
 
 

Echtscheiding, ouderlijk conflict en 
vriendschappen in de adolescentie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Masterthesis Orthopedagogiek  -  M. Huisbrink 2 

 
 

Echtscheiding, ouderlijk conflict en 
vriendschappen in de adolescentie 

 
 

 
M. Huisbrink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kader:  Masterthesis Orthopedagogiek (Jeugdzorg) aan de Universiteit 

Utrecht 

Begeleider:   Mw. Dr. I.E. van der Valk 

Studentnummer: 0315818 

Datum:   juli 2008 



Masterthesis Orthopedagogiek  -  M. Huisbrink 3 

Voorwoord 
 

Voor u ligt het eindproduct van de master Orthopedagogiek. Deze thesis is geschreven 

in het kader van het masteronderzoek binnen het veld Jeugdzorg aan de Universiteit van 

Utrecht. Het is de weergave van een bijzonder moment omdat dit product mijn afscheid 

van de Universiteit van Utrecht maar vooral van het student-zijn verwezenlijkt. Ik wil 

deze masterthesis daarom opdragen aan de Universiteit van Utrecht en mijn dank 

uitspreken voor de academische vorming die ik hier heb genoten.   

 Daarnaast wil ik de mensen bedanken die ervoor hebben gezorgd dat ik het 

schrijven van deze thesis tot een goed einde kon brengen. Allereerst betreft dat mijn 

thesisbegeleidster Inge van der Valk. Zij heeft tijd vrijgemaakt om mij ondanks mijn 

vertraging verder te begeleiden en heeft dit op een zeer prettige manier gedaan. Met 

dank voor de goede feedback en de contactmomenten! Verder wil ik de respondenten 

bedanken die ervoor hebben gezorgd dat dit onderzoek uitgevoerd kon worden. Hoewel 

ik helaas geen persoonlijke contactmomenten met hen heb gehad, vormen ze het 

centrum van mijn thesis.  

Tenslotte zijn mijn vrienden en familie onmisbaar geweest door hun steun en 

aanmoediging. 
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Samenvatting 

 

Echtscheiding brengt bijna onvermijdelijk negatieve gevolgen met zich mee, wijst 

bestaand onderzoek uit. De rol van ouderlijk conflict hierin lijkt bepalend te zijn. In dit 

onderzoek ligt de focus op vriendschappen in de adolescentie, omdat deze van groot 

belang blijken te zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren.  

 In dit artikel wordt verslag gedaan van de invloed van echtscheiding en ouderlijk 

conflict op vriendschapskenmerken, de kwaliteit van vriendschap en de 

competentiebeleving binnen vriendschappen. Hierbij wordt er gekeken naar de 

verschillen tussen adolescenten uit gescheiden gezinnen en adolescenten uit intacte 

gezinnen. Van de intacte gezinnen vulden 303 adolescenten een vragenlijst in en van de 

gescheiden gezinnen 129 adolescenten, allen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.  

 Alle vriendschapsvariabelen bleken significant te verschillen voor 

scheidingskinderen en jongeren uit intacte gezinnen. Jongeren uit gescheiden gezinnen 

brachten minder avonden buitenshuis door, waren minder betrokken op de peergroup en 

gingen met minder vrienden/vriendinnen uit. Wat betreft de vriendschapskwaliteit bleken 

adolescenten uit gescheiden gezinnen meer steun te ervaren, maar ook meer ruzie te 

hebben. De competentiebeleving van scheidingskinderen bleek lager te zijn in 

vergelijking met jongeren uit intacte gezinnen. Tenslotte is er een verband aangetoond 

tussen ouderlijk conflict en ruzie binnen vriendschappen bij kinderen uit intacte 

gezinnen. De gevonden verschillen in vriendschappen tussen gescheiden- en intacte 

gezinnen bleven echter bestaan wanneer gecontroleerd werd voor conflict.  

 Dit laatste was zeer verrassend. De verwachting was namelijk dat conflict een 

grotere rol zou hebben in de beïnvloeding van de vriendschapsvariabelen dan 

gezinsstructuur. Hieruit blijkt dat conflict niet de bepalende factor is in de verschillen in 

vriendschapskenmerken tussen gescheiden- en intacte gezinnen. De gezinsstructuur 

met zijn specifieke kenmerken lijkt hierbij meer bepalend te zijn. 
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Introductie 
 

Echtscheiding. Een groot aantal kinderen krijgt er ongewild mee te maken. Elk jaar 

scheiden de ouders van 70.000 kinderen van wie er 57.000 minderjarig zijn (Spruijt, 

2007). Wat heeft dit voor invloed op deze kinderen? De negatieve gevolgen zijn bijna 

onvermijdelijk. Kinderen hebben namelijk behoefte aan dagelijkse interactie met 

volwassen om significante en veelvoorkomende veranderingen in hun leven aan te 

kunnen. Dit zijn bij voorkeur nog steeds beide ouders. Over een periode van 18 jaar 

vinden er immense veranderingen plaats in het leven van een jongere; cognitieve en 

fysieke verandering, schoolgaan, verandering van school of klas, het verhoogde belang 

van leeftijdgenoten en een begin van romantische betrokkenheid. Een stabiele relatie 

met twee zorgende ouders kan erg van belang zijn in het proces van aanpassing aan 

deze veranderingen. Een verlies van deze hulpbronnen door echtscheiding of 

huwelijksconflict is een duidelijk nadeel voor een kind en kan teveel stress veroorzaken 

(Booth & Amato, 2001).  

Zo toont onderzoek aan dat kinderen die in disharmonieuze gezinnen opgroeien 

meer psychosociale problemen vertonen dan kinderen uit harmonieuze gezinnen. Zij 

presteren gemiddeld slechter op school (o.a. Amato, 2001; Dronkers, 1996; Forehand, 

Middleton, & Long, 1987; Kaye, 1989), vertonen meer internaliserende en 

externaliserende problemen (o.a. Amato, 2001; Amato & Keith, 1991; Frost & Pakiz, 

1990; Hetherington, 1999; Johnson, LaVoie, & Mahoney, 2001; Larsen, Branje, van der 

Valk, Meeus, 2006; van der Valk & Spruijt, 2004), hebben een lager algemeen 

welbevinden (o.a. Amato, 2001; van der Valk & Spruijt, 2004), een minder goed 

zelfbeeld (o.a. Amato, 2001; Amato & Keith, 1991) en meer moeilijkheden met sociale 

relaties (o.a. Amato & Keith, 1991; Amato, 2001; Dronkers, 1997; Forehand, Middleton, 

& Long, 1987; van der Valk & Spruijt, 2004).  

Aangezien vriendschappen in de adolescentie van speciaal belang zijn, vraagt dit 

laatste aspect onze aandacht. Het psychologische belang en de intimiteit van vrienden 

neemt toe gedurende de adolescentie (Sullivan, 1953). Vriendenrelaties dragen bij aan 

de sociale en cognitieve ontwikkeling en het emotionele welzijn van adolescenten 

(Chou, 2000; Niffeneger & Willier, 1998). Sociale isolatie of onbekwaamheid om een 

sociaal netwerk op te bouwen is gerelateerd aan verschillende problemen en 

stoornissen; van delinquentie tot depressie. Positieve vriendschapsrelaties zijn 

daarentegen geassocieerd met positieve sociale aanpassing en zijn positief voor de 
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latere ontwikkeling (Santrock, 2003). Gezien deze bevindingen is het erg van belang de 

samenhang tussen echtscheiding en vriendschappen in de adolescentie nader te 

onderzoeken. 

In de hier opvolgende paragrafen zal allereerst het verband tussen 

vriendschappen en echtscheiding aan de orde komen, waarna het begrip 

vriendschappen verder uitgesplitst zal worden in drie deelgebieden, te weten: kwaliteit, 

kenmerken en competentiebeleving. Deze drie aspecten zullen afzonderlijk beschreven 

worden in de daaropvolgende paragrafen waarin het verband met echtscheiding aan de 

orde zal komen aan de hand van bestaande literatuur. Hierna zal het verband tussen 

ouderlijk conflict en deze aspecten van vriendschappen geëxploreerd worden aan de 

hand van literatuur. Er zal afgesloten worden met een overzicht van de 

onderzoeksvragen en er zullen verwachtingen worden gedefinieerd aan de hand van 

bestaande theorieën.  

 

1.1 Echtscheiding en vriendschappen 

Uit bestaande literatuur blijkt een negatief effect van echtscheiding op 

vriendschapsrelaties in de adolescentie. Kinderen van gescheiden ouders ervaren 

moeilijkheden in hun relatie met leeftijdsgenoten (Forehand et al., 1986; Long et al., 

1987, in: MacKinnon-Lewis, Lindsey, Colwell & Frabutt, 2006). Uit onderzoek van Amato 

(2001) is bekend dat kinderen van gescheiden ouders lager scoren op het gebied van 

sociale relaties dan kinderen uit intacte gezinnen. De gemeten aspecten van sociale 

relaties zijn populariteit, coöperatie en kwaliteit van vriendenrelaties. Kinderen die een 

scheiding hebben meegemaakt hebben gemiddeld meer moeite met het aangaan en 

instandhouden van (vriendschaps)relaties. Daarnaast is bekend dat zij zelf gemiddeld 

vaker scheiden dan jongeren die zijn opgegroeid in intacte gezinnen (Amato, 2001; 

Dronkers, 1997a). 30 % van de kinderen scoort de rest van hun leven hoog op 

relatieproblemen in vergelijking met 15 % van de kinderen uit intacte gezinnen (Spruijt, 

2007).   

Ook uit onderzoek door Forehand, Middleton en Long (1987) blijkt dat 

echtscheiding negatieve gevolgen heeft voor de sociale competentie van kinderen. 

Kinderen van gescheiden ouders worden door leraren significant minder competent 

bevonden op sociaal gebied. Amato (2001) en Amato & Keith (1991) laten in een meta-

analyse eenzelfde beeld zien. Echtscheiding lijkt met name negatieve consequenties te 

hebben voor de interpersoonlijke aanpassing van kinderen, gezien het bewijs dat 
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kinderen van gescheiden ouders een gebrek aan sociale competentie met 

leeftijdgenoten ervaren (Forehand, Brody, Long, Slotkin, & Fauber, 1986; Long, 

Forehand, Fauber, & Brody, 1987, in: MacKinnon-Lewis, Lindsey, Colwell & Frabutt, 

2006).  

Op het niveau van attitude en perceptie lijkt echtscheiding ook een effect te 

hebben. Kinderen van gescheiden ouders hebben een hogere attitude van wantrouwen 

tegenover anderen, blijkt uit onderzoek door Giulliani, Lafrate & Rosnati (1998). In dit 

onderzoek wordt gesteld dat verschillen tussen adolescenten uit gescheiden en intacte 

gezinnen zich slechts manifesteren op het niveau van attitudes en percepties en er geen 

aanwijsbare verschillen zijn op gedragsniveau. De hoeveelheid vrienden en de 

frequentie van contact zijn binnen dit onderzoek hetzelfde voor beide groepen.   

Om onderscheid te maken tussen effecten op gedrag, houdingen of percepties 

binnen het concept vriendschappen worden in dit onderzoek drie deelgebieden van 

vriendschappen uitgesplitst, namelijk: kenmerken en kwaliteit van vriendschappen en 

competentiebeleving van vriendschappen. In de volgende paragrafen zal ingegaan 

worden op deze drie deelgebieden. 

 

1.2 Vriendschapskenmerken 

De structurele kenmerken van sociale relaties worden door demografische 

variabelen en leefervaringen beïnvloed. Hierbij valt te denken aan de omvang van het 

sociale netwerk en de tijd die met vrienden wordt doorgebracht (Roberts, Wilson, 

Fedurek & Dunbar, 2008). Het totale aantal mensen waar een individu regelmatig 

contact mee onderhoudt, is gemiddeld ongeveer 150 (Hill & Dunbar, 2003; Zhou et al., 

2005; Killworth et al., 1984; Killworth et al., 1990; in: Roberts, Wilson, Fedurek & 

Dunbar, 2008). Echter, niet al deze contacten worden als gelijk beschouwd; een sociaal 

netwerk bestaat uit groepen verschillende relaties (bijvoorbeeld een steungroep, 

sympathiegroep etc.) waarbij de intensiteit van de relatie afneemt zodra het aantal 

mensen binnen die groep toeneemt. Ondanks dit consistente patroon binnen sociale 

netwerken, worden sociale netwerken en de structurele kenmerken ervan beïnvloed 

door interindividuele variatie. Zo varieert de omvang van het gehele sociale netwerk en 

van de groepen daarbinnen. De steungroep van een individu kan variëren van 0 tot 14 

personen, terwijl de sympathiegroep van iemand kan variëren van 6 tot 20 personen 

(Dunbar & Spoors, 1995; Hill & Dunbar, 2003; in: Roberts, Wilson, Fedurek & Dunbar, 

2008). De grootte van deze groepen wordt beïnvloed door onder andere geslacht, 



Masterthesis Orthopedagogiek  -  M. Huisbrink 8 

fysieke aantrekkelijkheid, gezondheid maar ook door de specifieke ervaring van 

echtscheiding (Roberts, Wilson, Fedurek & Dunbar, 2008). De invloed van echtscheiding 

op sociale netwerken en de kenmerken van sociale relaties heeft de aandacht gekregen 

in verschillende onderzoeken.  

 

1.2.1 Vriendschapskenmerken en echtscheiding 

 Er is verschil gevonden in de vriendschapskarakteristieken van jongens uit 

gescheiden en intacte gezinnen. Jongens van gescheiden gezinnen hadden minder 

vaak een wederzijdse vriendschap op school (MacKinnon-Lewis, Lindsey, Colwell & 

Frabutt, 2006). In onderzoek door Wyman en Cowen (1985) blijkt ook dat kinderen van 

gescheiden ouders minder goede vrienden hadden, minder tijd met hun vrienden 

doorbrachten en aan minder activiteiten deelnamen. Ook lijken kinderen van gescheiden 

ouders minder contacten te onderhouden met de peergoup (Devall, Stoneman & Brody, 

1986; Hetherington, Law & O’Connor, 1993). Tenslotte vinden Frost en Pakiz (1990) een 

grotere ontevredenheid over hun sociale netwerk bij kinderen van gescheiden ouders 

vergeleken met kinderen uit intacte gezinnen. Deze resultaten zijn echter tegenstrijdig 

aan onderzoek van Doyle, Markiewicz & Hardy (1994) waaruit blijkt dat zowel de 

contactfrequentie als de hoeveelheid contacten van kinderen uit gescheiden gezinnen 

niet verschilt van kinderen uit intacte gezinnen (Giulliani, Lafrate & Rosnati, 1998).  

Hoewel er uit bestaand onderzoek geen éénduidige conclusies kunnen worden 

getrokken wat betreft de vriendschapskenmerken van adolescenten uit gescheiden en 

intacte gezinnen, worden er wel specifieke verschillen verwacht op basis van 

onderstaande theorie. Conflict en scheiding kan ervoor zorgen dat adolescenten zich 

meer los maken van de familie en minder deelname tonen aan familieactiviteiten 

(Hetherington, 1999; in: Larsen, Branje, van der Valk, & Meeuw, 2007). Dit kan er voor 

zorgen dat een jongere meer tijd buitenshuis door gaat brengen met vrienden. Ook zal 

de jongere mogelijk op zoek gaan naar meer vrienden om deze behoefte te vervullen. 

De verwachting is dus dat de hoeveelheid contacten en de frequentie van contact hoger 

ligt bij adolescenten uit gescheiden gezinnen. Dit wil niet zeggen dat deze contacten 

bestaan uit diepgaande vriendschappen. Hiervoor is het van belang de kwaliteit van de 

vriendschap nader te bekijken. 
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1.3 Kwaliteit van vriendschappen       

Gedurende de adolescentie wordt er meer waarde gehecht aan intimiteit en 

vertrouwen binnen een vriendschap dan voorheen (Clark & Bittle, 1992; Kievit, Tak, 

Bosch, 2002;  Ray & Cohen, 1996). Het proces van intieme interactie zorgt voor het 

gevoel begrepen en gewaardeerd te worden. Deze steun kan met name belangrijk zijn 

wanneer de adolescent wordt geconfronteerd met een variëteit aan stressoren, zoals 

echtscheiding en ontwikkelingen van de puberteit (lichaamsveranderingen, seksualiteit 

en uitgaan) waarover liever niet met ouders wordt gesproken (Buhrmester, 1990; Field & 

Lang, 1995). Intieme vriendschappen functioneren als een soort veiligheidszone en 

tegelijkertijd als een basis van waaruit geëxperimenteerd kan worden met nieuwe rollen 

en identiteiten (Giordano, 2003). Het ervaren van intimiteit binnen een vriendschap 

vereist een bepaalde mate van kwaliteit van die vriendschap: hoe groter de intimiteit, 

hoe hoger de kwaliteit van de vriendschap (Lucas-Thompson & Clarke-Stewart, 2007). 

Kwalitatief goede vriendschappen zorgen voor een beter algemeen welzijn en meer 

zelfvertrouwen (Thomas & Daubman, 2001, Hartup, 1996; in: Larsen, Branje, van der 

Valk & Meeus; 2007). Er zijn echter  verschillen in vriendschappen tussen jongens en 

meisjes. Hoewel bij beide intimiteit toeneemt in de adolescentie, is de vriendschap van 

meisjes meer georiënteerd op intimiteit, loyaliteit en overeenstemming en die van 

jongens meer gericht op dingen samen doen (Thomas & Daubman, 2001). Ook hebben 

meisjes hogere verwachtingen van vriendschappen dan jongens en wordt hier minder 

snel aan voldaan dan bij jongens (Clark & Ayers, 1993, in: Thomas & Daubman, 2001).  

Kwaliteit van vriendschappen wordt gedefinieerd als het product van de unieke 

interactie tussen individuen in de relatie (Park et al.,1993; Vaughn, Colvin, Azria, Caya, 

& Krzysik, 2001, in: Sebanc, Kearns & Hernandez, 2007). Hoewel veel kinderen in een 

vriendschap participeren, is er een verschil in de kwaliteit van vriendschappen. Sommige 

vriendschappen worden gekenmerkt door wederzijdse steun en bevestiging, intimiteit, 

kameraadschap en constructieve conflictoplossing terwijl andere vriendschappen 

kwalitatief minder levensvatbaar zijn (Hartup, 1996; Parker & Asher, 1993; in: Franco & 

Levitt, 1998).  Kwaliteit van een vriendschap wordt bepaald door de tijd  die je aan de 

vriend(in) in kwestie wilt besteden, hoe vervangbaar de persoon voor je is, hoe 

ondersteunend de persoon wordt ervaren, in welke mate je denkt dat hij/zij je behoeften 

kan vervullen en de mate van ergernis en spanning (Elkins & Peterson, 1993; Wright, 

1991, in: Thomas & Daubman, 2001). Daarnaast worden wederzijds vertrouwen, hulp, 

de bereidheid geheimen en innerlijke gedachten te delen en loyaliteit als belangrijke 
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kenmerken van een kwalitatief goede vriendschap beschreven (Guralnick, 1992; Parker 

& Asher, 1993; Wenz-Gross & Siperstein, 1997, Parker & Asher, 1993, Sharabany, 

Gershoni, & Hofman, 1981; in: Lucas-Thompson & Clarke-Stewart, 2007). Lucas-

Thompson en Clarke-Stewart (2007) onderscheiden tenslotte de volgende drie aspecten 

in kwaliteit van vriendschappen, namelijk: positief sociaal gedrag, wederzijds positief 

sociaal gedrag en de globale beoordeling van de vriendschap. Echter kwaliteit van 

vriendschap wordt door meer dan de dimensies warmte en steun bepaald. 

Vriendschappen variëren ook op de dimensies van relatieve kracht en conflict. Deze 

twee dimensies kunnen gezien worden als een indicator van de interafhankelijkheid 

tussen twee personen. Kracht en conflict hebben beide impact op de natuur van de 

vriendschap (Wiggens, 1979; in: Furman & Buhrmester, 1985). Een conflict tussen 

vrienden wordt door Adams & Laurens (2001) beschreven als gaande over 

vriendschapsonderwerpen en uitmuntend in gelijke oplossingen of geen oplossingen 

(win-win situaties) en een vriendschapsgevoel achteraf.  

 

 1.3.1 Vriendschapskwaliteit en echtscheiding 

Volgens Doyle & Markiewicz (1996; in: Franco & Levitt, 1998) dragen 

familierelaties hoogstwaarschijnlijk bij aan de kwaliteit van vriendschappen. Zo wordt 

kwaliteit van vriendschappen in onderzoek in verband gebracht met echtscheiding. Een 

betere kwaliteit van vriendschapsinteracties bij jongeren wordt geassocieerd met een 

betere huwelijkskwaliteit bij de ouders (Doyle et al., 1994). Wel blijkt leeftijd hierbij van 

belang te zijn. Bij jonge kinderen is huwelijkskwaliteit een betere voorspeller van de 

kwaliteit van latere vriendschappen dan bij oudere kinderen (Lucas-Thompson & Clarke-

Stewart, 2007). Daarnaast blijkt dat jongens uit gescheiden gezinnen minder vrienden 

hadden en een lagere kwaliteit van vriendschap dan jongens van intacte gezinnen. 

Jongens uit gescheiden gezinnen karakteriseren hun vriendschappen als minder warm 

en meer vijandig dan jongens uit intacte gezinnen (MacKinnon-Lewis, Lindsey, Colwell & 

Frabutt, 2006). Over het effect van echtscheiding op de kwaliteit van vriendschappen 

van meisjes is weinig bekend.  

 

1.4 Sociale Competentiebeleving  

De tevredenheid met jezelf binnen relaties is een belangrijke voorspeller van je 

eigenwaarde en zelfwaardering (Santrock, 2003). Competentiebeleving betreft de 

inschatting van eigen bekwaamheid, in dit geval op het gebied van relaties. Het gaat om 
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het gevoel aardig te worden gevonden, populair te zijn, veel vrienden te hebben, 

geaccepteerd te worden, aantrekkelijk te zijn voor het andere geslacht, et cetera (Harter, 

1988). Je eigen competentiebeleving is afhankelijk van interne factoren zoals 

persoonlijkheid maar ook van externe factoren (Santrock, 2003). Bij dit laatste valt te 

denken aan familierelaties die de ontwikkeling van je ego beïnvloeden. Hebben 

familierelaties enige invloed op de competentiebeleving in andere relaties? Volgens de 

sociale leertheorie is er inderdaad een verband te leggen tussen familierelaties en latere 

eigen relaties. Onderzoek naar echtscheiding waarbij de familierelaties vaak zijn 

verstoord kan dit uitwijzen.  

 

 1.4.1 Sociale competentiebeleving en echtscheiding 

De theorie dat familierelaties van invloed zijn op het functioneren van kinderen 

wordt ondersteund met bewijs dat echtscheiding inderdaad een langdurig effect heeft op 

kinderen dat zelfs tot in jonge volwassenheid kan voortduren (Amato & Booth, 1997; 

Cherlin, Chase-Lansdale, & McRae, 1998; McLanahan & Sandefur, 1994, in: Booth & 

Amato, 2001). Adolescenten met gescheiden ouders voelden zich minder competent in 

sociale relaties dan adolescenten uit intacte gezinnen bleek uit onderzoek van Brody, 

Long, Forehand & Fauber (1987). In onderzoek door Wyman & Cowen (1985) werd 

echter geen verschil gevonden in competentiebeleving binnen relaties en algemeen 

zelfvertrouwen. Toch wordt op basis van onder andere de hechtingstheorie verwacht dat 

de competentiebeleving van adolescenten binnen vriendschapsrelaties lager is wanneer 

ze uit gescheiden gezinnen komen. Hier wordt in het hoofdstuk Theorieën en 

Hypothesen uitgebreider op in gegaan. 

 

1.5 Ouderlijk conflict en vriendschappen 

‘De mate waarin ouders ruzie hebben, bepaalt het welzijn van kinderen’, aldus 

Spruijt (2007). Zo blijkt dat kinderen uit disharmonieuze gezinnen een lager niveau van 

welzijn tonen en meer psychosociale problemen hebben (Cummings & Davies, 2002; 

Davies, Dumenci, & Windle, 1999; Cummings, Goeke-Morey, & Papp, 2003; Davies, 

Sturge-Apple, Winter, Cummings, & Farrell, 2006; van der Valk, 2004; in: Larsen, 

Branje, van der Valk, & Meeus, 2007). Conflicten en verminderde familiecohesie kunnen 

zorgen voor problemen in sociale interacties bij adolescenten (Amato, 2001, Johnson, 

LaVoie, & Mahoney, 2001). Minimaal ouderconflict daarentegen zorgt voor een betere 

aanpassing van jongeren (Carr, 2006). De mate van conflict lijkt dus een bepalende 
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factor te hebben in de ontwikkeling van problemen. Wordt het zojuist bekeken effect van 

echtscheiding dan niet veroorzaakt door het conflict wat erbij komt kijken? Het lijkt er op.  

Uit onderzoek door  Long et. al. (1987) blijkt namelijk dat er geen verschil is 

tussen kinderen uit gescheiden en intacte gezinnen wat betreft bekwaamheid en 

aanpassing als het niveau van ouderlijk conflict hetzelfde is. De bekwaamheid van 

kinderen om zich aan de situatie aan te passen neemt toe wanneer het ouderlijk conflict 

minimaal wordt gehouden en het kind een sterke connectie met ouders kan behouden 

(Black & Pedro-Carroll, 1983; Chess et al., 1984; Fine, Moreland, & Schwebel, 1983; 

Forehand, et al.,1991;Southworth & Schwarz, 1987; Wallerstein & Corbin, 1989, in: 

Jones & Jablonski, 1998). Conflict speelt zo’n grote rol dat kinderen zelfs voordeel 

hebben bij een echtscheiding wanneer het conflict erg hoog is. Als volwassenen tonen 

zij een betere aanpassing dan kinderen waarbij ouders getrouwd bleven ondanks de 

hoge mate van conflict (Amato, Loomis & Booth's, 1995, in: Jones & Jablonski, 1998).  

Nu is het de vraag of conflict alleen van invloed is op de globale aanpassing van 

kinderen of ook op de vriendschappen van adolescenten. Onderzoek toont aan dat er 

inderdaad een specifiek effect van conflict op vriendschappen te zien is. Dit betreft zowel 

de kenmerken van vriendschappen als de kwaliteit en competentiebeleving. Kinderen 

hebben eerder relationele problemen als hun ouders frequent, intens en fysiek 

uitdrukking gaven aan boosheid zonder een oplossing te vinden (Cummings & Davies, 

1994a, in: Lucas-Thompson & Clarke- Stewart, 2007).  

 

1.6 Ouderlijk conflict en vriendschapskenmerken 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat kinderen van conflictueuze ouders meer 

negatieve interacties hebben met vrienden (Katz & Gottman, 1995, McCloskey & 

Stuewig, 2001, Stocker & Youngblade, 1999, Strassberg et al, 1992, in: Lucas-

Thompson & Clarke- Stewart, 2007). Jongens uit zowel gescheiden als intacte gezinnen  

waarbij sprake was van een hoog niveau van ouderlijk conflict hadden minder vaak een 

wederzijdse vriendschap op school dan jongens uit minder conflictueuze gezinnen. De 

bekwaamheid om een vriendschap op school te vormen was negatief beïnvloed door 

ouderlijk conflict. Conflict zou dus een beter voorspeller kunnen zijn wat betreft de 

vriendschapsstatus van een adolescent dan familiestructuur (Emery, Fincham, & 

Cummings, 1992, in: MacKinnon-Lewis, Lindsey, Colwell & Frabutt, 2006; Vandewater & 

Lansford, 1998, Spruijt, 2007). Uit onderzoek van Hipwell, Murray en Ducournau (2004) 

bleek ook een directe invloed van blootstelling aan ouderlijk conflict op het speelgedrag 
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binnen een vriendschap. Kinderen van conflictueuze ouders bleken meer agressief 

gedrag te vertonen gedurende het spelen. Dit effect werd niet veroorzaakt door een 

verandering in de ouder-kind relatie. Via processen van sociaal leren, imitatie of 

inadequate socialisatie van probleemoplossende vaardigheden zou een kind meer 

agressief gedrag zijn gaan vertonen (Hipwell, Murray, Ducournau & Stein, 2004).  

 

1.7 Ouderlijk conflict en vriendschapskwaliteit  

Ook de kwaliteit van vriendschap lijkt beïnvloed te worden door de mate van 

ouderlijk conflict. Onderzoeksresultaten suggereren dat niveaus van ouderlijk conflict 

gerelateerd zijn aan de kwaliteit van vriendschapsrelaties van kinderen. Conflict was 

geassocieerd met een lagere vriendschapskwaliteit. De vriendschapsrelatie bevatte 

minder warmte en meer vijandigheid. Dit verband werd echter alleen aangetoond bij 

gescheiden gezinnen. Bij intacte gezinnen was er geen effect van conflict op de 

vriendschapskwaliteit. Het lijkt erop dat er geen direct effect is van conflict maar indirect 

via conflictoplossingstrategieën van vader, moeder en broers/zussen. (Forehand et al., 

1986; Vandewater & Lansford, 1998).  

 

1.8 Ouderlijk conflict en sociale competentiebeleving 

De competentiebeleving van adolescenten uit minder en meer conflictueuze 

gezinnen lijkt niet te verschillen. Ondanks de geobserveerde verschillen in sociale 

competentie tussen adolescenten uit minder en meer conflictueuze gezinnen, is er geen 

verschil in de beleving van de eigen competentie. Adolescenten uit conflictueuze 

gezinnen die agressief gedrag vertonen lijken niet te zien dat dit atypisch of 

problematisch is. Ook is het mogelijk dat zij agressieve reacties als wenselijker en 

positiever zien dan niet-agressieve kinderen (Brody, Long, Forehand & Fauber, 1987).  

 

Theorieën & Hypotheses 
 
Met behulp van bestaande theorieën kan er een verklaring gezocht worden voor 

bovenstaande onderzoeksbevindingen.  

Wat betreft de vriendschapskenmerken is de verwachting uitgesproken dat de 

hoeveelheid contacten en de frequentie van contact hoger ligt bij adolescenten uit 

gescheiden gezinnen. Dit omdat zij zich mogelijk meer losmaken van familie en 

familieactiviteiten wegens conflict en echtscheiding (Hetherington, 1999; in: Larsen, 
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Branje, van der Valk, & Meeus, 2007). Daarnaast wordt verwacht dat er bij zowel 

jongens als meisjes uit gescheiden gezinnen sprake is van een minder goede kwaliteit 

vriendschappen in vergelijking met jongeren uit intact gezinnen. Ook wordt verwacht dat 

de sociale competentiebeleving bij kinderen van gescheiden ouders lager is dan bij 

kinderen uit intacte gezinnen.  

De familiesysteemtheorie benadrukt namelijk dat contextuele karakteristieken 

van een gezin de interactieprocessen binnen het gezin beïnvloeden en daarmee de 

aanpassing en ontwikkeling van een kind (Minuchin, 1988). Zo kan huwelijksconflict 

negatieve patronen van ouderkind interactie creëren waardoor conflictueel gedrag bij 

kinderen wordt bewerkstelligd (Erel & Burman, 1995, Fauber, Forehand, Thomas, & 

Wierson, 1990). Dit zou betekenen dat er binnen vriendschappen van kinderen uit 

gescheiden gezinnen meer conflict gezien wordt, zoals bleek uit bovenstaand 

onderzoek. Tenslotte is bekend dat ouders die veel warmte en controle bieden de 

sociale competentie van hun kinderen promoten, waarbij het tegenovergestelde ook 

wordt aangenomen (Cohn, Patterson, & Christopoulos, 1991).  

Volgens de sociale leertheorie is er ook een verband te leggen tussen 

familierelaties en latere eigen relaties. Deze theorie gaat ervan uit dat kinderen leren 

hoe ze moeten omgaan met mensen van wie ze houden door hun ouders te observeren 

(Bandura, 1977 in: Lucas- Thompson & Clarke-Stewart, 2007). Door interactie met 

ouders internaliseren kinderen standaarden en verwachtingen en nemen deze mee naar 

andere relaties en situaties (o.a. Grusec & Kuczynski, 1997, in: van der Valk & Spruijt, 

2004). Ze leren sociale vaardigheden door het observeren van positieve interactie 

tussen ouders en kunnen negatieve strategieën ontwikkelen door het observeren van de 

conflicten (Cummings, Iannotti & Zahn-Waxler, 1989, in: Lucas- Thompson & Clarke-

Stewart, 2007). Ze bouwen op basis van hun vroege ervaringen met hun verzorgers een 

geïnternaliseerde weergave van zichzelf, anderen en relaties op. Als een adequaat 

voorbeeld ontbreekt en ze slechts toegang hebben tot negatieve interacties kunnen 

kinderen een set van misleidende cognities en opvattingen ontwikkelen. Zo kunnen ze 

angst en een gevoel van inadequatie ontwikkelen binnen interpersoonlijke relaties en 

moeilijkheden krijgen met  interpersoonlijk vertrouwen en binding (Jones & Jablonski, 

1998).  

Tenslotte legt ook de hechtingstheorie een verband tussen ouderlijk conflict en 

echtscheiding en relaties bij kinderen. Er kan angst voor verraad of verlating ontstaan 

wanneer ouders minder beschikbaar zijn gedurende het scheidingsproces en minder 
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aandacht en affectie tonen (Jacquet & Surra, 2001). Ook kan als gevolg van conflict een 

gevoel van emotionele onveiligheid ontstaan. Dit alles kan leiden tot negatief 

interpersoonlijk gedrag en een lage competentiebeleving binnen relaties. (Davies & 

Cummings, 1994, in: Lucas- Thompson & Clarke-Stewart, 2007).   

Op basis van de onderzoeksresultaten betreffende ouderlijk conflict en 

echtscheiding wordt verwacht dat conflict een grotere rol heeft in de beïnvloeding van 

vriendschappen dan gezinsstatus (gescheiden of intact). Het zou zelfs mogelijk kunnen 

zijn dat een effect van gezinsstatus op vriendschappen helemaal wegvalt wanneer 

gekeken wordt naar de rol van conflict hierin. Gemiddeld genomen hebben gescheiden 

gezinnen namelijk hogere niveaus van conflict dan intacte gezinnen (Fauber et al, 1990). 

Individuele verschillen in vriendschappen binnen de groep van zowel gescheiden als 

intacte gezinnen zouden mogelijk verklaard kunnen worden door een verschil in niveau 

van conflict. Wel moet er rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de invloed 

van conflict indirect is en mediatiefactoren zoals oplossingsstrategieën een rol spelen. 

 

Dit onderzoek 
 

De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: Zijn er verschillen in 

vriendschappen van adolescenten uit gescheiden gezinnen en adolescenten uit intacte 

gezinnen? Onderzoek dat zich op echtscheiding richt, heeft zich tot nu toe vooral bezig 

gehouden met de verschillen tussen gescheiden gezinnen en gezinnen die intact zijn. 

Om meer genuanceerde uitspraken te kunnen doen over scheidingsgezinnen en het 

verschil met intacte gezinnen, zal dit onderzoek tevens rekening houden met de mate 

van conflicten tussen ouders. De tweede onderzoeksvraag die gehanteerd wordt is: Zijn 

er verschillen in vriendschappen van adolescenten uit gescheiden gezinnen en 

adolescenten uit intacte gezinnen gecontroleerd voor de mate van ouderlijk conflict? 

Hierbij zal gekeken worden in hoeverre conflict op zichzelf van invloed is op de 

vriendschappen van adolescenten. Het begrip vriendschappen wordt onderverdeeld in 

de drie zojuist behandelde deelgebieden, namelijk: vriendschapskenmerken, 

vriendschapskwaliteit en sociale competentiebeleving. 

 In dit onderzoek zal exploratief gekeken worden naar sekse en leeftijd. Er is 

namelijk een effect van sekse en leeftijd op echtscheiding en vriendschappen gebleken 

uit eerder onderzoek. Het verschil in vriendschapsverwachting tussen jongens en 

meisjes kan van invloed zijn op de resultaten van het onderzoek. Ook rapporteren 
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meisjes meer sociale steun in hun vriendschappen dan jongens (Furman, 1992; in: 

Furman & Buhrmester, 1985), wat de beoordeling van de kwaliteit van vriendschappen 

kan beïnvloeden. Daarnaast tonen Guidubaldi et. al. (1983) en Hetherington et. al.(1978) 

aan dat meisjes zich beter weten aan te passen aan een scheiding dan jongens (in: 

Wyman & Cowen, 1985). Tenslotte bleek er een effect te zijn van leeftijd in het verband 

tussen huwelijkskwaliteit en vriendschapskwaliteit. Hoe jonger de kinderen, hoe groter 

het negatieve effect was op de vriendschapskwaliteit.  

 

Methode 
 
Steekproef 

De steekproef voor dit onderzoek bestaat uit gezinnen na of in scheiding en een 

controlegroep intacte gezinnen. Voor de controlegroep is gebruik gemaakt van een 

reeds lopend longitudinaal onderzoek. Dit werd uitgevoerd bij de Onderzoeksgroep 

Adolescentie van de Universiteit Utrecht en is getiteld CONAMORE (CONflicts And 

Management Of RElationships). Hierbij werden van intacte gezinnen 303  adolescenten 

in de leeftijd van 12 tot 18 jaar bevraagd over o.a. gezinsrelaties, conflicten en 

functioneren. De steekproef bestond uit 145 jongens (47.9 %) en 148 meisjes (52.1 %), 

waarbij een gemiddelde leeftijd van 15.4 jaar gold (sd = .55). De steekproef van 

jongeren uit gescheiden gezinnen bestaat uit 129 jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 

jaar, waarvan 56 jongens (43.3 %) en 73 meisjes (56.6 %). De gemiddelde leeftijd 

binnen deze groep was 13.9 jaar (sd = 1.55). Hierbij was het aantal conflictueuze - en 

niet-conflictueuze scheidingsgezinnen ongeveer gelijk. Omdat er overlap was tussen de  

vragen voor intacte gezinnen en scheidingsgezinnen zijn er een aantal datasets 

samengevoegd. 

 

Procedure 

De gegevens voor dit onderzoek zijn in 2006 verzameld middels vragenlijsten die 

werden afgenomen bij adolescenten uit intacte- en gescheiden gezinnen.  Om de 

vergelijkbaarheid tussen intacte gezinnen en scheidingsgezinnen te waarborgen, was er 

in de vragenlijst voor scheidingsgezinnen een gedeeltelijke overlap met de vragen die 

reeds in een lopend longitudinaal gezinsonderzoek werden gehanteerd (CONAMORE). 

Daarnaast zijn er vragen toegevoegd die specifiek betrekking hebben op 

scheidingsgezinnen. De scheidingsgezinnen zijn benaderd via de Raad voor de 
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Kinderbescherming, via forensisch mediators en via de rechtbank. De adolescenten uit 

intacte gezinnen zijn benaderd via 12 middelbare scholen uit de provincie Utrecht. 

 

Meetinstrumenten 

Er is gebruik gemaakt van verschillende soorten vragenlijsten die werden 

afgenomen bij jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.  

De mate van conflict tussen ouders wordt gemeten aan de hand van de Conflict 

Awareness vragenlijst. Er worden drie vragen gesteld over de huidige situatie. De items 

worden gemeten op een vijfpuntenschaal (nooit – zelden – soms – vaak – voortdurend). 

Items hierbij zijn: ‘Hoe vaak maken je ouders (voor zover je weet) ruzie over geld?’, ‘Hoe 

vaak zijn je ouders (voor zover je weet) het niet eens met elkaar?’ en  ‘Hebben je ouders 

weleens ernstige  conflicten?’ De items vormen samen een schaal met een Alpha van 

0.74. Daarnaast werd de mate van conflict vóór de scheiding bij scheidingsgezinnen 

gemeten aan de hand van vijf vragen die gemeten werden op dezelfde vijfpuntenschaal 

(nooit – zelden – soms – vaak – voortdurend). De drie bovenstaande vragen werden hier 

gesteld over de situatie voor de scheiding. Daarnaast waren er twee items betreffende 

ruzie over de opvoeding en ontevredenheid over de relatie voordat de scheiding 

plaatsvond. Deze items vormen samen een schaal met een Alpha van 0.84. 
De kenmerken van vriendschappen van adolescenten worden gemeten met de 

vragenlijst Conamore. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vragen: ‘Hoeveel avonden 

per week breng je buitenshuis door?’ (antwoorden variërend van geen tot 7 avonden) 

en: ‘Als je uitgaat ga je dan meestal alleen, met één vriend of vriendin, met twee of drie, 

of met nog meer vrienden of vriendinnen, of misschien met familie?’ (vijf 

antwoordcategorieën). De betrokkenheid op de peergroup wordt gemeten op een 

driepuntsschaal (niet waar – een beetje waar – erg waar), aan de hand van een aantal 

beweringen, onder andere: ‘Ik breng zo veel mogelijk tijd door met mijn vriendengroep’, 

‘Ik voel me het gelukkigst als ik bij mijn vriendengroep ben’. Deze items vormen samen 

een schaal met een Alpha van 0.68. 

De kwaliteit van vriendschappen van adolescenten wordt gemeten aan de hand 

van de Network of Relationship Inventory (Furman & Buhrmester, 1985). De items 

hebben betrekking op de dimensies steun en ruzie en worden gemeten op een 

vijfpuntsschaal (weinig of niet – een beetje – veel – heel erg veel – meer kan niet). De 

schaal steun bestaat uit 12 items waaronder: ‘Bewondert en respecteert je beste 

vriend(in) je?’, ‘Hoeveel trek je op en maak je plezier met je beste vriend(in)?’ en ‘Deel jij 
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geheimen en persoonlijke gevoelens met je beste vriend(in)?’. De schaal heeft een 

Alpha van 0.88. De schaal ruzie bestaat uit 6 items waaronder: ‘Ergeren jij en je beste 

vriend(in) je aan elkaars gedrag?’ en ‘Hoe vaak zitten jij en je beste vriend(in) elkaar 

dwars?’. Deze items vormen samen een schaal met een Alpha van 0.86. 

Tot slot wordt de competentiebeleving binnen vriendschappen van adolescenten 

gemeten aan de hand van vijf vragen van de CBSK: competentiebelevingsschaal voor 

kinderen (Harter, 1988). Deze vragenlijst maakt gebruik van twee tegenovergestelde 

beweringen waarbij de proefpersoon aan moet kruisen welke van de twee bewering het 

beste bij hem/haar past, en of dat een beetje of helemaal geldt voor hem/haar. Items 

hierbij zijn bijvoorbeeld: ‘Sommige jongeren worden door weinig mensen aardig 

gevonden, maar andere jongeren worden door veel mensen aardig gevonden’, 

‘Sommige jongeren zijn populair bij hun leeftijdgenoten, maar andere jongeren zijn niet 

erg populair bij hun leeftijdgenoten‘ en ‘Sommige jongeren hebben het gevoel dat ze 

door veel leeftijdgenoten geaccepteerd worden, maar andere jongeren zouden willen dat 

ze door meer leeftijdgenoten geaccepteerd werden’. De items vormen samen een 

schaal met een Alpha van 0.55. 

 

Analyseprocedure  

Er is sprake van verschillende soorten onderzoeksvragen waardoor er gebruik 

gemaakt zal worden van verschillende aansluitende analyses.  

Om het verschil tussen de groepen gescheiden en intacte gezinnen te meten voor de 

afhankelijke variabelen zal er een ANOVA worden uitgevoerd. Bij de afhankelijke 

variabele ‘uitgaansgedrag’ zal een Chi-square toets worden uitgevoerd om specifieke 

verschillen te kunnen beschrijven. Voor het constateren van een eventuele samenhang 

tussen huwelijksconflict en de afhankelijke variabelen zal de Spearman’s rho worden 

berekend. Er blijkt namelijk geen lineaire regressie te zijn tussen de variabelen waardoor 

een Pearson’s productmoment-correlatie ongeschikt is. Tenslotte zal er om te 

controleren voor conflict, leeftijd en geslacht een MANCOVA worden uitgevoerd voor de 

invloed van gezinsstatus op alle afhankelijke variabelen. 
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Resultaten 
 
Beschrijving variabelen 

In tabel 1 is te zien dat het gemiddelde aantal avonden dat buitenshuis wordt 

doorgebracht door adolescenten uit intacte gezinnen ligt op 3.38 met een 

standaarddeviatie van 1.40. Adolescenten uit gescheiden gezinnen brengen gemiddeld 

2.98 avonden buitenshuis door met een standaarddeviatie van 1.71. De betrokkenheid 

die adolescenten uit intacte gezinnen ervaren op hun peergroup is gemiddeld 2.59 op 

een driepuntsschaal  met een standaarddeviatie van .37. Voor adolescenten uit 

gescheiden gezinnen is het gemiddelde 2.49 met een standaarddeviatie van .45. Voor 

het uitgaansgedrag scoren adolescenten uit intacte gezinnen gemiddeld 3.48 met een 

standaarddeviatie van .74. en adolescenten uit gescheiden gezinnen gemiddeld 3.26 

met een standaarddeviatie van .89.  

De gemiddelde hoeveelheid steun die adolescenten uit intacte gezinnen ervaren 

is 3.26 op een vijfpuntsschaal van weinig tot heel veel. Hierbij is de standaarddeviatie 

0.64. Voor ruzie is dit 1.23 met een standaarddeviatie van.38. Voor adolescenten uit 

gescheiden gezinnen geldt een gemiddelde hoeveelheid steun van 3.45 met een 

standaardeviatie van 0.66. Voor ruzie is het gemiddelde binnen deze groep 1.44 met 

een standaarddeviatie van 1.53.  

Voor de competentiebeleving van adolescenten uit intacte gezinnen geldt een 

gemiddelde van 3.17 op een vierpuntsschaal van laag naar hoog, met een 

standaarddeviatie van .48. Adolescenten uit gescheiden gezinnen hebben een 

competentiebeleving van gemiddeld 2.99 met een standaarddeviatie van .57.  
 

 

Tabel-1. 

                     Huwelijkse staat en vriendschappen 

 

 
Huwelijkse staat 

Vriendschap 
Ruzie Steun Avonden 

buitenshuis 
Uitgaans-
gedrag 

Betrokkenheid 
peergroup 

Competentie- 
beleving 

Gemiddelde 1.23 3.26 3.38 3.48 2.60 3.17 
Getrouwd/ samenwonend 

Stand.deviatie .38 .64 1.41 .73 .37 .49 
Gemiddelde 1.44 3.46 2.98 3.26 2.49 3.00 

Gescheiden 
Stand.deviatie 1.53 .66 1.72 .89 .45 .57 
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Figuur-1. 
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De invloed van gezinsstatus op de afhankelijke variabelen kwaliteit van 

vriendschappen, kenmerken van vriendschappen en competentiebeleving binnen 

vriendschappen is getoetst aan de hand van een ANOVA.  

 

Huwelijkse staat en vriendschapskenmerken 

 Op basis van de literatuur werd verwacht dat er verschillen zijn in 

vriendschapskenmerken tussen adolescenten uit gescheiden gezinnen en adolescenten 

uit intacte gezinnen. Adolescenten uit gescheiden gezinnen zouden meer contacten 

hebben en meer avonden buitenshuis doorbrengen.  

Op basis van een enkelvoudige variantieanalyse kan geconcludeerd worden dat 

er een verschil bestaat tussen kinderen uit gescheiden gezinnen en kinderen uit intacte 

gezinnen als het gaat om de tijd die buitenshuis wordt doorgebracht. Gemiddeld 

genomen brengen kinderen uit intacte gezinnen meer tijd buitenshuis door dan kinderen 

van gescheiden gezinnen. Er is sprake van veel spreiding bij beide groepen. Binnen 

beide groepen zijn er grote verschillen in het aantal avonden dat buitenshuis wordt 

doorgebracht. Hierdoor is het verschil tussen beide gemiddelden minder goed te 

interpreteren. Het gevonden verschil is wel significant: F(1, 428) = 6.52; p < .05. 
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Daarnaast tonen kinderen uit intacte gezinnen zich meer betrokken op hun peergroup 

dan kinderen uit gescheiden gezinnen. Dit gevonden verschil is ook significant : F(1, 

394) = 5.85; p < .05.  

Wat betreft het uitgaansgedrag is er ook een significant verschil gevonden 

tussen beide groepen op basis van een Chi-square toets (Chi2 = 16.57; df = 4; p < .01). 

Van de kinderen uit gescheiden gezinnen gaan de meeste kinderen met 2, 3 (37.2 %) of 

meer mensen (34.7 %) uit. Uit de intacte gezinnen gaat meer dan de helft (51.3 %) met 

meer dan 3 mensen uit. Daarnaast gaat ook een groot gedeelte met 2 of 3 mensen uit 

(35.4%). Er zijn meer adolescenten uit intacte gezinnen die met meer dan 3 

vrienden/vriendinnen uitgaan en minder adolescenten uit gescheiden gezinnen dan 

verwacht werd gezien de verdeling. Voor de verdeling van de mensen die met 1 

vriend/vriendin uitgaan geldt het omgekeerde; minder adolescenten uit intacte gezinnen 

en meer adolescenten uit gescheiden gezinnen dan verwacht gezien de verdeling gaan 

met 1 vriend/vriendin uit. Verder gaan minder adolescenten uit intacte gezinnen uit met 

familie of anderen en meer adolescenten uit gescheiden gezinnen dan verwacht werd 

gezien de verdeling. 

De verwachting dat er verschillen zouden zijn in de kenmerken van 

vriendschappen van adolescenten uit gescheiden gezinnen en adolescenten uit intacte 

gezinnen is hiermee bevestigd. Het blijkt echter niet zo te zijn dat kinderen uit 

gescheiden gezinnen meer tijd buitenshuis doorbrengen dan kinderen uit intacte 

gezinnen; het omgekeerde is waar.  Ook blijken kinderen uit gescheiden gezinnen niet 

meer maar minder contacten te hebben dan kinderen uit intacte gezinnen. Kinderen uit 

intacte gezinnen gaan met een groter aantal mensen uit en tonen zich meer betrokken 

op hun peergroup dan kinderen uit gescheiden gezinnen. Hiermee is steeds het 

tegenovergestelde van wat verwacht werd uitgekomen.  
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Figuur- 2. 
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Huwelijkse staat en vriendschapskwaliteit 

Op basis van de literatuur werd verwacht dat kinderen uit gescheiden gezinnen 

meer ruzie maken en minder steun hebben binnen hun vriendschapsrelaties. Uit de 

toets bleek ook dat kinderen uit gescheiden gezinnen gemiddeld genomen meer ruzie 

maken (1.44, sd= 1.53) dan kinderen uit intacte gezinnen (1.23, sd= .38). Dit verschil is 

significant bij een enkelvoudige variantieanalyse (F(1, 424) = 4.80; p < .05). Er is sprake 

van veel spreiding bij de gescheiden gezinnen wat betreft de variabele ruzie. Hierdoor is 

het gemiddelde minder goed te interpreteren en zijn de verschillen binnen de groep van 

gescheiden gezinnen groter dan de verschillen tussen de groepen intact en gescheiden. 

In tegenspraak met de hypothese geldt voor steun dat kinderen uit scheidingsgezinnen 

juist meer steun ervaren (3.45, sd= 0.66) dan kinderen uit intacte gezinnen (3.26, sd= 

0.64). Dit verschil is significant bij een enkelvoudige variantieanalyse (F(1, 424) = 7.94; p 

< .01). De verschillen in gemiddelden blijken niet groot te zijn gezien het gegeven dat er 

bij de items 5 antwoordcategorieën werden gebruikt. 

 De verwachting dat kinderen uit gescheiden gezinnen meer ruzie hebben dan 

kinderen uit intacte gezinnen kan hiermee worden bevestigd. De verwachting dat 

kinderen uit gescheiden gezinnen minder steun ervaren binnen hun vriendschap wordt 

niet gesteund met de resultaten. Het tegenovergestelde blijkt waar te zijn: kinderen uit 
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gescheiden gezinnen ervaren meer steun binnen hun vriendschap dan kinderen uit 

intacte gezinnen. 

 

Huwelijkse staat en competentiebeleving 

Op basis van de literatuur werd verwacht dat kinderen uit gescheiden gezinnen een 

lagere sociale competentiebeleving zouden hebben dan kinderen uit intacte gezinnen.  

Uit een enkelvoudige variantie-analyse blijkt ook dat kinderen uit gescheiden gezinnen 

een lagere competentiebeleving hebben dan kinderen uit intacte gezinnen (gemiddelde 

is respectievelijk 2.99 en 3.17 op een vierpuntsschaal, met een sd van respectievelijk 

.57 en .48). Dit verschil is significant: F(1, 426) = 10.45; p = .001). 

 De verwachting dat de competentiebeleving van adolescenten uit gescheiden 

gezinnen lager zou zijn dan van adolescenten uit intacte gezinnen is hiermee bevestigd.  

 

Ouderlijk conflict en vriendschap  

Op basis van de literatuur werd er een positieve samenhang verwacht van 

ouderlijk conflict met vriendschapskenmerken, vriendschapskwaliteit en sociale 

competentiebeleving. 

Deze samenhang is gemeten aan de hand van de Spearman’s rho. Er blijkt geen 

samenhang te zijn van conflict tussen ouders en ruzie binnen een vriendschap. 

Hetzelfde geldt voor conflict tussen ouders en steun binnen een vriendschap. Ook wordt 

er geen samenhang gevonden van huwelijksconflict met uitgaansgedrag, het aantal 

avonden dat buitenshuis wordt doorgebracht en de betrokkenheid op de peergroup. 

Tenslotte blijkt er ook geen samenhang te zijn tussen huwelijksconflict en de 

competentiebeleving van adolescenten binnen hun vriendschap. Wanneer echter 

gekeken wordt naar de afzonderlijke groepen intacte – en gescheiden gezinnen blijkt er 

voor de groep intacte gezinnen wel een samenhang tussen ouderlijk conflict en ruzie 

binnen vriendschappen van adolescenten te bestaan. Deze samenhang is significant bij 

een tweezijdige toetsing: (rs = .16; p < .01). Als tenslotte nog gekeken wordt naar conflict 

vóór de scheiding bij kinderen uit gescheiden gezinnen en de samenhang met 

vriendschap blijkt er weer geen significante samenhang met de verschillende 

afhankelijke variabelen. 

De verwachting dat er een positieve samenhang zou zijn tussen ouderlijk conflict 

en de vriendschapsvariabelen is hiermee verworpen. De mate van zowel huidige 

conflicten tussen ouders van intacte- en gescheiden gezinnen als van ouderlijke 
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conflicten vóór de scheiding bij scheidingsgezinnen blijkt niet samen te hangen met de 

vriendschapsvariabelen. Hierbij is er één uitzondering gevonden: er blijkt namelijk wel 

een positieve samenhang te zijn tussen ouderlijk conflict en ruzie binnen de vriendschap 

voor adolescenten uit intacte gezinnen. Kinderen uit intacte gezinnen maken dus meer 

ruzie binnen hun vriendschappen naarmate hun ouders meer conflicten hebben. 

 

Huwelijkse staat en vriendschap gecontroleerd voor conflict, leeftijd en sekse 

Op basis van de literatuur werd verwacht dat ouderlijk conflict een grotere 

invloed zou hebben op vriendschappen dan gezinsstatus. Een groot gedeelte van de 

variantie tussen de groepen zou dan verklaard kunnen worden door conflict in plaats van 

door gezinsstatus. 

Om dit te controleren is een MANCOVA uitgevoerd. Ook zijn hierbij de variabelen 

leeftijd en geslacht meegenomen als covariaten. Het verschil in ruzie en steun binnen 

een vriendschap op basis van gezinsstatus blijkt te blijven bestaan wanneer 

gecontroleerd wordt voor conflict, leeftijd en geslacht: respectievelijk (F(1, 3.944) = 

4.810; p < .05) en (F(1,4.066) = 9.87; p < .01). Hetzelfde geldt voor het uitgaansgedrag 

(F(1,6.415) = 11.30; p= .001) en de sociale competentiebeleving (F(1,3.74) = 15.29; p= 

.001). Wanneer gecontroleerd wordt voor geslacht en conflict blijven de verschillen in de 

betrokkenheid op de peergroup en het aantal avonden buitenshuis ook bestaan: 

respectievelijk (F(1, 1.158) = 7.49; p < .01) en (F(1, 26.622) = 11.82; p < .05).  

Gecontroleerd voor leeftijd blijken de verschillen in betrokkenheid op de peergroup en 

het aantal avonden buitenshuis tussen adolescenten uit intacte – en gescheiden 

gezinnen weg te vallen: respectievelijk: F(1, .196) = 1.22; p > .05 en F(1, .916) = .402; p 

> .05. Het blijkt dat de leeftijd van de adolescent een groter deel van de variantie in 

betrokkenheid op de peergroup en het aantal avonden buitenshuis verklaard dan 

gezinsstatus. Bij het berekenen van de Pearson correlatie blijkt ook een significante 

samenhang van leeftijd op betrokkenheid op de peergroup (r = .13; p < .05, tweezijdig) 

en het aantal avonden dat buitenshuis wordt doorgebracht (r = .19; p < .001, tweezijdig). 

Echter voor de betrokkenheid op de peergroup heeft leeftijd alleen invloed bij jongeren 

boven de 16 jaar. Voor de groep jongeren beneden de 16 jaar blijkt de betrokkenheid op 

de peergroup weer significant te verschillen afhankelijk van de huwelijkse staat: F(1, .67) 

= 4.12; p< .05. Mogelijk scoort leeftijd dit effect bij jongeren boven de 16 jaar omdat de 

steekproef niet gelijk is verdeeld qua leeftijd. De gemiddelde leeftijd verschilt voor de 
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groepen scheidingskinderen en kinderen uit intacte gezinnen: het gemiddelde is 

respectievelijk 13.9 en 15.4. 

 De hypothese dat ouderlijk conflict een grotere invloed uitoefent op 

vriendschappen dan huwelijkse staat wordt hiermee verworpen. De variantie tussen de 

vriendschappen van adolescenten uit gescheiden gezinnen en adolescenten uit intacte 

gezinnen wordt voornamelijk verklaard door huwelijkse staat waarbij ouderlijk conflict 

geen invloed blijkt te hebben. Leeftijd blijkt wel significant meer invloed uit te oefenen op 

de betrokkenheid op de peergroup en het aantal avonden dat buitenshuis wordt 

doorgebracht dan huwelijkse staat. Dit geldt voor de betrokkenheid op de peergroup 

alleen voor de jongeren boven de 16 jaar.  De variatie in de betrokkenheid op de 

peergroup bij jongeren boven de 16 jaar en het aantal avonden dat buitenshuis wordt 

doorgebracht tussen adolescenten uit intacte en gescheiden gezinnen kan dus verklaard 

worden door het verschil in leeftijd tussen de groepen. 

 
Conclusie en discussie 

 

Het doel van dit onderzoek was na te gaan of er een verschil is tussen vriendschappen 

van adolescenten uit gescheiden gezinnen en adolescenten uit intacte gezinnen. Hierbij 

werd ook onderzocht of mogelijke verschillen tussen intacte en gescheiden gezinnen 

zouden worden veroorzaakt door de mate van conflict tussen de ouders.  

Op basis van de literatuur werd verwacht dat er een verschil zou zijn in 

vriendschappen van adolescenten afhankelijk van de gezinsstructuur (intact of 

gescheiden) waarbij ze opgroeien.  De frequentie van contact met vrienden zou hoger 

liggen bij adolescenten uit gescheiden gezinnen en de omvang van hun sociale netwerk 

zou groter zijn. Dit omdat conflict en echtscheiding kunnen zorgen voor een proces van 

losmaking van de familie en intensiever contact met vrienden (Hetherington, 1999; in: 

Larsen, Branje, van der Valk, & Meeus, 2007). Verder werd verwacht dat de kwaliteit 

van vriendschappen bij jongeren uit gescheiden gezinnen minder zou zijn in vergelijking 

met jongeren uit intacte gezinnen. De familiesysteemtheorie laat zien dat ouderlijk 

conflict conflictueel gedrag kan bewerkstelligen en de sociale competentie kan 

beïnvloeden (Erel & Burman, 1995; Fauber, Forehand, Thomas, & Wierson, 1990). 

Daarnaast zou de huwelijkskwaliteit de kwaliteit van vriendschapsinteracties 

beïnvloeden (Doyle et al., 1994). Jongeren uit gescheiden gezinnen zouden meer ruzie 

maken en minder steun ervaren binnen hun vriendschappen. Ook werd er een lagere 
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competentiebeleving verwacht bij kinderen van gescheiden ouders. Dit op basis van 

onderzoek in het kader van de sociale leertheorie (Jones & Jablonski, 1999) en de 

hechtingstheorie (Davies & Cummings, 1994, in: Lucas- Thompson & Clarke- Stewart, 

2007). Tenslotte werd verwacht dat ouderlijk conflict een grotere rol heeft in de 

beïnvloeding van vriendschappen dan gezinsstatus. De mate van conflict is in 

gescheiden gezinnen namelijk hoger (Fauber et al., 1990) waarbij de negatieve invloed 

ervan op vriendschappen is aangetoond (o.a. Lucas- Thompson & Clarke- Stewart, 

2007, Emery, Fincham, & Cummings, 1992, in: MacKinnon-Lewis, Lindsey, Colwell & 

Frabutt, 2006; Vandewater & Lansford, 1998, Spruijt, 2007). 

Er is steun gevonden voor de hypothese dat er een verschil is in vriendschappen 

tussen adolescenten uit gescheiden – en intacte gezinnen. De notie dat de mate van 

conflict meer invloed zou hebben dan gezinsstructuur wordt daarentegen niet 

ondersteund door de onderzoeksresultaten. 

 In tegenstelling tot de verwachtingen bleken kinderen van gescheiden ouders 

minder tijd buitenshuis doorbrengen en zich minder betrokken voelen op de peergroup 

dan kinderen uit intacte gezinnen. Echter wanneer gecorrigeerd wordt voor leeftijd blijkt 

dit verschil voor de groep jongeren boven de 16 jaar niet meer te bestaan. Daarnaast 

wijzen de resultaten uit dat kinderen uit gescheiden gezinnen met minder vrienden of 

vriendinnen uitgaan in vergelijking met jongeren uit intacte gezinnen. Er is hierbij geen 

verschil tussen jongens en meisjes. Deze vindingen spreken de theorie van 

Hetherington (1999, in: Larsen, Branje, van der Valk, & Meeus, 2007) tegen waarbij een 

proces van losmaking van de familie na echtscheiding zou zorgen voor intensiever 

contact met vrienden en een groei van het sociale netwerk. In overeenstemming met 

voorgaand onderzoek blijkt echter dat kinderen van gescheiden ouders minder contact 

met de peergroup onderhouden en een minder groot sociaal netwerk hebben (Devall, 

Stoneman & Brody, 1986; Hetherington, Law & O’Connor, 1993; Wyman & Cowen, 

1985). 

 De verwachting dat kinderen uit gescheiden gezinnen meer ruzie hebben dan 

kinderen uit intacte gezinnen wordt bevestigd in dit onderzoek. Voor wat betreft de 

ervaren steun binnen een vriendschap blijkt het tegenovergestelde van wat verwacht 

werd waar: jongeren uit gescheiden gezinnen ervaren juist meer steun in hun 

vriendschap dan jongeren uit intacte gezinnen. Er kan dus niet per definitie gesteld 

worden dat de kwaliteit van de vriendschappen van jongeren uit gescheiden gezinnen 

minder is. In tegenspraak met eerder onderzoek (MacKinnon- Lewis, Lindsey, Colwell & 
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Frabutt, 2006) blijkt de vriendschapskwaliteit van zowel jongens als meisjes uit 

gescheiden gezinnen ambivalent te zijn met meer ervaren steun maar tegelijkertijd meer 

ruzie. Verder blijkt in overeenstemming met onderzoek van Brody, Long, Forehand & 

Fauber (1987) dat adolescenten uit gescheiden gezinnen een lagere 

competentiebeleving hebben dan kinderen uit intacte gezinnen. Tenslotte bleek er geen 

samenhang te zijn tussen ouderlijk conflict en de vriendschapsvariabelen bij 

scheidingskinderen, maar wél bij kinderen uit intacte gezinnen. Dit is in tegenspraak met 

eerdere vindingen die wel een negatief effect van ouderlijk conflict op vriendschappen 

aantonen (o.a. Cummings & Davies, 1994a, Katz & Gottman, 1995, McCloskey & 

Stuewig, 2001, Stocker & Youngblade, 1999, Strassberg et al., 1992, in: Lucas- 

Thompson & Clarke- Stewart, 2007). Ook is dit tegenovergesteld aan de vinding van 

Forehand et. al. (1986) en Vandewater & Lansford (1998) dat er bij intacte gezinnen 

geen effect was van conflict en bij gescheiden gezinnen wél wat betreft de 

vriendschapskwaliteit. Als gecorrigeerd wordt voor conflict blijft het effect van 

gezinsstructuur op vriendschap bestaan. 

De leeftijd van jongeren blijkt invloed te hebben op het aantal avonden dat 

buitenshuis wordt doorgebracht en de betrokkenheid op de peergroup. Verschillen in 

deze variabelen blijken bij jongeren boven de 16 jaar veroorzaakt te worden door 

verschillen in leeftijd. Beneden de 16 jaar zijn de verschillen wel te wijten aan de 

gezinsstatus. Dit verschijnsel wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de ongelijke 

verdeling van de steekproef qua leeftijd: in de groep van jongeren ouder dan 16 jaar zijn 

er meer jongeren uit intacte gezinnen dan uit gescheiden gezinnen. Een eventueel effect 

van gezinsstatus wordt binnen deze leeftijdsgroep mogelijk verdoezeld doordat de 

leeftijd een groter verschil veroorzaakt tussen de groepen dan de gezinsstatus. Verder 

zijn er geen verschillen tussen de seksen gevonden. 

 Opmerkelijk is dat adolescenten uit gescheiden gezinnen juist minder tijd 

buitenshuis doorbrengen, minder betrokken zijn op de peergroup en met minder 

vrienden of vriendinnen uitgaan. Het lijkt er op dat jongeren uit gescheiden gezinnen 

minder vriendschappen hebben maar daarmee een intensere relatie onderhouden. Ze 

ervaren namelijk meer steun in hun vriendschappen dan jongeren uit intacte gezinnen 

en maken daarnaast ook meer ruzie.  

 Het is verrassend dat er geen enkele invloed van ouderlijk conflict is gevonden 

op de vriendschapsvariabelen als daarbij gekeken wordt naar de gezinsstructuur. Dit is 

in sterke tegenstelling met de verwachting dat conflict een grotere rol zou hebben in de 
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beïnvloeding van de variabelen dan gezinsstatus (Emery, Fincham, & Cummings, 1992, 

in: MacKinnon-Lewis, Lindsey, Colwell & Frabutt, 2006; Vandewater & Lansford, 1998, 

Spruijt, 2007). Het lijkt erop dat ouderlijk conflict niet de bepalende factor is die het 

verschil tussen scheidingsgezinnen en intacte gezinnen verklaard. De gezinsstructuur 

met zijn specifieke kenmerken lijkt daarentegen bepalend in de beïnvloeding van 

vriendschappen in de adolescentie. Wel blijkt ouderlijk conflict samen te gaan met meer 

ruzie binnen vriendschappen bij adolescenten als alleen gekeken wordt naar de intacte 

gezinnen. Mogelijk speelt ouderlijk conflict geen aantoonbare rol meer bij gescheiden 

gezinnen vanwege de hoeveelheid andere risicofactoren die een scheiding met zich 

meebrengt. 

Verder is het opvallend dat er geen significante verschillen zijn gevonden op 

basis van de sekse van jongeren. Uit eerder onderzoek was namelijk wel een effect van 

sekse gevonden op echtscheiding en vriendschappen. Meisjes zouden zich beter aan 

weten te passen na een scheiding en meer sociale steun ervaren (Furman, 1992, in: 

Furman & Buhrmester, 1985; Guidubaldi et al., 1983 & Hetherington et al., 1978, in: 

Wyman & Cowen, 1985). Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de 

verschillen tussen jongens en meisjes waarschijnlijk  zijn te verwaarlozen. De gevolgen 

van een echtscheiding zijn voor beide seksen ongeveer gelijk voor wat betreft 

vriendschappen. 

De betrouwbaarheid van deze conclusies is redelijk hoog omdat de interne 

validiteit van dit onderzoek is gewaarborgd met de aangetoonde betrouwbaarheid van 

de schalen, waarbij de omvang en opbouw van de steekproef de externe validiteit 

ondersteunen. Wel moet de conclusie dat adolescenten uit gescheiden gezinnen meer 

ruzie ervaren binnen hun vriendschappen genuanceerd worden vanwege de grote 

spreiding binnen deze groep. Er is hiermee moeilijk een uitspraak te doen over de totale 

groep jongeren omdat de verschillen binnen de groep groot zijn. Hetzelfde geldt voor het 

aantal avonden dat buitenshuis wordt doorgebracht bij beide groepen. Ook hierbij is de 

spreiding groot waardoor er voor beide groepen moeilijk een gemiddelde kan worden 

vastgesteld. Daarnaast bleek het een beperking dat de gemiddelde leeftijd van beide 

groepen verschilde. Hierdoor bleek de leeftijd een verschil te veroorzaken tussen de 

groepen jongeren boven de 16 jaar als het gaat om de tijd die buitenshuis wordt 

doorgebracht en de betrokkenheid op de peergroup. Een eventueel verschil op basis 

van gezinsstructuur was hierbij niet meer aan te tonen. 
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Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op een verdere nuancering van 

conclusies door de vergelijkingsgroepen onder te verdelen in kleinere groepen. Een 

groepsindeling op basis van de mate van ruzie binnen vriendschappen van 

scheidingskinderen of een verdeling van de mate van ouderlijk conflict in groepen zou 

een genuanceerder beeld geven. Ook zou toekomstig onderzoek zich kunnen richten op 

de genoemde suggestie dat jongeren uit gescheiden gezinnen minder vriendschappen 

hebben maar daarmee een intensere relatie onderhouden. Het beeld wat in voorgaande 

literatuur werd geschetst was namelijk minder positief: jongeren van gescheiden ouders 

zouden niet tevreden zijn over hun sociale netwerk en minder goede vrienden hebben. 

De implicatie van beide mogelijkheden is zo verschillend dat het van belang is verder te 

onderzoeken.  

Afsluitend kan gezegd worden dat de resultaten van dit onderzoek uitwijzen dat 

de setting van een intact gezin problemen op sociaal gebied bij adolescenten kan helpen 

voorkomen. Een kind is in zijn sociale ontwikkeling zeer gebaat bij een veilige thuisbasis 

waarin beide ouders een rol spelen. 
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