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Abstract 

 

The way couples educate their children, coparenting, is influenced by personality and by the 

satisfaction with the division of the work around the house, the household chores. The 

purpose of this study is to examine the relationship between the variables of the division of 

the household chores, personality and coparenting. Participants were 72 couples with their 

first-born child aged three at the beginning of the study.  Three coparenting dimensions were 

indentified, family-integrity, disparagement and conflict between the parents. 

 The results show that Family-integrity with fathers can be predicted by the father’s 

personality, how much he enjoys the household chores and the satisfaction with the chores. 

Conflict initiation by mothers can only be predicted by satisfaction with the household chores. 

 Three moderation effects were found, one for fathers and two for mothers. 1) When 

the father is not satisfied with children chores, chores associated with children’s upbringing, 

lower levels of Disparagement were found, regardless of the score on conscientiousness. 

However, when the father is very satisfied with children chores and he is also very 

conscientious high levels of Disparagement occurred. 2) When the mother is satisfied with 

children chores, low levels of Conflict were found, regardless of the agreeableness of the 

mother. The level of Conflict increases when the mother is dissatisfied with the children 

chores and she is also not very agreeable. On the other hand, when the mother is not satisfied 

with children chores and is very agreeable, the level of Conflict is low. 3) When the mother is 

satisfied with children chores, the level of Conflict decreases when the mother has a higher 

level of openness. On the other hand when the mother has a high level of openness the level 

of Conflict increases if the mother is not satisfied with the children chores.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Introductie 

 

In dit onderzoek zal op basis van reeds verzamelde data de relatie tussen tijd- en 

taakverdeling, persoonlijkheid en coparenting bekeken worden. Nagegaan wordt in hoeverre 

tijd- en taakverdeling en persoonlijkheid relevante predictoren zijn voor coparenting. Ook zal 

worden nagegaan in hoeverre tijd en taakverdeling de relatie tussen persoonlijkheid en 

coparenting modereert.  

De term coparenting werd voor het eerst gebruikt in Amerika eind jaren 70 en begin 

jaren 80. Men maakte zich zorgen over de ernstige gedragsproblemen bij kinderen die 

opgroeiden in een gescheiden gezin (McHale & Kuersten-Hogan, 2004). Uiteindelijk gaf de 

relatie tussen de ouders vóór en ná de scheiding, en niet de scheiding zelf, meer informatie 

over het ontwikkelen van gedrags- en aanpassingsproblemen ( Gable, Belsky, & Crinc, 1992). 

Later is er onderzoek gedaan naar coparenting van intacte gezinnen, ook bij deze gezinnen 

speelt coparenting een belangrijke rol (Feinberg, 2002). Dit onderzoek betreft Nederlands 

getrouwde gezinnen met kinderen in de leeftijd van drie jaar bij de start van het onderzoek.  

Met coparenting wordt de coördinatie tussen volwassenen bedoeld die 

verantwoordelijk zijn voor de verzorging en opvoeding van de kinderen (McHale, Lauretti, 

Kuersten-Hogan, & Rasmussen, 2000). Dit kunnen gehuwde ouders zijn, gescheiden ouders, 

oma en moeder, twee mensen van hetzelfde geslacht (Van Egeren & Hawkins, 2004; McHale, 

Kuersten-Hogan, & Rao, 2004). Er wordt onderscheid gemaakt naar ondersteunende 

coparenting, ondermijnende coparenting en een mix van beiden. Van ondersteunende 

coparenting is sprake wanneer beide ouders het expliciet of impliciet met elkaar eens zijn 

door dezelfde boodschap naar het kind toe te zenden, of wanneer een ouder de andere ouder 

om assistentie vraagt met betrekking tot het kind en de ander geeft deze assistentie. Men 

spreekt van ondermijnende coparenting als een interactie tussen ouder en kind wordt 

onderbroken door de partner, al of niet openlijk kritiek wordt geleverd op de activiteit van de 

andere ouder met het kind, of wanneer de vraag om te helpen met het kind wordt afgewezen. 

Een ondermijnende reactie kan geladen zijn met emotie; bijvoorbeeld kritiek, sarcasme of het 

kan emotioneel neutraal zijn. Vooral emotioneel geladen boodschappen hebben impact op het 

kind (Gable, Crnic, & Belsky, 1994). Ondersteunende en ondermijnende coparenting is 

betrekkelijk stabiel over de tijd (Groenendyk & Volling, 2007).  

Volgens Van Egeren & Hawkins  (2004) kan een ouder de partner promoten of 

kleineren zonder dat beide partners aanwezig zijn door directe of indirecte opmerkingen. 



 

Ouders kunnen elkaar ondermijnen of ondersteunen wanneer zij beiden in aanwezigheid zijn 

van het kind of wanneer één ouder afwezig is (McHale, 1997). 

  

1.1 Coparenting en persoonlijkheid 

De kwaliteit van een coparentingrelatie is tot op zekere hoogte voorspelbaar door 

persoonlijkheid van ouders en kenmerken van de relatie voordat er kinderen zijn geboren.  

De manier waarop individuen problemen, conflicten oplossen en of men de perceptie van de 

partner wat betreft het ouderschap ondersteunt voor de geboorte van de kinderen, wordt 

geassocieerd met coparenting (Van Egeren & Hawkins,  2004). De wijze waarop ouders hun 

kinderen opvoeden, is gerelateerd aan de persoonlijkheid van de ouders (Belsky, Crnic & 

Woodworth, 1995; Clark, Kochanska & Ready, 2000).  

In dit onderzoek is er onderzocht in welke mate er een relatie is tussen persoonlijkheid 

en coparenting. Persoonlijkheid wordt tegenwoordig vaak geoperationaliseerd met het vijf-

faktoren model, ook wel Big-five model genoemd. Het Big-Five model representeert de 

structuur in persoonlijkheidseigenschappen. De vijf domeinen van de persoonlijkheid volgens 

de NEO-FFI zijn; 1) Neuroticisme; emotionele stabiliteit versus emotionele labiliteit. Mensen 

met een hoge score zijn geneigd angst te ervaren en zijn emotioneel labiel. 2) Extraversie; 

naar buiten gerichte energie, aandacht en oriëntatie. Mensen die hoog score op extraversie 

houden onder andere van gezelligheid, zijn assertief, actiever en spraakzamer dan introverte 

mensen. 3) Openheid; mensen die hoog scoren zijn nieuwsgierig ten aanzien van hun 

innerlijke wereld en naar de buitenwereld. 4) Altruïsme; altruïstische mensen zijn 

hulpvaardig, bescheiden, vriendelijk en geneigd tot samenwerken. 5) Consciëntieusheid; 

consciëntieuze personen worden gekaraktiseerd door eigenschappen als volharding, 

ambitieus, gewetensvol en betrouwbaar (Hoekstra, Ormel & de Fruyt, 1996).  

Een hoge score op altruïsme is positief gerelateerd aan een positieve opvoeding 

(Karreman, 2006; Belsky, Crinc, & Woodworth, 1995). De ouders zijn sensitief en cognitief 

stimulerend. Een lage score op altruïsme bij moeders is gerelateerd aan een negatieve 

opvoeding. Neuroticisme is positief gerelateerd aan een negatieve opvoeding (Karreman, 

2006). Een moeder die hoog scoort op altruïsme en laag scoort op neuroticisme heeft een 

positieve gemoedstoestand en is hoogstwaarschijnlijk daardoor beter in staat om sensitief, 

liefhebbend en cognitief stimulerend op te voeden. Vaders die hoog scoorden op extraversie 

en laag scoorden op neuroticisme waren positief gehumeurd en beter in staat om positief, 

sensitief en stimulerend op te voeden dan vaders die niet extravert waren en hoog scoorden op 

neuroticisme (Belsky, Crinc, & Woodworth, 1995). Zowel voor vaders en moeders is 



 

openheid positief gerelateerd aan een positieve opvoeding. Consciëntieusheid is positief 

gerelateerd aan responsiviteit (Karreman, 2006) en zal dus ook positief gerelateerd zijn aan 

ondersteunende coparenting.  

Wanneer de opvoeding positief verloopt, is het aannemelijk dat de coparenting ook 

positief verloopt. Dit leidt tot de volgende vijf hypothesen: 1) Extraversie is positief 

gerelateerd aan ondersteunende coparenting. 2) Altruïsme is positief gerelateerd aan 

ondersteunende coparenting. 3) Neuroticisme is positief gerelateerd aan ondermijnende 

coparenting. 4) Openheid is positief gerelateerd aan ondersteunende coparenting. 5) 

Consciëntieusheid is positief gerelateerd aan ondersteunende coparenting. 

 

1.2 Coparenting en tevredenheid tijd- en taakverdeling binnen het gezin 

Ondanks dat getrouwde vrouwen tegenwoordig meer buitenshuis werken dan voorheen is er 

in de verdeling van huishoudelijke taken weinig veranderd (Greenstein, 1996). Vrouwen 

besteden twee keer zoveel tijd aan huishoudelijke taken dan mannen. Zij zijn 

verantwoordelijk voor traditioneel “vrouwen werk” zoals het bed opmaken, luiers verschonen, 

afwassen en koken. Zij besteden meer tijd aan de verzorging van de kinderen (Blair & 

Johnson, 1992; Greenstein, 1996). Vaders beginnen wel meer tijd te besteden aan hun 

kinderen, aan opvoedkundige en verzorgende taken maar doen nog relatief weinig in het 

huishouden (Kurrien & Vo, 2004). Het CBS (2003) laat soortgelijke resultaten zien. Het 

betreft een onderzoek naar de dagelijkse tijdsbesteding van ouders van een twee- oudergezin 

met het jongste kind in de leeftijd van 0-5 jaar. Aan de respondenten is gevraagd hoe zij de 

dag van gisteren hebben doorgebracht. De duur van de tijdsbesteding is aangegeven in uren 

en minuten. Mannen besteden gemiddeld 1.28 aan de verzorging van anderen, vrouwen 

besteden gemiddeld 2.19 aan de verzorging van anderen. Mannen besteden gemiddeld 5.17 

aan betaald werk, vrouwen gemiddeld 2.07 uur. De tijd die mannen aan huishoudelijke 

plichten besteden is gemiddeld 1.32 uur en bij vrouwen is dat gemiddeld 3.19 uur.  

Vaders geven aan dat ze meer betrokken willen zijn bij hun kinderen. Meer dan 90 % 

van de mannen werkt fulltime en besteedt daarnaast gemiddeld 15 uur per week aan de zorg 

van de kinderen. Aan huishoudelijke taken wordt veel minder tijd en waarde gehecht. Deze 

extra zorg die vaders geven aan hun kinderen mag echter hun inzet op het werk niet 

beïnvloeden. (Grünell, 2003). 

Feinberg (2003) geeft aan dat de verdeling van het huishouden tussen de ouders 

invloed heeft op de kwaliteit van coparenting. Van Egeren (2001) nuanceert dit. Zij geeft aan 

dat de verdeling van taken die betrekking hebben op het kind van invloed is op de kwaliteit 



 

van de coparentingrelatie en de perceptie over de ondersteuning van de partner op dit gebied. 

Dit leidt tot de hypothese dat ontevredenheid bij één van de partners over tijd- en 

taakverdeling positief is gerelateerd aan ondermijnende coparenting. 

Er is een sterk verband tussen tevredenheid en de eerlijkheid over de verdeling van de 

huishoudelijke taken (Blair & Johnson, 1992). Wanneer de echtparen vinden dat de taken 

eerlijk verdeeld zijn, is de tevredenheid hoger dan bij echtparen die geen eerlijke verdeling 

ervaren (Blair & Johnson, 1992). Piña & Bengtson (1993) stellen dat de tevredenheid van 

vrouwen indirect wordt beïnvloed door de verdeling van het huishouden, wanneer zij zich 

gesteund voelen door de partner.  

Vrouwen in vergelijking met mannen besteden twee keer zoveel tijd aan het 

huishouden. Daarom zijn vrouwen ontevredener over de verdeling van het huishoudelijk 

werk, en uiten deze ontevredenheid meer dan mannen (Willigen, 1996). Dit leidt tot de 

vrouw-eis/ man-terugtrek interactie (Kluwer, Heesink en Van de Vliert, 1997). De vrouw gaat 

eisen stellen aan de man. De man is echter tevreden met de verdeling, wil de situatie graag 

behouden. Dit zorgt ervoor dat de man zich op de achtergrond houdt, zich terug trekt en geen 

gehoor geeft aan de eisen van de vrouw. Dit leidt tot de volgende hypothese: De relatie tussen 

tijd- en taakverdeling en ondermijnende coparenting komt bij vrouwen meer voor dan bij 

mannen.  

 

1.3 Persoonlijkheid en tevredenheid tijd- en taakverdeling binnen het gezin 

Naast de relatie tussen tijd- en taakverdeling binnen het gezin en coparenting is er onderzocht 

in welke mate er een relatie is tussen de persoonlijkheid en tevredenheid met taken binnen het 

gezin. Een aantal factoren zijn van invloed op de tijd- en taakverdeling binnen het gezin zoals: 

opleiding, leeftijd van de ouders, de leeftijd van de kinderen, het aantal kinderen en 

persoonlijkheid van de ouders (Antill & Cotton, 1998).  

 Daarbij is nog een andere factor die van invloed kan zijn op de tevredenheid 

over de verdeling van de taken binnen het gezin.Volgens Mickelson, Claffey, & Williams 

(2006) zijn traditionele vrouwen met traditionele echtgenoten meer geneigd om conflicten 

over de verdeling van het huishouden te vermijden, ondanks hun ontevredenheid hierover, 

dan egalitaire vrouwen met egalitaire echtgenoten. Vrouwen die geloven in een traditionele 

rolverdeling, vinden dat het huishouden de verantwoordelijkheid is voor vrouwen. 

Ondersteuning van de echtgenoot op het huishoudelijk vlak wordt nauwelijks verwacht. 

Vrouwen die een egalitaire rolverdeling verwachten beschouwen huishoudelijke taken als een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. Greenstein (1996) geeft aan dat mannen meer tijd 



 

besteden aan huishoudelijke taken als zowel de man en de vrouw egalitaire ideeën hebben 

over de rolverdeling binnen het huwelijk.  

 

1.4 Samenvatting hypothesen 

De overkoepelende vraagstelling is: wat is de relatie tussen coparenting, persoonlijkheid en de 

tevredenheid over tijd- en taakverdeling binnen het gezin. Hiervoor zijn acht specifieke 

hypothesen opgesteld. Wat betreft de relatie tussen tijd- en taakverdeling binnen het gezin en 

coparenting wordt verwacht dat 1) Ontevredenheid bij één van de partners over de tijd- 

taakverdeling positief is gerelateerd aan ondermijnende coparenting. 2) Tevredenheid over de 

tijd- en taak verdeling positief gerelateerd is aan ondersteunende coparenting. 3) De relatie 

tussen ontevredenheid over tijd- en taak verdeling en ondermijnende coparenting sterker is 

voor vrouwen dan voor mannen.  

De verwachting dat er een relatie is tussen persoonlijkheidskenmerken en coparenting 

leidt tot de volgende specifieke hypothesen: 4) Extraversie is positief gerelateerd aan 

ondersteunende coparenting. 5) Altruïsme is positief gerelateerd aan ondersteunende 

coparenting. 6) Neuroticisme is positief gerelateerd aan ondermijnende coparenting. 7) 

Openheid is positief gerelateerd aan ondersteunende coparenting. 8) Consciëntieusheid is 

positief gerelateerd aan ondersteunende coparenting. 

Daarnaast wordt onderzocht of de tevredenheid van tijd- en taakverdeling binnen het 

gezin de relatie tussen persoonlijkheid en coparenting modereert. Dit betekent dat de 

combinatie van persoonlijkheid met tevredenheid van tijd- en taakverdeling binnen het gezin 

coparenting voorspelt. Meer specifiek verwachten we dat een hoge op score neuroticisme in 

combinatie met ontevredenheid van tijd- en taakverdeling binnen het gezin leidt tot een meer 

ondermijnende coparenting. En dat een hoge score op altruïsme in combinatie met 

tevredenheid van tijd- en taakverdeling leidt tot meer ondersteunende coparenting. 

Conceptueel model, modererende hypothese: 

 

 

 

 

 

Persoonlijkheid  Coparenting  

Tevredenheid taken 

binnen het gezin 

 



 

 

2. Methode 

 

2.1 Respondenten 

De data zijn afkomstig uit een longitudinaal onderzoeksproject over gezinsdynamiek en 

zelfregulatie bij peuters. De participanten zijn 72 twee- oudergezinnen en hun eerstgeborene 

in de leeftijd van 3 jaar ten beginne van het onderzoek. Het betreft 40 jongens en 33 meisjes. 

De gemiddelde leeftijd van de moeders is 34.5 jaar (SD = 4.2, range 21-46). De gemiddelde 

leeftijd van de vaders is 36.5 jaar (SD = 4.7, range 22-50). Alle respondenten zijn de 

biologische ouders van de kinderen. Zesenvijftig procent van de kinderen die meededen aan 

het onderzoek heeft nog een broertje en/ of zusje. Gemiddeld genomen waren de ouders 10.3 

jaar bij elkaar (SD = 4.7, range 3-22). Achtennegentig procent van de vaders en 99 procent 

van de moeders hebben een Nederlandse nationaliteit. Het merendeel van de ouders heeft 

hoger onderwijs gevolgd (23.9 % van de moeders en 30.7 % van de vaders is universitair 

opgeleid) en het merendeel van de ouders werkt buitenshuis. 

 

2.2 Procedure 

De families zijn afkomstig van verschillende kinderopvangcentra en peuterspeelzalen uit 

verschillende delen van Nederland. Via een gestructureerde vragenlijst is er informatie 

verzameld betreffende persoonlijkheid, tijd- en taakverdeling van de ouders, en coparenting. 

De vragenlijsten zijn éénmalig afgenomen.  

 

2.3 Persoonlijkheid 

Persoonlijkheid van de ouders wordt gemeten aan de hand van de Big Five dimensies met 

behulp van de NEO-Five Factor Inventory (NEO-FFI; Costa & McCrae, 1992; Nederlandse 

versie Hoekstra, Ormel & De Fruyt, 1996). Dit is een vragenlijst bestaande uit 60 items 

waarbij de ouders antwoord konden geven via vijf antwoordcategorieën (1 = helemaal 

oneens, 6 = helemaal mee eens). Twee voorbeelden van items zijn ‘ik ben geen tobber’ en ‘ik 

voel me eenzaam of triest’. De dimensies zijn voldoende betrouwbaar gebleken in de data die 

gebruikt zijn voor dit onderzoek. Cronbach’s Alpha is respectievelijk voor vaders en moeders: 

Neuroticisme (α=.78; .81), Extraversie (α=.81; .79), Openheid (α=.69; .60), Altruïsme (α=.60; 

.67) en Consciëntieusheid (α=.74; .75). Per dimensie worden de scores op bijbehorende items 

gemiddeld. 



 

De Big Five vormt een goede basis voor algemene uitspraken over de persoonlijkheid 

van personen. Wanneer iemand een hoge score haalt, kunnen we zeggen dat het bepaalde 

gedrag (bijv. extraversie) hoger is dan gemiddeld (Hoekstra, Ormel  & de Fruyt, 1996). De 

Big Five blijkt een valide meetinstrument te zijn (Akse, 2006). 

 

2.4 Coparenting 

Coparenting wordt gemeten aan de hand van the Revised Coparenting Scale (McHale, 1997; 

McHale et al., 2000), een vragenlijst bestaande uit 18 items die vertaald is naar het 

Nederlands. De vragenlijst bestaat uit twee delen. Deel A bestaat uit vragen wanneer de 

ouders samen met het kind zijn, bijvoorbeeld ‘hoe vaak in een doorsnee week (wanneer u alle 

drie bij elkaar bent) kust u, omhelst u of raakt u uw kind aan’?. Deel B bestaat uit vragen 

wanneer de ouder alleen met het kind is. Een voorbeeld item hiervan is ‘hoe vaak in een 

doorsnee week (wanneer u alleen bent met uw kind) zegt u duidelijk iets negatiefs of 

kleinerends over uw partner tegen uw kind’?. De ouders geven antwoord via zeven 

antwoordcategorieën (1 = absoluut nooit, 7 = bijna altijd). 

 Via een principale componenten analyse met varimax rotatie zijn de 18 items 

gereduceerd tot vier componenten: Gezinsintegriteit, Kleineren, Conflict en Berispen. Bij 

vaders verklaarde deze  56 % van de totale variantie, bij moeders 57 % van de totale variantie. 

De Cronbach’s Alpha’s voor de dimensies in dit onderzoek respectievelijk vaders en moeders 

zijn; Gezinsintegriteit (α=.81; .82), Kleineren (α=.66; .78), Conflict (α=.65; .57) en Berispen 

(α=.24; .23). Vanwege de lage Cronbach’s Alpha bij Berispen wordt deze niet verder 

meegenomen in de analyse. De items zijn per schaal opgeteld en gedeeld door het aantal 

items. Gezinsintegriteit houdt in dat de ouders actief bezig zijn om samenhorigheid te creëren 

tussen de gezinsleden, zij ondersteunen de partner. Kleineren houdt in dat de ouder de partner 

ondermijnt in zijn gezag. Conflict verwijst naar openlijke ruzies/ conflicten tussen de ouders. 

 

2.5 Tijd- en taakverdeling 

De tijd- en taakverdeling van de ouders wordt gemeten door middel van een vragenlijst 

bestaande uit 40 items. De vragenlijst over de tijd- en taakverdeling binnen het gezin geeft 

informatie over twee aspecten: wie bepaalde taken uitvoert en hoe prettig de respondent 

bepaalde taken vindt. In dit onderzoek wordt aan de hand van deze twee aspecten een derde 

aspect afgeleid namelijk, tevredenheid met taken.  

Vijftien items gaan over huishoudelijke taken en wie deze taken uitvoert.  De items 

zijn beantwoord via een vijfpuntsschaal (1 = ik altijd, 5 = mijn partner altijd). Twee 



 

voorbeelden van items zijn: ‘Eten koken, deze taak verricht’ en ‘De was doen, deze taak 

verricht’. Vijf items gaan over taken omtrent de verzorging en opvoeding van het kind en 

worden beantwoord via een vijfpuntsschaal (1 = ik altijd, 5 = mijn partner altijd). Twee 

voorbeelden zijn: ‘Spelen met uw kinderen, deze taak verricht’ en ‘Uw kinderen voorlezen, 

deze taak verricht’. Vervolgens worden van al deze items gevraagd hoe (on)prettig deze taak 

gevonden wordt door middel van een vijfpuntsschaal (1=zeer prettig, 5=Zeer onprettig). 

Twee voorbeelden zijn: ‘Eten koken, deze taak vind ik’ en ‘Spelen met uw kinderen, deze 

taak vind ik’. Per schaal zijn de scores over betreffende items gemiddeld. 

De 20 items wie van de partners welke taken verricht, zowel huishoudelijke taken als 

taken omtrent de verzorging en opvoeding van het kind, zijn via een principale componenten 

analyse met varimax rotatie gereduceerd tot vier factoren (bijlage, tabel 2.1). De vier factoren 

hebben allen een eigenwaarden groter dan 1.0 en verklaren samen 20 % van de totale 

variantie. De factoren zijn als volgt geïdentificeerd, erachter staat de Cronbach’s Alpha 

respectievelijk voor vaders en moeders: Wassen/koken (α= .74; .60), Schoonmaken (α= .81; 

.84), Bankzaken (α= .76; .81), Kindtaken (α= .50; .47). Gezien het beperkt aantal items van de 

kindtaken, en het feit dat de Cronbach’s Alpha niet verbetert na het verwijderen van items, 

wordt met enige voorzichtigheid deze schaal wel bij verdere analyses betrokken. Het item 

huis verven vertoont geen duidelijke samenhang met de andere items en verlaagt de 

Cronbach’s Alpha zodanig dat deze niet verder wordt meegenomen in de analyse.   

 Dezelfde items van bovenstaande variabelen (Wassen/koken, Schoonmaken, 

Bankzaken en Kindtaken) zijn gebruikt om de variabelen van (on)prettigheid van taken samen 

te stellen zodat deze gecombineerd kunnen worden om de tevredenheid met taken binnen het 

gezin van vaders en moeders vast te stellen. De Cronbach’s Alpha van de schalen, hoe 

(on)prettig ze deze taken vinden zijn respectievelijk voor vaders en moeders: Wassen/koken 

(α= .80; .58), Schoonmaken (α= .79; .72), Bankzaken (α= .68; .66), Kindtaken (α= .64; .69). 

Tot slot wordt de tevredenheid met taken binnen het gezin vastgesteld door de schalen 

“wie de taken uitvoert” en de schalen “hoe prettig de ouder de taken vindt”, te combineren via 

een vierpuntsschaal (1= het minst tevreden met taken binnen het gezin, 4= het meest tevreden 

met taken binnen het gezin). Wanneer de ouder, bijvoorbeeld bij de schaal kindtaken, op de 

vraag wie er de kindtaken uitvoert gemiddeld over de items op die schaal onder de drie scoort, 

en bij de mate van prettigheid van deze taken gemiddeld boven de drie scoort, beschouwen 

we deze ouder als het minst tevreden met kindtaken. Dit houdt in dat de ouder het minst 

tevreden is met kindtaken, wanneer de ouder aangeeft dat hij/ zij de kindtaken uit voert en 

deze kindtaken onprettig vindt. Score 2 (matig ontevreden) houdt in dat de partner altijd de 



 

kindtaken uitvoert, maar de ouder zelf de kindtaken prettig vindt om uit te voeren. Bij score 3 

(matig tevreden) voert de ouder de kindtaken zelf uit en vindt de ouder het ook prettig om 

deze taken uit te voeren. Het meest tevreden is de ouder die aangeeft dat de partner de 

kindtaken uit voert en de ouder zelf de kindtaken onprettig vindt, dit is score 4. Op deze 

manier is ook de tevredenheid voor Wassen/koken, Schoonmaken en Bankzaken vastgesteld.  

 

3. Resultaten 

In deze resultatensectie staat de relatie tussen coparenting, tijd- en taakverdeling en 

persoonlijkheid beschreven. Eerst worden de t-toets verschillen tussen vaders en moeders 

weergegeven (zie tabel 3.1). Vervolgens wordt de samenhang tussen de kernvariabelen 

bekeken met de Pearson’s correlatiecoëfficiënt (tweezijdig). Daarna zal onderzocht worden of 

coparenting voorspeld kan worden door persoonlijkheid, tijd- en taakverdeling, hoe prettig de 

ouders de taken vinden en tevredenheid met taken. Tot slot zullen de uikomsten van de 

moderatie analyse weergegeven worden, waarin getoetst wordt in hoeverre de relatie tussen 

persoonlijkheid en coparenting gemodereerd wordt door tevredenheid met taken binnen het 

gezin.  

 

3.1 Beschrijvende statistieken 

Voor de gemiddelde waarden van de kernvariabelen  voor vaders en moeders, evenals t-toets 

verschillen tussen vaders en moeders, Cronbach’s Alpha en het aantal items per variabele zie 

tabel 3.1. Er zijn enkele significante verschillen tussen vaders en moeders: moeders scoren 

significant hoger dan vaders op Gezinsintegriteit (t =-4.31;  p= .000), op Neuroticisme (t =-

4.22;  p= .000), op Altruïsme (t =-4.97;  p= .000), op uitvoering wassen/koken (t =9.15;  p= 

.000), op uitvoering schoonmaken (t =7.11;  p= .000), uitvoering van de kindtaken (t =6.10;  

p= .000), op prettigheid van de kindtaken (t =3.98; p= .000), op tevredenheid met bankzaken 

(t =-3.75; p= .000), op tevredenheid met kindtaken (t =-3.18; p= .002). 

Vaders scoren significant hoger dan moeders op uitvoering van de bankzaken (t =-

4.06;  p= .000), op prettigheid van de banzaken (t =-2.70;  p= .009), op tevredenheid met 

wassen/koken (t =6.39;  p= .000), op tevredenheid met schoonmaken (t =-6.46; p= .000). 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 3.1. Beschrijvende statistieken voor coparenting-, persoonlijkheid- en tijd en taakverdeling variabelen 

 
N  α 

vader;moeder 

Vaders 

M (sd) 

Moeders 

M (sd) 
t 

Coparenting 

Gezinsintegriteit 

 

8 

 

.81; .82 

 

5.20 (.54) 

 

5.50 (.48) 

 

-4.31** 

Kleineren 

Conflict 

Persoonlijkheid 

Neuroticisme 

Extraversie 

Openheid 

Altruïsme 

Consciëntieusheid 

Tijd en taakverdeling 

Wassen/koken (tt) 

Schoonmaken (tt) 

Bankzaken (tt) 

Kindtaken (tt) 

Wassen/koken (p) 

Schoonmaken (p) 

Bankzaken (p) 

Kindtaken (p) 

6 

2 

 

12 

12 

12 

12 

12 

 

8 

4 

2 

5 

8 

4 

2 

5 

.66; .78 

.65; .57 

 

.78; .81 

.81; .79 

.69; .60 

.60; .67 

.74; .75 

 

.74; .60 

.81; .84 

.76; .81 

.50; .47 

.80; .58 

.79; .72 

.68; .66 

.64; .69 

2.58 (.66) 

3.81(1.13) 

 

2.10 (.47) 

3.35 (.51) 

3.25 (.47) 

4.61 (.35) 

3.71 (.41) 

 

3.59 (.59) 

4.11 (.95) 

2.38 (1.31) 

3.27 (.39) 

3.32 (.55) 

3.62 (.73) 

3.06 (.83) 

2.08 (.50) 

2.68 (.76) 

3.72 (1.04) 

 

2.43(.53) 

3.45 (.48) 

3.20 (.41) 

3.86 (.37) 

3.81 (.42) 

 

2,44 (.56) 

.88 (1.44) 

3.57 (1.27) 

2.73 (.40) 

3.08 (.38) 

3.61 (.68) 

3.55 (1.08) 

1.77 (.43) 

-.1.40 

.24 

 

-4.22** 

-1.53 

.58 

-4.97** 

-1.61 

 

9.15** 

7.11** 

-4.06** 

6.10** 

1.90 

.10 

-2.70* 

3.98** 

Wassen/ koken (ttt) 

Schoonmaken (ttt) 

16 

8 

.84; .62 

.83; .85 

3.26 (1.08) 

3.68 (.85) 

1.90 (1.12) 

2.37 (1.44) 

-6.39** 

-6.46** 

Bankzaken (ttt) 

Kindtaken (ttt) 

4 

10 

.80; .84 

.62; .67 

2.56 (1.31) 

2.29 (.59) 

3.44 (1.00) 

2.60 (.49) 

-3.75** 

-3.18* 

tt= wie van de ouders de taken uitvoert, p= hoe (on) prettig de ouders de taken vinden  

ttt= tevredenheid van ouders met taken binnen het gezin 

 

3.2 Correlaties  

Via de Pearson’s correlatiecoëfficiënt (tweezijdig) zijn er correlaties gevonden tussen de 

variabelen van coparenting, tijd- en taakverdeling binnen het gezin en persoonlijkheid 

(bijlage, tabel 3.2). Aangezien drie schalen van taak en tijdverdeling binnen het gezin 

(Wassen/ koken, Schoonmaken en Bankzaken) nauwelijks samenhangen met Persoonlijkheid 

en Coparenting, worden deze schalen niet verder besproken. 

 

3.2.1 Correlaties tussen persoonlijkheid en coparenting 

Bij vaders is er een matig, positief verband tussen Gezinsintegriteit en drie 

persoonlijkheidsdimensies namelijk: Consciëntieusheid (r=.28, p<.05), Extraversie  (r=.25, 

p<.05) en Openheid (r=.24, p<.05). Hoe consciëntieuzer de vader is hoe hoger hij scoort op 

gezinsintegriteit, hoe extraverter vader is hoe hoger hij scoort op Gezinsintegriteit en hoe 

opener vader is, hoe hoger hij scoort op Gezinsintegriteit. En er is een matig, positief verband 

bij vaders tussen Neuroticisme en Kleineren (r=.32, p<.01). Hoe neurotischer vader is hoe 

meer hij kleineert. Bij moeder is er één matig, negatief verband gevonden tussen 



 

Gezinsintegriteit en Neuroticisme (r=-.28, p<.05). Hoe neurotischer de moeder is, des te lager 

is de Gezinsintegriteit bij moeder. 

 

3.2.2 Correlaties tussen coparenting en tijd- en taakverdeling wat betreft de kindtaken 

1. Correlaties tussen coparenting en verdeling van kindtaken 

Bij vaders is er geen significant verband gevonden tussen coparenting en de verdeling van de 

kindtaken. Bij moeders hangt Conflict matig, positief samen met de verdeling van de 

kindtaken (r=.32, p<.01). Wanneer moeder aangeeft dat haar partner (vader) vaker de 

kindtaken uitvoert, is er een hogere score op Conflict. 

2. Correlaties tussen coparenting en hoe (on)prettig de ouder kindtaken vindt 

Bij vaders is er een significant matig, negatief verband tussen Gezinsintegriteit en hoe 

onprettig hij de kindtaken vindt (r=-.47, p<.01). Hoe onprettiger de vader de kindtaken vindt, 

hoe lager hij scoort op gezinsintegriteit. Bij moeders is er geen significant verband gevonden 

tussen coparenting en hoe (on)prettig zij de kindtaken vindt.  

3. Correlaties tussen coparenting en tevredenheid met kindtaken 

Bij vaders hangt Gezinsintegriteit matig, negatief samen met de tevredenheid met kindtaken 

(r=-.29, p<.05). Hoe minder tevreden de vader is met kindtaken, des te hoger is de score op 

Gezinsintegriteit. Bij moeders hangt Conflict matig, negatief samen met de tevredenheid met 

kindtaken (r=-.36, p<.01). Hoe minder tevreden moeder is met kindtaken, des te hoger scoort 

moeder op Conflict.  

 

3.2.3 Correlaties tussen persoonlijkheid en tijd- en taakverdeling wat betreft kindtaken  

 1. Correlaties tussen persoonlijkheid en de verdeling van de kindtaken 

Altruïsme van vaders hangt licht, negatief samen met de verdeling van de kindtaken (r=-.27, 

p< .05). Hoe hoger vader scoort op Altruïsme, des te vaker voert hij de kindtaken uit. Bij 

moeders zijn er geen significante correlaties gevonden. 

2. Correlaties tussen persoonlijkheid en hoe (on)prettig de ouder kindtaken vindt 

Bij vaders is er een matig, negatief verband tussen Extraversie en hoe onprettig vader de 

kindtaken vindt (r=-.34, p<.01), en een matig, positief verband tussen Neuroticisme en hoe 

onprettig vaders de kindtaken vinden (r=.36, p<0.1). Hoe extraverter vader is, des te prettiger 

vindt hij kindtaken. Hoe neurotischer vader is, hoe onprettiger hij kindtaken vindt. Bij 

moeders is er een matig, negatief verband tussen Altruïsme en hoe prettig moeder kindtaken 

vindt (r= -.29, p<.05). Hoe hoger de score op Altruïsme, hoe prettiger moeders kindtaken 

vinden. 



 

3. Correlaties tussen persoonlijkheid en tevredenheid met kindtaken 

Voor vaders is gevonden dat: 1) Neuroticisme matig, positief samen hangt met de 

tevredenheid van de kindtaken (r=.34, p<.01). Hoe neurotischer de vader is, hoe meer 

tevreden de vader is met de kindtaken. 2) Openheid matig, negatief samen hangt met de 

tevredenheid met kindtaken van vaders (r=-.29, p<.05). Hoe hoger de score op Openheid bij 

vaders, des te minder tevreden zijn vaders met kindtaken. 3) Dit geldt ook voor 

Consciëntieusheid en de tevredenheid met kindtaken (r=-.24, p<.05). Hoe consciëntieuzer de 

vader is, des te minder tevreden hij is over de kindtaken. Bij moeders zijn er geen significante 

verbanden gevonden tussen persoonlijkheid en tevredenheid met kindtaken. 

 

3.3 Voorspelling van Coparenting 

Middels stapsgewijze multiple regressie is er nagegaan of de drie coparenting dimensies 

voorspeld kunnen worden door persoonlijkheid (bijlage, tabel 3.3.1), tijd- en taakverdeling, 

hoe (on)prettig de ouders deze taken vinden (bijlage, tabel 3.3.2), en de tevredenheid met 

taken binnen het gezin (bijlage, tabel 3.3.3).Drie modellen blijken significant te zijn voor 

vaders, en één model voor moeders. Hoewel Neuroticisme bij vaders een significante 

afzonderlijke voorspeller bleek voor Kleineren, en de uitvoering van de kindtaken bij moeder 

voor Conflict, bleek de verklaarde variantie in de coparentingdimensies niet de drempel van 

significantie te overschrijden.  

  Bij vaders is Gezinsintegriteit te voorspellen zowel aan de hand van persoonlijkheid, 

als door mate van (on)prettigheid van de taken en door tevredenheid met taken. 

Persoonlijkheid verklaart 15 % van de variantie in Gezinsintegriteit. De belangrijkste 

voorspeller voor Gezinsintegriteit is Openheid (β=.23, p<.05). Hoe opener vader is, des te 

meer Gezinsintegriteit hij rapporteert. De mate van (on)prettigheid van de taken verklaart 27 

% van de variantie in Gezinsintegriteit. De belangrijkste voorspeller is de mate van 

(on)prettigheid van de kindtaken (β=-.50, p<.05). Hoe onprettiger vader kindtaken vindt, des 

te meer Gezinsintegriteit hij rapporteert. Tenslotte verklaart tevredenheid met taken 15 % van 

de variantie in Gezinsintegriteit. De twee belangrijkste voorspellers binnen dit model zijn de 

tevredenheid met kindtaken (β=-.37, p<.05), en de tevredenheid met bankzaken (β=.26, 

p<.05). Hoe ontevredener vaders zijn met kindtaken, des te meer Gezinsintegriteit zij 

rapporteren. Hoe meer tevreden vaders zijn met bankzaken, des te meer Gezinsintegriteit zij 

rapporteren. 

Bij moeders is Conflict te voorspellen door tevredenheid met taken. Tevredenheid met 

taken verklaart 14 % van de variantie in Conflict. De belangrijkste voorspeller voor Conflict 



 

is de tevredenheid met kindtaken (β=-.34, p<.01). Hoe ontevredener moeders zijn met de 

kindtaken, des te meer moeder rapporteert op Conflict.  

 

3.4 De relatie tussen persoonlijkheid en coparenting gemodereerd door de tevredenheid 

met kindtaken 

Middels drie hiërarchische regressie analyses is het moderatoreffect onderzocht van 

tevredenheid met kindtaken op de relatie tussen persoonlijkheid en coparenting. Om 

multicollineariteit te voorkomen tussen hoofdeffecten en interactievariabelen, zijn de scores 

van de persoonlijkheidsdimensies en van tevredenheid met kindtaken gestandaardiseerd 

voordat de interactievariabelen zijn samengesteld. In elke analyse is de tevredenheid met 

kindtaken ingevoerd bij stap 1, de vijf persoonlijkheidsdimensies van de ouders bij stap 2, en 

de interacties tussen de persoonlijkheidsdimensies en de tevredenheid met kindtaken zijn 

ingevoerd bij stap 3 (bijlage, tabel 3.4.1). Vanwege het grote aantal voorspellers voor de 

kleine groep respondenten, is er gekozen voor een spaarzaam model waarbij alleen de twee 

interactievariabelen met de hoogste bèta-waarden opgenomen zijn (bijlage, tabel 3.4.2). De 

drie significante interacties zijn bestudeerd door visuele weergave van hoge en lage waarden 

voor tevredenheid met kindtaken en de persoonlijkheidsdimensies. Tevredenheid met 

kindtaken modereert de relatie tussen Consciëntieusheid en Kleineren bij vaders (figuur 3.1), 

bij moeders modereert tevredenheid met kindtaken de relatie tussen Altruïsme en Conflict 

(figuur 3.2) en de relatie tussen Openheid en Conflict (figuur 3.3). 

Bij vaders verklaren de interactievariabelen ‘Neuroticisme en tevredenheid met 

kindtaken’ en ‘Consciëntieusheid en tevreden met kindtaken’ samen 9 % van de variantie in 

Kleineren. Belangrijke significante voorspellers voor Kleineren bij vaders zijn neuroticisme 

(β=.31, p<.01) en de interactie tussen consciëntieusheid en tevredenheid met kindtaken 

(β=.27, p<.05). Figuur 4.1 laat zien dat vaders die weinig tevreden zijn met kindtaken, 

ongeacht de mate van consciëntieusheid, weinig Kleineren. Daarentegen tonen vaders met een 

hoge tevredenheid met kindtaken, alleen weinig kleinerend gedrag als ze weinig consciëntieus 

zijn, terwijl vaders die zeer consciëntieus zijn veel kleinerend gedrag vertonen. 

Hoewel bij moeders de interactievariabelen ‘Openheid en tevredenheid met 

Kindtaken’ en ‘Consciëntieusheid en tevredenheid met kindtaken’ afzonderlijk niet 

significant zijn, overschrijden ze samengevoegd wel de drempel van significantie en verklaren 

ze 9 % van de variantie voor Gezinsintegriteit bij moeders. Tevredenheid met kindtaken 

verklaart 14 % van de variantie in Conflict bij moeders. De interactievariabelen ‘Openheid en 

tevredenheid met kindtaken’ en ‘Altruïsme en tevredenheid met kindtaken’ verklaren samen 



 

10 % van de verklaarde variantie in Gezinsintegriteit bij moeders. Belangrijke significante 

voorspellers voor Conflict bij moeders zijn: de tevredenheid van de kindtaken (β=.37, p<.01), 

de interactie tussen Altruïsme en tevredenheid met kindtaken (β=.27, p<.05) en de interactie 

tussen Openheid en tevredenheid met kindtaken (β=-.24, p<.05). Figuur 4.2 laat zien dat 

wanneer moeder tevreden is met kindtaken, de score op Conflict vrijwel hetzelfde blijft, 

ongeacht de mate van Altruïsme. Wanneer moeder echter ontevreden is over de kindtaken dan 

neemt de score op Conflict sterk toe wanneer moeder weinig altruïstisch is. Moeders die 

daarentegen ontevreden zijn met kindtaken, maar heel altruïstisch zijn, hebben een lage score 

op Conflict. Figuur 4.3 laat zien dat wanneer moeder tevreden is met kindtaken, de score op 

Conflict afneemt naarmate moeder opener wordt. Als moeder open is, neemt de score op 

Conflict daarentegen sterk toe wanneer ze ontevreden is met kindtaken. 
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Figuur 3.1 Interactie tussen Consciëntieusheid bij vaders en tevredenheid met kindtaken voor de voorspelling 

van Kleineren. 
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Figuur 3.2 Interactie tussen Altruïsme bij moeders en tevredenheid met kindtaken voor de voorspelling van 

Conflict. 
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Figuur 3.3 Interactie tussen Openheid bij moeders en tevredenheid met kindtaken voor de voorspelling van 

Conflict. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Discussie 

 

In deze discussie worden eerst de hypothesen besproken aan de hand van de resultaten van de 

correlaties, daarna de resultaten voor de voorspelling van coparenting, de resultaten van de 

moderatie analyse en de resultaten ten opzichte van de kindtaken. Vervolgens worden 

verklaringen besproken voor opvallende resultaten. Tot slot worden de beperkingen van het 

onderzoek toegelicht.  

 

4.1 Resultaten 

Resultaten correlaties 

De resultaten van dit onderzoek bevestigen een aantal hypothesen, opgesteld in dit onderzoek 

voor de relatie tussen persoonlijkheid en coparenting. In overeenstemming met Belsky, Crinc, 

& Woodworth (1995) en Karreman (2006) komt in dit onderzoek naar voren dat zowel een 

hoge score op Consciëntieusheid, als op Openheid en op Extraversie bij vaders, tot een hoge 

score op Gezinsintegriteit leidt. En een hoge score op Neuroticisme leidt tot meer kleinerend 

gedrag bij vaders. Bij moeders is gevonden dat hoe neurotischer de moeder is, hoe lager zij 

scoort op Gezinsintegriteit. In overeenstemming met van Egeren (2001) wordt de hypothese 

dat ontevredenheid bij één van de partners over de tijd- en taak verdeling positief is 

gerelateerd aan ondermijnende coparenting, alleen bevestigd door de resultaten bij moeders. 

Hoe ontevredener moeder is met kindtaken, des te hoger scoort moeder op Conflict. Bij 

vaders is echter gevonden dat naarmate hij de kindtaken onprettiger vindt, des te hoger hij 

scoort op Gezinsintegriteit. Een mogelijke verklaring hiervoor zou te maken kunnen hebben 

met de zelfgeconstrueerde schaal voor tevredenheid met taken, voor uitleg zie kopje 

“verklaringen opvallende resultaten”. Tot slot is gevonden dat wanneer de partner van moeder 

(vader) vaker de kindtaken uitvoert, er een hogere score is op Conflict bij moeders. Deze 

resultaten bevestigen tevens de hypothese dat de relatie tussen tijd- en taakverdeling en 

ondermijnende coparenting meer voor komt bij vrouwen dan bij mannen. 

 

Resultaten voorspelling van de coparenting dimensies 

Vervolgens is onderzocht in hoeverre zowel persoonlijkheid als tijd- en taakverdeling de drie 

coparentingdimensies voorspelt. Opvallend is dat bij moeders Conflict het best te voorspellen 

is aan de hand van tevredenheid met taken, en bij vaders is Gezinsintegriteit het best te 

voorspellen aan de hand van prettigheid van taken, persoonlijkheid en tevredenheid met 



 

taken. Samenwerking op gebied van kindtaken vraagt om afstemming tussen de partners en 

volgens moeders gaat dit gepaard met Conflict. Dit bevestigt de hypothese dat de relatie 

tussen tijd- en taakverdeling en ondermijnende coparenting meer voor komt bij vrouwen dan 

bij mannen. Echter, relatief veel van de modellen (3/4 bij vaders en 11/12 bij moeders) bleken 

geen significante voorspelling van coparentingdimensies op te leveren. En, hoewel enkele 

modellen Gezinsintegriteit en Conflict voorspellen is het percentage verklaarde variantie 

matig (14-27 %). 

 

Resultaten moderatie-effecten 

Tot slot is onderzocht of de tevredenheid met kindtaken de relatie tussen persoonlijkheid en 

coparenting modereert. Het eerste resultaat van de moeders bevestigt onze hypothese. 

Wanneer moeder tevreden is met kindtaken, blijft de score op Conflict vrijwel hetzelfde, 

ongeacht de mate van Altruïsme. Wanneer moeder echter ontevreden is met kindtaken, neemt 

de score op Conflict sterk toe wanneer moeder weinig altruïstisch is. Moeders die daarentegen 

ontevreden zijn met kindtaken maar heel altruïstisch zijn, hebben een lage score op Conflict. 

Bij het tweede interactie-effect modereert de tevredenheid met kindtaken de relatie tussen 

Openhei en Conflict. Wanneer moeder tevreden is met kindtaken, neemt de score op Conflict 

af naarmate moeder opener wordt. Als moeder open is, neemt de score op Conflict 

daarentegen sterk toe wanneer ze ontevreden is met kindtaken. Een verklaring kan zijn dat 

wanneer moeder ontevreden is met kindtaken, dan zal ze deze ontevreden meer gaan uiten 

naarmate ze opener is, waardoor er meer Conflict ontstaat.  

Bij de vaders wijkt het resultaat af van de verwachting en is het resultaat opvallend te 

noemen. Vaders die weinig tevreden zijn met kindtaken, ongeacht de mate van 

consciëntieusheid, kleineren weinig. Daarentegen tonen vaders met een hoge tevredenheid 

met kindtaken, alleen weinig kleinerend gedrag als ze weinig consciëntieus zijn, terwijl 

vaders die zeer consciëntieus zijn veel kleinerend gedrag vertonen. Voor een mogelijke 

verklaring zie kopje “verklaringen opvallende resultaten”. 

 

Resultaten ten opzichte van kindtaken 

Met betrekking tot de kindtaken zien we in dit onderzoek dat moeders meer tevreden zijn met 

kindtaken dan vaders, dit komt overeen met Grünell (2003), volgens haar willen mannen meer 

betrokken zijn bij de opvoeding en verzorging van de kinderen. Echter, bij ontevredenheid 

van moeder over kindtaken ontstaat er Conflict. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 

vrouwen hun ontevredenheid meer uiten dan mannen (Willigen, 1996). Gezinsintegriteit bij 



 

vaders en Conflict bij moeders zijn beiden te voorspellen aan de hand van tevredenheid met 

kindtaken. Zowel vaders als moeders geven aan dat er een ondersteunende coparentingrelatie 

ontstaat wanneer de moeder de kindtaken uitvoert, ondanks dat vader deze kindtaken ook 

prettig vindt. 

 

Verklaringen opvallende resultaten 

Ontevredenheid met kindtaken bij vaders leidt tot een hoge score op Gezinsintegriteit. Dit 

lijkt tegenstrijdig, maar 80 % van de vaders geeft aan dat er hoge Gezinsintegriteit is, wanneer 

de moeder de kindtaken uitvoert, ondanks dat hij ze prettig vindt (matig ontevreden). Dit ziet 

men ook terug bij de moeders, zij geven namelijk aan dat wanneer de kindtaken uitgevoerd 

worden door de vader, er een hogere score op Conflict ontstaat. Uit de resultaten blijkt dat er 

een ondersteunende coparentingrelatie ontstaat wanneer de moeder de kindtaken uitvoert, 

ondanks dat vader deze kindtaken prettig vindt.  

Bovenstaande verklaart ook de uitkomst van de moderatie analyse bij vaders. Wanneer 

vaders aangeven dat moeder de kindtaken uitvoert, en hij de kindtaken prettig vindt, ongeacht 

de mate van consciëntieusheid, verandert dit de score op Kleineren nauwelijks. Wanneer de 

vader echter aangeeft dat hij de kindtaken prettig vind en uitvoert, en zeer consciëntieus is, 

wordt de score op Kleineren hoger. Consciëntieuze personen worden gekaraktiseerd door 

eigenschappen als volharding, ambitieus, gewetensvol en betrouwbaar (Hoekstra, Ormel & de 

Fruyt, 1996). Daarnaast besteden mannen twee keer zoveel tijd aan werken buitenshuis dan 

vrouwen (Willigen, 1996;CBS, 2003) en de zorg die vaders geven aan de kinderen mag hun 

inzet op het werk niet beïnvloeden (Grünell, 2003). 

Het is mogelijk dat deze vaders zowel het betaalde werk als de kindtaken perfect 

willen uitvoeren maar daar niet genoeg tijd voor hebben, wat resulteert in een stressvolle 

situatie, waardoor de vader meer gaat kleineren.  

 

4.2 Beperkingen van het onderzoek 

Doelgroep 

In dit onderzoek zijn de respondenten echtparen in tegenstelling tot de meeste onderzoeken 

waarbij de respondenten geen relatie met elkaar hebben. Deelnemende ouders waren 

voornamelijk blank, hoogopgeleid en tweeverdieners. Er zijn geen ouders met een lage 

sociaal economische status, of klinische families opgenomen in de steekproef. Tevens zijn er 

alleen data verzameld van ouders met jonge kinderen (3 jaar). Het is voor de hand liggend dat 

er andere resultaten naar voren kunnen komen wanneer de kinderen ouder en/ of jonger zijn. 



 

Wanneer de kinderen jonger zijn dan drie jaar, zullen zij meer verzorging nodig hebben, wat 

kan resulteren in een stressvollere periode dan bij oudere kinderen. Dit vergt meer 

samenwerking en/ of afstemming van de ouders. Oudere kinderen zijn zelfstandiger en gaan 

naar school, waardoor de tijdsindeling van de ouders anders ingevuld kan worden dan 

wanneer de kinderen nog jong zijn. Daardoor kunnen de resultaten niet gegeneraliseerd 

worden. Daarnaast zijn de vragen eenmalig afgenomen bij de respondenten. Dit kan 

vertekende informatie opleveren, doordat bijvoorbeeld de ouders in een stressvolle periode 

zitten wanneer ze de vragenlijsten invullen. Daarbij kunnen alleen (tweezijdige) verbanden 

worden geconstateerd en geen oorzakelijke verbanden.  

 

Betrouwbaarheid meetinstrumenten 

De Cronbach’s Alpha voor de uitvoering van de kindtaken voor vaders is .50 en voor moeders 

.47. Gezien het beperkt aantal items voor de kindtaken, en het feit dat de Cronbach’s Alpha 

niet verbetert na het verwijderen van items, is met enige voorzichtigheid de schaal wel bij 

verdere analyses betrokken. Meerdere en andere vragen over de kindtaken in de vragenlijst 

zou de betrouwbaarheid kunnen vergroten.  

 

Zelf geconstrueerde schaal voor tevredenheid met taken 

Omdat de tevredenheid niet is opgenomen in de vragenlijst, is er een poging gedaan om de 

tevredenheid te meten door een zelf geconstrueerde schaal. Hier kan echter niet met zekerheid 

uit geconcludeerd worden dat de ouder (on)tevreden is met taken binnen het gezin. 

Tevredenheid is subjectief en kan per sekse verschillen, maar ook tussen personen. Bij verder 

onderzoek is het noodzaak om tevredenheid met taken direct op te nemen in de vragenlijst.  

 

Lacune in het onderzoek 

Volgens Mickelson, Claffey, & Williams (2006) is naast tijd- en taakverdeling  nog een 

andere factor van invloed op de tevredenheid met taken, namelijk de opvatting over de 

rolverdeling van de vader en moeder binnen het gezin. Het is dus van belang deze opvattingen 

op te nemen in vervolgonderzoek naar tevredenheid met taken binnen het gezin en 

coparenting.  

Dit onderzoek toont aan dat tevredenheid met kindtaken een belangrijke voorspeller is 

voor coparenting. Tevens modereert tevredenheid met kindtaken de relatie tussen 

Consciëntieusheid en Kleineren bij vaders, bij moeders modereert tevredenheid met kindtaken 

de relatie tussen Altruïsme en Conflict en de relatie tussen Openheid en Conflict. 
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Tabel 2.1. factorlading- matrix tijd en taakverdeling binnen het gezin. 

Item: deze taak verricht Wassen/koken Schoonmaken Bankzaken Kindtaken 

Wassen/ koken     

Eten koken .75 -.03 -.35 -.01 

Boodschappen doen .77 -.11 -.02 .15 

Kleren opruimen .40 .19 .47 .08 

De was doen .55 .15 .27 -.14 

Fornuis en aanrecht schoonmaken .61 .30 -.21 .08 

Afwassen of was in de vaatmachine doen .66 .08 .14 .08 

Beddengoed verschonen .53 .39 .37 .18 

Overhemden strijken .36 .03 .19 -.09 

Schoonmaken     

De w.c. schoonmaken .15 .83 .02 -.05 

Stofzuigen .10 .69 -.04 .03 

stoffen -.03 .76 -.07 -.09 

Douche schoonmaken .13 .80 .07 .01 

Bankzaken     

Bank-  en girozaken regelen  .08 .01 .81 -.12 

Belasting regelen .10 .06 .72 .08 

Kindtaken     

Spelen met uw kinderen .17 .03 -.09 .70 

Uw kinderen voorlezen -.04 -.06 .05 .70 

Contact onderhouden met de peuterspeelzaal .50 .26 .12 .38 

Uw kinderen naar bed brengen -.12 -.07 -.17 .65 

Uitstapjes maken met uw kinderen .18 .00 .27 .41 

Verwijderd item     

Het huis verven -.03 .23 -.49 .05 



 

 

Tabel 3.2. Correlaties tussen alle variabelen voor vaders onder de diagonaal; moeders boven de diagonaal. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.   Gezinsintegriteit    - -.27* .07 .17 .13 .06 .12 -.11 .08 .04 .15 -.28*    .18 .15 .10 .09  .01 .13  -.08  -.02  

2.   Kleineren -.09 - .14 -.20 -.16 .01 .04 .02 -.09 .13 .23 .21 -.09 -.26 .01 -.21  .08  -.16  .01  -.12 

3.   Conflict .04 .32** - .13 .16 .17 .31** .10 .18 .00 .17 -.11 .10 .04 -.16 .06  .05  .16  -.05  -.36** 

4.   Wassen/ koken (tt)     -.07  .02 -.16 - .34** -.03 . 26*    .18 .14 -.06 -.00 -.61 -.10 .26* -.07 .05 .20  .28*  -.06  -.15 

5.   Schoonmaken (tt) .13  .01  .12 .29* - -.03 .26* -.00 .62** -.01 .05 -.20 .01 .06 -.12 .07  .02  .79**  .01  -.16 

6.   Bankzaken (tt)  -.71  .16  .08  .13  -.08 - .15 .23 .03 .70** .07 -.06 .25* .07 .14 -.07  -.03  -.08  .66**  -.07 

7.   Kindtaken (tt) -.03  .05 -.13 .32**   .10 .03 - -.07 .11 .06 .33** .11 -.14 .08 -.12 -.06  .15  .28*  .10  -.74** 

8.   Wassen/ koken (op) -.20; .17 -.11 .49 .06 .09 .23* - .35** .42** .18 .01 -.18 -.17 -.24* -.17  -.52** -.25*  .23*  .00  

9.   Schoonmaken (op) .04 .15 .12 .17 .46**  -.21 .13 .54**  - .17 .21 -.23 -.04 -.09 -.16 -.08  -.21  .31**  .07  -.07 

10. Bankzaken (op) -.12 .10 -.01 .05 -.06 .64**  -.03 .24* -.06 - .06 -.03 .06 -.10 .13 -.17  -.12  -.12  .44**  -.01 

11. Kindtaken (op) -.47** .23 -.01 -.03 .09 .11 .20 .18 .13 .11 - -.08 -.23 -.02 -.29* -.22  -.10  -.11  -.00  -.24* 

12. neuroticisme -.15 .32** -.01 .08 -.06 .16 .02 .24* .21 .11 .36** - -.37** -.21 -.02 .35** -.11  -.09  .08  -.23  

13. Extraversie .25* -.07 -.06 .06 -.02 -.16 -.03 -.12 -.06 -.25* -.34** -.48** - .12 .20 .30*  .07  .17  .10  .01 

14. Openheid .24* -.04 .18 -.18 .07 .05 -.09 -.16 -.05 .10 -.05 -.11 .01 - .18 .27  -.08  -.01  -.09  .00 

15. Altruïsme  .21 -.04 .22 -.18 .00 -.06 - .27* -.28 -.23* -.15 -.23 -.20 .09 .11 - .12  .17 -.06  -.02  .06 

16. Consciëntieusheid  .28* .12 .13 .20 .08 -.09 -.02 .05 .10 -.17 -.18 -.28* .34**  -.01 .17 -  .02  .13  -.19  -.05 

17. Wassen/ koken (ttt) .05 -.01 0.10 .44** .03 .05 .11 .41** .15 .12 -.04 .07 -.10 .02 -.34 .11 - .30* .04 -.10 

18. Schoonmaken (ttt) -.05 -.00 .11 .28* .49** -.06 .05 .12 .34** -.07 .14 -.02 -.04 .03 -.33** .10 .14 - -.06 -.22 

19. Bankzaken (ttt) .14 .01 .03 .05 .00 .61** -.04 -.11 -.16 .01 .04 .13 .03 -.00 .06 -.04 -.10 -.05 - -.10 

20. Kindtaken (ttt) -.29* .11 -.05 .11 .15 .28* -.14 .26* .25 .22 .47** .34** -.29* -.04 -.12 -.24* .01 .16 .29* - 

* p < .05, ** p <.01; tt= wie van de ouders de taken uitvoert, p= hoe (on) prettig de ouders de taken vinden, ttt= tevredenheid van ouders ten opzichte van tijd en taakverdeling 

binnen het gezin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 3.3.1. De coparenting schalen Gezinsintegriteit, Kleineren en Conflict voorspeld door de 

persoonlijkheidsdimensies voor vaders en moeders afzonderlijk.      

Vaders R
2 

B SE B   β Moeders R
2 

B SE B   β 

1. gezinsintegriteit     1. gezinsintegriteit     

R
2 

.18*    R
2
 .10     

Constant  1.71 1.15  Constant  5.37 0.98  

neuroticisme  0.06 0.15 .05 neuroticisme  -.23 0.12 -.26 

Extraversie  0.20 0.14 .19 Extraversie  0.07 0.13 .07 

Openheid  0.27 0.13 .23* Openheid  0.01 0.15 .08 

Altruïsme  0.22 0.18 .14 Altruïsme  0.09 0.16 .07 

Consciëntieusheid  0.28 0.26 .21 Consciëntieusheid  -0.05 0.15 -.05 

2. Kleineren     2. Kleineren     

R
2 

.15    R
2
 .11     

Constant  -0.12 1.43  Constant  3.70 1.50  

Neuroticisme  0.57 0.19 .40* Neuroticisme  0.17 0.19 .13 

Extraversie  0.07 0.18 .05 Extraversie  0.01 0.20 .01 

Openheid  0.01 0.16 .01 Openheid  -0.38 0.22 -.21  

Altruïsme  -0.01 0.01 -.00 Altruïsme  0.14 0.24 .07 

Consciëntieusheid  0.34 0.20 .21 Consciëntieusheid  -0.21 0.22 -.21 

3. Conflict     3. Conflict     

R
2 

.10    R
2
 .05    

Constant  -.54 2.52  Constant  4.77 2.19  

Neuroticisme  0.08 0.34 .03 Neuroticisme  -0.13 0.27 -.06 

Extraversie  -0.24 0.31 -.11 Extraversie  0.23 0.30 .11 

Openheid  0.39 0.29 .16 Openheid  0.10 0.33 .04 

Altruïsme  0.63 0.39 .20 Altruïsme  -0.53 0.36 -.19 

Consciëntieusheid  0.39 0.35 .14 Consciëntieusheid  0.05 0.33 .02 

* p= <.05, ** p= <.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 3.3.2. De coparenting schalen Gezinsintegriteit, Kleineren en Conflict voorspeld door de taakverdeling 

binnen het gezin en de mate van prettigheid van de taken binnen het gezin voor vaders en moeders afzonderlijk. 

Vaders R
2 

B SE B   β moeders R
2 

B SE B   β 

1. Gezinsintegriteit     1. Gezinsintegriteit     

R
2 

.30    R
2 

.04    

Constant  5.26 .63  Constant  4.94 0.44  

Wassen/koken (tt)  -.10 .13 -.11 Wassen/koken (tt)  0.11 0.11 .13 

Schoonmaken (tt)  .09 .07 .16 Schoonmaken (tt)  0.02 0.04 .07 

Bankzaken (tt)  .01 .05 .02 Bankzaken (tt)  0.00 0.05 .00 

Kindtaken (tt)  -.02 .18 -.02 Kindtaken (tt)  0.08 0.16 .07 

2. Kleineren     2. Kleineren     

R
2 

.03    R
2
 .06    

Constant (tt)  2.15 .77  Constant  2.90 0.69  

Wassen/koken (tt)  -.03 .16 -.02 Wassen/koken (tt)  -0.26 0.16 -.19 

Schoonmaken (tt)  .02 .09 .03 Schoonmaken (tt)  -0.07 0.07 -.13 

Bankzaken (tt)  .09 .06 .17 Bankzaken (tt)  -0.01 0.07 .12 

Kindtaken (tt)  .07 .22 .04 Kindtaken (tt)  0.24 0.25 .12 

3. Conflict     3. Conflict     

R
2 

.07    R
2
 .12    

Constant (tt)  4.85 1.28  Constant  1.20 0.92  

Wassen/koken (tt)  -.38 .26 -.20 Wassen/koken (tt)  0.06 0.23 .03 

Schoonmaken (tt)  .23 .15 .19 Schoonmaken (tt)  0.06 0.09 .08 

Bankzaken (tt)  .10 .10 .11 Bankzaken (tt)  0.11 0.10 .13 

Kindtaken (tt)  -.26 .36 -.09 Kindtaken (tt)  0.66 0.33 .25* 

1. Gezinsintegriteit     1. Gezinsintegriteit     

R
2 

.27**    R
2
 .06    

Constant  6.36 0.42  Constant  5.92 .50  

Wassen/koken (p)  -.25 .13 -.25 Wassen/koken (p)  -.21 .17 -.17 

Schoonmaken (p)  .18 .20 .15 Schoonmaken (p)  .11 .09 .16 

Bankzaken (p)  -.00 .07 -.00 Bankzaken (p)  .06 .06 .12 

Kindtaken (p)  -.50 .12 -.50** Kindtaken (p)  -.20 .15 -.18 

2. Kleineren     2. Kleineren     

R
2 

.08    R
2
 .09    

Constant (p)  1.32 0.58  Constant  2.47 .78  

Wassen/koken (p)  .07 .18 .06 Wassen/koken (p)  -.09 .27 -.05 

Schoonmaken (p)  .08 .13 .09 Schoonmaken (p)  -.17 .14 -.15 

Bankzaken (p)  .06 .10 .07 Bankzaken (p)  .08 .09 .11 

Kindtaken (p)  .26 .16 .20 Kindtaken (p)  .46 .23 .25 

3. Conflict     3. Conflict     

R
2 

.06    R
2
 .05    

Constant (p)  3.81 1.00  Constant  2.26 1.09  

Wassen/koken (p)  -.58 .31 -.29 Wassen/koken(op)  .07 .38 .03 

Schoonmaken (p)  .44 .23 .28 Schoonmaken(op)  .23 .20 .15 

Bankzaken (p)  .11 .17 .08 Bankzaken (p)  -.06 .13 -.07 

Kindtaken (p)  -.01 .28 -.01 Kindtaken (p)  .36 .32 .14 

*p=<.05, **p=<.01; tt= wie van de ouders de taken uitvoert, p= hoe (on) prettig de ouders de taken vinden 



 

 

Tabel 3.3.3. De coparenting schalen Gezinsintegriteit, Kleineren en Conflict voorspeld door de tevredenheid met 

kindtaken voor vaders en moeders afzonderlijk. 

Vaders R
2
 B SE B β Moeders R

2
 B SE B β 

1. Gezinsintegriteit     1. Gezinsintegriteit     

R2 .15*    R2 .02    

Constant  5.52 .38  Constant  5.53 .42  

Wassen/koken (tttt)  .04 .06 .09 Wassen/koken (ttt)  -.01 .05 -.03 

Schoonmaken (tttt)  .01 .07 .02 Schoonmaken (tttt)  .05 .04 .13 

Bankzaken (tttt)  .11 .05 .26* Bankzaken (tttt)  -.04 .06 -.07 

Kindtaken (tttt)  -.34 .11 -.37** Kindtaken (tttt)  .00 .12 .00 

2. Kleineren     2. Kleineren     

R2 .01    R2 .07    

Constant (tttt)  2.40 .50  Constant  3.47 .65  

Wassen/koken (tttt)  -.01 .08 -.01 Wassen/koken (ttt)  .09 .08 .13 

Schoonmaken (ttt)  -.02 .10 -.02 Schoonmaken (ttt)  -.12 .07 -.23 

Bankzaken (ttt)  -.02 .07 -.03 Bankzaken (ttt)  -.01 .09 -.02 

Kindtaken (ttt)  .14 .15 .12 Kindtaken (ttt)  -.24 .19 -.16 

3. Conflict     3. Conflict     

R2 .03    R2 .14*    

Constant (ttt)  3.77 .84  Constant  5.62 .86  

Wassen/koken (ttt)  -.11 .13 -.11 Wassen/koken (ttt)  -.01 .11 -.01 

Schoonmaken (ttt)  .18 .16 .14 Schoonmaken (ttt)  .07 .09 .09 

Bankzaken (ttt)  .04 .11 .05 Bankzaken (ttt)  -.05 .12 -.05 

Kindtaken (ttt)  -.15 .25 -.08 Kindtaken (ttt)  -.72 .25 -.34** 

*p=<.05, **p=<.01; ttt= tevredenheid van ouders ten opzichte van tijd en taakverdeling binnen het gezin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 3.4.1. Bijdrage (bèta-waarden) van persoonlijkheid,  tevredenheid over de verdeling van de Kindtaken, en 

de interacties tussen persoonlijkheid en de tevredenheid met kindtaken aan coparenting.  

  Gezinsintegriteit (β) Kleineren (β) Conflict (β) 

Step  vaders moeders vaders moeders vaders moeders 

1. Kindtaken (ttt) -.29* -.02 .11 -.15 -.05 -.37** 

 ∆ R
2 
 .08* .00 .01 .02 .00 .14* 

2. Kindtaken (ttt) -.21 -.09 .05 -.14 -.03 -.41** 

 Persoonlijkheid       

   Neuroticisme    .10 -.28* .39** .08 .04 -.19 

   Extraversie .16 .06 .06 -.00 -.11 .07 

   Openheid .23* .08 .01 -.22 .16 .02 

   Altruïsme .13 .08 .00 .08 .20 -.15 

   Consciëntieusheid .19 -.06 .22 -.14 .14 -.04 

 ∆ R
2
 .14 .11 .14 .10 .01 .07 

3.  Kindtaken (ttt) -.24 -.06 .15 -.12 -.01 -.39** 

 Persoonlijkheidskenmerken       

   Neuroticisme -.12 -.25 .36* .08 .06 -.17 

   Extraversie .19 .04 .05 -.08 -.08 .04 

   Openheid .22 .05 .03 -.16 .16 .05 

   Altruïsme .10 .04 .06 .09 .15 -.07 

   Consciëntieusheid .17 -.07 .13 -.10 .15 -.06 

 Interacties       

   Neuroticisme x K (ttt) .13 -.15 -.16 -.20 .12 -.10 

   Extraversie x K (ttt) .14 -.12 -.16 .20 .24 .03 

   Openheid x K (ttt) .11 -.19 .22 -.06 .14 -.24 

   Altruïsme x K (ttt) -.13 -.05 .02 -.04 -.11 .27* 

   Consciëntieusheid x K (ttt) .04 -.19 .27* -.08 -.07 -.07 

 ∆ R
2
 .03 .11 .13 .08 .06 .10 

 R
2
 .25 .22 .28* .20 .16 .30* 

*p=<.05, **p=<.01; K (ttt)= tevredenheid met kindtaken 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 3.4.2. Bijdrage (bèta-waarden) van persoonlijkheid, tevredenheid over de verdeling van de Kindtaken, en 

de interacties tussen persoonlijkheid en de tevredenheid met kindtaken aan coparenting.  

  Gezinsintegriteit (β) Kleineren (β) Conflict (β) 

Step  vaders moeders vaders moeders vaders moeders 

1. Kindtaken (ttt) -.29* -.02 .11 -.15 -.05 -.37** 

 ∆ R
2 
 .08* .00 .01 .02 .00 .14* 

2. Kindtaken (ttt) -.21 -.09 .05 -.14 -.03 -.41** 

 Persoonlijkheid       

   Neuroticisme    .10 -.28* .39** .08 .04 -.19 

   Extraversie .16 .06 .06 -.00 -.11 .07 

   Openheid .23* .08 .01 -.22 .16 .02 

   Altruïsme .13 .08 .00 .08 .20 -.15 

   Consciëntieusheid .19 -.06 .22 -.14 .14 -.04 

 ∆ R
2
 .14 .11 .14 .10 .01 .07 

3.  Kindtaken (ttt) -.24 -.06 .15 -.12 -.01 -.39** 

 Persoonlijkheidskenmerken       

   Neuroticisme -.12 -.25 .36* .08 .06 -.17 

   Extraversie .19 .04 .05 -.08 -.08 .04 

   Openheid .22 .05 .03 -.16 .16 .05 

   Altruïsme .10 .04 .06 .09 .15 -.07 

   Consciëntieusheid .17 -.07 .13 -.10 .15 -.06 

 Interacties       

   Neuroticisme x K (ttt) .13  -.07 -.16   

   Extraversie x K (ttt) .15   .16 .12  

   Openheid x K (ttt)  -.20   .16 -.24* 

   Altruïsme x K (ttt)      .27* 

   Consciëntieusheid x K (ttt) .07 -.17 .31**    

 ∆ R
2
 .01 .09* .09* .06 .04 .10* 

 R
2
 .23 .19 .24* .19 .14 .30* 

*p=<.05, **p=<.01; K (ttt)= tevredenheid met kindtaken 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


