In Nederland wordt op dit moment ongeveer 1% van de kinderen geboren na IVF
(Van Balen 1995), en worden per jaar enkele honderden kinderen geadopteerd. Per
jaar krijgen dus tussen de 2.000 en 3.000 kinderen te maken met kunstmatig of
vervangend ouderschap. 
Onderzoek naar de effecten van deze situatie laat wat betreft de kunstmatige-
bevruchtingstechnieken eigenlijk eerder het omgekeerde van een risico zien. IVF-
moeders scoorden in een onderzoek van Van Balen (1995) bijvoorbeeld hoger op
meetinstrumenten voor emotionele betrokkenheid en ouderlijke zelfwaardering (bij
vaders werden geen significante verschillen gevonden). Ook uit een onderzoek van
Golombok (1995) bleek dat zowel 'kunstmatige'- als adoptiefouders hoger scoorden
dan een controlegroep op diverse indicatoren voor ouderlijke kwaliteiten, zoals
warmte, betrokkenheid en ouder-kindinteractie. Tussen kinderen uit de
verschillende groepen werd weinig verschil gevonden. Er is echter ook kritiek op
deze resultaten, omdat het gaat om zeer kleine steekproeven van relatief bewuste en
hoog opgeleide ouders, en het onderzoek zich ook hier weer vooral op zelfrappor-
tage baseert.
Wat betreft adoptiekinderen is er ook onderzoek waaruit wel verschillen blijken met
kinderen die bij hun biologische ouders wonen. Een onderzoek onder meer dan
2.000 kinderen van Verhulst (1991) liet zien dat met name geadopteerde jongens
systematisch vaker gedragsproblemen vertoonden. Bekend is verder dat geadop-
teerde kinderen veel vaker uit huis geplaatst worden dan niet-geadopteerde
kinderen. Daar staat weer tegenover dat volgens Juffer (1993) er geen verschil in
hechtingskwaliteit is tussen adoptie- en standaardsituaties, in ieder geval niet bij
een steekproef van 90 Nederlandse gezinnen. In Amerikaans onderzoek (Singer et
al. 1985) werd dat verschil wel gevonden voor adoptie-gezinnen met een kind van
een ander ras, maar mogelijk ligt de acceptatiegraad voor dit soort adoptie daar
lager. Hiermee lijkt het overigens plausibel dat de graad van maatschappelijke
acceptatie via de beleving van ouders een rol kan spelen in de gezinsopvoeding. Het
vaak felle debat over het adoptierisico kan daarbij een eigen rol spelen. Zo publi-
ceerde de Volkskrant onlangs (12-10-1996) een artikel waarin stond dat het in een
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kwart van de adoptiegezinnen misging. Dit aandeel was (kennelijk) een 'afronding
naar boven' van het hoogste probleempercentage ooit gevonden in een onderzoek
(Verhulst en Versluis-Den Bieman1989). Het betrof de 22,2% van de adoptie-
kinderen, die 'ooit waren aangemeld' bij geestelijke gezondheidszorg of school-
adviesdienst. Het mag duidelijk zijn dat deze aanmeldingen nog geen mislukte
plaatsingen indiceren. Bovendien is het vergelijkbare percentage bij de niet-
adoptiekinderen ook al bijna tien. Hoksbergen et al. (1988) noemt als hoogste
percentage uithuisplaatsingen bij adoptiekinderen 5,7 en Verhulst (1991) komt
voor Nederland op 1,7. Dat is inderdaad zesmaal zo hoog als het vergelijkbare
cijfer voor Nederlandse kinderen. Er valt dan ook niet te ontkomen aan de
conclusie dat adoptie bijzondere risico's oplevert en soms dramatische situaties kan
opleveren. Daarbij blijkt echter uit hetzelfde empirisch onderzoek steeds weer dat
de grote meerderheid van deze gezinnen het er niet slechter afbrengt dan het
standaardgezin. 

Een hoge leeftijd bij het eerste ouderschap

Het tijdstip van de geboorte van het eerste kind valt steeds later in het leven van de
vrouw (zie hoofdstuk 2). Inmiddels voert Nederland in dit opzicht de wereldlijst
aan, met een gemiddelde leeftijd van bijna 29 jaar van moeders bij de geboorte van
het eerste kind. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te geven. Sommige
auteurs veronderstellen dat vooral het gebrek aan voorzieningen om werk en gezin
te combineren een rol speelt bij het uitstel (Beets et al. 1992; zie ook hoofdstuk 3
van dit rapport ). Anderen wijzen daarnaast op de autonome effecten van de
gemoderniseerde levensloop, waarin het proces van definitieve partnerselectie
steeds langer lijkt te duren (Cuyvers 1996). Door dit uitstel neemt overigens ook het
risico op onvruchtbaarheid en, parallel daaraan, het beroep op medische technieken
en adoptie toe. 
Vanuit het perspectief van de opvoedingskwaliteit moet hier echter vooral de vraag
gesteld worden of dit uitstel van procreatie gevolgen heeft voor kinderen.
Vooralsnog zijn daar weinig aanwijzingen voor. Ook als de geboorte van een eerste
kind een paar jaar later valt dan voorheen, zijn verreweg de meeste ouders nog niet
echt oud. De modale ouderschapsperiode valt nu steeds meer tussen de 30 en 40
jaar, en in vergelijking met eerdere perioden, toen vrouwen gemiddeld meer kinde-
ren kregen en de procreatie een langere periode besloeg, zijn er niet veel meer
vrouwen van boven de 40 jaar die moeder worden. In dergelijke gevallen gaat het
vooral om ongewild late ouders die alsnog kinderen krijgen langs vervangende
wegen. Daarvan werd hiervoor al vastgesteld dat dit niet leidt tot problematisch
ouderschap. Het uitstel van procreatie lijkt eerder een probleem voor de betrokken
vrouwen dan voor de kinderen (zie hoofdstuk 2).

Gezinsomvang

Het percentage kinderloze huishoudens is in de laatste vijftien jaar sterk afgeno-
men, ook als de alleenstaanden buiten beschouwing worden gelaten. Hetzelfde geldt
voor het aandeel van de grote gezinnen (4 kinderen of meer). Daarentegen nam het 
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aandeel van de gezinnen met 1 kind toe, terwijl de aandelen voor twee- en
driekindergezinnen ongeveer stabiel bleven (zie hoofdstuk 2). Over een wat langere
periode bezien is echter het aandeel van de gezinnen met drie kinderen gedaald. De
vraag waar het hier om gaat, is of gezinsgrootte enig effect heeft op de opvoeding,
dan wel de ontwikkeling van kinderen. Van kinderen die enig kind blijven, wordt
wel verondersteld dat ze tekort komen door het ontbreken van broertjes of zusjes,
maar aan de andere kant zouden ze zich door de grote hoeveelheid aandacht die ze
krijgen, cognitief beter ontwikkelen. Voor kinderen uit grote gezinnen zou juist het
omgekeerde gelden. De beschikbare literatuur (Van Eijk 1996) geeft hierover nogal
duidelijk uitsluitsel: als er al effecten worden vastgesteld van gezinsgrootte of
geboortenummer van het kind, dan zijn die zeer klein en bovendien vaak verklaar-
baar uit andere, samenlopende factoren zoals sociale status of inkomen.
Eerste kinderen presteren gemiddeld iets beter op cognitieve taken dan tweede en
volgende kinderen (Eysenck en Cookson 1969; Zajone 1976) en zijn ook, tegen de
verwachting, socialer dan kinderen die later geboren worden (Schachter 1959;
Snow et al. 1981; Vandell 1981). Deze resultaten zijn echter deels het gevolg van
een puur statistisch effect: eerste kinderen zijn gedurende een bepaalde periode, en
soms definitief, enige kinderen die, zoals gezegd, gemiddeld iets beter presteren.
Onderzoek waarbij kinderen uit hetzelfde gezin worden vergeleken, toont echter
slechts marginale ontwikkelingsverschillen tussen kinderen naar geboortenummer.
Het - toch al erg kleine - effect van de factor gezinsgrootte is volgens Van Eijk
(1997) inderdaad toe te schrijven aan de hogere investering in deze kinderen;
kinderen uit grote gezinnen hebben het in dit opzicht wat minder, hetgeen zich
bijvoorbeeld uit in wat lagere onderwijsprestaties. Hij benadrukt daarbij echter dat
dergelijke effecten volstrekt in het niet vallen bij andere factoren, zoals het
opleidingsniveau en de aspiraties van de ouders.

Ouders van gelijk geslacht

Ouderparen van gelijk geslacht bestaan formeel niet in Nederland, omdat het
gezamenlijk ouderschap juridisch is voorbehouden aan een man-vrouwcombinatie.
Twee mannen of twee vrouwen kunnen het ouderschap niet delen. Vervanging in
het gezin van de man door een andere man en van de vrouw door een andere vrouw
is wel mogelijk. Een dergelijke situatie kan feitelijk ontstaan als een eenoudergezin
wordt aangevuld met een partner van gelijk geslacht of als een vrouw die met een
andere vrouw samenwoont een kind krijgt. De omvang van de groep ouderparen
van gelijk geslacht of van de homoparen die gezamenlijk kinderen opvoeden, is
slechts te schatten. Het CBS komt op een aantal van 2.000 van dergelijke gevallen
(Croes 1996). In de literatuur zijn enkele veronderstellingen over negatieve effecten
van deze situatie te vinden, zoals de problematische seksuele identiteit van de
kinderen, de sociale relatie met andere kinderen (stigma) en de persoonlijkheids-
ontwikkeling in het algemeen door de ontbrekende identificatiemogelijkheid met
het niet-vertegenwoordigde geslacht. Tot nu toe is geen enkele van die veronder-
stellingen door middel van onderzoek bevestigd, zoals blijkt uit de overzichten van
Kras (1986) en Patterson (1992). De verschillen die gevonden werden waren zeer
klein en wezen niet systematisch in negatieve richting. Zo bleken kinderen van
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gescheiden lesbische moeders meer contact met hun vaders te onderhouden dan
kinderen van gescheiden heteroseksuele moeders en hadden dochters van alleen-
staande lesbische moeders minder zelfwaardering dan dochters van samenwonende
lesbische moeders. Ook hier is er kritiek op het onderzoek vanwege de geringe
omvang van de steekproeven en vooral vanwege de selectie die in de data kan zijn
opgetreden. Tot nu toe gaat het bij homo-ouders, zeker bij degenen die aan
onderzoek mee willen werken, vooral om relatief hoog opgeleide en zeer bewust
kiezende ouders, waardoor de resultaten vertekend kunnen zijn. Bovendien zijn er
met betrekking tot deze relatievormen tamelijk veel varianten mogelijk, die
eigenlijk allemaal grondig vergeleken zouden moeten worden. Het geslacht van de
partners is natuurlijk een belangrijke variabele, maar ook het geslacht van de
kinderen en het al of niet biologische ouderschap van een van de partners. Bij wijze
van voorbeeld twee van de mogelijke varianten: twee mannen die een dochter uit
een vorig huwelijk van een hunner opvoeden, versus twee vrouwen die elk een zoon
van verschillende (anonieme) donoren hebben. Het is niet te verwachten dat onder-
zoek op korte termijn uitsluitsel zal geven over het effect van al deze varianten op
de opvoedingssituatie. 

Effecten van echtscheiding, eenoudergezinnen en stiefgezinnen

Bij de aanvang van 1994 waren er in Nederland ongeveer 180.000 eenoudergezin-
nen met minderjarige kinderen, hetgeen 10% van alle gezinnen met minderjarige
kinderen is. Daarvan vond 68% zijn oorsprong in scheiding, 10% in verweduwing
en in de overige 24% van de gevallen was er sprake van ongehuwden. Het aantal
stiefgezinnen bedroeg ongeveer 60.000, overeenkomend met 3% van alle twee-
oudergezinnen waarin minderjarige kinderen aanwezig zijn. Het gaat daarbij om
ongeveer 110.000 kinderen (Niphuis-Nell 1997: hoofdstuk 4).

Het maatschappelijke debat over de effecten van echtscheiding op kinderen woedt
al tientallen jaren en er is dan ook een omvangrijke onderzoeksliteratuur op dit
punt. Dolle (1994) heeft recentelijk een overzicht gepresenteerd van de kennis over
het proces van ouderwisseling. Zij signaleert dat er aanvankelijk in veel onderzoek,
vooral in de Verenigde Staten, van uit werd gegaan dat het verschijnsel schadelijk
zou zijn voor de kinderen. Het gebruik van een term als 'het gebroken gezin' wijst
al in die richting. Omdat deze onderzoeken zich meestal richtten op zogenoemde
klinische populaties, gezinnen die zich al op de een of andere manier in het circuit
van hulpverlening bevonden, ontbrak echter een goede vergelijking met soortge-
lijke groepen van eenouder- of stiefgezinnen die zich niet tot hulpverleners hadden
gewend en evenmin met gezinnen uit de modale populatie van tweeoudergezinnen.
Nadat in de jaren tachtig deze tekortkomingen werden opgemerkt (Van Gelder
1989), veranderde het karakter van de studies. In de vergelijking van de verschil-
lende gezinstypen ontstond aandacht voor interveniërende factoren, zoals de ver-
schillende sociaal-economische posities van de vergeleken typen. Onder invloed
van het werk van Hetherington et al. (1979 en 1982) werd het onderzoek ook meer
gericht op de invloed van het conflict tussen partners als factor op zichzelf. Uit de
vergelijking tussen gezinnen met problemen die intact gebleven waren en gezinnen
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die een echtscheiding hadden doorgemaakt, bleek dat kinderen uit de eerste groep
op termijn vaak slechter af zijn dan kinderen van gescheiden ouders. Sinds die tijd
is de cruciale rol van marital conflict (Amato en Keith 1991) in veel studies
bevestigd.
 
Dat wil overigens niet zeggen dat de invloed van het scheidingsproces te verwaar-
lozen zou zijn. Voor Nederland heeft Dronkers (1996), met gebruikmaking van het
bestaande longitudinale onderzoek onder scholieren in Nederland, meer dan 10.000
kinderen in verschillende situaties vergeleken en concludeerde daaruit dat er ver-
schil is tussen de effecten van echtscheiding en van verweduwing. Kinderen uit
eenoudergezinnen die na verweduwing ontstaan en kinderen uit tweeoudergezinnen
vertonen weinig onderling verschil, maar kinderen uit eenoudergezinnen die na
echtscheiding ontstaan, leveren bijvoorbeeld lagere-schoolprestaties. Hierbij werd
gecontroleerd voor andere belangrijke variabelen, zoals de sociale situatie van
kinderen. De effecten van echtscheiding zijn ook duidelijk het sterkst in de eerste
twee jaren na de scheiding, maar ook op langere termijn blijven bepaalde effecten
kennelijk in stand. Wallerstein (1991), die twintig jaar een groep kinderen na
echtscheiding volgde, constateert dat bij een derde van deze groep zelfs na die
periode nog sprake was van een aantal gevolgen en dat, in tegenstelling tot de
gangbare opvatting, het niet de jonge kinderen waren, die het meest last leken te
hebben van bijvoorbeeld gebrek aan zelfvertrouwen, maar juist de kinderen die na
hun twaalfde scheiding hadden meegemaakt. Op deze lange termijn tenslotte blijkt
dat de echtscheidingskansen van kinderen van gescheiden ouders hoger liggen dan
die van niet-gescheiden ouders (De Graaf 1996). Het feit dat verweduwing niet tot
dezelfde effecten leidt, geeft aan dat het vooral gaat om echtscheiding als gebeurte-
nis en niet van het eenoudergezin of stiefouderschap dat volgt op de echtscheiding.
Bij deze bevindingen moet echter bedacht worden dat de gevonden effecten in
vrijwel geen van de onderzoeken groot was. De 'overdracht' van echtscheiding is
daarop een uitzondering: onder kinderen van gescheiden ouders is de echtschei-
dingskans twee keer zo hoog als onder kinderen van niet-gescheiden ouders. Hier
kunnen overigens erfelijke eigenschappen van de betrokkenen doorheen spelen. Al
met al blijft bij een ruime meerderheid van de kinderen van gescheiden ouders
echtscheiding toch achterwege. Zij hebben een echtscheidingskans van ongeveer
een kwart, terwijl die kans bij kinderen van niet-gescheiden ouders ongeveer een
achtste bedraagt (Dronkers 1996).

Uit de literatuur blijkt dat eenoudergezinnen met vaders (Hermanns 1985) en stief-
vadergezinnen (Spruijt 1988 en 1989) het beter doen dan gezinnen met alleenstaan-
de moeders of stiefmoedergezinnen. De invloed van de sociaal-economische
omstandigheden waarin het gezin verkeert, is vaak groter dan de invloed van de
gezinsstructuur. Daarnaast zijn nog invloeden meetbaar van situationele variabelen,
zoals het al dan niet optreden van een verhuizing na echtscheiding.

Een volgende groep van variabelen met invloed op de ontwikkeling van kinderen
na echtscheiding, is de mate waarin steun vanuit de omgeving wordt ontvangen.
Die steun kan materieel of emotioneel zijn, maar in alle gevallen is het ontbreken
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van die steun een negatieve factor. Dronkers (1996) is van mening dat het syste-
matische verschil in onderzoeksresultaten tussen de Verenigde Staten en Nederland
mede hierdoor verklaard wordt. De acceptatie van echtscheiding en van het ver-
schijnsel eenoudergezin is in ons land veel groter. Dit feit komt als verklaring
bovenop het gegeven dat de sociaal-economische situatie van eenoudergezinnen in
Nederland aanmerkelijk beter is.

Bij dit alles vormen individuele ouder- en kindkenmerken een factor die de effecten
van echtscheiding negatief of positief kunnen mediëren. Het ligt voor de hand dat
naarmate ouders en kinderen zelf slechter functioneren, het moeilijker is om
echtscheiding te vermijden of de gevolgen daarvan te verwerken. Rutter (1978)
wijst erop dat de causale richting van verbanden in dezen niet eenduidig is. Slecht
functioneren van ouders en kinderen vormt een bron van problemen, die elkaar in
het gezin kunnen versterken. De echtscheiding is dan een element in een proces:
niet slechts oorzaak van problemen, maar ook een gevolg ervan. Dit soort neer-
waartse spiraalprocessen is echter niet op te sporen, doordat vrijwel al het beschik-
bare onderzoek gebaseerd is op momentopnamen van de situatie.

Onderzoek naar de situatie van kinderen in stiefgezinnen laat vrijwel hetzelfde
patroon zien als bij eenoudergezinnen. Wel is er een belangrijke bijkomende factor
in de vorm van een 'derde ouder', met inbegrip van het hele proces dat hieraan
voorafgaat. Problemen hangen vaak samen met de manier waarop de relatie met de
'externe ouder' functioneert. Kinderen in stiefgezinnen die zich uitgesproken
terughoudend opstellen ten opzichte van het nieuw gevormde gezin, of kinderen die
daar juist zeer intens bij zijn betrokken, hebben relatief veel problemen. Dolle en
Van den Akker (1997) beschrijven het negatieve effect van respectievelijk 'over-
communicatie' en 'ondercommunicatie' tijdens dit proces: in het ene geval wordt
aan iedere opmerking van het kind overmatige aandacht gegeven, in het andere
geval worden verwijzingen naar de situatie genegeerd. Hier lijkt een parallel te
bestaan met de situatie van adoptiegezinnen, waar ook problemen ontstaan als er
een taboe op het feit van de adoptie rust (Meerum Terwogt et al. (1989).
Goede vergelijking tussen de verschillende situaties is echter een probleem, doordat
de diversiteit van stiefgezinsituaties groot is. Een soortgelijke complicatie werd
eerder bij homoparen vermeld. Kon het bij eenoudergezinnen al gaan om vader/
moedergezinnen met verschillende ontstaansgeschiedenissen, stiefgezinnen kunnen
daarenboven complex dan wel enkelvoudig zijn samengesteld. Er zijn gezinnen
waar alle kinderen van een van de vorige partners zijn, maar ook gezinnen waarvan
beide partners kinderen 'inbrengen'. 

Ook bij de gevolgen van echtscheiding, eenouderschap en stiefgezinschap moet
weer worden geconstateerd dat er wel meetbare en significante verschillen zijn met
het standaardgezin, maar dat die verschillen wederom niet groot zijn. Daarbij staat
de oorzakelijkheid van de veranderingen die zich in de gezinsstructuur voltrekken
niet steeds vast.
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7.4.2 Werkende moeders en kinderopvang

Nederland kent historisch een lage arbeidsparticipatie van vrouwen (Pott-Buter
1993) en zeker een lage arbeidsparticipatie van moeders. De publieke opinie
oordeelt pas sinds kort wat positiever over de combinatie van moederschap en
participatie op de arbeidsmarkt, maar nog steeds wijst een forse minderheid deze
combinatie af waar het gaat om jonge kinderen (zie hoofdstuk 3). Ook blijft het
gebruik van kinderopvang, in ieder geval in de variant van opvang gedurende hele
dagen, omstreden. Over de gevolgen van het al dan niet werken van moeders en het
gebruik van kinderopvang, is in het kader van emancipatiebeweging en emanci-
patiebeleid uitvoerig gerapporteerd, zowel nationaal als internationaal (Singer
1989). De conclusies uit deze overzichten zijn niet helemaal eensluidend: er blijft
discussie bestaan over de kracht en de richting van de effecten. Na een periode
waarin sterk negatief werd gedacht over werkende moeders en kinderopvang en
waarin gezocht werd naar schadelijke gevolgen, diende zich een periode aan
waarin ook positieve gevolgen van werkende moeders en van kinderopvang erkend
werden. Argumenten als de verrijking van contacten die kinderen in crèches
opdoen en de mogelijkheid voor kinderen om zich aan meer dan een paar volwasse-
nen te hechten (de 'verbredingshypothese' van Van IJzendoorn en Ruiter 1991;
Juffer 1993) deden hun intree. Daarentegen zijn ook weer kritische geluiden te
horen over de kinderopvang (Belsky en Eggebeen 1991). Voor al dit onderzoek
geldt echter dat de gevonden effecten zeer gering zijn en daarbij nu eens negatief,
dan weer positief uitvallen. Ook hier weer vormt de diversiteit van situaties een
complicatie.
De kinderopvang kent vele vormen van zeer verschillende kwaliteit, terwijl juist de
kwaliteit van de opvang steeds een van de belangrijkste variabelen blijkt te zijn bij
de vaststelling van effecten. Voor Nederland komt daar bovendien bij dat nog geen
5% van de kinderen voltijds wordt opgevangen, terwijl juist naar de effecten van dit
soort opvang het meeste onderzoek is uitgevoerd. Meer dan driekwart van de
kinderen wordt opgevangen in het 'grijze circuit', en voor een derde van de kinde-
ren geldt zelfs dat ze twee of drie verschillende vormen van opvang kennen: naast
het dagverblijf ook grootouders of een oppas thuis (zie hoofdstuk 4). In wat zich
hier aan opvoeding afspeelt, bestaat geen inzicht. Een tweede factor waardoor
uitspraken over effecten van kinderopvang moeilijk zijn, ligt in de mate waarin het
verschijnsel maatschappelijk geaccepteerd is. Bij het onderzoek naar eenouder-
gezinnen bleek bijvoorbeeld dat negatieve effecten die elders wel werden gevonden,
niet in Nederlands onderzoek terugkwamen. De onderzoekers veronderstelden dat
de goede sociale inbedding en acceptatie in ons land daar debet aan waren.
Omgekeerd zullen een slechte kwaliteit van de voorzieningen en een lage acceptatie
daarvan negatieve effecten genereren, die niet inherent zijn aan het verschijnsel
opvang.
De kans dat in Nederland een fors effect van de opvang op de ontwikkeling van het
kind gevonden wordt, lijkt echter in het licht van alle resultaten tot nu toe klein.
Zoals hiervoor al gezegd, is ook in de periode dat er naarstig naar negatieve
effecten werd gezocht, geen enkele onderzoeker erin geslaagd deze effecten in
enige omvang te vinden.
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In weinig Westerse landen zijn werkende moeders zo lang uitzondering geweest als
in Nederland (zie hoofdstuk 3). Het werken van moeders als algemeen en normaal
verschijnsel heeft in Nederland dus nog slechts een korte historie. 
In het onderzoek van Rispens et al. dat uitvoerig is besproken in paragraaf 7.3
werden nauwelijks of geen verschillen gevonden in de kwaliteit van het ouderschap
tussen werkende en niet-werkende moeders. Goed vergelijkend onderzoek vergt
inzicht in interveniërende factoren, zoals het sociaal milieu en de opleiding van de
ouders, de exacte werkverdeling tussen de partners, de beschikbaarheid en het
gebruik van kinderopvang, enzovoort. Er is overigens wel een factor die consistent
opduikt in dit type effectonderzoek, en dat is de 'situatiebeleving'. In de eerste
paragraaf is al ingegaan op het onderzoek van Knijn en Verheijen (1988), waaruit
bleek dat de effecten van het werken van vrouwen niet direct van invloed waren op
hun functioneren, maar dat deze effecten via hun beleving van de situatie optraden.
Interessant is in dit verband ook een onderzoek van Vandell (1992), waaruit
hetzelfde patroon naar voren kwam in verband met zowel het werken van moeders
als kinderopvang. In grote lijnen komt het erop neer dat de mate van tevredenheid
met, of controle over de situatie die ouders hebben, bepaalt of ze beter of slechter
functioneren als opvoeder. Zowel het tegen de zin moeten werken als het niet
kunnen werken terwijl daarvoor wel animo bestaat, werkt negatief. Omgekeerd
hebben zowel werken als thuisblijven, indien het gaat om gewenste situaties, een
positieve invloed op het functioneren van moeders - en daarmee vermoedelijk ook
op het functioneren van kinderen.

Het vele onderzoek naar de relatie tussen opvoeding of kindontwikkeling enerzijds
en het gebruik van bepaalde typen van kinderopvang, anderzijds maakt niet
aannemelijk dat kinderopvang slecht is voor kinderen. Daarbij past wel het
voorbehoud dat de kinderopvang van behoorlijke kwaliteit is en dat het gebruik
daarvan door de omgeving enigszins wordt geaccepteerd. Ook het werken van
moeders heeft geen aantoonbaar negatieve invloed op de kinderen. De tevredenheid
van de moeders met de situatie lijkt nog de belangrijkste factor te zijn. Over het
effect van werkende moeders in combinatie met zorgende vaders is nog geen onder-
zoek voorhanden.

7.4.3 Sociale en etnische achtergronden

Armoede, werkloosheid

In de literatuur worden aan twee factoren steevast negatieve effecten op de
ontwikkeling van kinderen toegeschreven: werkloosheid van de ouders, met name
van de vader, en een laag inkomen. Om misverstanden te voorkomen: een laag
inkomen dient als factor duidelijk onderscheiden te worden van een lage sociaal-
economische status ofwel de factor sociaal milieu in bredere zin. Onderzoek heeft
laten zien dat er weliswaar een relatie bestaat tussen sociaal milieu en een aantal
kenmerken van de ouderlijke opvoedingsstijl, zoals autoritair optreden, maar dat dit
verschil op zich niet verbonden is met negatieve gevolgen voor de kindontwikke-
ling (Kurdek 1978). De ouderlijke opvoeding is wellicht in elk milieu tot op zekere
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hoogte adequaat voor de omgeving waarvan de kinderen ook in hun latere leven
deel blijven uitmaken. Kinderen leren een daarbij passend gedrag.

Het tijdschrift Child development heeft in 1994 een themanummer gewijd aan de
effecten van armoede. In de analyse van het verwerkte onderzoek kwam inderdaad
naar voren dat variabelen als loonhoogte of inkomen de beste voorspellers waren
van (latere) problemen, beter in ieder geval dan ruimere concepten als sociaal-
economische status of sociale deprivatie. Longitudinale Amerikaanse gegevens
(Duncan et al. 1994) laten zien dat er een relatie bestaat tussen lage inkomens
- vooral als deze langdurig optreden - en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Het
effect van langdurige armoede is veel groter dan het effect van tijdelijke armoede.
Naarmate gezinnen langer onder de armoedegrens leven, wordt de stress groter en
is er meer kans op het gebruik van geweld in de opvoeding. Overigens geldt hier,
net als voor andere effecten van gezinskenmerken, dat voorspelbaarheid van
gevolgen op individueel niveau laag is. Verder bleek uit deze studies dat goed
ouderschap in zekere mate de slechte omgevingskenmerken kan opvangen. Uit
onderzoek blijkt voorts (Hashima en Amato 1994) dat de sociale ondersteuning die
ouders vanuit de omgeving ervaren hierbij zeer belangrijk is. Sociale ondersteuning
fungeert als een buffer in stressvolle situaties zoals armoede (Cohen en Wills
1985). 

Werkloosheid is een belangrijke determinant van een laag inkomen of zelfs
armoede, maar vaak wordt verondersteld dat ook een autonoom werkloosheidseffect
optreedt, bijvoorbeeld omdat de kostwinner zich tekort voelt schieten. Daardoor
wordt ook diens functioneren op andere terreinen aangetast. Kinderen kunnen dus
indirect last hebben van de werkloosheid van ouders, maar ook direct. Verkuyten
en Veenhoven (1989) vonden in een onderzoek onder kinderen van werkloze
ouders een iets lagere zelfwaardering dan bij kinderen van niet-werkloze ouders.
Het verschil was echter klein en bovendien niet eenduidig te interpreteren: vooral
bij meisjes met een lagere opleiding was de zelfwaardering lager; bij jongens met
een hogere opleiding bestond zelfs een positief verband tussen werkloosheid van de
vader en hun zelfwaardering. Een langdurig laag inkomen was echter telkens van
negatieve invloed. 

Van de bijna 2,3 miljoen gezinnen met kinderen in Nederland hebben er 14% ofwel
330.000 een laag inkomen volgens de definitie uit hoofdstuk 5. De helft hiervan
bestaat uit eenoudergezinnen. De in hoofdstuk 5 gebruikte definitie van 'laag
inkomen' ligt wel enigszins boven het beleidsmatig minimum.

Opvoeding bij etnische minderheden

Van de in Nederland woonachtige kinderen onder de 15 jaar heeft ongeveer 10%
een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse (incl. Arubaanse) herkomst.
Dat wil zeggen dat ten minste een der ouders uit die landen afkomstig is. De over-
grote meerderheid van deze kinderen is echter zelf in Nederland geboren.
Daarnaast telt Nederland nog tal van andere, kleinere allochtone groepen, waarover
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echter vanuit het gezichtspunt van de opvoeding weinig tot niets bekend is en die
hier dan ook buiten beschouwing blijven.
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De in Nederland verblijvende leden van de vier genoemde groepen onderscheiden
zich in demografisch opzicht niet weinig van de autochtone bevolking. In hoofd-
stuk 2 wordt daarover meer informatie verstrekt. Op deze plaats volstaat het om
enkele demografische basiskenmerken van de huishoudens uit de genoemde
minderheidsgroepen in herinnering te brengen (tabel 7.4).

Tabel 7.4 Enkele kenmerken van huishoudens, naar etnische groep, 1994

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

percentage gezinnen met
kinderen onder alle huishoudens 86 64 53 43 31
gem. kindertal per huishouden
met kinderen 2,2 3,3 2,0 1,8 1,8
percentage eenoudergezinnen
onder de gezinnen met kinderen 9 5 40 52 11

Bron: EUR (SPVA'94)

Bij de etnische minderheden is het gezin met kinderen rijk vertegenwoordigd en
dat geldt vooral voor de Turken en Marokkanen. Het gemiddeld aanwezige
kindertal per gezin is, wederom bij de laatstgenoemde groepen, hoger dan bij de
autochtone Nederlanders. De verschillen worden overigens groter als het gaat om
uiteindelijk gerealiseerde kindertallen. Het aandeel van de eenoudergezinnen is bij
de Turken en Marokkanen gering en is voor een deel afhankelijk van het feit of een
deel van het gezin al dan niet tijdelijk in het herkomstland verblijft. Bij de
Surinamers en Antillianen is het eenoudergezin zeer sterk vertegenwoordigd.

Hoewel er langzamerhand enig empirisch materiaal over opvoeding in diverse
allochtone groepen beschikbaar is gekomen, is het moeilijk daaraan stellige en
generaliserende uitspraken te ontlenen. De onderzoeken in kwestie bedienen zich
van kleine steekproeven en zijn naar hun probleemstelling en hun benadering niet
gestandaardiseerd. Daarenboven is het object gefragmenteerd: de etnische minder-
heden in Nederland verschillen onderling sterk en tonen ook een grote interne
variatie. Een groep als de Surinamers, die in de statistiek vrijwel altijd als eenheid
wordt gepresenteerd (zie ook hoofdstuk 2), is dit in cultureel opzicht allerminst. Als
het gaat om opvoedingspatronen, is op zijn minst onderscheid geboden tussen de
beide voornaamste subgroepen onder de Surinamers, te weten de Creolen en de
Hindoestanen. Maar ook in etnisch meer homogene groepen bestaat culturele diver-
siteit, die samenhangt met regio van herkomst, leeftijd bij migratie, verblijfsduur in
Nederland en sociaal-economisch niveau. Bovenop deze verbrokkeling in het
onderzoeksobject komt ook nog de persoon van de waarnemer als variabele. De
schaarse bronnen die per afzonderlijke etnische groep voorhanden zijn, doen in dit
opzicht denken aan oude etnografieën.

Van der Hoek heeft in 1994 de beschikbare bronnen over opvoeding bij de voor-
naamste etnische minderheden in Nederland aan een meta-analyse onderworpen.
Het heeft weinig zin om dit zorgvuldig uitgevoerde onderzoek te repliceren.
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Daarom wordt hier volstaan met een samenvatting van de bevindingen van deze
onderzoekster (Van der Hoek 1994). Met nadruk zij vermeld dat enige mate van
generalisatie bij het schetsen van een beeld van de verschillende etnische opvoe-
dingspatronen onvermijdelijk is. Zonder deze generalisatie zou geen enkele
uitspraak mogelijk zijn. De lezer dient zich er echter van bewust te zijn dat de
observaties stereotypisch zijn en dat tal van gezinnen zich aan het algemene beeld
onttrekken. 

Na al dit voorbehoud kan worden aangevangen met de verslaglegging. Deze betreft
slechts de numeriek belangrijkste etnische minderheden in ons land, namelijk de
Turken, de Marokkanen, de Surinamers (Creolen en Hindoestanen onderscheiden)
en de Antillianen.

Vergeleken met de autochtoon Nederlandse opvoeding kenmerkt de opvoeding in
de genoemde etnische minderheden zich door een grotere nadruk op gehoorzaam-
heid en respect. Persoonlijke ontplooiing van het kind is een minder expliciet
opvoedingsdoel dan passend sociaal gedrag. De gebruikte opvoedingstechnieken
zijn, wederom in vergelijking met het algemene Nederlandse patroon, meer direct
op disciplinering gericht, en bestraffing, desnoods fysiek, van ongewenst gedrag
wordt minder terughoudend toegepast. Bij de opvoeding zijn niet alleen de ouders
betrokken, maar ook oudere broers, zusters en familieleden. De opvoeding is vanaf
een bepaalde leeftijd meer geslachtsspecifiek dan in autochtoon Nederlandse kring.
De cognitieve ontwikkeling van het kind wordt minder nadrukkelijk gevolgd en
begeleid dan in de autochtoon Nederlandse opvoeding. De ouders koesteren sterke
ambities met betrekking tot de schoolloopbaan van hun kinderen, maar hebben
minder inzicht in of zijn minder betrokken bij de dagelijkse verrichtingen van hun
kinderen op school en kunnen hun kinderen moeilijk de weg wijzen. Zij leggen
meer dan de autochtone ouders de verantwoordelijkheid voor de prestaties van het
kind bij de school; zij vinden deze vaak niet schools genoeg en tillen zwaarder aan
het ontbreken van orde en tucht.

Deze karakteristieken gelden in sterkere mate voor de Turkse en Marokkaanse dan
voor de West-Indische groepen. Typisch schijnt voor de Turken en Marokkanen
verder te zijn de sterke fasering in de opvoeding. Jonge kinderen worden niet
verantwoordelijk geacht voor hun gedrag: zij worden nog niet sterk gedisciplineerd,
nauwelijks onderworpen aan een tijdordening en in het algemeen toegeeflijk
behandeld. Bij het bereiken van de lagere-schoolleeftijd is er een vrij abrupte
overgang naar een vrij strakke disciplinering, voorzover de kinderen zich althans
binnen de ouderlijke gezichtskring ophouden, want zij spelen veel op straat. De
opvoeding wordt steeds geslachtsspecifieker. Vooral bij het aanbreken van de
puberteit krijgen de meisjes veel minder bewegingsruimte dan de jongens. Het
ideaal is dat zij, liefst maagdelijk, een tamelijk vroeg huwelijk aangaan. In de
huwelijkskeuze kennen de meeste ouders zich een belangrijke rol toe. Tot het zover
is, wordt van de meisjes een substantiële bijdrage aan de ouderlijke huishouding en
de verzorging van de jongere kinderen verwacht, desnoods ten koste van de
schoolprestaties of zelfs van het schoolbezoek. Jongens kunnen veel gemakkelijker
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van huis weg en houden zich veel op in vriendenkringen. 

Bij de Creoolse en Antilliaanse groepen komt, zoals vermeld, het eenoudergezin
veel voor. Het gezag berust veel meer bij de moeder dan in het patriarchale Turkse
en Marokkaanse gezin. De discipline is strak en vangt al bij jonge kinderen aan.
Van het kind wordt al vrij vroeg enige zelfstandigheid verwacht en deze wordt ook
gewaardeerd. De cognitieve ontwikkeling van het kind wordt in grotere mate dan
bij Turken en Marokkanen gestimuleerd en er is meer speelgoed in huis. De oplei-
ding van de moeder is in het algemeen hoger dan die bij de andere besproken groe-
pen en de waarde van een goede opleiding, bij voorkeur een algemeen vormende
opleiding, wordt, ook voor meisjes, hoog aangeslagen. Ook hier wordt in de latere
opvoeding veel verschil gemaakt tussen jongens en meisjes. Jongens zijn vrijer en
worden meer ontzien. Er is echter een grote kloof tussen het ideale en het feitelijke
gedrag van meisjes. Meisjes hebben in de praktijk een grote mate van seksuele
vrijheid en gebruiken deze ook. Jeugdige zwangerschappen komen veel voor en
nieuwe eenoudergezinnen worden gemakkelijk gevormd. Het ontbreken van een
vader in het gezin geldt lang niet altijd als een nadeel; vooral als zijn inkomens-
positie zwak is, wordt hij als huwelijkspartner niet begeerd. 
In het algemeen laat de opvoeding in de Surinaams-Creoolse en Antilliaanse
groepen een wat meer op het autochtoon Nederlandse patroon gelijkend beeld zien.
Dit kan komen door een reeds in het land van herkomst bestaande grotere gelijke-
nis, maar ook door een snellere acculturatie tijdens het verblijf in Nederland. Beide
verklaringen sluiten elkaar overigens niet uit.

De Surinaams-Hindoestaanse gezinnen vertonen trekken van het patriarchale
Turkse en Marokkaanse systeem, maar ook van het meer matrifocale Creoolse type.
Huwelijk en gezin gelden voor meisjes als ideale bestemming, maar de segregatie
van meisjes is minder sterk dan in Turkse en Marokkaanse kring en wordt in de
adolescentie tot op zekere hoogte weer losgelaten. Jeugdige zwangerschap en de
vorming van eenoudergezinnen zijn ook bij de Hindoestanen niet infrequent. Ook
in andere opzichten (waarden in de opvoeding, belang en wijze van disciplinering)
vertonen de Hindoestanen overeenkomst met zowel de Turkse en Marokkaanse
gezinnen als met de Creoolse. De kinderen zijn mondiger dan bij de Turken en de
Marokkanen. Open conflict wordt door beide generaties echter uit de weg gegaan.
Voor het overige zijn de opvoedingskenmerken van toepassing die als algemene
karakteristieken van de verschillende etnische groepen werden geïntroduceerd. 

De traditionele Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse opvoedingspatronen
genereren in een individualiserende Nederlandse samenleving waarin parallelle
rollen voor mannen en vrouwen steeds meer vanzelfsprekend worden, een duide-
lijke conflictbron. Vooral de meisjes ondervinden de spanning van de waardetegen-
stellingen tussen het ouderlijk milieu en de bredere Nederlandse samenleving, die
vooral wordt belichaamd door de school. Een meisje dat niet in staat is de wereld te
exploreren en met relaties te experimenteren, dat haar schoolloopbaan afsluit
zonder of met een laag diploma en dat zich vervolgens geheel aan de zorg voor
huishouding en gezin moet wijden, vertegenwoordigt geen hedendaags Nederlands
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ideaal. Het wordt uit de literatuur duidelijk dat vele meisjes uit de genoemde
etnische groepen zich dat realiseren en dat zij op meer of minder openlijke wijze
trachten aan de hun opgelegde restricties te ontsnappen. In sommige gevallen leidt
dit tot confrontatie met de ouders en tot van huis weglopen. Vaker zullen de meisjes
pogen de verwachtingen uit beide milieus te verzoenen door het zachtjes forceren
van tussenoplossingen of door het spelen van een dubbelrol. Voor de jongens is het
eenvoudiger zich aan ouderlijke voorschriften te onttrekken, maar ook zij hebben
volgens de verschillende onderzoeken vaak deel aan een generatieconflict, waartoe
vooral de financiële afhankelijkheid ten opzichte van hun vader de aanleiding is.
Ook zij worden door hun ouders soms ontmoedigd of in elk geval niet voldoende
aangemoedigd een goede opleiding te voltooien. De Creoolse en Antilliaanse
groepen onttrekken zich aan dit beeld en beantwoorden, zeker in theorie, meer aan
Nederlandse verwachtingen. Ook jeugdige zwangerschappen vormen echter niet
het Nederlandse ideaal en het eenoudergezin is in Nederland weliswaar een
geaccepteerd bijproduct van de echtscheiding, maar geen streefdoel. 

In de onderzoeksliteratuur worden de allochtone gezinnen overigens in het alge-
meen beschreven als haarden van warmte en geborgenheid. Er is geen reden de
geldigheid van dat beeld in twijfel te trekken, maar het wordt bij een aantal onder-
zoekers vermoedelijk mede ingegeven door het feit dat zij ervoor terugschrikken de
allochtone opvoeding te problematiseren. Opvoedingsdoelen en -praktijken behoren
immers tot de kern van een cultuur. Er is daarom wellicht een neiging de verschil-
len tussen de opvoeding in allochtone en autochtone kring te bagatelliseren. Zulks
wordt vergemakkelijkt door de wankele steekproefbasis van het meeste onderzoek,
door de heterogeniteit van de allochtone gezinnen en door het feit dat de bevindin-
gen betreffende de verschillende groepen gewoonlijk niet aan dezelfde survey
ontspruiten. De resultaten van de verschillende onderzoeken komen geïsoleerd tot
stand. Dat leidt al gauw tot de conclusie dat de allochtone gezinnen net zo'n ver-
scheidenheid tonen als de autochtone gezinnen. Dat mag dan juist zijn, maar het
feit dat beide categorieën heterogeen zijn en elk voor zich een verdeling van ken-
merken vertonen, betekent niet dat er geen onderling verschil is. Het is de vraag of
de allochtone opvoeding dezelfde balans tussen steun en restrictie laat zien als de
autochtone opvoeding en of de typering van het ouderlijk handelen als 'autoritatief'
(zie § 7.3) evenzeer past bij de opvoeding in de verschillende etnische groepen als
bij die van de autochtonen.

Op zijn minst vormt de cognitieve ontwikkeling van kinderen uit diverse etnische
minderheden een probleem, omdat zij achterblijft bij die van autochtoon Neder-
landse kinderen, zelfs als die laatste tot achterstandsgroepen behoren. Dat blijkt
onder andere uit een onderzoek van Leseman et al. waarin Nederlandse, Turkse en
Surinaamse kleuters werden vergeleken op cognitieve vaardigheden van verbale en
niet-verbale aard. De achterstand van de Turkse, en in mindere mate van de
Surinaamse kinderen houdt verband met het gezin als context van het informele
leren. Vroege onderwijsachterstanden bij deze groepen ontstaan door de gebezigde
thuistaal, maar ook door de kwaliteit van de informele instructie die het kind bij het
aanleren van vaardigheden ontvangt. Meer op de achtergrond spelen daarbij de
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aanwezigheid van cultureel kapitaal en ideeën over opvoeding een rol. De effecten
van deze variabelen zijn niet, althans niet geheel, te herleiden tot de factor sociaal-
economische status van het gezin. Etnische herkomst levert een zelfstandige
bijdrage (Leseman et al. 1995). 
In het lager onderwijs blijven de leerlingen uit de etnische minderheden duidelijk
achter bij in sociaal-economisch opzicht vergelijkbare autochtone leerlingen en
zeker bij de doorsnee van de autochtonen. De achterstand geldt vooral de taalvaar-
digheid, maar in de loop van de lagere-schoolperiode blijven ook de rekenprestaties
achter. Deze achterstanden doen zich vervolgens gevoelen in het voortgezet onder-
wijs en nemen dan zelfs nog toe (Tesser et al. 1996: 174-198). Schoolverlating
zonder diploma komt daarnaast bij allochtone leerlingen, in het bijzonder bij de
Marokkanen, meer voor dan bij autochtonen (Tesser et al. 1996: 194 e.v.).

7.5 Problematische jeugd

Het feit dat aanzienlijke aantallen jongeren manifest in de problemen geraken,
wordt wel aangevoerd als argument tegen het rooskleurige beeld dat oprijst uit
onderzoek naar het functioneren van het Nederlandse gezin (Van Praag 1993).
Ongetwijfeld kampen grote aantallen jongeren met problemen of scheppen zij
problemen voor anderen. Jeugdcriminaliteit, zelfdestructief gedrag (bijvoorbeeld in
de vorm van overmatig gebruik van alcohol en andere drugs) en zelfdestructieve
gevoelens (angst, depressie en zelfdepreciatie) zijn bepaald niet zeldzaam. Daarbij
past echter de kanttekening dat het om een grote variëteit van verschijnselen gaat,
waarvan sommige deel zijn van de menselijke - jeugdige dan wel volwassen -
existentie en andere bij een persoonlijke ontwikkelingsfase horen die slechts van
korte duur is. Het pathologische gehalte van al deze fenomenen is niet eenduidig
vast te stellen. Sommige vormen van maatschappelijke deviantie, zoals winkeldief-
stal, hebben een grote hinderlijkheidswaarde en zijn in die zin erkend problema-
tisch. Nochtans verwijzen zij bepaald niet altijd naar een gestoorde ontwikkeling bij
de daders. Klachten van depressieve aard daarentegen kunnen de lijder ernstig in
zijn functioneren belemmeren, maar blijven als maatschappelijk probleem
grotendeels latent. Ontsporingen van ernstige aard die zich manifesteren in zware
schade aan de eigen persoon of ernstige bedreigingen voor de buitenwereld zijn
uitzondering, evenals het apert disfunctionerende gezin een uitzondering is. Dat
sluit niet uit dat daar in absolute zin verontrustend grote aantallen jongeren bij
betrokken zijn en dat de maatschappelijke schade aanzienlijk is.
Een ander probleem betreft de rol van gezin en opvoeding bij het ontstaan van deze
problemen. Ongetwijfeld is er een relatie tussen de kwaliteit van de opvoeding en
de ontwikkeling van jeugdigen, zeker als die kwaliteit extreem laag is. Er zijn
echter ook andere factoren die al dan niet in interactie met de opvoeding een ver-
klaring bieden voor crimineel gedrag of persoonlijke pathologie. Daarop wordt later
teruggekomen. Eerst wordt een kleine inventarisatie gegeven van de prevalentie
van verschillende problemen.
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7.5.1 Jeugdcriminaliteit

Het aantal minderjarige verdachten van misdrijven, dat in de jaren zestig nog
tussen 1.500 en 2.000 per 100.000 van de minderjarige bevolking lag, bedroeg in
1980 reeds ruim 2.700 en in het laatst onderzochte jaar, 1996, ruim 4.500
(tabel 7.5). Dat betekent dat in 1996 51.000 minderjarige verdachten door de politie
gehoord werden. Van de totale aantallen verdachten is momenteel ongeveer een
vijfde minderjarig, een aandeel dat in de loop van de jaren in het algemeen is
gestegen. Deze stijging deed zich vooral voor bij geweldsmisdrijven en zwaardere
vermogenscriminaliteit. Van de minderjarige verdachten is in 1996 iets meer dan
13% vrouw. Ook dat laatste percentage is in de loop van de tijd gestegen (Van den
Berg 1997: 51-58). Van de minderjarige verdachten ging het in 1996 in 55% van
de gevallen om vermogensmisdrijven, in 15% om geweld en in 14% om vernieling.
Bij de meerderjarige verdachten waren de overeenkomstige percentages 45%, 16%
en 6%. Meerderjarige verdachten staan daarnaast veel meer dan minderjarige
verdachten in verband met delicten tegen de Wegenverkeerswet (vooral rijden
onder invloed; CBS 1997).

Tabel 7.5 Gehoorde verdachten van 12-17 jaar per 100.000 personen in de overeenkomstige
leeftijdsklasse, 1960-1996

1960 1970 1980 1990 1995 1996

vermogensmisdrijven 1.310 1.439 1.966 2.255 2.354 2.742
misdrijven tegen
openbare orde en gezag 29 61 162 221 295 415
ruwheidsmisdrijven 88 142 419 478 533 762
misdrijven tegen leven
en persoon 79 64 122 177 346 455
overig 96 61 60 89 129 147
totaal wetboek van
strafrecht 1.612 1.767 2.729 3.220 3.657 4.521
Bron: CBS (SIBA'97) SCP-bewerking 

De aantallen verdachten geven een onderschatting van de werkelijke criminaliteit.
Bij slechts een betrekkelijk klein en bovendien dalend percentage van de misdrijven
(tegenwoordig bij ongeveer een vijfde) wordt een verdachte gevonden.  Daarmee2

zijn de daders, en dus ook hun leeftijd, goeddeels onbekend. Veel meer jongeren
zijn bij misdrijven betrokken dan uit de statistieken van de politie blijkt. Gegevens
uit de politiële statistiek worden mede om deze reden wel aangevuld met zelfrap-
portageonderzoek, dat juist onder jongeren nog weleens plaatsvindt. Zelfrapportage
werpt echter weinig licht op de ernstige criminaliteit. 

Betrokkenheid bij kleine criminaliteit wordt wel veelvuldig door jongeren
gerapporteerd, maar ook hier ligt onderschatting voor de hand, omdat de meest
betrokken jongeren in het onderzoek waarschijnlijk zijn ondervertegenwoordigd.
Volgens een onderzoek dat zich afspeelde in de periode 1985-1992 zou twee derde
van de 12-17-jarigen weleens een delict hebben gepleegd en had 36% dit in het
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laatste jaar voorafgaande aan ondervraging gedaan. Daarvan had de helft meer dan
drie delicten voor zijn rekening genomen (Junger-Tas en Kruissink 1992).

Een recent grootschalig onderzoek onder scholieren van het voortgezet onderwijs
biedt een iets minder ongunstig beeld (tabel 7.6).

Tabel 7.6 Scholieren van het voortgezet onderwijs, naar betrokkenheid bij delicten over de periode
van een jaar (in procenten)

geen 1 of 2 maal 3 maal of vaker

iets gestolen onder de 50 gulden 93 3 3
iets gestolen boven de 50 gulden 97 1 2
fietsendiefstal 94 3 3
winkeldiefstal 91 4 5
vernieling op school 94 3 3
vernieling op straat 89 5 6
iemand verwond 92 5 2

al deze feiten tezamen 75 15 11

contact met politie vanwege delict 86 9 8
Bron: SCP (Scholierenonderzoek 1996)

De grote meerderheid van de scholieren maakte zich naar eigen zeggen in het jaar
voorafgaand aan het onderzoek aan geen enkel delict schuldig, terwijl 11% drie of
meer delicten meldde. Van alle gepleegde delicten concentreerde zich 79% bij deze
laatste groep. In de omvang van deze groep ligt een grove indicator (maar ook niet
meer dan dat) voor het vóórkomen van meer duurzame criminele loopbanen die
ook in een postadolescente fase voortgang vinden. De minderheid van de jeugd die
veelvuldig delicten pleegt, is vooral te vinden bij leden van het mannelijk geslacht,
bij de scholieren van vbo en mavo en in de grote steden. Bij jongens is het percen-
tage van deze multidelictgroep driemaal zo hoog als bij meisjes. Bij jongens van
grootstedelijke vbo- en mavo-opleidingen is dat percentage weer ruim anderhalf
maal zo hoog als bij jongens in het algemeen. Uit diverse afleveringen van het
Scholierenonderzoek blijkt dat criminaliteit nauw verbonden is met andere proble-
matiek, zoals een conflictueuze relatie met opvoeders, spijbelen en overmatig
gebruik van alcohol en drugs.

Hardnekkige en ernstige jeugdcriminaliteit kan, zoals gezegd, ten dele worden
teruggevoerd op tekorten in de opvoeding. In een overzichtsstudie van Junger-Tas
worden de mate van toezicht op het kind, de affectieve band tussen ouders en kind
en de kwaliteit van de discipline als de belangrijkste gezinsfactoren in het ontstaan
van jeugdcriminaliteit aangewezen. Bij gebrekkig toezicht (verwaarlozing), bij een
laag affectief niveau van de relatie en bij een ontbrekende of juist te harde disci-
pline neemt het risico op latere delinquentie toe. Ook conflictueuze en geweld-
dadige omgangsvormen in het gezin hebben dat effect. Ten slotte kunnen deviante
waarden die in sommige gezinnen heersen, in de opvoeding bewust worden over-
gedragen. De structuur van het gezin, in het bijzonder het feit of het om eenouder-
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gezinnen dan wel om tweeoudergezinnen gaat, speelt slechts een indirecte en ook
een zwakkere rol. 
De wijze van opvoeden staat echter niet op zichzelf, maar vormt mede een reactie
op het gedrag van het kind. Overactieve, impulsieve en weinig intelligente kinderen
(en deze eigenschappen zijn meestal in aanleg gegeven) zijn meer dan andere
kinderen geneigd tot crimineel of ander antisociaal gedrag. Deze neiging kan in
principe door de opvoeding worden versterkt of verzwakt, maar in de praktijk
zullen ouders op moeilijke kinderen vaak minder adequaat reageren, met als gevolg
dat de kans op een slecht resultaat toeneemt.
Dezelfde eigenschappen van het kind kunnen overigens ook in de interactie met de
school een negatief resultaat afwerpen. Conflict met docenten en slechte school-
resultaten leiden tot demotivering en tot spijbelen, en maken het voor de leerling
verleidelijk om tot reeds bestaande delinquente groepen toe te treden en zich
daaraan in hun gedrag te conformeren.
Kinderen die opgroeien in een milieu waarin armoede, werkloosheid en crimina-
liteit veel voorkomen, dragen een verhoogd risico om in een dergelijk ongunstig
scenario terecht te komen, evenals kinderen uit bepaalde etnische groepen wier
integratie in de Nederlandse samenleving moeizaam verloopt (Junger-Tas 1996).

Hoewel al deze conclusies stevig gefundeerd zijn in talloze empirische onder-
zoeken, is het gedrag van kinderen op jeugdige leeftijd toch een matige voorspeller
van latere delinquentie. Slechts een cumulatie van diverse risicofactoren bij kinde-
ren maakt de kans groot dat zij ontsporen, en het bestaan van een dergelijke
cumulatie komt niet vanzelf aan het licht. Zij wordt gewoonlijk pas achteraf
vastgesteld, op een moment dat de schade moeilijk is te herstellen. De enige, zo
niet sterke, dan toch gemakkelijk toegankelijke predictor van jeugddelinquentie is,
in de Nederlandse situatie van het moment, gelegen in de etnische herkomst van
kinderen. 

Allochtone jeugdcriminaliteit

Uit kiesheid worden in de Nederlandse criminele statistiek plegers van misdrijven
niet onderscheiden naar etnische herkomst. Sinds kort zijn er wel bronnen waarin
geboorteland dan wel nationaliteit van jeugdige verdachten zijn gespecificeerd.
Geen van beide criteria voldoet: de tweede hier opgegroeide generatie uit de
etnische minderheden is immers grotendeels in Nederland geboren en bezit
eveneens grotendeels de Nederlandse nationaliteit. Ondanks deze gebrekkigheid
van de statistieken laat zich vaststellen dat allochtone jongeren zwaar zijn over-
vertegenwoordigd in de criminaliteit. In 1995 kwamen 71.000 van een misdrijf
verdachte 12-24-jarigen in aanraking met de rechter. Daarvan was 29% niet in
Nederland geboren.
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Tabel 7.7 Totaal aantal en aantal van misdrijf verdachte 12-24-jarigen, naar geboorteland, 1995

Nederland Suriname Antillen Turkije Marokko overig

a) aantal in bevolking (x
1.000) 1940,7 28,3 11,7 34,6 34,4 95,3
b) verdachten (x 1.000) 46,0 2,9 1,8 2,3 5,2 7,2
c) b als percentage van a 2,4 10,2 15,3 6,5 15,0 7,6
Bron: Rapsody, WODC

De cijfers in tabel 7.7 zijn gebaseerd op een onderscheid naar het geboorteland van
de persoon, maar worden voor de bredere groep hier woonachtige allochtone
jongeren in grote lijnen bevestigd door tal van lokale onderzoeken, uit politiële
gegevens van de vier grote steden en uit zelfrapportageonderzoek (Tesser et al.
1995: 305-314; Leuw 1997: 11-14) Ook daaruit valt af te leiden dat de overver-
tegenwoordiging van allochtone jongeren, afhankelijk van het herkomstland, een
factor 3 tot 6 beloopt. De Marokkaanse en Antilliaanse groepen komen daarbij
eerder in de buurt van de maximale oververtegenwoordiging, de Turkse en Suri-
naamse groepen in de buurt van het minimum. Wordt rekening gehouden met het
feit dat allochtone jongeren tot de sociaal-economisch laag geklasseerde groepen in
de samenleving behoren en wordt voor dat feit gecorrigeerd, dan nog zijn zij
anderhalf- tot driemaal zo vaak bij een delict betrokken als autochtone jongeren
(Leuw 1997: 2).

Er zijn verschillende, elkaar niet uitsluitende verklaringen van de hoge crimina-
liteit bij etnische minderheden. De lage, om maar niet te zeggen marginale positie
die deze groepen in de samenleving bekleden, dient zich als eerste verklaring aan.
De vermogens- en drugsdelicten die de jeugd uit deze groepen bedrijft, zou een
alternatieve route vormen naar materiële luxe, die langs reguliere weg onbereikbaar
is. Deze verklaring snijdt zeker hout, omdat zij ook voor de laag geklasseerde
autochtone jongeren opgaat. Er is evenwel reeds vastgesteld dat ook na correctie
voor deze sociaal-structurele factor de criminaliteit van jongeren uit etnische min-
derheden er nog uitspringt. Bovendien biedt deze factor onvoldoende verklaring
voor de onderlinge verschillen tussen de etnische minderheden. Naast de sociaal-
structurele factor worden dan ook andere verklaringen opgevoerd; deze zijn nogal
divers van aard, maar hebben gemeen dat zij hun oorsprong vinden in culturele
verschillen tussen autochtonen en de verschillende etnische minderheden. Een deel
van deze verklaringen is gelegen in de kenmerken van de etnische-minderheids-
cultuur als zodanig, een ander deel vloeit voort uit de confrontatie van deze cultu-
ren met de autochtone meerderheidscultuur en kan het best worden omschreven als
falende sociale controle. De scheidslijn tussen beide laatste categorieën verklarin-
gen is echter vaag. In schema 7.1 wordt een overzicht van de diverse verklaringen
gegeven. Het schema is een vereenvoudiging van een soortgelijk overzicht bij Leuw
en ook de bijbehorende toelichting is aan deze auteur ontleend (Leuw 1997).
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sociaal-economische factoren
slechte opleidingssituatie
weinig kansen binnen conventionele economie 
lage status en weinig prestige

culturele factoren
taalproblemen
sociale vaardigheden onvoldoende afgestemd op individualistische en universalistische
maatschappij
andere rechtsopvatting
zwakke loyaliteit aan meerderheidscultuur

zwakke sociale controle/falende opvoeding
verwerping traditioneel ouderlijk gezag, conflict binnen gezin
tekortschietende opvoeding 
fragmentatie van de etnische groep
oriëntatie op deviante cultuur van leeftijdgenoten

Schema 7.1 Verklaringen voor oververtegenwoordiging van etnische minderheden in criminaliteit

Alle factoren in schema 7.1 komen vooral in de Marokkaanse groep samen. De
sociale positie is hier het laagst en de culturele afstand tot de Nederlandse samen-
leving het grootst. De abstracte Nederlandse rechtsorde en haar onpersoonlijke,
gebureaucratiseerde en doorgaans milde sancties genieten hier weinig gezag. De
loyaliteit geldt niet eens de Marokkaanse gemeenschap, want deze is sterk gefrag-
menteerd. Het zijn betrekkelijk kleine familiale in groups waaraan men verant-
woording is verschuldigd. Het gezin is echter vaak niet meer effectief om het
gedrag in gewenste banen te leiden. Los van het feit of ouders gemotiveerd zijn om
hun kinderen in het Nederlandse rechtsbewustzijn op te voeden, zijn zij daar vaak
niet meer toe in staat. Het traditionele gezag van de vader is aangetast in de vaak
lange periode die hij na zijn vestiging in Nederland gescheiden van het gezin door-
bracht, en voorts door zijn zwakke sociale positie in de nieuwe samenleving. De
zonen accepteren hem niet meer als autoriteit, ook al omdat dergelijke traditionele
sterke gezagsrelaties in de Nederlandse maatschappij niet meer aanvaard zijn.
Aangezien de jongeren ook in hun Nederlandse omgeving weinig houvast vinden,
bewegen zij zich in groepen van etnische leeftijdgenoten. Deze zijn vaak min of
meer georganiseerd rond criminele activiteiten. 

De Turken komen in velerlei opzicht overeen met de Marokkanen, en het feit dat
de Turkse criminaliteit naar verhouding zo veel lager ligt dan de Marokkaanse
heeft de onderzoekers danig beziggehouden. Bij nader inzicht blijken er toch
belangrijke verschillen tussen beide groepen te zijn.
Bij de Turken is het opleidingsniveau wat hoger dan bij de Marokkanen en hun
sociaal-economische positie is bovendien beter door de aanwezigheid van een eigen
legaal of illegaal economisch circuit. De Turkse gemeenschap vertoont meer
cohesie dan de Marokkaanse, zij is krachtiger georganiseerd en de interne sociale
controle is meer ontwikkeld. Door hun geschiedenis zijn de Turken meer vertrouwd
met een door de staat namens de samenleving uitgeoefend gezag. Het gezin
functioneert beter dan bij de Marokkanen. De gezinshereniging heeft minder lang
op zich laten wachten; de aanvaarding van het vaderlijk gezag en dat van de
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bredere gemeenschap werpt er meer profijt af, doordat dit gezag de poort tot de
formele en informele economie opent. Voor jongeren ligt hierin meer perspectief
dan in de gelegenheidsdelicten die in de los georganiseerde straatgroepen hoogtij
vieren. Echter, de eigen etnische groep biedt ook bescherming tegen de politie en
mogelijk wordt op die manier een groter deel van de delictplegers aan het oog
onttrokken dan in de Marokkaanse groep, zodat de verschillen in werkelijkheid
minder geprononceerd zijn dan zij lijken.

De Surinamers en Antillianen hebben gemiddeld een hoger opleidingsniveau dan
de Turken en Marokkanen. Hun culturele afstand tot de Nederlandse samenleving
is gemiddeld ook geringer. Desondanks zijn de Surinaamse, en vooral de Antilli-
aanse criminaliteit verhoudingsgewijs veel hoger dan de autochtoon Nederlandse.
Daarvoor worden enkele redenen aangevoerd.
De Surinaams-Creoolse en de Antilliaanse groepen komen overeen in de hoge
frequentie van het eenoudergezin. Het bijna collectief ontbreken van het vaderlijke
rolmodel in bepaalde delen van de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschappen
zou, evenals bij de zwarte minderheid in de Verenigde Staten, weinig bevorderlijk
zijn voor een oriëntatie op geregelde arbeid als toekomstperspectief. Een hedonis-
tische levenshouding staat langetermijninvesteringen in de weg; materieel succes
moet snel zijn. De uit West-Indië meegekomen 'hosselcultuur' voorziet in die
behoefte. Het geld wordt verdiend met allerlei kleine handeltjes en klusjes. In
Nederland zijn deze verdiensten thans meest verkregen uit de drugshandel en
komen bovenop een sociale uitkering. Dit patroon blijft mede in stand doordat de
conventionele weg naar maatschappelijk succes geblokkeerd wordt door opleidings-
tekorten en door selectief opererende werkgevers. De Surinaamse en Antilliaanse
bevolkingsgroepen zijn maatschappelijk overigens veel meer gelaagd dan de Turkse
en Marokkaanse en het hier beschreven patroon is bij de eerstgenoemde groepen
geconcentreerd in de onderste sociale laag. Bij de Antillianen krijgt dit patroon in
recente jaren een nieuwe impuls door de immigratie van ongeschoolde
alleenstaande jongeren, die niet slechts de vader, maar het hele gezin ontberen. Bij
deze groep laat ook de Nederlandse taalkennis te wensen over. De Antillianen
behoren dan ook tot de groepen met de hoogste oververtegenwoordiging in de
criminaliteit. 

7.5.2 Psychische problemen

Criminaliteit is typisch voor leden van het mannelijk geslacht. Vanzelfsprekend
zijn het niet alleen jongens, maar ook meisjes die blootstaan aan de risico's van het
opgroeien onder ongunstige omstandigheden. De wijze waarop meisjes daarop
reageren is echter veel minder vaak agressief en naar buiten gericht, zoals bij
delinquentie het geval is. Hun wijze van coping heeft eerder de vorm van naar
binnen gerichte agressie, die zich uit in gevoelens van angst en depressie, alsmede
in lichamelijke ziekteverschijnselen. Deze verschijnselen zijn trouwens ook bij
jongens niet uitzonderlijk; minder uitzonderlijk, althans, dan criminaliteit bij
meisjes.
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Terwijl het begrip 'criminaliteit' een discreet onderscheid impliceert (een handeling
is crimineel of niet) en maatschappelijk wordt geboekstaafd (er bestaan statistieken
van), zijn de verschillende vormen van psychisch onwelzijn onderhevig aan
gradatie en ontbreken de statistieken. Over het optreden van angst, depressie en
zelfdepreciatie zijn slechts indrukken te geven met behulp van surveys. De inter-
pretatie daarvan hangt af van de maatstaven die de onderzoeker hanteert. Voorts
bieden de registraties van hulpverleningsinstanties enig zicht op de aantallen
personen die behandeld worden in verband met psychische problemen.
De schattingen van de prevalentie van psychiatrische stoornissen bij kinderen en
adolescenten variëren aanzienlijk. De prevalentie van gematigde tot ernstige
psychiatrische stoornissen bij de bevolking onder de 18 jaar is in Nederland wel
geschat op 14% à 20%. Meestal gaat het daarbij om angsten, fobieën en depressies
(Bijl en Van Gageldonk 1991). Blijkens een recente publicatie is het resultaat erg
afhankelijk van de informatiebron op grond waarvan de diagnose wordt gesteld.
Als alle adolescenten met enige door henzelf of door hun ouders gerapporteerde
stoornis worden samengenomen, zou niet minder dan 35% van de 13-18-jarigen
lijden aan een psychiatrische stoornis. Als alleen die gevallen worden geteld,
waarin de ouder en de adolescent zelf elkaar bevestigen in het optreden van die
stoornis, blijven nog maar 4% adolescenten met een diagnose over. Van de adoles-
centen die ofwel op grond van ouderlijke informatie ofwel op grond van hun eigen
informatie de diagnose psychiatrische stoornis kregen, functioneerde overigens de
grote meerderheid in het dagelijks leven behoorlijk. De meest gevonden stoornissen
waren dan ook fobieën, die vaak alleen maar in specifieke situaties belemmerend
werken. Bij slechts ongeveer 5% was er sprake van een stoornis die het functio-
neren wel belemmerde (Verhulst et al. 1997).

Tabel 7.8 geeft aan in welke mate een aantal negatieve gevoelens voorkomt bij
jongeren. De survey, i.c. het Scholierenonderzoek van 1994, is gekozen om zijn
grote reikwijdte, maar het onderzoek geeft slechts een beeld van negatieve gevoe-
lens en niet van psychiatrische stoornissen. 
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Tabel 7.8 Indicatoren voor angst, depressie, een negatief zelfbeeld en eenzaamheid bij scholieren
van het voortgezet onderwijs, 1994 (percentage dat bewering onderschrijft)

jongens meisjes totaal

ik ben vaak eenzaam 10 15 12
ik voel me vaak somber 14 21 17
soms denk ik dat ik nooit ergens goed in zal worden 19 29 24
mensen zoals ik hebben niet veel kans om in het leven
succesvol te zijn 9 10 9
vaak heb ik het gevoel dat er niemand is die om me geeft 15 18 17
ik heb in het algemeen een positief beeld van mezelf (percentage
oneens) 28 36 32
soms wordt ik zonder aanleiding opeens heel angstig 9 17 13
ik heb regelmatig nachtmerries 6 12 9
in het algemeen ben ik redelijk tevreden over mezelf (percentage
oneens) 17 20 19
ik heb het gevoel mijn leven niet in eigen hand te hebben 13 14 14
in gezelschap voel ik me vaak onzeker 15 22 18

Bron: SCP (Scholierenonderzoek 1994)

Tabel 7.9 Psychisch onwelzijn bij scholieren, naar achtergrondkenmerken, 1994 (schaalscores al
dan niet gecorrigeerd voor overige achtergrondkenmerken)

angst en onzekerheid negatief zelfbeeld eenzaamheid
depressie en

ongecorr. gecorr. ongecorr. gecorr. ongecorr. gecorr.
totale steekproef 2,33 1,03 1,02

geslacht
jongens 2,06 2,08 0,91 0,93 1,01 1,03
meisjes 2,60 2,58 1,15 1,14 1,03 1,01

schoolsoort
vbo/ivbo 2,64 2,54 1,41 1,36 1,26 1,18
mavo 2,42 2,35 1,15 1,12 1,11 1,07
havo 2,27 2,25 0,90 0,88 0,91 0,90
mbo 2,25 2,29 0,82 0,84 0,89 0,90
brugklas 2,15 2,23 1,16 1,20 1,04 1,10

gezinstype
eenoudergezin 2,67 2,48 1,06 0,97 1,26 1,13
tweeoudergezin 2,28 2,31 1,03 1,04 0,99 1,01

oordeel over thuis-
situatie

positief 2,02 2,15 0,89 0,94 0,78 0,87
negatief 2,72 2,61 1,21 1,16 1,30 1,23

conflict met ouders
en leerkrachten

veel 2,94 2,81 1,30 1,25 1,44 1,36
niet veel 2,07 2,15 0,91 0,95 0,83 0,88

delictfrequentie
hoog 2,35 2,37 1,04 1,05 1,01 1,04
midden 2,53 2,52 1,06 1,06 1,21 1,14
laag 2,68 2,55 1,24 1,18 1,34 1,14

Bron: SCP (Scholierenonderzoek 1994)
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In vergelijking met voorgaande peilingen van dezelfde survey (1990 en 1992) is het
beeld in 1994 wat positiever (Van Praag 1993). Tabel 7.8 bevestigt het man-vrouw-
verschil, maar laat ook zien dat dit verschil minder groot is dan bij criminaliteit.
Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat psychisch onwelzijn verband houdt met sociale-
achtergrondkenmerken van leerlingen en met een aantal door de scholieren
genoemde problemen in het contact met hun omgeving (tabel 7.9). De scores voor
angst, depressie/eenzaamheid en een negatief zelfbeeld zijn per achtergrond-
kenmerk gegeven, waarbij door middel van variantieanalyse correctie is toegepast
voor de invloed van de overige achtergrondkenmerken. Per schaal geeft dus de
eerste kolom de regelrechte scores en de tweede kolom diezelfde scores, maar dan
gecorrigeerd voor de invloed van andere variabelen. 

Zoals gezegd scoren meisjes hoger op de schalen voor psychisch onwelzijn dan
jongens. Scholieren van mavo en vooral van vbo/ivbo vertonen meer psychisch
onwelzijn dan scholieren van overige opleidingen. Bij correctie voor overige varia-
belen blijven deze verschillen grotendeels in stand. Leerlingen uit eenoudergezin-
nen scoren hoger op onwelzijn dan de overige, maar deze verschillen verdwijnen
bij correctie grotendeels of slaan, zoals bij de schaal voor negatief zelfbeeld zelfs
om in de tegengestelde richting. De volgende twee variabelen die betrekking heb-
ben op de relatie tussen de leerling en zijn omgeving correleren sterker met het
psychisch onwelzijn dan de sociale-achtergrondvariabelen. Bij een negatief gewaar-
deerde thuissituatie en een hoge mate van conflict met de omgeving (ouders, docen-
ten, leeftijdgenoten) is het psychisch onwelzijn hoger, en dit verschil blijft bij
correctie voor overige variabelen goeddeels in stand. Dit is geen hard bewijs voor
de grote invloed van de thuissituatie in objectieve zin. Deze is uit het onderzoek
niet bekend. Slechts de beleving van de situatie door de leerling is meegenomen.
De delictfrequentie correleert negatief met psychisch onwelzijn: hoe hoger het
aantal gepleegde delicten, hoe minder last van psychisch onwelzijn de leerling
heeft. Bij correctie blijven deze verschillen bestaan, maar behouden zij een geringe
waarde.

7.5.3 De rol van de opvoeding

Dit hoofdstuk staat in het teken van de kwaliteit van het Nederlandse ouderschap
en de gevolgen die dit heeft voor de ontwikkeling van het kind. Er werd geconsta-
teerd dat het begrip 'opvoedingskwaliteit' moeilijk is te meten, en dat voorzover dat
toch is gebeurd de Nederlandse ouders overwegend een competente indruk maken
en dat de relatie tussen gemeten opvoedingskwaliteit en de ontwikkeling van het
kind doorgaans zwak is. Alleen extreem slecht opvoederschap zou met vrij grote
zekerheid leiden tot een gestoorde ontwikkeling van het kind. In deze paragraaf
werd het perspectief verlegd naar enkele vormen van deviantie bij jeugdigen en rijst
de vraag in hoeverre deze een gevolg is van opvoedingstekorten. In paragraaf 7.5.1
werd al een gedeeltelijk antwoord op die vraag gegeven. Noch deelname aan crimi-
naliteit, noch psychisch onwelzijn hoeft te verwijzen naar persoonlijke pathologie.
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Deze gedragingen of gevoelens kunnen incidenteel zijn of deel uitmaken van een
zeer tijdelijke fase die hoort bij de ontwikkeling naar volwassenheid. Het is echter
onwaarschijnlijk dat de stijging van de jeugdcriminaliteit en van ander asociaal
gedrag niets met opvoeding of opvoedingsomstandigheden uitstaande zou hebben
en alleen verklaard zou worden door een verruiming van de gelegenheidsstructuur
en een verminderd toezicht op de openbare ruimte. Een algemene culturele ontwik-
keling in de richting van toenemend hedonisme die gepaard gaat met een lagere
drempel voor frustratie kan ook een rol spelen. Deze ontwikkeling zou zich juist bij
jongeren, als vertegenwoordigers van een nieuwe generatie en als individuen die
nog weinig te verliezen hebben, kunnen openbaren. Persoonlijke pathologie is daar
niet voor nodig.

7.6 Samenvatting en conclusies

In de voorgaande paragrafen kwamen talrijke factoren ter sprake die op een of
andere manier van invloed zijn op de ontwikkeling van kinderen in het gezin. Een
aantal factoren had betrekking op opvoedingspatronen, andere factoren waren
gelegen in de gezinsstructuur en weer andere in de maatschappelijke omstandig-
heden waaronder het gezin leeft.

In paragraaf 7.2 bleek dat dergelijke kennis lange tijd een 'bijproduct' was van
ander onderzoek, zoals dat naar de emancipatie van vrouwen of naar het generatie-
conflict tussen jongeren en hun ouders. Het algemene beeld dat uit deze onderzoe-
ken naar voren kwam, was uitgesproken positief. Ernstige problemen in de
opvoeding kwamen slechts bij een kleine minderheid van de gezinnen voor. De
maatschappelijke veranderingen hebben het gezin als opvoedingsinstituut niet
ontwricht. Het onderzoek geeft echter onvoldoende inzicht in de invloed van een
aantal kenmerken van zowel gezin als gezinsomgeving in hun onderlinge samen-
hang, en het gezin wordt in dit type onderzoek slechts benaderd via een enkele
respondent daarbinnen. De gunstige resultaten contrasteerden voorts met het beeld
dat oprijst uit onderzoek bij hulpverleningscliënten. Het debat over de vraag hoe het
nu in feite met de jeugd ging en hoeveel reden tot zorg er was, bleef destijds dan
ook onbeslist. Een themanummer van het tijdschrift Jeugd en samenleving dat aan
dit debat werd gewijd onder de titel Het gaat goed/slecht met de jeugd is daarvan
een illustratie (Jeugd en samenleving 1993). 

In paragraaf 7.3 zijn vervolgens enkele recente onderzoeken beschreven die - min
of meer vanuit dezelfde vraagstelling - wel expliciet waren gericht op het functio-
neren van ouders als opvoeders. De resultaten van deze onderzoeken bevestigden in
grote lijnen de bevindingen uit paragraaf 7.2. Er was sprake van 'modernisering'
van de gezinsopvoeding, maar een radicale breuk met het verleden deed zich niet
voor. De opvoedkundige rolverdeling tussen mannen en vrouwen bleek in een
aantal opzichten nog tamelijk traditioneel. Verder bleek dat de grote meerderheid
van de Nederlandse ouders ruim voldoende scoorde op de gangbare maten voor
'goed ouderschap'. Dat wil zeggen dat ze in staat waren om een combinatie te
vinden tussen liefde en ondersteuning enerzijds en discipline en gezag anderszijds.
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Bovendien beschikten de meeste ouders over voldoende zelfvertrouwen en gaven zij
aan niet veel behoefte aan ondersteuning te hebben, ook al omdat ze voldoende
konden communiceren met partners, verwanten en vrienden. De gevonden pro-
bleempercentages correspondeerden eveneens met die uit eerder onderzoek: 10%
tot 15% van de ouders dan wel de kinderen ondervond problemen van ernstige of
minder ernstige aard. Ook deze onderzoeken konden echter onvoldoende inzicht
bieden in de oorzaken van deze problemen of de samenhang van probleemken-
merken met de kwaliteit van de opvoeding in het gezin. Bovendien was niet
duidelijk of de samenstelling van de steekproef voldoende representatief was juist
voor die groepen waar de meeste problemen verwacht konden worden. Het risico
van zelfselectie op grond van het ontbreken van opvoedingsproblemen kon niet
worden uitgesloten. Daarnaast bleef het waargenomen opvoederschap in deze
onderzoeken voor het overgrote deel beperkt tot verbaal gedrag van ouders en
kinderen. Vertekeningen op grond van sociale wenselijkheid zijn niet onwaar-
schijnlijk.
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Paragraaf 7.4 biedt een beschrijving van het beschikbare onderzoek naar veronder-
stelde risicogroepen. Risico's zouden gelegen zijn in de verbreking van de gezins-
structuur of in de vorming van nieuwe, van het standaardgezin afwijkende samen-
levingsverbanden. Daarbij kon worden vastgesteld dat, ongeacht het probleem,
steeds de overgrote meerderheid van de kinderen in de veronderstelde risicogroepen
het er op grond van de beschikbare empirische gegevens nauwelijks of niet slechter
afbracht dan de kinderen uit de overige populatie. Wel werden negatieve invloeden
geconstateerd bij sommige sociale-achtergrondkenmerken van gezinnen. Kinderen
die opgroeiden tegen een achtergrond van werkloosheid en/of armoede en kinderen
uit etnische groepen bleven achter in het onderwijs en een relatief groot percentage
van deze groep had ontwikkelingsproblemen of kwam in aanraking met de justitie.
Hierbij was overigens sprake van elkaar in hun invloed overlappende omstandig-
heden, doordat allochtone gezinnen relatief vaker te maken hebben met werk-
loosheid, lage inkomens en slechte leefomstandigheden dan autochtone gezinnen.
De factor etniciteit op zich, los van sociale achterstand, heeft echter eveneens
invloed op opvoeding. De traditionele opvoedingspatronen in de verschillende
etnische groepen blijken slechts ten dele te beantwoorden aan de eisen van de
Nederlandse samenleving. De relatief slechte schoolresultaten dragen bij aan de
sociale ontworteling van de opgroeiende jeugd. De etnische groepen verschillen
onderling overigens sterk, ook in dit opzicht. 

Het ging in paragraaf 7.4 grotendeels om situaties waarin sprake is van 'ouderwis-
seling': adoptie-, eenouder- en stiefgezinnen.
Naar adoptiekinderen is veel onderzoek gedaan, met vrij grote steekproeven. Daar-
uit blijkt dat er in adoptiegezinnen zeker meer en ernstiger problemen zijn dan in
normale situaties. Opnieuw geldt echter dat de grote meerderheid van de adoptief-
gezinnen deze problemen niet ontmoet. 
De literatuur over stiefgezinnen maakt melding van een aantal negatieve effecten,
die echter vooral samenhangen met de ontstaansgeschiedenis van het stiefgezin en
de interactie met de 'nieuwe ouder'. De interpretatie van de resultaten wordt
bemoeilijkt door het grote aantal verschillende situaties dat schuilgaat achter het
verschijnsel stiefgezin. Bij stiefgezinnen ten slotte moet worden bedacht dat ze
voortkomen uit een eenoudergezin, en dit staat op zich al bekend als een risico-
situatie.
Het eenoudergezin is ongetwijfeld de meest bestudeerde 'afwijkende gezinssituatie',
zodat op dit punt goed onderbouwde uitspraken over de effecten op kinderen
mogelijk zijn. De literatuur geeft aan dat negatieve kindeffecten vooral te wijten
zijn aan de gevolgen van echtscheiding en niet aan die van het opgroeien in een
eenoudergezin zelf (zoals blijkt uit vergelijking met eenoudergezinnen die ontstaan
zijn door verweduwing). Bij echtscheiding is het vooral de conflictueuze partner-
relatie, die inwerkt op kinderen. Ook hier ten slotte dient vermeld te worden dat het
steeds gaat om relatief geringe negatieve repercussies.

Andere risicogroepen bleken die benaming eigenlijk niet te verdienen. Er werd
nauwelijks enig empirisch bewijs gevonden voor negatieve effecten. Kinderen die
opgroeien als enig kind of juist deel uitmaken van een groot gezin bleken in hun
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functioneren weinig of niet te verschillen van overige kinderen. Kinderen die
geboren waren uit kunstmatige-bevruchtingstechnieken en kinderen die opgroeiden
bij homoparen scoorden in een aantal vergelijkingen zelfs beter dan kinderen uit
modale gezinnen. Onderzoek is hier echter nog jong en de vergelijkingen zijn nog
niet adequaat, omdat de onderzochte groepen ouders veel hoger opgeleid, bewuster
en gemotiveerder zijn dan de rest van de bevolking.

In paragraaf 7.5 werd de aandacht verlegd van gezin en opvoeding naar bepaalde
vormen van deviantie bij jongeren, in het bijzonder hun deelname aan de crimina-
liteit. Slechts een betrekkelijk kleine minderheid van de jongeren is betrokken bij
criminaliteit, en bij een groot aantal daarvan is die betrokkenheid incidenteel. Dat
sluit niet uit dat de jeugdcriminaliteit gepaard gaat met grote maatschappelijke
schade. Delinquentie hangt sterk samen met geslacht en enigermate met sociaal-
economisch niveau. Jongens van vbo- of mavo-niveau hebben een relatief hoge
kans op delinquentie. Daarenboven zijn jongens uit bepaalde etnische groepen
eveneens sterk oververtegenwoordigd bij de plegers van delicten.

Schema 7.2 geeft een overzicht van de voornaamste conclusies.

Schema 7.2 Overzicht van gezinskenmerken in hun effecten op de opvoeding en ontwikkeling van
het kind
gezinskenmerken prevalentie effecten volgens onderzoek
oudere moeders en Ongeveer 1% van de geboorten komt Geen verschillen met 'gewone'
moeders met kinderen momenteel door IVF tot stand. gezinnen. Wanneer er sprake is van
die geboren worden met een verschil betreft het een situatie die
behulp van nieuwe voort- beter is. De onvruchtbare moeders
plantingstechnieken. voelen zich competenter en meer

emotioneel betrokken. 
adoptiekind  20.000 buitenlandse adoptiekinderen. Geadopteerde kinderen hebben een

verhoogde kans op probleemgedrag
(namelijk 23% in de groep
geadopteerde jongens van 12-15 jaar
en 10% in de vergelijkingsgroep). In de
meeste gevallen gaat het echter goed.
Er zijn er geen verschillen gevonden in
hechtingskwaliteit van de moeder-
kindrelatie tussen een groep moeders
met een geadopteerd kind en een
vergelijkingsgroep. 

gezinsgrootte Ongeveer 40% van de gezinnen met Kleine effecten van gezinsgrootte.
kinderen is een eenkindsgezin. Eerste en enige kinderen presteren
Hoeveel kinderen definitief enig kind beter op cognitieve taken dan kinderen
zijn, is niet bekend. Ongeveer 4% van uit gezinnen met meer dan een kind.
de gezinnen met kinderen heeft 4 Verschillen zijn echter marginaal,
kinderen of meer (zie hoofdstuk 2). vallen weg bij vergelijking siblings uit

hetzelfde gezin. 
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na echtscheiding Jaarlijks worden 25.000 tot 30.000 Negatief effect van echtscheiding op
opgroeien in kinderen met een scheiding welbevinden en de schoolprestaties
eenoudergezin geconfronteerd. Totaal aantal van het kind. De effecten zijn echter

minderjarigen dat bij een gescheiden klein. Er is een intergenerationeel
en niet opnieuw gehuwde ouder woont, effect in vorm van hogere kans (twee-
bedraagt ruim een kwart miljoen. maal) op echtscheiding bij kinderen
Aantal personen dat echtscheiding van van gescheiden ouders). Kleine
ouders heeft meegemaakt is uiteraard negatieve effecten van het opgroeien in
veel hoger. Voor huwelijken met kinde- dergelijk gezin; echtscheiding zelf heeft
ren bedraagt de uiteindelijke sterker negatief effect.
scheidingskans momenteel 17% (zie
hoofdstuk 2).

na overlijden van één van Momenteel 17.000 kinderen in Negatief effect op welbevinden van het
de ouders opgroeien in eenoudergezin met aan het hoofd een kind. Dit is echter minder sterk dan bij
eenoudergezin weduwe of weduwnaar. echtscheiding. 

na echtscheiding Ongeveer 60.000 stiefgezinnen, Negatief effect van echtscheiding wordt
opgroeien in stiefgezin overeenkomend met 3% van alle niet volledig opgelost door de vorming

 tweeoudergezinnen met een van een nieuw gezin.
minderjarig kind. Het gaat daarbij om
ongeveer 110.000 kinderen.

opgroeien bij een 2.000 homoparen hebben kinderen; Empirisch onderzoek nog beperkt.
homoseksueel ouderpaar schatting is echter grof. Geen verschillen gevonden tussen

kinderen die bij homoseksuele ouder(s)
opgroeien en kinderen uit traditionele
gezinnen. Gelet is hierbij op de
seksuele identiteit van het kind, de
sociale relaties die het kind heeft, en
de persoonlijkheidsontwikkeling van het
kind. 

kinderen in dagopvang  Meer empirisch onderzoek is nog
nodig. Zowel positieve als negatieve
effecten gerapporteerd. Negatieve
effecten gering.

werkloosheid ouder(s) en 330.000 van de huishoudens met Armoede zou een negatieve invloed op
armoede kinderen hebben een laag inkomen; dat de opvoeding hebben. In buitenlandse

is 14% van alle huishoudens met studies blijkt dat de autoriteitspositie
kinderen; de helft hiervan is van de vader afneemt en dat de
eenoudergezin. werkloosheid gevolgen heeft voor de

schoolprestaties en de emotionele
stabiliteit van het kind. In het
Nederlandse onderzoek kon dit niet
bevestigd worden. 

allochtone achtergrond Van de kinderen onder de 15 jaar is Alllochtone jongeren, met name Turken
ongeveer 10% uit een etnische en Marokkanen, hebben door sociale
minderheid afkomstig. en culturele factoren i.h.a. minder

succes op school. Bepaalde etnische
groepen zijn sterk oververtegenwoor-
digd in de jeugdcriminaliteit. De
specifiek etnisch-culturele achtergrond
speelt daarbij, via de opvoeding, een
rol.

 

Tal van jongeren maken het niet zozeer anderen moeilijk als wel zichzelf. In
surveyonderzoek geeft, vooral bij de meisjes, een niet onaanzienlijk deel blijk van
gevoelens van angst, neerslachtigheid en zelfdepreciatie. Deze vormen van
psychisch onwelzijn duiden echter niet noodzakelijkerwijs op een gestoorde ontwik-
keling of op een opvoeding die heeft gefaald. Ook psychiatrische stoornissen zijn
echter bij jongeren niet echt zeldzaam. De schattingen van de prevalentie lopen
echter, afhankelijk van het gekozen criterium, sterk uiteen. Slechts een klein deel
van deze stoornissen schijnt te leiden tot een ernstig disfunctioneren in het leven
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van alledag.

Het in dit hoofdstuk geboden overzicht van de kwaliteit van de opvoeding en de
effecten van die opvoeding op de ontwikkeling van kinderen, is wellicht teleur-
stellend in zijn conclusies. Niet dat die opvoeding slecht verloopt! De resultaten
lijken eerder op het tegendeel te wijzen. Deze resultaten laten echter ook een gevoel
van onbevredigdheid achter. Deze is gelegen in de onzekerheid die ondanks de vele
studies blijft bestaan over het functioneren van het gezin en de opvoeding. De
wetenschap vermag kennelijk nog niet echt door te dringen in de materie. Toen in
1988 het meest gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift op dit terrein, Journal
of marriage and the family, ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan een speciaal
inventarisatienummer uitbracht, luidde de weinig hoopgevende titel van een van de
bijdragen '50 years of family research: to arrive where we started'. In deze bijdrage
constateerde Nye, de auteur van dit artikel, dat het empirische onderzoek naar het
gezinsfunctioneren steeds gedetailleerder en statistisch verfijnder was geworden,
zonder dat veel aan verklaringskracht was gewonnen (Nye 1988). 
In eerdere paragrafen is al gewezen op de enorme complexiteit van het onderzoek
naar het functioneren van ouders als opvoeders binnen gezinsverband.
Persoonskenmerken van ouders en kinderen, de kenmerken van de verschillende
gezinsrelaties (ouder-ouder, kind-ouder, kind-kind), het concrete opvoedersgedrag
en de kenmerken van de omgeving, al deze factoren moeten hun bestemming in het
onderzoeksontwerp vinden. De operationalisering van veel van deze variabelen is
twijfelachtig.
Hiermee komen we bij het citaat uit Rispens et al. (1996) waarmee dit hoofdstuk
opende: "opvoeding is een complex begrip, dat in vragenlijstonderzoek niet
helemaal tot zijn recht komt." Het 'meten' van opvoeding - dat wil zeggen zo meten
dat onderlinge vergelijking mogelijk is - vergt de ontwikkeling van instrumenten
die de complexiteit reduceren tot een aantal constructen (zoals 'autoritatief'). Deze
reductie houdt voortdurend het risico in dat de werkelijkheid wordt versimpeld en
dat de validiteit van de bevindingen met twijfel is omgeven.
In het onderzoek naar de effecten van opvoeding dan wel opvoedingssituaties,
blijven de opvoedingsprocessen zelf meestal in de 'black box'. De meting bestaat uit
correlaties tussen een bepaalde situatie (adoptie, armoede, enz.) en een aantal
kenmerken van kinderen, zoals hun cognitieve ontwikkeling of de mate waarin zij
probleemgedrag vertonen. Deze verbanden zijn in het algemeen zwak. Zelfs als er
verbanden gevonden geworden tussen bepaalde gezinssituaties en kindproblemen,
is nog niet duidelijk wat nu exact de gezinsfactor is die die problemen veroorzaakt.
En omgekeerd blijft het probleem bestaan dat het niet vinden van effecten nog niet
betekent dat die effecten er ook niet zijn.

Een minder fundamenteel, maar wel chronisch probleem is de representativiteit van
de resultaten. Het is zeker denkbaar dat juist de minder geslaagde opvoeders zijn
ondervertegenwoordigd in de steekproeven. Een compensatie hiervoor kan worden
gevonden in onderzoek waarbij specifieke probleemgroepen object zijn. Daarbij
ontbreekt echter gewoonlijk weer de normale populatie ter vergelijking. De relatie
tussen het algemeen beschrijvende onderzoek en het onderzoek onder risico- en
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probleempopulaties is nog zwak.

Ten slotte: het onderzoek blijft bijna altijd beperkt tot een momentopname. Dat
geldt zowel voor het onderzoek naar de modale bevolking als voor het onderzoek
naar probleemgroepen. Uitzonderingen daargelaten (onderzoek naar de gevolgen
van echtscheiding) zijn geen studies beschikbaar waarin gedurende langere tijd de
ontwikkeling wordt gevolgd van kinderen die zijn opgegroeid in bepaalde situaties.
Over de effecten van die situaties op langere termijn bestaat dus geen zekerheid.
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De publicatie van Rispens et al. is een bundel met per hoofdstuk verschillende combinaties van auteurs.1

Het gaat in elk hoofdstuk echter om hetzelfde onderzoek. Daarom wordt niet naar de afzonderlijk
hoofdstukken, maar naar het gehele hoofdstuk verwezen.
De plotselinge stijging van de jeugdcriminaliteit van 1995 op 1996 kan zeer wel een effect zijn van de2

sterk gestegen aandacht voor het verschijnsel en daarmee in verband staande activiteit van de politie.

Noten
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8  SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING

C.S. van Praag en M. Niphuis-Nell

8.1 Inleiding

Bij brief van 21 mei 1996 verzocht de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport namens het kabinet aan het Sociaal en Cultureel Planbureau om
een probleemverkennend onderzoek te verrichten naar het functioneren van het
gezin in de hedendaagse maatschappij. Daarbij ging het om de vraag of in een
periode van grote veranderingen "nog steeds wordt voldaan aan de voorwaarden,
die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van gezinnen in de samenleving
van vandaag". Onder gezinnen werden daarbij verstaan "leefeenheden van een of
meer volwassenen, die zorg dragen voor de opvoeding van een of meer kinderen".
De maatschappelijke veranderingen van demografische, economische en culturele
aard waarop de opdracht doelde, golden zowel het relationele systeem van het gezin
zelf als de maatschappelijke omgeving van het gezin.

Het rapport waarmee het SCP zich van zijn opdracht heeft gekweten, is omvangrij-
ker dan aanvankelijk voorzien, maar heeft wel een verkennend karakter in zoverre
de resultaten van de studie terughoudend worden gepresenteerd. Stoutmoedige aan-
bevelingen voor het beleid lagen niet in de opzet en worden dan ook niet gegeven.

Een systematische inventarisatie en evaluatie van de talloze voorzieningen en
regelingen waarmee in onze maatschappij gezin en opvoeding zijn omgeven, is
evenmin beoogd. Het rapport zou hierdoor ontoelaatbaar zijn uitgedijd. In het
onderzoek van voorzieningen en regelingen, hun effectiviteit en hun onderlinge
samenhang ligt een aparte taak.

Het rapport bevat hoofdstukken over demografie, de verdeling van arbeid en zorg
binnen gezinnen, faciliteiten ten dienste van deze verdeling, het gezinsinkomen, de
relatie tussen gezin en onderwijs en de opvoeding in het gezin. Aan het rapport
werkten diverse auteurs mee, waaronder een tweetal externe. Deze laatsten leverden
hun bijdrage in het kader van een samenwerkingsrelatie die het SCP ten behoeve
van dit rapport aanging met de Nederlandse Gezinsraad. 

Aan het eind van elk van de genoemde hoofdstukken van dit rapport is een
samenvatting opgenomen. Het is niet zinvol om deze hier nog eens letterlijk te
herhalen. In paragraaf 8.2 worden de bevindingen van het rapport weliswaar
nogmaals samengevat, maar deze samenvatting is verder gecomprimeerd en
uitsluitend gericht op droge feiten. Een reflectie op de maatschappelijke problemen
die achter deze feiten schuilgaan, vindt plaats in een afzonderlijke paragraaf
(§ 8.3), getiteld 'Slotbeschouwing'.
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8.2 Samenvatting van de bevindingen

8.2.1 Demografie

Hoofdstuk 2 vangt aan met een terminologische kanttekening bij de begrippen
'huishouden' en 'gezin'. Daarop wordt in de slotbeschouwing, paragraaf 8.3,
teruggekomen. Op deze plaats zij slechts vermeld dat de statistieken van het CBS
niet zozeer op gezinnen als wel op huishoudens betrekking hebben. Huishoudens
zijn ofwel alleenstaanden ofwel groepen van twee of meer personen die in huiselijk
verkeer met elkaar samenwonen, ongeacht hun onderlinge relatie. 
Gerekend op alle huishoudens is het aandeel van alleenstaanden in de laatste
decennia sterk toegenomen, namelijk van 12% in 1960 tot 31% in 1995. Het aantal
paren zonder kinderen nam eveneens toe, terwijl het aandeel van de huishoudens
met kinderen (waarin begrepen eenoudergezinnen) is afgenomen van 61% tot 38%.
Het gemiddelde kindertal per huishouden daalde, ook als uitsluitend huishoudens
met kinderen in aanmerking worden genomen. 

Deze verandering is het resultaat van een aantal ontwikkelingen in de sfeer van de
huishoudensvorming. Er wordt minder en later getrouwd. Jongeren brengen een
langere periode als alleenstaande door en bij de vorming van paren overweegt de
ongehuwde-samenwoningsrelatie, die pas later, maar lang niet in alle gevallen in
een huwelijk wordt omgezet. Tot op heden is het echter nog wel vrij uitzonderlijk
om kinderen groot te brengen in een ongehuwde-samenwoningsrelatie, hetgeen niet
inhoudt dat dit in de toekomst niet steeds meer zal gebeuren. 
De kans dat een huwelijk door echtscheiding wordt ontbonden, is opgelopen van
bijna 8% in 1960 tot bijna 34% in 1994. In ongehuwde-samenwoningsrelaties is de
scheidingskans nog hoger. De veelvuldige scheidingen zijn mede debet aan de
toeneming van het percentage alleenstaanden. Vaak worden deze scheidingen
gevolgd door nieuwe relatievorming en zou men de tussenliggende periodes kunnen
aanduiden als periodes van 'frictie-alleenstand'. 
Bij echtscheidingen zijn in ruim de helft van de gevallen kinderen betrokken. De
kans dat een kind met echtscheiding van zijn ouders wordt geconfronteerd, is in de
loop van de tijd aanmerkelijk toegenomen: voor kinderen van wie de ouders waren
gehuwd in 1950 bedroeg die kans 5%, voor kinderen van ouders die in 1970 zijn
getrouwd 17%. Van de gezinnen met kinderen is 13% een eenoudergezin en in
68% van de gevallen lag een echtscheiding daaraan ten grondslag. Van de kinderen
verblijft 9% in een eenoudergezin.
De mediane leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen is toegenomen van
24,1 jaar bij de generatie geboren in 1945 tot 30,2 jaar bij de generatie van 1970.
Nederland neemt in dit opzicht een bijzonder hoge plaats in binnen de Westerse
wereld. Veel vrouwen krijgen helemaal geen kind meer. Van de geboortegeneratie
1970 zal naar verwachting 21% van de vrouwen kinderloos blijven, van nog
jongere generaties, naar verwachting van het CBS, zelfs een kwart. In verreweg de
meeste gevallen gaat het daarbij om bewust gekozen kinderloosheid of om een
zodanig lang uitstel van de kinderwens dat deze niet meer realiseerbaar is. 
Het uitstel van geboorten wordt slechts ten dele gecompenseerd door een
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inhaalproces op hogere leeftijd van de vrouw. Naar verwachting zullen de vrouwen
die in de jaren zestig of later zijn geboren uiteindelijk gemiddeld 1,7 kinderen ter
wereld brengen.

De vermelde demografische ontwikkelingen hebben geleid tot een toenemende
verscheidenheid aan huishoudensvormen. Te midden daarvan is het
standaardgezin, bestaande uit een gehuwd paar met één of meer kinderen, in de
minderheid geraakt. Dat wil niet zeggen dat dit gezinstype ook aan sociale
betekenis heeft ingeboet. De meeste mensen willen een dergelijk gezin op enig
moment in hun levensloop realiseren en slagen daarin ook. De aanloop tot deze
fase wordt echter steeds langer en het resultaat is, gezien de toegenomen
scheidingskans, minder stabiel. Ten slotte heeft een factor van geheel andere aard,
te weten de vergrijzing, in niet geringe mate bijgedragen aan de hoge prevalentie
van het kinderloze huishouden.

De diversiteit van huishoudensvormen die de samenleving momenteel te zien geeft,
heeft als tegenhanger een uitbreiding van het aantal keuzemogelijkheden dat
individuen hebben in de vormgeving van hun levensloop. Het traditionele traject
dat loopt langs de stadia van thuiswonend afhankelijk kind via gehuwd paar naar
gezin met kinderen, heeft plaatsgemaakt voor een variëteit van relatievormen, die
niet alleen naar hun inhoud verschillen, maar ook naar de volgorde waarin zij
worden doorlopen.

De hier beschreven demografische veranderingen manifesteren zich vooral bij de
autochtone bevolking van Nederland. De etnische minderheden laten een afwijkend
beeld zien. Bij de Turken en de Marokkanen is het traditionele gezin met kinderen
de nog vrijwel algemeen gepraktiseerde samenlevingsvorm, hoewel de vruchtbaar-
heid ook bij deze groepen duidelijk afneemt. Bij de Surinamers en de Antillianen is
dit traditionele gezin daarentegen relatief weinig frequent. Evenals de autochtone
bevolking tellen deze groepen veel alleenstaanden en veel instabiele samenwo-
ningsrelaties. Zij onderscheiden zich echter doordat de gevormde gezinnen zeer
vaak eenoudergezinnen zijn.

8.2.2 Verdeling van arbeid en zorg

Sinds 1960 laat de arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen een duidelijk
verschillende ontwikkeling zien. De arbeidsdeelname van mannen is tot halver-
wege de jaren tachtig sterk gedaald, die van vrouwen is tussen 1960 en 1995
aanzienlijk toegenomen. De ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van vrouwen
kunnen niet los worden gezien van een aantal andere sociale, culturele en econo-
mische veranderingen die zich in deze periode voordeden. Het gaat daarbij om
veranderingen in de structuur van de werkgelegenheid (m.n. de opkomst van de
dienstensector en van deeltijdarbeid), het gestegen opleidingsniveau, waarbij jonge
vrouwen hun achterstand geheel wegwerkten, de daling van het kindertal en uitstel
van de geboorte van het eerste kind, en de veranderende houding in de bevolking
ten opzichte van de posities van vrouwen en mannen binnens- en buitenshuis. 
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Internationaal gezien heeft de arbeidsparticipatie van vrouwen hier te lande, in
personen gemeten, inmiddels het gemiddelde niveau in de Europese Unie bereikt.
Nederlandse vrouwen liggen evenwel onbetwist aan kop in deeltijdparticipatie en
dat betekent dat hun arbeidsparticipatie in arbeidsjaren gemeten nog altijd ruim
beneden het gemiddelde van de Europese Unie ligt.

Ook de arbeidsparticipatie van vrouwen met jonge kinderen is sinds 1970 tot op
heden gedurig gestegen. Dit valt primair te beschouwen als een autonome maat-
schappelijke ontwikkeling. Eerst rond 1990 volgt de overheid deze ontwikkeling
door invoering van een aantal faciliterende maatregelen (verlofregelingen, kinder-
opvang). Opmerkelijk is de versnelling in de stijging van de arbeidsparticipatie van
vrouwen met jonge kinderen. Vermoedelijk is dit een gevolg geweest van de extra
steun die juist jonge moeders rond 1990 kregen met de verlenging van het beval-
lingsverlof, de invoering van het ouderschapsverlof en de uitbreiding van kinder-
opvang voor met name 0-4-jarigen.

In de arbeidsparticipatie van mannen met kinderen valt in de loop der jaren weinig
dynamiek te ontdekken; het blijft de categorie met de hoogste arbeidsparticipatie
(negen van de tien). Wel is onder paren tot 65 jaar het aandeel traditionele kost-
winnersgezinnen, met mannelijke kostwinner en huisvrouw, in het begin van de
jaren negentig gedaald tot ruim beneden de helft van alle verdienerstypen. Ook zijn
er signalen dat er inmiddels een kleine categorie hoog opgeleide mannen met
kinderen is - en hoog opgeleide partners - die in een grote deeltijdbaan werkt
omwille van de zorg voor kinderen, de zogenoemde zorgvaders. Gezien ook de
wensen die er bij mannen (en vrouwen) leven wat betreft de arbeidsduur, is het niet
uitgesloten dat het hier gaat om een voorlopergroep, maar alleen de toekomst kan
dat leren. Hoewel de zorg voor huishouden en kinderen ook nu nog altijd in hoofd-
zaak bij de vrouw ligt, is het ook zo dat de huidige generatie jonge vaders gemid-
deld wel iets meer tijd besteedt aan huishoudelijke en gezinstaken dan voorgaande
generaties. Verschillende auteurs schrijven deze ontwikkeling onder meer toe aan
emotionalisering van het ouderschap. Daarnaast hebben veranderingen in sekse-
rolopvattingen hun invloed doen gelden.

Alleenstaande moeders nemen thans vaker dan in het midden van de jaren tachtig
deel aan de arbeidsmarkt en zijn iets minder vaak afhankelijk van een bijstands-
uitkering. Toch is ook nu nog bijna de helft op deze uitkering aangewezen.
Ondanks deze kleine verbetering hebben ook nu nog alleenstaande moeders minder
vaak betaald werk dan moeders in tweeoudergezinnen. Over de bijdrage van de
niet-verzorgende ouder in de kosten van levensonderhoud van de kinderen van
alleenstaande ouders is opmerkelijk weinig bekend. Hoogstens één op de tien
alleenstaande moeders heeft een vorm van praktisch co-ouderschap met de niet-
verzorgende ouder en staat er dus niet helemaal alleen voor.

In de afgelopen decennia zijn de meningen in de bevolking over taakverdeling
tussen partners en werken van vrouwen met jonge kinderen gedurig minder tradi-
tioneel geworden. Thans is een ruime meerderheid voor een gelijke taakverdeling
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binnens- en buitenshuis. Waar er aanwijsbare discrepanties zijn tussen meningen
en gedrag, is steeds het gedrag traditioneler dan de mening. Als er duidelijk
verschil is in de mening van vrouwen en mannen, zijn het de mannen die de meest
traditionele opinie koesteren.

Recente onderzoeken naar de gewenste arbeidstijd geven aan dat van de vrouwen
die geen werk hebben een groot deel wel wil werken, ook als het vrouwen betreft
met kleine kinderen. Onder de werkenden willen de vrouwen gemiddeld gesproken
grotere banen dan zij nu hebben en mannen kleinere. De wens van beide seksen
gaat in de richting van een grote deeltijdbaan van 20-35 uur per week. Wel wensen
beide seksen voor hém een grotere 'grote deeltijdbaan' dan voor háár. Mannen
geven als redenen om korter te willen werken in de eerste plaats 'meer vrije tijd' op,
maar op de tweede en derde plaats komen 'meer tijd voor huishouden' en 'opvoe-
ding van kinderen'. Van de mannen met thuiswonende kinderen geeft een derde de
opvoeding van kinderen als reden op. 

Uit het voorgaande volgt dat een gelijke(re) taakverdeling binnens- en buitenshuis
in sterkere mate wordt onderschreven en gewenst dan in de praktijk wordt gereali-
seerd. Deze discrepantie wordt voor ten minste een deel veroorzaakt door belemme-
ringen als inkomensverlies (met name bij mannen), gebrek aan grote deeltijdbanen
(in met name mannensectoren), gebrek aan kinderopvang, en nog een aantal andere
maatschappelijke en psychische verdelingsmechanismen tussen partners.

De opinies en wensen wijzen erop dat er, na alle veranderingen die zich in de
afgelopen decennia al hebben voorgedaan, ook nu nog altijd een sterke verande-
ringspotentie aanwezig is in huidige en toekomstige gezinnen. Deze veranderings-
potentie zal de autonome ontwikkelingen op dit vlak voorlopig nog wel voort-
stuwen. Het tempo van deze ontwikkelingen zal evenwel mede afhangen van de
mate van activiteit of lijdzaamheid van overige actoren in de samenleving, zoals de
overheid, vakbonden en werkgevers.

8.2.3 Faciliteiten voor de combinatie van arbeid en zorg

De belangrijkste faciliteiten die de combineerbaarheid van arbeid en zorg vergroten
zijn kinderopvangvoorzieningen en verlofregelingen. De jaren negentig laten een
zekere doorbraak zien in het overheidsbeleid op deze terreinen. Dat begint rond
1990 met de uitbreiding van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van 12 tot 16
weken, de invoering van een wettelijk geregeld (onbetaald) ouderschapsverlof en de
invoering van de Stimuleringsmaatregel kinderopvang, die tot en met 1995 zou
duren. 

Als gevolg van de Stimuleringsmaatregel kinderopvang is het aantal kindplaatsen
in de kinderopvang, vooral voor kinderen van 0-4 jaar, in de periode 1990-1995
sterk toegenomen. Vanwege de minimale omvang van de kinderopvang bij de start
van de regeling, is er echter ook nu nog altijd een groot tekort. 
De weerstanden tegen kinderopvang, die voorheen in ons land onmiskenbaar aan-
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wezig waren, zijn in de laatste vijftien jaar sterk verminderd. Ongetwijfeld heeft dat
te maken met gunstige ervaringen die ouders hebben opgedaan en met de kwaliteit
van de kinderopvang in ons land. Het draagvlak voor kinderopvang is daardoor
sterk verbreed. 
Met ingang van 1996 zijn de kinderopvanggelden gedecentraliseerd naar de
gemeenten. De opdracht van de rijksoverheid is om met een gekort budget meer
kindplaatsen te creëren. Een nieuwe fiscale maatregel moet bedrijven ertoe over-
halen meer kindplaatsen in te huren. Het is de vraag of dit effect zich daadwerkelijk
zal voordoen. Bovendien bestaat er het risico van geringere kansen op (bedrijfs)
kinderopvang voor werkende moeders met een lage opleiding.
Daarnaast wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de buitenschoolse opvang
(voor en na school, tijdens vakanties) van 4-12-jarige kinderen en ook voor die van
13-17-jarigen. Het aantal opvangplaatsen voor deze schoolkinderen is in ons land
minimaal. Recentelijk is door het kabinet besloten tot uitbreiding van de buiten-
schoolse opvang voor 4-12-jarigen, waarvoor een bedrag van 160 miljoen gulden
voor de jaren 1997-1999 dient te worden uitgetrokken.

De huidige verlofregelingen vormen een lappendeken, waarin echter ook nog vele
gaten en dunne plekken voorkomen. Veel wordt overgelaten aan de sociale partners
en in de CAO's geregeld. Daardoor zijn de regelingen onderling soms zeer sterk
verschillend, en in een aantal gevallen is er sprake van onverzekerde risico's.

Het zwangerschaps- en bevallingsverlof zoals dat in Nederland geldt, bevindt zich
naar Europese maatstaven gemeten in de middenmoot. Het huidige zogenoemde
kraamverlof van twee dagen voor de partner (vader) is nogal beperkt, en verdient
bij deze omvang die naam eigenlijk niet. Er ligt een motie van de Tweede Kamer
voor uitbreiding tot 5 dagen, maar het kabinet is daar niet zonder meer voor; het
wil deze zaak laten oplossen door de sociale partners.
Het kabinet overweegt de introductie van een betaald adoptieverlof - ook wel
'hechtingsverlof' genoemd - van maximaal vier weken, te financieren uit de
Ziektewet. De regeling zal echter slechts voor één van de adoptiefouders gelden.
Het ouderschapsverlof zou naar verwachting sterk in betekenis toenemen, wanneer
het - ook buiten de overheidssector - adequaat betaald zou gaan worden. Langs die
weg wordt het ook aantrekkelijker voor mannen en meer toegankelijk voor
eenoudergezinnen.
Calamiteitenverlof is een vorm van kortdurend betaald verlof, die in ons land in
een wettelijke regeling is vastgelegd en waarbij een eventuele verdere regeling
wordt overgelaten aan de sociale partners. Van zeer recente datum is de moge-
lijkheid er een beroep op te doen bij plotselinge ziekte van kinderen of andere
zorgafhankelijken.

Naast dit kort betaald verlof bestaat er geen wettelijk recht op langer durend zorg-
verlof. De regering wil niet verder gaan dan de sociale partners te stimuleren om de
bestaande mogelijkheden tot (onbetaald) zorgverlof uit te breiden. De werknemers
dienen bij voorkeur langer durend verlof zelf bijeen te sparen, door middel van
overwerkuren, adv- en vakantiedagen.
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De Emancipatieraad is tegen onbetaald verlof, omdat dit hoofdzakelijk door
vrouwen wordt opgenomen; daardoor zal geen herverdeling van zorgtaken
optreden. Zijn gedachten gaan een stuk verder: de raad wil een nieuwe sociale
volksverzekering in het leven roepen voor betaald verlof bij ouderschap,
calamiteiten en zorg.

Er zal geen wettelijk recht op loopbaanonderbreking gecreëerd worden. Wel ligt
een wetsvoorstel Financiering loopbaanonderbreking thans voor bij de Raad van
State. Volgens dit voorstel zal een tussen werknemer en werkgever overeenge-
komen loopbaanonderbreking, bij vervanging van de werknemer door een werk-
loze, betaald kunnen worden.

Naast kinderopvangvoorzieningen en verlofregelingen kunnen ook andere regelin-
gen de combineerbaarheid van arbeid en zorg vergroten. Dat geldt bijvoorbeeld
voor rechten ten aanzien van deeltijdarbeid en arbeidstijden. 
In 1996 werd de Wet verbod tot het maken van onderscheid tussen werknemers op
grond van arbeidsduur van kracht. Het initiatiefwetsvoorstel-Rosenmöller inzake
recht op deeltijdarbeid ligt nog ter behandeling in de Eerste Kamer. Wettelijke
verankering van het recht op deeltijdarbeid kan van belang zijn voor de sociale
acceptatie en legitimatie van deeltijdarbeid, juist in die sectoren waar dit nog een
nieuw verschijnsel is. Bevordering van deeltijdarbeid heeft als maatregel van
gezinsbeleid een hoge prioriteit bij (potentiële) ouders. 

De Commissie toekomstscenario's herverdeling onbetaalde arbeid heeft erop gewe-
zen dat bij ongewijzigd beleid de herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid
tussen mannen en vrouwen te weinig impulsen zal krijgen om substantiële verande-
ringen in dit opzicht te kunnen verwachten. Er zal derhalve, wil het door de
commissie aanbevolen combinatiescenario gerealiseerd worden, meer moeten
worden gedaan, door de overheid en door het bedrijfsleven.

Een gunstige omstandigheid voor de verwerkelijking van het combinatiescenario is
dat het draagvlak onder de bevolking voor herverdeling van taken in principe groot
is. Er heerst een sterke gelijkheidsideologie. Veel mannen en vrouwen willen een
andere taakverdeling en de combinatie van zorg en werk wordt positiever beoor-
deeld dan voorheen, ook voor vrouwen met jonge kinderen. Dit laatste is onder
meer het gevolg van de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen, waarmee
ouders gunstige ervaringen hebben opgedaan. Capaciteitsuitbreiding is hier een
noodzakelijke, maar ook dankbare activiteit, omdat goede kinderopvang bewezen
heeft effectief te zijn, zowel voor de ontplooiing van kinderen als voor de herver-
deling van arbeid en zorg tussen hun ouders.

8.2.4 Inkomen

De opvoeding van kinderen kost geld en deze kosten komen voor een aanzienlijk
deel terecht bij de ouders. Via de kinderbijslag en een aantal gesubsidieerde
voorzieningen draagt echter ook de overheid bij.
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De inkomenspositie van gezinnen met kinderen is vergelijkenderwijs niet ongun-
stig. In 1995 was hun besteedbare inkomen gemiddeld 61.000 gulden tegenover een
gemiddelde van 56.000 gulden voor (niet-bejaarde) paren zonder kinderen. Onder
de gezinnen met kinderen liepen de eenoudergezinnen met een gemiddeld inkomen
van 36.000 gulden echter duidelijk achter. 
Verschillende huishoudenstypen worden geconfronteerd met verschillende uitga-
ven. Voor een koopkrachtvergelijking dient voor verschillen in samenstelling
tussen de huishoudens gecorrigeerd te worden. Na uitvoering van een dergelijke
correctie bleek dat (niet-bejaarde) paren zonder kinderen met twee verdieners de
grootste koopkracht hadden, gevolgd door tweeoudergezinnen met twee verdieners.
De relatief gunstige inkomenspositie van tweeoudergezinnen was te danken aan de
massale opkomst van het tweeverdienerschap in deze categorie. Terwijl in 1977
nog minder dan 30% van de tweeoudergezinnen twee inkomensbronnen had, gold
dat in 1995 al voor 63%. De koopkracht van eenoudergezinnen bleef in dezelfde
periode belangrijk achter bij die van de overige gezinnen.

De vergelijking van huishoudenstypen in de bevolking op een bepaald tijdstip geeft
geen inzicht in de inkomensgevolgen van de geboorte van kinderen in een indivi-
dueel gezin. Deze inkomensgevolgen werden daarom apart onderzocht. In de
periode waarin het eerste kind wordt geboren, daalt het besteedbare huishoudens-
inkomen met 1,9%. In de periode dat het tweede kind wordt geboren, stijgt dit
inkomen met 3,9%, terwijl in de periode dat een volgend kind wordt geboren een
stijging van 5,3% valt waar te nemen. Deze nogal milde gevolgen van de gezins-
uitbreiding stroken wellicht niet met de verwachtingen, maar zijn wel verklaarbaar.
Vrouwen trekken zich de laatste jaren minder massaal terug uit de betaalde arbeid.
Voorts ziet de hoofdkostwinner intussen zijn inkomen door anciënniteit en promo-
tie vaak toenemen en ten slotte heeft de kinderbijslag een compenserend effect.

Al met al laat zich vaststellen dat de geboorte van kinderen op huishoudensniveau
geen dramatische gevolgen heeft voor de inkomenspositie. Natuurlijk heeft deze
constatering betrekking op een gemiddelde. In de subgroep van huishoudens waar
de partner stopte met werken was, vooral bij de geboorte van het eerste kind, sprake
van een niet onaanzienlijke achteruitgang in het huishoudensinkomen. Het ging om
een teruggang van bijna 17%. Deze subgroep omvatte echter slechts ruim 14% van
alle huishoudens die hun eerste kind kregen.

Als met de gestegen bestaanskosten rekening wordt gehouden, heeft de komst van
vooral het eerste kind wel een gevoelig effect. De koopkracht van het gezin daalt
dan met 18,4%. Ook bij volgende geboorten loopt de koopkracht terug, zij het in
veel mindere mate.

De opportunity costs van een eventuele door de moeder gemiste carrière zijn bij dit
alles niet verdisconteerd. Het zou een apart onderzoek vergen daarvan een schatting
te maken. Deze kosten zijn bovendien gevoelig voor veranderende participatie-
patronen van vrouwen.



249



250

Behalve de ouders draagt ook de overheid (een deel van) in de opvoedingskosten
van kinderen. Het onderwijs en de gratis meeverzekering van kinderen in het
ziekenfonds van hun ouders vormen de voornaamste bijdragen. Als alle subsidies
van de overheid worden toegerekend aan diverse typen huishoudens, blijkt dat
gezinnen met kinderen hier meer van profiteren dan overige huishoudens.

De kinderbijslag is onderdeel van het besteedbare inkomen, dat in dit hoofdstuk
centraal stond bij de vergelijking tussen huishoudens. Omdat het daarbij gaat om
een exclusief op de aanwezigheid van kinderen gerichte overheidsuitkering, krijgt
de regeling aparte aandacht. De kinderbijslag is niet bedoeld om de opvoedings-
kosten geheel te compenseren. In feite dekt de regeling gemiddeld slechts 26% van
de door de ouders gemaakte kosten. Het percentage neemt af bij toenemend inko-
men van de ouders. In het onderste kwart van de inkomensverdeling is de dek-
kingsgraad 41%. Dat betekent dat paren wier inkomen op het sociale-minimum-
niveau ligt door de aanwezigheid van kinderen, een onder dit minimumniveau
liggend bestaan leiden. Dit probleem is van verschillende kanten gesignaleerd en er
zijn dan ook verschillende oplossingen gesuggereerd, die elk weer hun eigen kosten
hebben. De overheid heeft de systematiek van de kinderbijslag niet ingrijpend
willen herzien. De voornaamste recente wijziging ligt in de opheffing van de
progressie van het bedrag met het kindertal. Het gevolg hiervan is dat het totale
uitgekeerde bedrag is verminderd.

8.2.5 Gezin en school

Een belangrijk deel van de opvoeding is sinds eeuwen gedelegeerd aan de school.
Op dit deel van de opvoeding hebben ouders slechts marginale invloed. Zij kunnen
die invloed laten gelden bij de keuze van de school en zij kunnen aan het beleid van
de school deelnemen door zitting te nemen in een medezeggenschapsraad of in een
schoolbestuur. Het is de vraag of participatie van ouders in deze organen effectief is
ter versterking van hun invloed. De betrokkenheid van de ouders bij de school is
gewoonlijk partieel en de ouders hebben als groep niet op voorhand gemeenschap-
pelijke belangen. In de vorm van vrije schoolkeuze beschikken ouders over een
sterkere troef.

De school is overigens niet slechts de instantie die een deel van de opvoeding
overneemt, zij fungeert ook als dagverblijf voor de leerlingen, waardoor de ouders
meer armslag krijgen voor hun niet-educatieve taken. Door de toenemende
arbeidsparticipatie van moeders worden gezinnen in dit opzicht afhankelijker van
de school. Voor kinderen in de leerplichtige leeftijd is er nog weinig op het gebied
van buitenschoolse opvang. De wat oudere schoolkinderen stellen deze ook niet
altijd op prijs. Het komt steeds meer voor dat kinderen alleen thuis zijn. Een
verlengde schooldag en langere openstellingstijden van de school kunnen een
oplossing bieden. Tot op heden wordt deze oplossing vrijwel uitsluitend toegepast
vanuit het perspectief van achterstandsbestrijding. Overwogen moet worden om een
bredere groep van ouders hiermee van dienst te zijn. De belangen van ouders,
kinderen en scholen kunnen hier trouwens samenlopen. De buitenschoolse tijd zou
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kunnen worden benut voor sport, creatieve activiteiten, huiswerkbegeleiding en zo
nodig bijles. Aan ouders kan, net als bij de voorschoolse kinderopvang, een
inkomensafhankelijke eigen bijdrage worden gevraagd.

De school wordt in de laatste tijd ook op andere, minder instrumentele opvoedings-
doelen aangesproken. In het leerplichtonderwijs is in tweeërlei opzicht sprake van
een verschuiving van opvoedingsverantwoordelijkheid naar scholen: enerzijds door
verbreding van de inhoud van het onderwijs en de verschuiving van cognitief naar
niet-cognitief (ook wel omschreven als 'van hoofd naar hart en handen') en ander-
zijds door de roep om opvoedingsondersteunende voorzieningen in en rond de
school. De argumentatie daarvoor grijpt terug op diverse maatschappelijke over-
wegingen, waarvan het behoud of het herstel van een zekere sociale cohesie er een
is. Met deze recentelijk toenemende aandacht voor attitudevorming wordt het
raakvlak met de opvoeding thuis vergroot, en daarmee ook de mogelijkheid van
conflicterende visies en opvattingen tussen school en gezin.
Over de wenselijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen school en gezin wordt
verschillend gedacht. Hoog opgeleide ouders zijn terughoudender dan laag opgelei-
de en allochtone ouders als het gaat om toekenning van meer opvoedingstaken aan
de school. Laatstgenoemde ouders willen dat de school een ruime en discipline-
rende opvoedingstaak op zich neemt. Docenten hanteren in het algemeen de
opvoedingswaarden die onder hoger opgeleide autochtone Nederlanders gebruike-
lijk zijn. Daarin ligt veel nadruk op de zelfstandigheid van de leerling. Verschil in
visie tussen docenten en ouders kan op scholen tot misverstanden en problemen
leiden. 

Het onderwijs doet aan de andere kant een beroep op de ouders. Het vormt de
sleutel tot de maatschappelijke ambities die ouders ten opzichte van hun kinderen
koesteren in een tijd dat de eisen die de arbeidsmarkt stelt aan het opleidingsniveau
van de werknemers steeds hoger worden. Een hoog opleidingsniveau is de maat-
schappelijke norm geworden. Het voortgezet onderwijs wordt echter om redenen
van doelmatigheid steeds selectiever. De hoge opleidingsambities kunnen zowel bij
ouders als bij kinderen tot teleurstelling en frustratie leiden. De druk op scholen
voor basis- en voortgezet onderwijs neemt toe. Ouders worden kritischer en willen
bovendien dat scholen tegemoet komen aan veranderde gezinsomstandigheden. De
landelijke en lokale overheid stellen vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijk-
heid steeds meer inhoudelijke en procedurele (samenwerkings)eisen. Voor instel-
lingen buiten de school wordt de school de centrale locatie waar potentiële pro-
bleemgevallen kunnen worden opgespoord en waar wellicht preventief kan worden
ingegrepen. Scholen dreigen door al die verlangens overvraagd te worden. De
verantwoordelijkheidsverdeling tussen school, gezin, buitenschoolse instanties en
overheid behoeft nadere doordenking.

8.2.6 Gezinsopvoeding

De opvoeding van kinderen vormt een voorname taak van het gezin. Grootschalige
studies naar de kwaliteit van het ouderschap en de invloed daarvan op de ontwikke-
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ling van het kind zijn nog steeds betrekkelijk schaars, maar zij ontbreken in elk
geval niet. In hoofdstuk 7 van dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten
van enkele van deze onderzoeken die recentelijk in Nederland hebben plaatsgevon-
den. Niet al deze onderzoeken hebben overigens de opvoeding als expliciet object;
voor een deel vinden zij hun probleemstelling in andere vraagstukken, zoals het
welzijn van jongeren, de emancipatie van vrouwen of het conflict tussen de gene-
raties, en zijn de bevindingen over opvoeding niet meer dan een bijproduct van het
onderzoek. 

De geraadpleegde onderzoeken bieden een gunstig beeld van de opvoedingskwali-
teit in het gezin. De ouders lijken voor de overgrote meerderheid te voldoen aan
gangbare pedagogische inzichten, waarbij aan kinderen in evenwichtige dosering
liefdevolle ondersteuning en gezagsuitoefening wordt geboden. De ouders bleken in
zeer grote meerderheid opvoedingsdoelen te hanteren als autonomie en sociaal
gevoel en hadden veel aandacht voor een goede morele ontwikkeling.
Gehoorzaamheid en prestatiegerichtheid scoorden als opvoedingsdoelen niet hoog.
Verder bleek dat de meeste ouders een goed zicht hadden op de stand van zaken in
het pedagogische denken.
Ouders lieten zich voorts kennen als aanhangers van een zogenoemde autoritatieve
controle in de opvoeding. Bij autoritatieve controle wordt het gewenste gedrag bij
het kind opgeroepen op een manier die getuigt van responsiviteit, die goed aansluit
bij de ontwikkelingsfase van het kind en die op de specifieke situatie betrokken is.
Deze methode is afkerig van directe dwang. Daartegenover staat restrictieve
controle, waarmee het gewenste kindgedrag wordt opgeroepen door uitvaardiging
en handhaving van simpele verboden en geboden zonder veel explicatie. In zuivere
vorm correleert deze opvoedingswijze in veel onderzoek met een slechte of achter-
blijvende ontwikkeling. Zij bleek bij de ouders niet populair.

Het gezin heeft duidelijk een moderniseringsproces ondergaan, dat zich uit in de
rolverdeling tussen man en vrouw en in de denkbeelden die ouders koesteren over
de opvoeding. Er is echter geen radicale breuk met het verleden opgetreden en van
een grootscheepse ontwrichting van het gezin ten gevolge van de snelle sociale
veranderingen lijkt geen sprake. Een minderheid van 10% tot 15% van de ouders
meldde desalniettemin problemen van ernstige of minder ernstige aard bij de
opvoeding. Opvoedingsondersteuning door instanties buiten het gezin wordt door
weinigen gewenst. Bij problemen weet men de weg naar deze instanties overigens
wel te vinden.

Dit resultaat van het onderzoek stemt op zichzelf tot voldoening, maar maakt geen
einde aan alle onzekerheden omtrent het functioneren van het gezin. Het gezin is
een betrekkelijk gesloten systeem waarin onderzoekers moeilijk doordringen.
Directe observatie van het gezinsleven is vrijwel uitgesloten en de informatie over
dit onderwerp is hoofdzakelijk afkomstig uit mededelingen die ouders en kinderen
hierover zelf doen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat op deze manier een geflat-
teerd beeld van de werkelijkheid ontstaat. Dit kan ook in de hand worden gewerkt
doordat de steekproeven een oververtegenwoordiging van positief gemotiveerde en
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succesvolle ouders bevatten, terwijl slecht functionerende gezinnen zijn onder-
vertegenwoordigd. 
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Los van een mogelijke vertekening van de onderzoeksresultaten is opvoeding een
complex proces dat zich moeilijk laat reduceren tot een aantal door middel van
vragenlijsten verkregen opvattingen en percepties van ouders. Een laatste bron van
onzekerheid vormt de relatie tussen de kwaliteit van het ouderschap en de ontwik-
keling van het kind. Deze relatie is niet zo sterk als veelal wordt gedacht. Een, naar
gangbare ideeën, goede opvoeding kan een slecht resultaat afwerpen en omgekeerd.
Buiten bepaalde grenswaarden wordt het verband sterker: een zeer slechte opvoe-
ding zal meestal tot stoornissen bij het slachtoffer leiden, en omgekeerd hebben
zeer problematische jongeren meestal een slechte opvoeding achter de rug. De
causaliteit kan in deze relatie overigens twee richtingen aannemen. Opvoeders
kunnen niet alleen hun kinderen duperen, maar kinderen kunnen door hun
eigenschappen ook falend ouderschap oproepen. 

De kwaliteit van de opvoeding wordt geacht in verband te staan met structuurken-
merken van het gezin en met de sociale omstandigheden waarin het gezin verkeert. 
Van het standaardgezin afwijkende opvoedingsmilieus blijken in het algemeen
geen bijzondere risico's voor kinderen in te houden. Een duidelijk verhoogd risico
is slechts gelegen in het opvoeden van adoptiefkinderen, wat echter niet uitsluit dat
ook de grote meerderheid van die gezinnen goed functioneert. Daarbij moet wel
worden aangetekend dat met bepaalde gezinstypen, bijvoorbeeld homoparen die
kinderen opvoeden, nog weinig ervaring is opgedaan en dat de huidige generatie
van deze gezinnen een zeer gemotiveerde voorhoede is. Eenouder- en stiefgezinnen
vormen numeriek veel belangrijker varianten van het standaardgezin. Kinderen uit
eenoudergezinnen vertonen in het algemeen wat meer problemen dan overige
kinderen, maar volgens het hiernaar gedane onderzoek berust dit feit niet zozeer op
de gezinsstructuur als wel op de echtscheiding die meestal aan de vorming van een
dergelijk gezin voorafgaat. Jaarlijks worden tegenwoordig tussen 25.000 en 30.000
kinderen met echtscheiding van hun ouders geconfronteerd. Naar de statistische
verwachting van het moment eindigt 17% van de huwelijken met kinderen in
echtscheiding.

De maatschappelijke positie van het gezin heeft invloed op de opvoedingsstijl, maar
gewoonlijk niet op het gezinsfunctioneren en op de ontwikkeling van het kind. Van
chronische armoede en langdurige werkloosheid is echter vastgesteld dat deze een
negatieve invloed uitoefenen. Dat geldt ook voor het behoren van het gezin tot
bepaalde etnische-minderheidsgroepen. Kinderen uit enkele van deze groepen
vertonen relatief vaak probleemgedrag (vooral criminaliteit), waarvan aannemelijk
kan worden gemaakt dat dit in verband staat met het falen van het traditionele
opvoedingspatroon in een moderne maatschappelijke context. Er is overigens, ook
in dit opzicht, groot verschil tussen de etnische groepen.

Hoewel de grote meerderheid van de gezinnen het goed schijnt te doen, geraakt
toch een groot aantal jongeren in problemen. De jeugdcriminaliteit is omvangrijk
en zorgt voor grote maatschappelijke schade. In 1996 werden 51.000 12-17-jarigen,
in grote meerderheid jongens, aangehouden voor een delict, hetgeen overeenkomt
met 4,5% van de populatie in deze leeftijdsklasse. Aangezien slechts een betrekke-
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lijk gering aandeel van de delicten tot aanhouding van een dader leidt, is in werke-
lijkheid een veel groter deel van de jongeren betrokken bij criminaliteit. Uit
zelfrapportageonderzoek is gebleken dat ruim een kwart van de jongeren jaarlijks
een of meer delicten pleegt. Het zijn echter overwegend kleine delicten en zij zijn
geconcentreerd bij een groep van recidivisten, die niet meer dan ongeveer 10% van
de jongeren omvat. Bij de anderen blijkt het te gaan om incidenteel en voorbijgaand
gedrag, dat niet lijkt terug te voeren op een gestoorde ontwikkeling. Hardnekkige
en ernstige criminaliteit wordt daarmee wél in verband gebracht, maar naast een
falende opvoeding speelt daarbij ook de persoonlijke aanleg een rol. Een criminele
loopbaan wordt voorts gestimuleerd door de maatschappelijke omgeving van de
jongere. Ontoereikende sociale controle en de aanwezigheid van delinquente
subculturen werken criminaliteit in de hand.

Psychische problemen en psychiatrische stoornissen zijn bij jongeren, evenmin als
bij volwassenen zeldzaam. Psychisch ongerief is echter in vergelijking met
criminaliteit veel moeilijker te boekstaven en de norm op basis waarvan een
diagnose kan worden gesteld, is veel minder duidelijk. Zelfs als psychiatrische
stoornissen in het geding zijn, lopen de prevalentieschattingen voor de categorie
'jongeren' uiteen van 4% tot 35%, afhankelijk van de bron waaruit de schatting
afkomstig is. In elk geval gaat slechts een klein deel van deze psychiatrische
stoornissen gepaard met slecht functioneren in het dagelijks leven. De meeste
stoornissen werken alleen belemmerend in specifieke situaties. 
Psychisch onwelzijn, in de vorm van angst, somberheid en een lage zelfwaardering,
zijn bij jongeren, en dan vooral bij meisjes, tamelijk verbreid. Het is niet duidelijk
in hoeverre dit onwelzijn pathologisch is, in hoeverre het van duurzame aard is en
in hoeverre het verband houdt met de kwaliteit van de opvoeding. Jongeren die
negatief oordelen over hun thuissituatie scoren hoger op enkele schalen van
psychisch onwelzijn, maar de verschillen zijn niet spectaculair.

8.3 Slotbeschouwing

Het begrip 'gezin' heeft geen vaststaande of zelfs maar een wijd geaccepteerde
betekenis. De term wordt, ook in wetenschappelijke verhandelingen, gewoonlijk los
gehanteerd en uit de context van een beschouwing blijkt wel op welk fenomeen een
auteur het oog heeft. Het kabinet heeft ervoor gekozen gezinnen te definiëren als
"leefeenheden van een of meer volwassenen, die zorg dragen voor de opvoeding
van een of meer kinderen". Deze definitie verwijdert zich van de CBS-traditie,
waarin niet de aanwezigheid van kinderen, maar het bestaan van een huwelijkse
band centraal staat. De terminologische beslissing die het kabinet hier neemt,
behelst, naar men mag aannemen, meer dan een gelegenheidsafspraak: in de keuze
van een dergelijke definitie ligt een visie besloten, een visie die geïnspireerd lijkt te
zijn door verschillende in dit rapport besproken moderniseringsprocessen. De
inhoud van het begrip 'gezin' wordt vastgelegd op de ultieme functie die aan het
verschijnsel gezin in onze samenleving nog wordt toegeschreven, te weten de
opvoeding van kinderen. 
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De overige functies die ook nog wel aan het gezin worden toegeschreven, lijken in
deze visie reeds gedateerd te zijn. Dat de meeste echtparen een juridisch
gesanctioneerde, zeer langdurige en exclusieve onderlinge relatie onderhouden,
waarin zij elkaar vast gezelschap, steun, affectie en seksuele bevrediging bieden,
maakt ze in de visie van het kabinet niet tot gezinnen. Het feit dat deze paren
daarbij ook nog een consumptieve eenheid vormen, kwalificeert ze evenmin als
gezin. Het is de vraag of het kabinet daarmee niet op de maatschappelijke
ontwikkelingen vooruitloopt. De publieke opinie is in elk geval nog niet zover. Een
kleine meerderheid van de bevolking noemt een kinderloos echtpaar nog steeds een
gezin. 

Het is een feit dat de zojuist opgesomde functies van het gezin minder hard zijn dan
de aanwezigheid van kinderen. De juridische bekrachtiging van de band tussen
man en vrouw laat veelal lang op zich wachten of blijft geheel achterwege. Aan de
norm van affectie, exclusiviteit en seksuele monogamie wordt uiteraard niet steeds
voldaan; evenmin trouwens als vroeger! De duurzaamheid van de relatie staat
onder toenemende druk. De consumptieve eenheid in het huishouden is minder
stringent dan vroeger. Dat alles wist niet uit dat het huwelijk of een daarop sterk
gelijkende relatie, ook in het leven van de thans opgroeiende generatie een
streefdoel en vervolgens een reëel perspectief vormt. In dit rapport wordt dat feit
eens te meer vastgesteld. In paragraaf 2.6 van dit rapport wordt geopperd dat het
gezin van man, vrouw en kinderen als maatschappelijk instituut en als individueel
Leitbild geen serieus alternatief kent. De behoeftebevrediging van het individu is,
zoals in paragraaf 2.6 verder wordt opgemerkt, al even afhankelijk van het
huwelijk of een sterk daarop gelijkende constructie. Waar vinden mensen anders de
combinatie van vast gezelschap, liefde, seksuele bevrediging en natuurlijk ook
ouderschap? De meeste mensen begeren kennelijk deze cocktail. Er zijn geen
aanwijzingen dat zij vrijwillig en duurzaam van buffet tot buffet willen gaan om de
ingrediënten afzonderlijk tot zich te nemen. Thans kan daaraan worden toegevoegd
dat dit ook geldt in een situatie waarin het ouderschap om welke reden dan ook niet
vervuld wordt. Die situatie doet zich in toenemende mate voor. Het ouderschap
begint later in het leven, verstrijkt sneller of wordt nimmer gevestigd, zonder dat
daardoor de betekenis van de paarvorming aan belang inboet. De regering heeft
door haar identificatie van de begrippen 'gezin' en 'ouderschap' het kinderloze paar
van zijn naam beroofd. Het is geen gezin meer, de term echtpaar voldoet niet meer
en de term 'tweepersoonshuishouden' is wel erg bleek! De indruk wordt gewekt dat
er tussen het gezin met kinderen en het individu niets meer zou bestaan. Wellicht
wil de regering tot uitdrukking brengen dat gezinsvorming pas beleidsrelevant
wordt bij de geboorte van kinderen. Daar is wat voor te zeggen, al is de beleids-
praktijk nog niet in die fase aangeland. Fiscaal beleid en sociale zekerheid zijn
immers nog niet volledig geïndividualiseerd.

Aan de andere kant neemt het kabinet alle leefeenheden met kinderen op in het
begrip 'gezin' en getuigt daarmee van een moderne visie. In de notitie Gezin van
1996 wordt met zo veel woorden gezegd dat een gezinsbeleid in de moderne
maatschappelijke verhoudingen geen ongerechtvaardigd onderscheid maakt tussen 
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de diverse samenlevingsvormen. "Waar de overheid geen waardeoordeel hecht aan
de verschillende gezins- en leefvormen, past binnen dat beleid ook geen onwrikbare
afbakening van de doelgroep". Deze principiële uitspraak dekt in belangrijke mate
de beleidspraktijk en correspondeert, voorzover men kan vaststellen, ook redelijk
met de publieke opinie. De enige numeriek belangrijke 'afwijking' van het stan-
daardgezin, dat uit vader, moeder en een of meer kinderen bestaat, is het eenouder-
gezin, dat weliswaar onderwerp is van enkele speciale regelingen, maar dat door de
overheid niet meer of niet minder gewaardeerd wordt dan het tweeoudergezin. Ook
ongehuwde moeders worden niet meer achtergesteld. De vraag is echter niet meer
of de overheid de eenmaal bestaande vormen van ouderschap gelijkelijk waardeert,
maar of de toegang tot het ouderschap voor alle burgers gelijk dient te zijn. Er ligt
hier een dilemma waaraan het aangehaalde citaat voorbijgaat. 
Ook het feit dat ouderschap met betrekking tot dezelfde kinderen verdeeld kan zijn
over verschillende leefeenheden wordt niet tot uitdrukking gebracht in de notitie
Gezin. 

De aan het SCP gegeven opdracht behelsde echter niet zozeer een fenomenolo-
gische analyse van het begrip 'gezin', als wel een verkenning naar de wijze waarop
het gezin zijn functie als opvoedingsinstituut vervult. De resultaten van de verken-
ning geven aanleiding tot de voorlopige conclusie dat het hedendaagse gezin in
Nederland goed functioneert en dat de opvoeding van kinderen naar behoren ver-
loopt. Gezinnen die ernstig tekortschieten en kinderen met duidelijke ontwikke-
lingsstoornissen vormen een betrekkelijk kleine, naar het lijkt numeriek stabiele
minderheid. Deze ontwikkelingsstoornissen zijn trouwens lang niet altijd terug te
brengen tot ouderlijke incompetentie. De aanleg van het kind speelt een belangrijke
rol. Ook de jeugdcriminaliteit, waarvan de omvang over een lange periode bezien
fors is gegroeid en die een niet gering maatschappelijk probleem vormt, verwijst
niet duidelijk naar een wijd verbreid disfunctioneren van het gezin. Naast de aanleg
van de daders zijn hier algemene maatschappelijke factoren aan het werk, zoals de
erosie van de sociale controle, de ontwikkeling van de gelegenheidsstructuur voor
crimineel gedrag en het ontstaan van etnische minderheden in de samenleving. 

De modernisering van de samenleving is overigens niet aan het gezin voorbijge-
gaan. De stabiliteit van het gezin als systeem is afgenomen en de kans dat kinderen
met echtscheiding van hun ouders worden geconfronteerd is toegenomen. De
taakverdeling tussen man en vrouw heeft zich ingrijpend gewijzigd en de gezags-
relatie tussen ouders en kinderen is minder steil geworden. Het schijnt dat het gezin
deze sociale veranderingen heeft kunnen absorberen zonder daardoor in belangrijke
mate te worden aangetast. Daarbij moet worden aangetekend dat sommige groepen
immigranten door hun vestiging in Nederland blootstaan aan een geforceerd
moderniseringsproces, dat een zware wissel trekt op het gezinsleven en de opvoe-
ding van de kinderen. De gevolgen hiervan zijn in dit rapport op een aantal plaat-
sen geschetst. Een zekere ontwrichting is een onontkoombaar en zeer vermoedelijk
slechts tijdelijk effect van elke interculturele migratie. Deze tijdelijkheid is echter,
zeker bij voortgaande immigratie, lang genoeg om specifieke aandacht aan deze
groepen te blijven besteden. 



258

Met opzet worden deze conclusies gegoten in voorzichtige bewoordingen, zoals in
een verkennende studie past. Vooralsnog moeten de resultaten van het opvoedings-
onderzoek met enige scepsis, wellicht zelfs met enig wantrouwen worden bezien.
De geruststellende conclusies die tot zover konden worden getrokken, vragen
gezien het belang van het verschijnsel opvoeding voor samenleving en individu
dringend om bevestiging. Inventief en niet al te kleinschalig gezinsonderzoek is
nodig. Het kennisfonds is op dit punt in Nederland nog maar van geringe omvang.
Maar al te vaak moet worden verwezen naar Amerikaans onderzoek. Dat geldt ook
voor een onderwerp als kinderdagverblijven, waarvan het effect op het kind in de
Nederlandse situatie nog maar karig is gedocumenteerd.

Over de veranderende taakverdeling van mannen en vrouwen in het gezin kan met
grotere stelligheid worden gesproken, zoals in de hoofdstukken 3 en 4 van dit
rapport ook gebeurt. De emancipatiegedachte heeft over een breed front gezege-
vierd en het aandeel van vrouwen in de betaalde arbeid is in luttele tijd aanzienlijk
gestegen. Ook onder huishoudens met kinderen is het tweeverdienersgezin een
meerderheid geworden. Voortzetting van de trend ligt in de rede, alleen al omdat
de verwachtingen en de ambities van de bevolking, en niet uitsluitend onder
vrouwen, in die richting wijzen. Deze ontwikkeling heeft bovendien de sympathie
van de overheid. De logische eindfase van de ontwikkeling is een maatschappij
waarin betaalde arbeid gelijk over de beide geslachten is verdeeld. De praktische
obstakels die de wording van een dergelijke maatschappij in de weg staan, zijn
echter nog steeds groot. De institutionalisering van deeltijdarbeid die daarvoor
nodig is, laat op zich wachten, het geheel van verlofregelingen voor werknemers
maakt een chaotische indruk, de benutting van die regelingen is vaak onaantrekke-
lijk of riskant en de faciliteiten voor kinderopvang houden geen gelijke tred met de
behoefte. De overheid heeft de verantwoordelijkheid voor deze onderwerpen
grotendeels bij de sociale partners gelegd die een niet geheel onbegrijpelijke
aarzeling aan de dag leggen als het gaat om het doorvoeren van nogal radicale
veranderingen in de structuur van de werkgelegenheid, waarmee bovendien hun
eigen autonomie is gemoeid. Het 'anderhalfverdienerschap' dat in de huidige
overgangstoestand de norm is geworden, vraagt veel energie en improvisatie-
vermogen van gezinnen. De loopbaanontwikkeling van de man, de opvoeding van
jonge kinderen en de 'zelfhandhaving' van de vrouw op de arbeidsmarkt spelen zich
af in een betrekkelijk korte periode, gedurende welke het gezinsleven dan ook
veelal een hectisch beeld oplevert. Huishoudens hebben uiteraard hun oplossingen:
onderlinge informele hulpverlening, de afwenteling van gezinslasten op de
werkgever en het uitstel van procreatie. Deze laatste oplossing begint gevaarlijke
grenzen te overschrijden. Het is niet misplaatst de overheid te vragen zich met
hernieuwde aandacht over deze vraagstukken te buigen.

Het is onder deze omstandigheden ook niet verwonderlijk dat een steeds groter
beroep wordt gedaan op de school, die kinderen niet alleen onderwijs, maar ook een
dagverblijf dient te bieden. De overheid richt zich tot de school met weer andere
verlangens. Het zou eenvoudig zijn om vast te stellen dat de school daardoor
overbelast dreigt te geraken en ervoor te pleiten haar tegen verdere uitbreiding van
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verantwoordelijkheden te beschermen. Het is echter ook mogelijk deze uitbreiding
juist te bevorderen en de school daartoe passend uit te rusten. De school is de enige
plaats waar alle kinderen samenkomen en biedt daarom een unieke gelegenheid om
in een reeks van opvoedingsbehoeften te voorzien. Er is, los van het gezin, geen
andere instantie die dat kan. De vraag rijst zelfs of de school naast onderwijs,
verblijfsfaciliteiten, cognitieve stimuleringsprogramma's en recreatieve voorzie-
ningen, niet nog meer zou kunnen bieden. Zou de school (met de haar omringende
diensten) niet ook het instituut kunnen zijn waar ontwikkelingsstoornissen bij
kinderen vroegtijdig kunnen worden opgespoord? 
De bevindingen in dit rapport verwijzen niet direct naar dat idee. Van een algeme-
ne opvoedingscrisis lijkt immers geen sprake te zijn. Dat weerspreekt echter niet
het feit dat een, in absolute termen, beduidend groot aantal kinderen in de proble-
men geraakt, met welk feit de maatschappij overduidelijk wordt geconfronteerd.
Daar staat echter weer tegenover dat de ervaringen met massale screening van
kinderen niet hoopgevend zijn. De predictieve waarde van tests op jeugdige leeftijd
voor probleemgedrag op latere leeftijd is in het algemeen gering. 'Vals positieve' en
'vals negatieve' voorspellingen vormen een aanslag op de doelmatigheid van
dergelijke programma's en het is vrijwel onmogelijk aan alle op deze wijze gevon-
den risicogevallen adequate begeleiding te verbinden.
Ook bij een minder ver reikende uitbreiding van educatieve en zorgtaken van de
school zou gegarandeerd moeten zijn dat de school haar primaire taak, te weten het
geven van goed onderwijs, naar behoren kan vervullen. 
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