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2. Abstract 
 
Het meeste onderzoek rond ouderlijke betrokkenheid maakt gebruik van data vanuit het 
perspectief van de vaders. Desondanks is onderzoek naar bias in de vaderlijke non-respons 
schaars. In deze studie onderzoekt men de non-respons bias van vaders vanuit de hypothese 
dat vaders die deelnemen aan ouderstudies reeds vaders zijn die al meer betrokken zijn op de 
opvoeding van hun kinderen (in vergelijking met vaders die niet deelnemen aan dergelijke 
studies). Verder verwachtten de auteurs een dubbele non-respons bias door de socio-
demografische kenmerken van de vader, die een impact hebben op zowel de vaderlijke 
participatie, als de vaderlijke betrokkenheid.  

De auteurs testen hun hypotheses aan de hand van de multi-actor dataset van het “Scheiden in 
Vlaanderen”-project, die data bevat van kinderen wiens vaders feitelijk participeerden 
(N=461) en eveneens data van kinderen wiens vaders niet participeerden (N=137), waarin 
kinderen rapporteren over de ouderlijke betrokkenheid. Als methode werd gebruik gemaakt 
van kwantitatieve data-analysetechnieken. De resultaten bevestigen de eerste hypothese, wat 
aantoont dat niet-participerende vaders significant minder betrokken zijn dan participerende 
vaders. Bij de tweede hypothese werd een indirect effect van het opleidingsniveau van de 
vader en de leeftijd op de non-respons vastgesteld voor een van de drie indicatoren van 
ouderlijke betrokkenheid.  

 

Most parenting research on paternal involvement uses data from a father perspective. 
Nevertheless, research on bias in father non-response is scarce. In this study, we examine the 
non-response bias of fathers, hypothesizing that fathers who engage in parenting studies might 
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already be fathers who are more involved with their children than fathers who do not engage 
in these studies. Furthermore, we expect a double non-response bias by socio-demographic 
characteristics of the father, which impacts both paternal participation as well as paternal 
involvement. 

 

Using the multi-actor dataset from the “Divorce in Flanders”-project, which provides data 
from children whose fathers actually participated (N = 461) as well as data from children 
whose fathers did not (N = 137) with children reporting on paternal involvement, we are able 
to test our hypotheses. Results confirm our first hypothesis, indicating that non-participating 
fathers are significantly more uninvolved than participating fathers. Regarding our second 
hypothesis, an indirect effect of father’s educational level and age on non-response was 
revealed for one out of three indicators of paternal involvement 
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