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Relatie vaderbetrokkenheid met ontwikkelingsaspecten kind 

Abstract 

Fatherhood and father involvement is an emerging subject of research, as fathers spend a 

growing amount of time with their children. Despite that, the vast majority of conducted 

research is about mothers and their influence on child development. This research is aimed at 

father involvement and its effect on various components of child development, namely the 

social-emotional development, problem-solving, and language development, and whether this 

relationship differs between boys and girls. The research method consisted of the Ages and 

Stages Questionaire that is completed by fathers and mothers and analysed by using ANOVA.  

Results showed that there is no relation between involvement of the father and better 

developmental outcomes in children. Although fathers reported better problem solving 

abilities for girls than boys, sex of the child did not significantly moderate the association 

between father involvement and child development. Contrary to expectations, no relation 

between father involvement and child development was found. Research in literature shows 

that it is not only about the amount of time spent between father and child, but also about the 

way the father is involved. Therefore, in the end of this research recommendations are done to 

always take into account the quantitative and qualitative aspects of father involvement when 

looking at the influence on the child’s development. 

 

Keywords: Father involvement, social-emotional development, problem solving, language, 

child 
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De rol van vaderschap in de ontwikkeling van kinderen 

Jarenlang was er een traditionele rolverdeling onder ouders: de moeder was de 

verzorger van de kinderen en de vader was enkel de kostwinnaar (Nieri, 2017). Dit kwam 

onder andere door het idee van de psychologen Sigmund Freud en John Bowlby dat de vader 

geen substantiële invloed had op kinderen en de moeder de meest belangrijke persoon was in 

het leven van kinderen (Parke, 1996). Zij stelden dat moeders betere opvoeders waren en 

gaven vaders daardoor geen aandacht in onderzoeken naar de ontwikkeling van kinderen 

(Liebman & Abell, 2000). Pas in de jaren ‘70 werden vaders beschreven als de ‘vergeten 

bijdragers aan de ontwikkeling van kinderen’ (Lamb, 1975). De laatste decennia zijn vaders 

steeds meer tijd door gaan brengen met hun kinderen (Psychogiou et al., 2018; Dimatis et al., 

2018). Sindsdien is er steeds meer onderzoek gedaan naar de rol van vaders binnen gezinnen 

(Lamb & Lewis, 2003; Goeke-Morey & Cummings, 2007). In tegenstelling tot moeders, 

wordt de grotere betrokkenheid van vaders in de opvoeding voornamelijk gezien als een 

bewuste keuze, vooral als het kind nog jong is (Brown, McBride, Bost, & Shin, 2011). 

Moeders maken sneller de keuze om parttime te gaan werken of helemaal te stoppen met 

werken dan vaders, waardoor zij meer opvoedtaken op zich nemen (Raley, Bianchi, & Wang, 

2012).  

Vaderbetrokkenheid 

Volgens de Emancipatiemonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het 

Sociaal Cultureel Planbureau (2018) nemen moeders nog steeds vaker de zorg voor het kind 

op zich. Desondanks wordt er een verschuiving gezien in het aandeel van de vader in de 

verzorging en opvoeding van hun kind; dit wordt steeds groter. Waar in 1990 nog 24% van de 

mannen een aandeel hadden in de opvoeding van hun kind(eren), is dat in 2016 gegroeid naar 

34,1%. Daarnaast neemt de overtuiging dat vrouwen beter voor kinderen kunnen zorgen af. 

Waar in 2012 nog ruim de helft van de mannen dacht dat een vrouw beter geschikt is om 

kleine kinderen op te voeden, is dat in 2018 gedaald naar vier op de tien mannen. Ook worden 

de verschillen in tijdsverdeling van werk ten opzichte van zorg en huishouden tussen mannen 

en vrouwen kleiner. Waar veertig procent van mannen en vrouwen die een kind hebben onder 

de 18 jaar in Nederland het liefst de zorg voor het kind gelijk willen verdelen, is het in 

werkelijkheid zo dat slechts twaalf procent van de mannen en vrouwen daadwerkelijk een 

gelijke verdeling van werk en zorg voor het kind realiseren.  

De relatie tussen vaderbetrokkenheid en de ontwikkeling van het kind 

Lamb en Lewis (2010) geven aan dat vaders een unieke rol hebben in de ontwikkeling 

van hun kind. Hierbij spelen verschillende factoren mee, zoals de reactie die vaders hebben op 
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het vaderschap zelf en hoeveel tijd er doorgebracht wordt met het kind. Verder blijkt dat de 

betrokkenheid van de vader van essentieel belang is in de ontwikkeling van het kind, met 

zowel positieve als negatieve uitkomsten (Burn et al., 2018). Positieve vader-kind interacties 

zijn beschermende factoren voor kinderen, met positieve effecten op de ontwikkeling van het 

kind (Barker, Iles, & Ramchandani, 2017). Een review van 24 studies naar de relatie tussen 

vaderbetrokkenheid en de ontwikkeling van kinderen heeft aangetoond dat een hoger level 

van vaderbetrokkenheid, een actieve en regelmatige betrokkenheid met het kind, zorgt voor 

een positieve ontwikkeling van kinderen (Sarkadi, Kristiansson, Oberklaid, & Bremberg, 

2007). Het vermindert gedragsproblematiek en zorgt voor een verbetering van de cognitieve 

ontwikkeling bij jongens. Daarnaast blijkt dat vaders die niet fysiek aanwezig zijn of inwonen 

bij het kind, maar wel op een informele manier contact hebben met hun kind, bijdragen aan 

minder externaliserend probleemgedrag (Bai, Fuller, & Leon, 2016). Meer onderzoek naar de 

manier waarop vaderbetrokkenheid van invloed is op de verschillende ontwikkelingsaspecten 

van kinderen is nodig om vaders op een goede manier te kunnen ondersteunen in hun rol als 

opvoeders. Binnen dit onderzoek wordt er gekeken naar de relatie tussen vaderbetrokkenheid 

en de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Kinderen maken op jonge 

leeftijd grote sprongen in onder andere de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling 

(Sun, Liu, Chen, Rao, & Liu, 2016; Goswami, 2001). 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

De sociaal-emotionele ontwikkeling is een construct dat staat voor meerdere aspecten 

van sociale en emotionele groei bij een kind (Matte-Gagné, Harvey, Stack, & Serbin, 2015). 

Een aspect hiervan is de sociale competentie, wat staat voor de interactie met anderen. Hierbij 

is het vooral van belang om peerrelaties te ontwikkelen. Dit is van belang voor een gezonde 

mentale gesteldheid in de toekomst van het kind (Van den Heuvel, Johannes, Henrichs, & 

Van den Bergh, 2015). Daarnaast is de sociale competentie belangrijk voor schoolprestaties 

en voor het algehele welzijn van het kind in het latere leven (Sun et al., 2016). Ook wordt er 

benoemd dat een kind wat zich veilig voelt, een grotere kans heeft om sociaal competent te 

worden dan als het kind zich niet veilig voelt. Tot slot is de kans op internaliserend en 

externaliserend probleemgedrag dan kleiner (Dumont & Paquette, 2013). 

De relatie tussen vaderbetrokkenheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het 

kind is nauwelijks onderzocht. Er wordt gesteld dat vaders een unieke rol hebben in de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, maar meer onderzoek moet uitwijzen wat deze 

rol inhoudt (McAlwain, Halberstadt, & Volling, 2007). Wel wordt er een onderscheid 

gemaakt in de rol van de vader en de moeder. De vader heeft een unieke aanvullende rol ten 
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opzichte van de moeder (Cabrera, Shannon, & Tamis-LeMonda, 2007). Verder wordt er 

gesteld dat de invloed van de vader op de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind 

indirect is (Kim & Kim, 2017). Zo zouden vaders met een hoger inkomen invloed hebben op 

de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door de invloed die zij hebben op 

opvoedstress en depressie van de moeder. Daarnaast zou vaderlijke warmte zorgen voor een 

betere sociaal-emotionele ontwikkeling bij jongens en wordt dit bij jongens niet beïnvloed 

door vaderlijke controle of discipline (Baker, 2017).  

Cognitieve ontwikkeling 

De cognitieve ontwikkeling bestaat uit vier fasen, passend bij de leeftijd van het kind 

(Leroux et al., 2009). Deze fasen volgen elkaar op, waarbij het tempo van de ontwikkeling bij 

elk individu kan verschillen (Boom, 2004). De fasen waar kinderen van 0 tot 4 jaar zich in 

bevinden, zijn de sensomotorische en preoperatonele fase (Goswami, 2001). Deze fasen 

richten zich onder andere op de interactie met de wereld, het oplossen van de eigen problemen 

en het besef dat de mens egocentrisch is en er voor zichzelf gedacht dient te worden. De 

ontwikkeling van cognitieve structuren is een actief en lopend proces, men blijft leren (Hinde 

& Perry, 2007). Onder de cognitieve ontwikkeling vallen onder andere de volgende 

cognitieve functies: geheugen, taal, redenering, gewaarwording en probleemoplossend 

vermogen (Barrouillet, 2015). Er zal gekeken worden naar de relatie tussen de volgende 

aspecten van de cognitieve ontwikkeling in relatie tot vaderbetrokkenheid: het 

probleemoplossend vermogen en de taalontwikkeling van kinderen. 

Ook naar de relatie tussen vaderbetrokkenheid en de cognitieve ontwikkeling van 

kinderen is weinig onderzoek gedaan. Wat wel bekend is, is het volgende. Bij de 

aanwezigheid van een vader, wordt het kind blootgesteld aan meerdere ouderlijke figuren, wat 

zorgt voor meer variatie in de stimuli waar het kind aan blootgesteld wordt (Baxter, Cano, & 

Perales, 2019; Barreto, De Miguel, Ibarluzea, Andiarena, & Arranz, 2017). Dit is op zijn beurt 

goed voor de cognitieve ontwikkeling van het kind; ouder-kind interacties zorgen voor het 

ontwikkelen van cognitieve vaardigheden. Daarnaast blijkt dat meer vader-kind tijd 

gerelateerd is aan hogere cognitieve ontwikkelingsuitkomsten bij kinderen (Baxter et al., 

2019). Over de relatie tussen vaderbetrokkenheid en het probleemoplossend vermogen van 

kinderen is weinig bekend. Een studie naar problemen oplossen laat zien dat vaders en 

moeders verschillen weinig als het gaat om het instrueren van een cognitieve taak en ook in 

de manier waarop zij problemen oplossen, werd geen verschil gevonden (Gauvain, Fagot, 

Leve, & Kavanagh, 2002). Verder is er een relatie tussen vaderbetrokkenheid en 

taalontwikkeling bij kinderen door de manier waarop vaders betrokken zijn bij literaire 
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activiteiten, zoals voorlezen (Varghese & Wachen, 2016; Morgan, Nutbrown, & Hannon, 

2009). Uit onderzoek blijkt dat het opleidingsniveau, inkomensniveau en de verblijfsstatus 

van een vader indirect van invloed zijn op de taalontwikkeling van kinderen. Verder zou 

vaderlijke warmte zorgen voor een betere cognitieve ontwikkeling bij jongens en wordt dit bij 

jongens niet beïnvloed door vaderlijke controle of discipline (Baker, 2017). 

Verschillen tussen jongens en meisjes 

Wat betreft verschillen tussen de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van 

jongens en meisjes in relatie tot vaderbetrokkenheid, is hier weinig tot geen onderzoek naar 

gedaan. Hierdoor is er gekeken naar het verschil tussen jongens en meisjes bij 

vaderbetrokkenheid in relatie tot externaliserend en internaliserend probleemgedrag. 

Onderzoek laat zien dat de aanwezigheid van een vader in een gezin kan zorgen voor een 

lager niveau van probleemgedrag bij zonen (Gryczkowski, Jordan, & Mercer, 2010). De 

afwezigheid van een vader kan daarentegen zorgen voor externaliserend probleemgedrag bij 

jongens. Meisjes ontwikkelen meer internaliserend probleemgedrag bij de afwezigheid van de 

vader (Paquette, Coyl-Shepherd, & Newland, 2013). Ander onderzoek stelt dat de 

afwezigheid van een vader de oorzaak is van het ontstaan van probleemgedrag en dat er geen 

verschil is gevonden bij zonen en dochters (Flouri, Narayanan, & Midouhad, 2015). 

Probleemstelling 

Doordat vaders pas sinds de jaren ’70 onder de aandacht zijn gekomen bij 

onderzoekers als medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen, is hier nog maar 

weinig over bekend de invloed van vaders op de ontwikkeling van hun kind. Veel onderzoek 

naar de ontwikkeling van kinderen gaat vooral over opvoeding door moeders. In deze thesis 

wordt daarom onderzocht wat de relatie van vaderschap is met verschillende aspecten van de 

ontwikkeling van jonge kinderen en of de invloed van vaderschap verschillend is voor 

jongens en meisjes. De volgende ontwikkelingsaspecten van jonge kinderen worden hierbij 

onderzocht: de sociaal-emotionele ontwikkeling, het probleemoplossend vermogen en de 

taalontwikkeling. Hierbij wordt er in het bijzonder gekeken naar de bijdrage van de vader in 

de opvoeding, vergeleken met dat van de moeder. Verwacht wordt dat er een positieve relatie 

is tussen vaderbetrokkenheid en de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar. Daarnaast 

wordt er uit de literatuur niet duidelijk of er daadwerkelijk verschillen zijn tussen jongens en 

meisjes op probleemgedrag. Hierdoor wordt er als tweede hypothese gesteld dat er geen 

verschillen zullen zijn tussen jongens en meisjes in de leeftijd van 0 tot 4 jaar bij de sociaal-

emotionele ontwikkeling, probleemoplossend vermogen en taalontwikkeling.  
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Methoden 

Participanten 

De steekproef van dit onderzoek bestond uit 230 vaders en moeders met hun kinderen. 

De leeftijd van de vaders varieerde van 24 tot 54 jaar (M=36.10, SD=5.16) en het grootste 

deel van de vaders was van Nederlandse afkomst (90%). Van de vaders had het grootste deel 

(41%) een HBO achtergrond of een HAVO, VWO of MBO achtergrond (35%). Een klein 

deel (14%) had een universitaire achtergrond, en het overige gedeelte van de vaders (9%) was 

lager geschoold dan de genoemde categorieën. Het overgrote deel van de vaders had werk 

(95%), en de meesten van hen (46%) hadden een voltijdbaan (M=37.49, SD=8.62). Alle 

participanten waren getrouwd of samenwonend. De leeftijd van de kinderen in de steekproef 

varieerde van 5 maanden tot 48 maanden (M=23.14, SD=11.79). De steekproef bestond uit 

iets meer meisjes (53%) dan jongens (47%). 

Procedure  

De participanten zijn geworven via kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en het 

netwerk van studenten Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. De ouders 

ontvingen een informatiebrief waarin het doel van het onderzoek werd beschreven. Daarnaast 

werd uitgelegd dat er vertrouwelijk werd omgegaan met de verkregen data, de gegevens 

anoniem verwerkt werden en de ouders konden stoppen met het onderzoek wanneer zij dat 

wilden. Participanten konden deelnemen aan het onderzoek door de antwoordstrook in te 

vullen die onderaan de brief stond en deze terug te sturen in de antwoordenvelop. Vervolgens 

werden er vragenlijsten opgestuurd naar de ouders, met het verzoek deze apart van elkaar in te 

vullen en terug te sturen naar de onderzoekers. De vragenlijsten waren afgestemd op de 

leeftijd van hun kind. Belangrijk om te noemen is dat dit onderzoek met name uit eigenbelang 

van de onderzoekers uitgevoerd is. Daarmee kon dit onderzoek gezien worden als een 

belasting voor de onderzoekspopulatie. Er is echter nauwkeurig en verantwoord met de 

toevertrouwde gegevens omgegaan.   

Meetinstrumenten 

 Vaderbetrokkenheid 

De betrokkenheid van de vader is gemeten door te vragen naar het aandeel van de 

vader in de opvoeding. Het betreft 1 item over wie het grootste aandeel in de opvoeding heeft, 

met daarbij vier antwoordmogelijkheden: de vader, de moeder, beide evenveel of anders. 

Voor dit item heeft de moeder aangegeven welke situatie het meest van toepassing is op het 

gezin.  
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Sociaal-emotionele ontwikkeling  

De sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind is gemeten met de ‘Ages and Stages 

Questionnaire: Social-Emotional’ (ASQ-SE; Squires & Bricker, 2009). Met deze vragenlijst 

kan er gemeten worden of een kind sociaal-emotionele problemen heeft. Er zijn verschillende 

versies van deze vragenlijst gebruikt die afgestemd waren op de leeftijd van het kind. Deze 

vragenlijst bestaat uit 26 items. Voorbeelden van de vragen die gesteld worden, zijn ‘Lacht of 

glimlacht uw kind als u met haar speelt?’ of ‘Als uw kind overstuur is, kan hij dan binnen 15 

minuten kalmeren?’. Hierbij konden vaders 0 invullen als het gedrag meestal voorkomt, 5 

invullen als het gedrag soms voorkomt en 10 invullen als het gedrag zelden of nooit 

voorkomt. Van de ingevulde vragenlijsten zijn somscores berekend. De minimum score van 

de totale vragenlijst is 0 en de maximum score is 260. Een hogere somscore is indicatief voor 

meer sociaal-emotionele problemen bij het kind. 

In Nederland is de ASQ-SE vragenlijst alleen nog voor onderzoeksdoeleinden 

gebruikt, waarbij de vragenlijst goed beoordeeld is qua validiteit (Hermanns, Öry, & 

Schrijvers, 2005). Daarbij is er een redelijke tot goede interne consistentie aangetoond door 

Amerikaans onderzoek (Carter, Briggs-Gowan, & Ornstein-Davis, 2004). Echter, de 

Cronbach’s alpha van de ASQ-SE vragenlijst is boven de .70 voor oudere kinderen en lager 

voor jongere kinderen (Bian, Xie, Squires, & Chen, 2017). Voor jongere kinderen is de 

vragenlijst minder betrouwbaar voor het vaststellen van sociaal-emotionele problemen. 

Probleemoplossend vermogen en taalontwikkeling 

Om het probleemoplossend vermogen en de taalontwikkeling van kinderen te meten, 

is er gebruik gemaakt van de Ages and Stages Questionnaire (ASQ; Squires & Bricker, 2009). 

Voor dit onderzoek zijn de subschalen ‘Problemen oplossen’ en ‘Communicatie’ gebruikt. De 

subschaal probleemoplossend vermogen bestond uit 6 items en meet in hoeverre het 

probleemoplossend vermogen van het kind ontwikkeld is. Voorbeelden van de vragen die 

gesteld zijn, zijn ‘Zonder dat u uw kind hebt laten zien hoe het moet, krast uw kind heen en 

weer als u haar een krijtje (of potlood of pen) geeft?’, of ‘Kan uw kind meerdere (zes of meer) 

kleine speeltjes in een bak laten vallen, zoals een schaal of een doos? (U mag uw kind dit 

voordoen.)’. De subschaal communicatie bestond uit 6 items en meet de taalontwikkeling van 

het kind. Voorbeelden van vragen die gesteld zijn, zijn ‘Zegt uw kind acht of meer woorden, 

behalve “Mama” en “Papa”?’, of ‘Wijst uw kind naar het goede plaatje als u zegt: “Laat me 

het poesje zien?” of vraagt: “Waar is de hond?”, zonder het eerst te laten zien? (Hij hoeft 

maar één plaatje correct aan te wijzen.)’. Vaders konden bij deze vragenlijsten 0 invullen als 

het gedrag nog niet voorkomt, 5 invullen als het gedrag soms voorkomt en 10 invullen als het 
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gedrag zelden of nooit voorkomt. Op de schalen voor probleemoplossend vermogen en 

taalontwikkeling is een score mogelijk van minimaal 0 en maximaal 60. Een hogere score is 

indicatief voor meer ontwikkeld probleemoplossend vermogen of een grotere 

taalontwikkeling.  

Andere studies die de vragenlijst waar deze subschalen onderdeel van zijn (ASQ) 

hebben getest, meten in verschillende landen tezamen een validiteit en betrouwbaarheid die 

tussen de 70% en 100% ligt (Vameghi et al., 2013). De Cronbach’s Alpha van de vragenlijst 

over probleemoplossend vermogen is .56. De Cronbach’s Alpha voor de vragenlijst over 

communicatie is .67.  

Data-analyse 

Er zal gebruik gemaakt worden van een tweeweg ANOVA om de relatie tussen het 

aandeel van de vader in de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen te onderzoeken. 

Voorafgaand wordt gekeken of er aan de assumpties voor het uitvoeren van een tweeweg 

ANOVA wordt voldaan. De ontwikkeling van het kind wordt ingevoerd als afhankelijke 

variabele. Als fixed factors worden het aandeel van de vader in de opvoeding en sekse van het 

kind ingevoerd. Daarbij wordt ook gekeken naar de interactie tussen het aandeel van de vader 

in de opvoeding en de sekse van het kind. Relevante demografische gegevens in relatie tot de 

ontwikkeling van het kind, zoals leeftijd en werkuren van de vader, worden meegenomen als 

covariaten. De analyses worden apart uitgevoerd voor elke ontwikkelingsschaal. 

 

Resultaten 

Beschrijvende statistieken 

Uit de data-inspectie bleek dat er sprake was van een invoerfout voor de variabele 

leeftijd van de vader, de betreffende case is verwijderd uit de steekproef. Vervolgens bleek 

dat er vijf uitschieters zijn in de verdeling van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Tijdelijke 

verwijdering van de uitschieters uit de data bleek geen effect te hebben op de resultaten van 

deze studie. Daarom zijn de uitschieters behouden in de dataset. Daarnaast bleek dat voor het 

aandeel in de opvoeding zowel de antwoordmogelijkheden ‘vader’ en ‘anders’ slechts voor 

één respondent golden. Omdat deze groepen te klein zijn om mee te kunnen nemen in de 

analyses, zijn ze verwijderd. Hierdoor zijn er twee antwoordcategorieën overgebleven voor 

het item over vaderbetrokkenheid om de analyses mee uit te voeren: ‘moeder’ en ‘beide 

evenveel’.  

 Voorafgaand aan de analyse is gecontroleerd of er wordt voldaan aan de assumpties 

voor de tweeweg ANOVA. De scores op de afhankelijke variabelen sociaal-emotionele 
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ontwikkeling, taalontwikkeling en probleemoplossend vermogen zijn niet normaal verdeeld. 

De verdelingen zijn rechtsscheef. Verwacht wordt dat dit geen probleem is omdat de ANOVA 

redelijk robuust is tegen schendingen van de normaalverdeling bij een grote steekproef, in dit 

geval groter dan 200. Verder is de variantie voor de verschillende groepen gelijk, blijkt uit 

Levene’s test voor sociaal-emotionele ontwikkeling, probleemoplossend vermogen en 

taalontwikkeling.  

 In tabel 1 zijn de gemiddelde scores te zien van jongens en meisjes op de sociaal-

emotionele ontwikkeling, het probleemoplossend vermogen en de taalontwikkeling, en in 

tabel 2 de gemiddelde scores van de groep ‘moeder heeft het grootste aandeel in de 

opvoeding’ en ‘beide hebben een even groot aandeel in de opvoeding’. Van de respondenten 

hebben er 150 ‘moeder’ ingevuld, en 80 ‘evenveel’. Vaders scoorden over het algemeen 

relatief laag op sociaal-emotionele ontwikkeling (M = 24.34, SD = 22.10). Dit betekent dat de 

vaders in de steekproef relatief weinig sociaal-emotionele problemen signaleren bij hun kind. 

Op probleemoplossend vermogen en taalontwikkeling gaven vaders hun kinderen gemiddeld 

het merendeel van de punten, maar niet extreem hoog. Het lijkt er op dat ze de ontwikkeling 

van hun kinderen overwegend positief inschatten. Er is een significant verschil tussen jongens 

en meisjes in de score op probleemoplossend vermogen (t (288) = -3.279, p < .01),  maar niet 

op de sociaal-emotionele ontwikkeling (t (228) = .139,  p = .890) en de taalontwikkeling (t 

(212.46) = -1.855, p = .065). In tabel 2 is te zien dat er een significant verschil tussen de 

groepen ‘moeder’ en ‘beide evenveel’ is op taalontwikkeling, maar niet op de sociaal-

emotionele ontwikkeling en het probleemoplossend vermogen.  

 

Tabel 1 Gemiddelde scores van jongens en meisjes op sociaal-emotionele ontwikkeling, 

probleemoplossend vermogen en taalontwikkeling  

  Jongens    Meisjes   Totaal 

 M(SD) Min Max M(SD)  Min Max M(SD)  

1. Sociaal-emotionele 

ontwikkeling 

24,56 

(17,76) 

0 85 24,15 

(25,35) 

0 240 24,34 (22,10) 

2. Probleemoplossend 

vermogen 

43.83 

(12.03)  

10 60 48.88 

(11.32)  

10 60 46,53 (11,90) 

3. Taalontwikkeling  43.55 

(15.03) 

10 60 47.03 

(13.16)  

15 60 45,41 (14,14)  
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Tabel 2 Correlaties tussen scores op sociaal-emotionele ontwikkeling, probleemoplossend 

vermogen, taalontwikkeling en de demografische gegevens opleidingsniveau vader en leeftijd 

(geboortedatum) vader 

 1 2 3 4 5 

1. Sociaal-emotionele ontwikkeling  -.046 -.037 -.192** .064 

2. Probleemoplossend vermogen -.046  .519** .093 -.239** 

3. Taalontwikkeling -.037 .519**  .050 -.151* 

4. Opleidingsniveau vader -.192** .093 .050  -.193** 

5. Geboortedatum vader  .064 -.239** -.151* -.193**  

*p < .05 

**p < .01 

Daarnaast zijn in tabel 2 correlaties te zien tussen verschillende demografische 

kenmerken van de vader en de ontwikkelingsvariabelen. Het aantal uur dat de vader werkt 

bleek niet significant gecorreleerd aan een van de afhankelijke variabelen en is daarom niet 

meegenomen in de tabel. Er is een negatieve correlatie gevonden tussen de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van de kinderen en het opleidingsniveau van de vader. Dit laat zien dat hoe 

hoger het opleidingsniveau van de vader is, hoe minder sociaal-emotionele problemen 

gesignaleerd worden bij het kind. De leeftijd van de vader blijkt uit een analyse van de 

correlaties significant samen te hangen met de somscores op zowel probleemoplossend 

vermogen als taalontwikkeling. Hoe ouder de vader is, hoe minder goed de kinderen volgens 

de vader scoren op probleemoplossend vermogen en taalontwikkeling. 

Tweeweg ANOVA   

Om te ontdekken of er een verband is tussen het aandeel in de opvoeding en de 

ontwikkeling van het kind wordt een tweeweg ANOVA uitgevoerd. Deze wordt apart 

uitgevoerd voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, het probleemoplossend vermogen en de 

taalontwikkeling. In de analyse wordt gekeken of er een interactie plaatsvindt met sekse. 

Demografische kenmerken die significant correleren met de ontwikkelingsschalen worden 

meegenomen als covariaat. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling is dat het 

opleidingsniveau van de vader en bij het probleemoplossend vermogen en taalontwikkeling is 

dat de leeftijd van de vader.  

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Uit de resultaten bleek dat er geen significant effect is gevonden van 

vaderbetrokkenheid op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, F (1, 226) = 1.010, p 
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= .316, η2 = .005. Dit houdt in dat er geen relatie is tussen vaderbetrokkenheid en sociaal-

emotionele ontwikkeling van het kind. Ook werd er geen significant effect gevonden van 

sekse van het kind, F (1, 226) = .006, p = .937 , η2 < .01. De sociaal-emotionele ontwikkeling 

blijkt dus niet te verschillen tussen jongens en meisjes. Het interactie-effect was eveneens niet 

significant, F (1, 226) = .003, p = .959, η2 < .01. Er is echter wel een significant resultaat 

gevonden bij de meegenomen covariaat opleidingsniveau van de vader, F (1, 226) = 8.265, p 

= .004, η2 = .248. Dit wil zeggen dat het opleidingsniveau van de vader voor een deel (3,6%) 

gerelateerd is aan hoe de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind verloopt. De 

effectgrootte van het opleidingsniveau van de vader geeft een klein effect weer.  

Probleemoplossend vermogen 

Uit deze analyse blijkt dat de betrokkenheid van de vader niet significant gerelateerd is 

aan het probleemoplossend vermogen, F (1, 227) = .667, p = .412, η2 = .003. Wel blijkt er een 

significant effect van sekse op het probleemoplossend vermogen te zijn, F = 11.237, p = .001, 

η2 = .048, meisjes scoren significant beter dan jongens. Ook is er een significant effect van de 

leeftijd van de vader op het probleemoplossend vermogen, F (1, 227) = 12,543, p < .01 , η2 = 

.053. Het interactie-effect tussen sekse en aandeel opvoeding is niet significant, het verband 

tussen aandeel in de opvoeding en probleemoplossend vermogen verschilt niet voor jongens 

en meisjes, F (1, 227) = 1.409, p = .236, η2 = .006.  

Taalontwikkeling  

Uit de analyse van taalontwikkeling blijkt geen significant effect van het aandeel in de 

opvoeding op de taalontwikkeling, F (1, 227) = 3.462, p = .06, η2 = .05. Ook sekse is niet 

significant gerelateerd aan de taalontwikkeling, F (1, 227) = 2.081, p = .15, η2 < .01. De 

leeftijd van de vader blijkt wel significant gerelateerd aan de taalontwikkeling van het kind, F 

(1, 227) = 4.386, p = .04, η2 = .019. Er is geen significant interactie-effect tussen sekse en 

opvoedtaak (aandeel opvoeding) gevonden, het verband tussen aandeel in de opvoeding en 

taalontwikkeling verschilt niet voor jongens en meisjes, F (1, 227) = .06, p = .80, η2 < .01.  

 

Conclusie en discussie 

In dit onderzoek is er gekeken naar de relatie van vaderschap met de verschillende 

aspecten van de ontwikkeling van jonge kinderen, specifiek naar de sociaal-emotionele en 

cognitieve ontwikkeling van het kind. Daarnaast is onderzocht of de invloed van vaderschap 

verschillend is voor jongens en meisjes. Uit de analyses bleek dat er geen significant effect is 

van meer of minder vaderbetrokkenheid op de sociaal-emotionele ontwikkeling, problemen 
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oplossen en taalontwikkeling. Wel is er een verschil in sekse gevonden op probleemoplossend 

vermogen, meisjes scoorden gemiddeld hoger dan jongens.    

De verwachting was dat er een positieve relatie van vaderbetrokkenheid met de 

sociaal-emotionele ontwikkeling, het probleemoplossend vermogen en de taalontwikkeling 

van het kind zou zijn. In dit onderzoek werd geen relatie gevonden tussen vaderbetrokkenheid 

en de drie componenten van ontwikkeling; sociaal-emotioneel, probleemoplossend vermogen 

en taalontwikkeling. Dit resultaat lijkt in tegenspraak lijkt te zijn met onderzoek van 

McAlwain en collega’s (2007), wat stelt dat vaders een unieke rol hebben in de sociaal-

emotionele ontwikkeling van kinderen. Dit lijkt ook in strijd met de literatuur over cognitieve 

ontwikkeling, waar de verwachting uit voortkwam dat vaderbetrokkenheid een positieve 

relatie zou hebben met de ontwikkelingsuitkomsten op problemen oplossen en de 

taalontwikkeling. Uit de literatuur blijkt namelijk dat vaderschap een positief effect heeft op 

de cognitieve ontwikkeling (Baxter et al., 2019), en een unieke invloed heeft op de 

taalontwikkeling (Varghese & Wachen, 2016; Morgan et al., 2009). Echter, een uitkomst van 

het onderzoek van McAlwain et al. (2007) is ook dat er geen verschil was in de betrokkenheid 

van de vader of moeder als het gaat om de verschillende aspecten van de ontwikkeling van het 

kind. In dit onderzoek is de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling niet gerelateerd 

aan de hoeveelheid betrokkenheid van de vader, maar ook niet aan de hoeveelheid 

betrokkenheid van de moeder. Dit leidt tot de vraag of de onafhankelijke variabele, 

vaderbetrokkenheid, wel een betrouwbare variabele is. Dit wordt verder besproken onder 

beperkingen.  

De tweede verwachting was dat er geen verschillen zouden zijn tussen jongens en 

meisjes bij de verschillende aspecten van de ontwikkeling in relatie tot vaderbetrokkenheid. 

Bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen zijn geen significante verschillen 

gevonden. Dit laat zien dat de scores van jongens en meisjes niet verschillen in de sociaal-

emotionele ontwikkeling en dat de invloed van vaderschap niet verschillend is voor jongens 

en meisjes. Voor probleemoplossend vermogen werd wel een significant verschil gevonden 

tussen jongens en meisjes, waarbij meisjes significant beter scoorden dan jongens. Bij de 

taalontwikkeling werd geen verschil gevonden in sekse. In de literatuur was echter 

verschillende informatie gevonden betreft probleemgedrag van kinderen. Zo is er gesteld dat 

er geen verschil is tussen zonen en dochters betreft probleemgedrag (Flouri et al., 2015). 

Echter is er ook gesteld dat zonen meer externaliserend gedrag vertonen bij de afwezigheid 

van de vader en dat dochters dan meer internaliserend gedrag vertonen (Gryczkowski et al., 

2010; Paquette et al., 2013)., wat wel op een verschil wijst tussen zonen en dochters. 
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Kwalitatieve invloed vaderbetrokkenheid 

Waar onderzoek naar de kwantitatieve invloed van vaderbetrokkenheid enigszins 

schaars is, is er wel voldoende bewijs gevonden voor de kwalitatieve invloed van de 

betrokkenheid van een vader op de ontwikkeling van kinderen. Zo wordt er gesteld dat de 

betrokkenheid van een vader de ontwikkeling van een kind op een belangrijke en unieke 

manier positief kan beïnvloeden (Bögels & Phares, 2008; Majdandžić, 2017; Opondo, 

Redshaw, & Quigley, 2017). Vaderbetrokkenheid wordt onder andere gekarakteriseerd door 

vaderlijk spel met een kind, het aanmoedigen van onafhankelijkheid en het nemen van 

risico’s. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de verschillende rollen van vader en moeder elkaar 

aanvullen in de opvoeding (Bögels & Phares, 2008; Stolz, Barber, & Olsen, 2005). Zo blijkt 

dat vaders beter zijn in het disciplineren van kinderen en dat zij meer autoriteit uitstralen dan 

moeders (Stolz et al., 2005). Moeders zijn daarentegen meer effectief bij het vervullen van de 

behoeften in de relationele sfeer dan vaders. 

Wat betreft de kwalitatieve relatie tussen vaderschap en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen, wordt er gesteld dat ouders de ontwikkeling van emotionele 

vaardigheden beïnvloeden door onder andere de manier waarop zij reageren op emoties van 

het kind, hoe het kind dient te reageren op verschillende emoties van anderen en hoe de 

ouders zelf emoties uiten. Dit wordt ook wel ‘emotion coaching’  of ‘emotion socialization’ 

genoemd (Van der Pol, 2015; Wilson, Havighurst, & Harley, 2014). Wat betreft de 

kwalitatieve relatie tussen vaderschap en de cognitieve ontwikkeling blijkt uit onderzoek dat 

vaderlijke support de cognitieve ontwikkeling bevordert (Tamis-Lemonda, Shannon, Cabrera, 

& Lamb, 2004). Ook wordt er gesteld dat vaders bijdragen aan de taalontwikkeling van 

kinderen door het gebruik van complexe taal, samen lezen en schrijven en responsief 

ouderschap (Varghese & Wachen, 2016). Hierin spelen veel factoren mee, zoals 

opleidingsniveau en geografische context.  

Beperkingen 

Voor het meten van vaderbetrokkenheid is gebruik gemaakt van een vraag met vier 

antwoordmogelijkheden, maar in de gebruikte steekproef zijn slechts twee 

antwoordmogelijkheden ingevuld, namelijk ‘moeder meer’ of ‘beide evenveel’. De vraag is 

door de moeder ingevuld, waar het mogelijk is dat de vader deze vraag anders ingevuld zou 

hebben. In dit geval zegt ‘beide evenveel’ iets over dat het aandeel van de vader gelijk is aan 

dat van de moeder, en groter dan wanneer ‘moeder meer’ is geantwoord. Het is een 

twijfelachtige maat om vaderbetrokkenheid mee te meten. Voor een goed beeld van de 

betrokkenheid van de vader zouden er meer vragen gesteld moeten worden over de mate van 
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betrokkenheid, en de invulling daarvan. Voorbeelden hiervan zijn het vragen naar de 

activiteiten vaders doen met hun kinderen en hoeveel tijd zij besteden met hun kinderen per 

dag. Daarnaast zou het de betrouwbaarheid verhogen als de informatie niet alleen van 

moeders, maar ook van de vaders komt. Wanneer beide ouders een vragenlijst in zouden 

vullen kan een betrouwbaarder beeld gevormd worden van het aandeel in de opvoeding en de 

ontwikkelingsuitkomsten. Eventueel zouden de kinderen geobserveerd kunnen worden om 

een nog meer betrouwbaar beeld te kunnen krijgen van de situatie. 

Daarnaast is de interne consistentie van de vragenlijsten ASQ en ASQ-SE voor het 

meten van ontwikkeling van het kind twijfelachtig. Dit kan invloed hebben gehad op de 

uitkomsten. Daarom is het belangrijk dat deze met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 

De ASQ-SE is een betrouwbare vragenlijst voor oudere kinderen, maar niet voor jongere 

kinderen (Bian et al., 2017), waardoor er beter een ander meetinstrument gebruikt kan worden 

voor deze doelgroep. Echter, het betreft screeningslijsten, de betrouwbaarheid is dus altijd 

relatief laag en voor dat doel blijken de vragenlijsten zeer geschikt. Verder zijn de ASQ 

vragenlijsten enkel door de moeder ingevuld. Het zou kunnen dat de vader het gedrag van het 

kind anders interpreteert en de vragenlijsten anders zou invullen.  

De resultaten die gevonden zijn, zijn niet te generaliseren naar de doelgroep ouders 

met kinderen van 0 tot 4 jaar van Nederlandse afkomst. Het is een a-selecte steekproef, en qua 

opleidingsniveau en afkomst is deze niet representatief voor de gehele Nederlandse 

samenleving, doordat 90% van Nederlandse afkomst was in deze steekproef en de verhouding 

in de samenleving er anders uitziet. De uitkomsten kunnen wel wat over een deel van de 

Nederlandse ouders zeggen, maar het is van belang om hier voorzichtig in te zijn.  

Ten slotte is de hypothese over het verschil tussen jongens en meisjes op de 

verschillende ontwikkelingsaspecten gebaseerd op literatuur over de relatie tussen 

vaderbetrokkenheid en het ontwikkelen van probleemgedrag bij jongens en meisjes. De 

gevonden resultaten waren in tegenspraak met elkaar, waardoor de keuze gemaakt is om de 

hypothese op te stellen dat er geen verschil verwacht wordt. Onderzoek naar het verschil 

tussen jongens en meisjes is niet uitgevoerd. De onderzoeken die gevonden zijn, lieten 

resultaten zien van zonen en dochters apart, waardoor deze ook niet goed vergeleken konden 

worden. Daarbij zou het beter zijn als er literatuur gebruikt kon worden waar echt onderzocht 

is of er een verschil is tussen jongens en meisjes op het gebied van de onderzochte 

ontwikkelingsaspecten in deze thesis. Dit biedt mogelijkheden voor vervolgonderzoek. 
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Conclusie   

Concluderend blijkt dat er op basis van dit onderzoek geen relatie is tussen 

vaderbetrokkenheid en de ontwikkelingsuitkomsten van jonge kinderen. Dit geldt zowel voor 

jongens als voor meisjes. Gezien de beperkingen van dit onderzoek kan hier niet 

geconcludeerd worden dat de betrokkenheid van de vader bij de opvoeding niet van invloed is 

op de ontwikkeling van het kind. Uit de literatuur die tot nu toe bestaat omtrent 

vaderbetrokkenheid in relatie tot verschillende ontwikkelingsaspecten van kinderen, blijkt dat 

de invloed van vaders wel degelijk bestaat, maar afhankelijk is van de invulling van vader-

kind tijd (Lamb & Lewis, 2010). Hieruit zou, in combinatie met de gevonden resultaten, de 

hypothese kunnen voortkomen dat niet de hoeveelheid tijd die een vader doorbrengt van 

belang is, maar de manier waarop de tijd wordt ingevuld die vaders hebben met hun kinderen. 

Er is echter ook bewijs gevonden dat zowel de kwantiteit als kwaliteit van vaderschap van 

belang is voor het optimale welzijn van kinderen (Adamson, 2018; Wilson & Prior, 2011). 

Dus naast meer onderzoek naar de kwantiteit aan betrokkenheid van de vader, is 

onderzoek naar de kwalitatieve betrokkenheid van de vader en de relatie daarvan met de 

verschillende ontwikkelingsaspecten van belang om mee te nemen in vervolgonderzoek en 

kan dit niet los van elkaar gezien worden. Ook voor het ontwikkelen van programma’s en 

interventies die vaders en gezinnen ondersteunen in de opvoeding is dit een belangrijk 

gegeven. Voor interventies is het wellicht efficiënter zich te richten op de kwaliteit van 

vaderbetrokkenheid dan op de hoeveelheid tijd die een vader beschikbaar is voor zijn 

kinderen, bijvoorbeeld door vaders te helpen met het invullen van hun vader-kind tijd. 
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