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2. Abstract 
 
Hier onderzoekt men de effecten van een echtscheiding op gedragsproblemen van kinderen, het onderwijsniveau 
en de demografie. Men gaat drie gezinstypen onderscheiden op basis van financiële, culturele en conflict 
karakteristieken om de invloed van achtergrondkenmerken te controleren.  
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5. Onderzoeksvraag 
 
Onderzoeksvraag In welke mate heeft een ouderlijke echtscheiding invloed op de levensloop van kinderen 

wanneer rekening wordt gehouden met de aanwezige financiële en culturele hulpbronnen in 
het ouderlijke gezin alsook conflicten of problemen van de ouders voordat de echtscheiding 
plaatsvond?  

Hypothesen Financiële situatie en conflicten en problemen in het gezin zorgen voor een schijnverband 
tussen echtscheiding en de levensloop van de kinderen.  
Cultureel kapitaal van het gezin en financiële zelfstandigheid van de moeder zorgen voor een 
onderdrukt verband tussen echtscheiding en de levensloop van de kinderen. 

 
6. Methode 
 
Onderzoeks-
methode 

Kwantitatief onderzoek, mondelinge afname va nvragenlijst met vaste vragen  

Onderzochte 
groep  

De respondenten werden geselecteerd via een gestratificeerde steekproef. Eerst werd een 
selectie gemaakt van 19 gemeenten die representatief zijn voor de Nederlandse populatie naar 
regio en urbanisatiegraad. Vervolgens zijn streekproeven getrokken van a) personen in hun 
eerste huwelijk, b) gescheiden personen die niet hertrouwd zijn en c) gescheiden personen die 
wel hertrouwd zijn. Er werden in totaal 2346 personen geïnterviewd.  
In dit artikel wordt echter enkel gebruik gemaakt van de respondenten met kinderen van 
twaalf jaar en ouder op het moment van het interview. Hierdoor en door het verwijderen van 
respondenten met teveel ontbrekende informatie kwam het totaal aantal respondenten voor de 
analyses uit dit artikel op 1458. 
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Bereik / 
 
7. Resultaten 
 
Gedragsproblemen Kinderen van gescheiden ouders hebben meer gedragsproblemen. Wanneer 

conflictkenmerken worden ingebracht, wordt deze invloed gehalveerd.               
Opleiding Kinderen die een echtscheiding hebben meegemaakt, hebben een lager opleidingsniveau. 

Dit effect is minder sterk wanneer er rekening wordt gehouden met de financiële 
hulpbronnen in het ouderlijke gezin en wanneer rekening wordt gehouden met 
conflictkenmerken. Wanneer wordt gecorrigeerd voor de culturele hulpbronnen in het 
ouderlijk gezin, stijgt het effect. 

Verlaten ouderlijk 
huis 

Een echtscheiding zet kinderen ertoe aan het huis vroeger te verlaten ongeacht de aanwezige 
financiële of culturele hulpbronnen.   

Samenwoonrelatie Er is geen verband tussen een echtscheiding van de ouders en de leeftijd waarop de kinderen 
een duurzame samenwoonrelatie aangaan.  

Trouwen Kinderen van gescheiden ouders hebben een bijna twee keer zo kleine kans om te gaan 
trouwen als kinderen waarvan de ouders nog bij elkaar zijn.  

Standhouden 
relatie 

De ervaring van een ouderlijke echtscheiding heeft een sterk negatieve invloed op het  
standhouden van de eigen relatie. Wanneer conflictkenmerken van het gezin worden 
ingebracht, neemt het echtscheidingseffect af. 

  
8. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek 
 
/ 
 
9. Bleidsaanbevelingen 
 
Nee 
 
10. Samenvatting 
 
In deze studie wordt voor zes aspecten van de levensloop van kinderen nagegaan of zij beïnvloed worden door 
het meemaken van een ouderlijke echtscheiding. Bijzondere aandacht gaat uit naar de vraag of het verband 
tussen ouderlijke echtscheiding en de levensloop van kinderen werkelijk het gevolg van echtscheiding is. 
Daarom houdt men rekening met de gezinssituatie voor de scheiding, meer bepaald de financiële-, culturele- en 
conflictkenmerken.  
De leeftijd waarop het kind de eerste duurzame relatie aangaat wordt niet beïnvloed door echtscheiding. Andere 
aspecten worden wel beïnvloed door echtscheiding, maar deze effecten wijzigen / verminderen meestal wanneer 
wordt gecorrigeerd voor achterliggende gezinskenmerken. Kinderen die een scheiding hebben meegemaakt 
blijken meer gedragsproblemen te vertonen en een lager opleidingsniveau te behalen dan andere kinderen. 
Wanneer men echter de kenmerken inbrengt, blijkt er nog een klein negatief effect te zijn van echtscheiding op 
het opleidingsniveau.  Een echtscheiding zet kinderen ertoe aan het huis vroeger te verlaten ongeacht de 
aanwezige financiële of culturele hulpbronnen.  Slechts voor één aspect, het al dan niet gaan trouwen, wordt de 
invloed van echtscheiding niet kleiner. Kinderen die een echtscheiding hebben meegemaakt hebben 2 maal 
minder kans om te trouwen.  
De onderzoekers concluderen twee zaken. Ten eerste stellen ze dat de effecten van echtscheiding sterk wisselen 
met de aard van de gezinskenmerken waarmee rekening wordt gehouden. Het is dan ook van belang dit in 
rekening te brengen. Een tweede bevinding is dat het voor kinderen nadeliger is om ouders te hebben met 
persoonlijke en sociale problemen dan om een scheiding te hebben meegemaakt.   


