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1. Referentie 
 
Referentie Van Ranst, N., Van den Bergh, B. & De Rycke, L. (2002). Bezorgdheid en waarden in de 

huidige opvoedingssituatie. Vaders anders dan moeders? In H. Van Crombrugge, D. 
Verstraeten, D. Mortelmans, J. Raphael-Leff, S. Vandewaerde, G. Van Hove, P. Verhaeghe, 
K. Verschueren, B. Van den Bergh, N. Van Ranst, V. Duindam, F. Deven, J. Peeters & M. 
Michielsen (Eds.), Vaders in soorten. Vaders in soorten en maten gewikt en gewogen (pp. 
147-156).Tielt: Lannoo. 

Taal Nederlands 
ISBN 90 209 5047 9 
Publicatievorm Bijdrage in reader 
 
2. Abstract 
 
Deze bijdrage betreft een deelaspect van het grootschalige survey-onderzoek, uitgevoerd door het Centrum voor 
Bevolkings- en Gezinsstudie en het Kinderrechtencommissariaat bij 10-18-jarigen. Enkel de antwoordlijsten van 
de ouders werden voor dit onderzoek bekeken en alleen in verband met bezorgdheid om gedrag, gezondheid, 
leefsituatie en persoonlijkheidskenmerken van hun kinderen en jongeren in het algemeen. 
Vooral de genderverschillen, tussen vaders en moeders maar ook tussen de bezorgdheid om dochters en die om 
zonen werden onderzocht. 
 
3. Trefwoorden 
 
Thema(’s) Gezin 
Trefwoord(en) Bezorgdheid, criminaliteit, dochter, drugs, eetgewoonten, gedrag, gender, leefsituatie, 

moeder, opvoeding, persoonlijkheid, slaapgewoonten, sport, tieners, vader, vrienden, 
waarden, zoon, zorgen 
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5. Onderzoeksvraag 
 
Onderzoeksvraag Over welke aspecten van gedrag en gezondheid van jongeren maken ouders zich zorgen? 

Welke aspecten in de leefsituatie van jongeren vinden ouders zorgwekkend? 
Welke persoonlijkheidskenmerken of gedragsaspecten vinden ouders belangrijk voor hun 
kinderen? 

Hypothesen / 
 
6. Methode 
 
Onderzoeks-
methode 

Het betreft een grootschalig survey-onderzoek uitgevoerd in 2000 door het CBGS in 
samenwerking met het kinderrechtencommissariaat. Zowel objectieve, socio-demografische 
kenmerken als intrapersoonlijke en interpersoonlijke variabelen en de aanwezige kennis over 
kinderrechten werden bevraagd. 
In deze bijdrage worden enkel de vragenlijsten ingevuld door de ouders bestudeerd. 

Onderzochte 
groep  

1202 ouders namen deel aan het onderzoek: 264 vaders en 938 moeders.  
De vaders zijn gemiddeld 44 jaar oud, de moeders 41.  
De onderzoekers beschouwen de groep vaders als minder representatief dan de groep 
moeders.  

Bereik Regionaal (Vlaanderen) 
 
7. Resultaten 
 
 Uit de antwoorden van vaders en moeders op vragen over gedrag, gezondheid, leefsituatie en 

persoonlijkheidskenmerken van kinderen in het algemeen of hun eigen kinderen, blijkt dat er 
een aantal genderverschillen zijn: 
Moeders maken zich meer zorgen dan vaders 
Ouders maken zich meestal meer zorgen en andere zorgen over de leefsituatie van de 
jongeren in het algemeen dan over de concrete leefsituatie van hun kind. Misschien spelen de 
media hier een rol in.  
Zonen zijn meer zorgenkinderen dan dochters en vooral vaders maken zich zorgen om zonen. 
Ouders willen allebei dezelfde waarden meegeven aan hun kinderen, maar moeders leggen de 
nadruk op het affectieve en vaders op de individualiteit van het kind. Dit bevestigt het 
klassieke beeld van het rollenpatroon binnen het gezin. 
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9. Beleidsaanbevelingen 
 
Nee 
 
10. Samenvatting 
 
Op basis van vragenlijsten, ingevuld door 1202 ouders, waarvan 264 vaders en 938 moeders in 2000, werd in 
deze bijdrage nagegaan om welke aspecten van gedrag, gezondheid, leefsituatie en persoonlijkheidskenmerken 
van hun kinderen en jongeren in het algemeen ouders zich zorgen maken of welke waarden ze belangrijk vinden. 
Zo’n onderzoek werd reeds uitgevoerd, onder andere in opdracht van de krant De Standaard. Het is echter de 
bedoeling van de onderzoekers om in het bijzonder de genderverschillen na te gaan in dit onderzoek. Verschillen 
vaders van moeders in hun bezorgdheid om hun kinderen en zijn ouders op een andere manier bezorgd om hun 
zonen dan om hun dochters? 
 
Wat betreft aspecten van gedrag en gezondheid kan men stellen dat vaders en moeders zich grotendeels in 
dezelfde mate zorgen maken over het welzijn van kinderen. Moeders hebben wel meer oog voor problemen die 
eerder maatschappelijk ingebed zijn en zich buiten het gezinsleven manifesteren, zoals druggebruik en 
criminaliteit. De vaders maken zich meer zorgen om de voeding van hun kind. Zonen zijn meer zorgenkinderen 
dan dochters, vooral voor vaders. 
 
Maken ouders zich zorgen over de leefsituatie van jongeren? Moeders doen dit blijkbaar meer dan vaders. 
Vaders zijn alleen meer bezorgd dan moeders als het over gebrek aan sport en beweging gaat en over kinderen in 
gebroken gezinnen. Wel zijn zowel vaders als moeders het eens over het meest zorgwekkende (criminaliteit) en 
het minst zorgwekkende (zwaar schoolprogramma, naschoolse opvang en kinderrechten) aspect.  
 
De top vijf van de meest belangrijke persoonlijkheidskenmerken en gedragskenmerken is voor vaders en 
moeders praktisch dezelfde. Uit het onderzoek blijkt wel dat vaders en moeders een andere klemtoon leggen: 
vaders vinden presteren op school en in het leven, een eigen mening hebben en zelfstandig zijn belangrijker dan 
moeders. Moeders vinden het respect voor de ouders, houden van de ouders, lief zijn, geduldig zijn en huislijk 
zijn dan weer belangrijker. Voor dochters vinden vaders en moeders andere aspecten belangrijk en belangrijker 
dan voor zonen: moeders geven verantwoordelijkheid aan en vaders lief en rustig zijn. 
 
Besluit:  
Moeders maken zich meer zorgen dan vaders 
Ouders maken zich meestal meer zorgen en andere zorgen over de leefsituatie van de jongeren in het algemeen 
dan over de concrete leefsituatie van hun kind. Misschien spelen de media hier een rol in.  
Zonen zijn meer zorgenkinderen dan dochters en vooral vaders maken zich zorgen om zonen. 
Ouders willen allebei dezelfde waarden meegeven aan hun kinderen, maar moeders leggen de nadruk op het 
affectieve en vaders op de individualiteit van het kind. Dit bevestigt het klassieke beeld van het rollenpatroon 
binnen het gezin. 
 
 


