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2. Abstract 
. 
Er is een groot aantal kinderen die in een eenoudergezin woont. De literatuur zegt ons dat opvoedkundige 
eigenschappen verschillen tussen eenoudergezinnen en traditionele gezinnen. De onderzoeksvraag richt zich op 
het feit of dat kinderen dit ook zelf percipiëren. Indien dit zo is, zullen deze gepercipieerde gevoelens iets meer 
kunnen zeggen over de verschillen in welbevinden. Er wordt gebruik gemaakt van de CBGS-KRC Kind- en 
Jongeren Leefsituatie-onderzoek. De associatie tussen de verschillende gezinstypen waarin kinderen leven en de 
perceptie van kinderen over deze context wordt aan de hand van non-parametrische testen onderzocht. De 
resultaten geven aan dat er significante verschillen zijn tussen de verschillende gezinstypes wat de perceptie 
betreft. 
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5. Onderzoeksvraag 
 
Onderzoeksvraag  
Hypothesen 1. Er is meer ouderlijke supervisie in traditionele gezinnen dan in eenoudergezinnen en in 

wisselende gezinnen. 
2. Het gevoel van acceptatie door moeder en vader is het laagst bij kinderen in wisselende 
gezinscontexten. Het gevoel van acceptatie door moeder in eenoudergezinnen verschilt niet 
significant van het gevoel van acceptatie door moeder in traditionele gezinnen. Wat de 
acceptatie door vader betreft wordt er wel een verschil tussen beide verwacht. 
3.Kinderen in eenoudergezinnen en in wisselende gezinnen beschikken over meer 
gedragsautonomie dan kinderen in traditionele gezinnen. 
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4. De communicatie tussen ouder en kind wordt als minder kwaliteitsvol gepercipieerd door 
kinderen in eenoudergezinnen en in wisselende gezinnen dan door kinderen in traditionele 
gezinnen. 
5. Kinderen in eenoudergezinnen en in wisselende gezinnen ervaren gemiddeld een grotere 
vijandigheid tussen hun ouders dan kinderen uit traditionele gezinnen. 
 

 
 
6. Methode 
 
Onderzoeks-
methode 

Kwantitatieve vragenlijst 

Onderzochte 
groep  

1955 kinderen tussen 10 en 18 jaar oud. Deze groep bestaat uit 50.9% jongens en 49.1% 
meisjes. De gemiddelde leeftijd was 14 jaar en 3 maanden. 
 

Bereik Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 

 
 
7. Resultaten 
 
Ouderlijke 
supervisie en 
monitoring 

Supervisie door ouders wordt als zwakker ervaren door kinderen in eenoudergezinnen en 
wisselende gezinnen in vergelijking met klassieke gezinnen. 

Aanvaarding door 
ouders 

Kinderen in wisselende gezinscontexten voelen zich minder aanvaard door hun moeder 
dan kinderen in klassieke gezinnen en kinderen in eenoudergezinnen.  
 
Het gevoel aanvaard te worden door de vader is het laagst bij kinderen van alleenstaande 
ouders: zij voelen zich significant minder geaccepteerd door hun vader dan kinderen in 
klassieke gezinnen. 
 

Gedragsautonomie Kinderen in eenoudergezinnen hebben het gevoel meer zelf te kunnen beslissen over 
belangrijke aspecten van hun leefwereld dan kinderen in andere gezinnen. Tussen 
klassieke en wisselende gezinnen is er geen significant verschil. 
 

Communicatie 
tussen ouders en 
kinderen 

De ouder-kind communicatie in eenoudergezinnen wordt als minder kwaliteitsvol ervaren 
door kinderen. De communicatie tussen vader en kind wordt als meest negatief ervaren in 
eenoudergezinnen. Kinderen in wisselende woonsituaties hebben wellicht een hogere 
contactfrequentie met hun vader, waardoor de communicatie met de vader iets positiever 
kan gaan. Kinderen uit eenoudergezinnen ervaren een mindere positieve communicatie 
met hun vader. 
 
Kinderen vinden de positieve communicatie met moeder even goed verlopen in alle drie 
de gezinstypes. 
 

Negatieve 
communicatie 
tussen de ouders 

Kinderen in eenoudergezinnen en wisselende gezinnen ervaren meer negatieve 
communicatie tussen hun ouders dan kinderen die bij beide ouders wonen. 

 
  
8. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek 
 
 


