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Abstract  

Background: Many studies focus on the role of parent-child relationship quality, relatively 

little studies focus on the family belonging and the living arrangements after parental 

divorce. 

Method: It is a cross-sequential study, Students & Families, measurement round 2018. 

198 youths, between 10 and 19 years participated in this study. This study examined if 

youths from separated families experienced differences in belonging and parent-child 

relationship, depending on the living arrangements. The Co-parenting Behaviour 

questionnaire, Family Belonging scale and the Residential Calendar were used. ANOVA’s 

and ANCOVA’s were performed.  

Results: There are significant differences in the average quality of the parent-child 

relationship and belonging between the youths with different living arrangements after 

parental divorce, for both father and mother. Furthermore, there was for both father and 

mother a significant, positive correlation between the parent-child relationship quality and 

family belonging. When checking for both parent-child relationships, the ANCOVA’s 

indicated no significant difference in family belonging between the living arrangement after 

parental divorce 

Conclusion and Discussion: Youths experience a higher relationship quality and sense of 

family belonging with the parent they live with. It appears that the father-child and 

mother-child relationship quality are more important for belonging than the frequency that 

youths are with their father or mother. It is important to improve the quality of the parent-

child relationship and the relationship between parents through group-oriented parent 

interventions, as this affects the perceived belonging and contributes to the wellbeing of 

youths. 

 

Keywords: parent-child relationship quality, family belonging, living arrangements after 

divorce.  
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De rol van de ouder-kindrelatie en het thuisgevoel van jongeren in relatie tot de 

woonsituatie na scheiding 

Jaarlijks worden er ruim 86.000 kinderen geconfronteerd met het scheiden of uit 

elkaar gaan van hun ouders (Ter Voert, 2020). Uit onderzoek blijkt dat de scheiding van 

ouders samenhangt met een verhoogd risico op problemen in het dagelijks functioneren en 

in de ontwikkeling van kinderen. Zo ondervinden kinderen uit gescheiden gezinnen, in 

vergelijking met kinderen uit intacte gezinnen, gemiddeld meer problemen op emotioneel-, 

gedrags, sociaal-, gezondheid- en academisch gebied (Amato, 2006, 2010).  

Door de jaren heen is de taakverdeling in het huishouden en de wetgeving omtrent 

scheiding en gezag veranderd, wat heeft bijgedragen aan grote veranderingen in de 

woonsituatie van jongeren na scheiding (Spruijt & Kormos, 2014). De verschillende 

woonsituaties kunnen invloed hebben op het contact met ouders, de kwaliteit van de 

ouder-kindrelatie en het thuisgevoel van jongeren (Westphal, 2015; Nielsen, 2018). Het 

thuisgevoel is een fundamentele menselijke behoefte en hangt af van de relatiekwaliteit 

met gezinsleden (Hagerty, Williams & Oe, 2002; King, Boyd & Thorsen, 2015). De relatie 

tussen vader en moeder heeft indirect invloed op het thuisgevoel van jongeren. Een hoge 

relatiekwaliteit tussen ouder en kind, heeft een positieve invloed op het thuisgevoel van 

jongeren (King & Boyd, 2016). Studies laten zien dat het thuisgevoel en de relatiekwaliteit 

tussen ouders en kind belangrijke voorspellers zijn voor het welbevinden van jongeren en 

mogelijk kan verschillen op basis van hun woonsituatie na scheiding (Cavanagh, 2008). 

Gezien het grote aantal kinderen dat jaarlijks met ouderlijke scheiding te maken 

krijgt, is het opvallend dat er relatief veel onderzoek is gedaan naar ouder-kindrelatie, 

maar er nog weinig bekend is over het thuisgevoel van jongeren na scheiding en welke rol 

de ouder-kind relatie daarin speelt. Het huidige onderzoek richt zich op de rol van de 

ouder-kindrelatie en het thuisgevoel van jongeren in relatie tot de woonsituatie na 

scheiding en levert daarmee een bijdrage aan de al bestaande literatuur.  

Woonsituatie na scheiding  

Tot 1998 was het gebruikelijk dat kinderen na de scheiding bij hun moeder 

woonden (Kalmijn & De Graaf, 2000; Knijn & Selten, 2002). Over tijd verloren veel 

kinderen het contact met hun vader, doordat vaders hun kind alleen in weekenden en 

vakanties mochten bezoeken (Spruijt & Kormos, 2010; Kalmijn & De Graaf, 2000; Seltzer, 

1998). Om de betrokkenheid van vader na een scheiding te vergroten, werd de wet 

‘gezamenlijke verplicht’ ingevoerd, zodat beide ouders na scheiding gezag hadden (Melli & 

Brown, 2008; Knijn & Selten, 2002; Antokolskaia, 2011).  

Dat steeds meer kinderen na scheiding bij zowel moeder als vader wonen komt 

door een wet die in 2009 is ingevoerd, namelijk ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap 

en zorgvuldige scheiding’ (Ter Voert & Geurts, 2013). Deze wet is ingevoerd om na 

scheiding contact met beide ouders te bevorderen, samen te werken aan 
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verantwoordelijkheden en conflicten tussen ouders te verminderen (Antokolskaia, 2011; 

Simons, 2013).  

Tegenwoordig is er meer verscheidenheid in woonsituaties. Recente cijfers tonen 

aan dat 75% van de jongeren na scheiding bij hun moeder woont, 7% bij vader en 20% 

van de scheidingen wordt gevormd tot co-ouderschap, waarbij jongeren evenveel tijd 

doorbrengen bij moeder en vader. Het aantal co-oudergezinnen na scheiding is afgelopen 

jaren aan het toenemen (Spruijt & Kormos, 2010; Vanassche & Matthijs, 2013; Poortman 

& van Gaalen, 2017).  

Ouder-kindrelatie na scheiding  

De woonsituatie na scheiding kan een belangrijke rol spelen in de kwaliteit van de 

ouder-kind relatie. De kwaliteit van de ouder-kindrelatie is te definiëren als een emotionele 

sterke band en wordt gekenmerkt door warmte, responsiviteit en sensitiviteit (Laursen & 

DeLay, 2011). De relatie tussen ouders en kinderen is belangrijk voor het algemeen 

functioneren van kinderen. Zo heeft een kwalitatief goede ouder-kindrelatie een positief 

effect op de ontwikkeling van het kind (King & Sobolewski, 2006; Riggio, 2004; Zhou, 

Sandler, Millsap, Wolchik & Dawson-McClure, 2008). De invloed van vaders op het 

welbevinden van het kind is daarbij net zo belangrijk als die van moeders (Videon, 2005). 

Studies laten zien dat jongeren gebaat zijn bij regelmatig contact met beide ouders en 

beter functioneren wanneer zij na de scheiding een positieve, ondersteunende relatie 

hebben met beide ouders (Nielsen, 2017; Lamb, 2018). Een positieve moeder-kindrelatie 

na scheiding bevorderd de emotionele veiligheid van kinderen en biedt sociale 

ondersteuning (Zhou et al., 2008; Kelly & Emery, 2003). Daarnaast zorgt een positieve 

vader-kindrelatie voor een verminderende emotionele reactie op stressvolle 

gebeurtenissen (Mallers, Charles, Neupert, & Almeida, 2010).   

Frequent contact draagt bij aan de kwaliteit van de ouder-kindrelatie en is een 

voorwaarde om steun en controle te geven aan het kind (Kalmijn, 2015; Bastaits, 

Molenmans & Van Peer, 2013; Fabricius & Luecken, 2007). De relatiekwaliteit kan 

verslechteren door een verminderde contactfrequentie (Booth & Amato, 1994; Fagan & 

Churchill, 2012). Gezien er na scheiding vaak verminderd contact is met de uitwonende 

ouder, in de meeste gevallen nog steeds de vader, lijdt de kwaliteit van de vader-

kindrelatie sterker onder een scheiding dan de kwaliteit van de moeder-kindrelatie 

(Albertini & Garriga, 2011; Sabolewski & Amato, 2007; Amato & Keith, 1991; Fagan & 

Churchill, 2012; Riggio, 2004). Voor het welbevinden van de jongere is de kwaliteit van de 

vader-kindrelatie belangrijker dan de frequentie van het contact (Amato, Meyers & Emery, 

2009; Spruijt & Kormos, 2014). Echter is een minimale hoeveelheid van contact een 

voorwaarde voor betrokkenheid en noodzakelijk voor een positieve vader-kindrelatie 

(Adamsons & Johnson, 2013; Amato, Meyers & Emery, 2009). 

Jongeren die deel- of voltijd bij een ouder wonen hebben vaak een sterkere relatie 

met die ouder dan met de uitwonende ouder (Bastaits et al., 2013). Daarnaast hebben 
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jongeren uit co-oudergezinnen een hogere kwaliteit van de ouder-kindrelatie dan jongeren 

die bij vader of moeder wonen (Nielsen, 2011; Vanassche & Matthijs, 2012). Een goede 

relatie met vader en moeder zorgt er tenslotte ook voor dat het kind een hogere mate van 

thuisgevoel ervaart in beide huishouden (King & Boyd, 2016). 

Thuisgevoel na scheiding  

Het thuisgevoel is te definiëren als het hebben van een gevoel om tot een groep te 

willen horen en samen met deze groep te leven (Baumeister, Brewer, Tice, & Twenge, 

2007; Duyvendak, 2011; Baumeister & Leary, 1995). Studies laten zien dat familieleden, 

vooral ouders, kunnen zorgen voor het vervullen van deze behoefte door middel van liefde 

en aandacht (King & Boyd, 2016). Daarnaast ook door het gevoel te geven begrepen te 

worden en door samen plezier te hebben (King, Boyd & Pragg, 2017; Leake, 2007; 

Goodenow 1992).  

Uit de literatuur komt naar voren dat thuisgevoel op twee manieren gemeten kan 

worden (King & Boyd, 2016). Bij de eerste benadering staat het thuisgevoel los van de 

kwaliteit van ouder-kindrelatie, terwijl deze bij de tweede benadering gecombineerd 

worden tot één concept (Cavanagh, 2008, King et al., 2015; Leake, 2007, Borowsky, 

Ireland, & Resnick, 2001; Jacobson & Rowe, 1999; Resnick et al., 1997). Studies geven 

aan dat het apart meten van thuisgevoel en de ouder-kind relatiekwaliteit de voorkeur 

heeft, omdat ze onafhankelijk worden geassocieerd met het welzijn van de jongeren (King 

et al., 2015; Leake, 2005). Daarnaast komt ook uit de studies naar voren dat thuisgevoel 

en de kwaliteit van de ouder-kindrelatie niet hetzelfde zijn, maar sterk correleren. Als het 

als één concept wordt aangenomen, wordt het een globale meting. Hierdoor kan het de 

familieprocessen van het welzijn van de jongeren beïnvloeden (King, Boyd & Thorsen, 

2015; King & Boyd, 2016). 

Uit onderzoek komt naar voren dat het thuisgevoel varieert tussen verschillende 

woonsituaties na scheiding. Studies laten zien dat jongeren uit intacte gezinnen over het 

algemeen een hoger thuisgevoel ervaren dan jongeren uit éénoudergezinnen (King, Boyd 

& Pragg, 2017; Cavanagh, 2008). Binnen de woonvormen van gescheiden gezinnen 

ervaren jongeren uit co-oudergezinnen bij zowel vader als moeder het thuisgevoel. Dit in 

tegenstelling tot jongeren uit moedergezinnen en vadergezinnen, die dit minder ervaren 

(Bakker, 2015). Bij co-oudergezinnen zijn beiden ouders betrokken en wordt de band met 

beide ouders versterkt. Ook is er sprake van een hoge ouderlijke ondersteuning en 

controle (Nielsen, 2018; Lamb, 2018; Turunen, 2017; Amato & Gilbreth, 1999). Daarnaast 

zorgt een goede relatie met zowel vader als moeder voor een hogere mate van thuisgevoel 

(King, Boyd & Thorsen, 2015). Er zijn aanwijzingen dat het thuisgevoel verschilt 

afhankelijk van de woonsituatie (Bakker, 2015). Echter is hier in Nederland nog weinig 

onderzoek naar gedaan.   

Huidig onderzoek  
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Het huidige onderzoek richt zich op de perceptie van de jongeren betreft de 

relatiekwaliteit met ouders en het ervaren thuisgevoel. Er is voldoende empirisch bewijs 

dat zowel de relatiekwaliteit als het thuisgevoel voorspellers zijn voor het welbevinden van 

jongeren. Desondanks is in Nederland geen onderzoek uitgevoerd naar verschillen in de 

kwaliteit van zowel de vader- als moeder-kindrelatie en het thuisgevoel van jongeren 

afhankelijk van de woonsituatie na scheiding, waardoor het huidige onderzoek 

maatschappelijk relevant is en een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de 

hulpverlening. De onderzoeksvraag is: ‘In hoeverre verschilt de kwaliteit van de ouder-

kindrelatie en het thuisgevoel van jongeren, afhankelijk van hun woonsituatie na 

scheiding?’ Hierbij behoren de deelvragen: ‘In hoeverre verschilt de kwaliteit van zowel de 

vader-kind als moeder-kindrelatie afhankelijk van hun woonsituatie na scheiding?’ en ‘In 

hoeverre verschilt het thuisgevoel van jongeren afhankelijk van hun woonsituatie na 

scheiding?’ Aan de hand van de literatuur zijn de volgende hypothesen opgesteld: 

Jongeren die bij vader wonen hebben gemiddeld een hogere relatiekwaliteit met vader en 

jongeren die bij moeder wonen hebben gemiddeld een hogere relatiekwaliteit met moeder 

(Nielsen, 2011; Vanassche & Matthijs, 2012). Daarnaast wordt verwacht dat jongeren die 

bij vader wonen een hoger thuisgevoel bij vader ervaren en jongeren die bij moeder 

wonen een hoger thuisgevoel bij moeder ervaren. Ten slotte wordt verwacht dat de mate 

van thuisgevoel bij vader en moeder verschilt per woonsituatie, ook na controle voor de 

kwaliteit van de vader- en moeder-kindrelatie. 

Methode 
Procedure 

In dit onderzoek worden data gebruikt vanuit het cross-sectionele onderzoek 

‘Scholieren en Gezinnen’, meetronde 2018. Dit onderzoek wordt sinds 2006 gemiddeld 

tweejaarlijks uitgevoerd onder jongeren van het voorgezet onderwijs. Aan de hand van 

vragenlijsten zijn kwantitatieve data verzameld. Studenten Pedagogische wetenschappen 

aan de Universiteit Utrecht hebben Nederlandse middelbare scholen geworven. Met 

toestemming van scholen zijn jongeren en ouders voorafgaand aan de afname per brief 

geïnformeerd. Tijdens een klassikale introductie werd de vragenlijst uitgelegd en konden 

vragen worden gesteld. De jongeren hebben de vragenlijsten tijdens een lesuur 

individueel, vrijwillig en anoniem ingevuld. De afname duurde circa 40 minuten. 

Steekproef 

Er is gebruik gemaakt van een gemakssteekproef, gebaseerd is op de willekeurige 

benadering van middelbare scholen en klassen. De totale steekproef bestaat uit 996 

jongeren tussen de 10 en 19 jaar oud met een gemiddelde leeftijd van 13.4 jaar. Hiervan 

zijn 784 jongeren afkomstig uit intacte gezinnen en 198 uit gescheiden gezinnen. Alleen 

de data van jongeren uit gescheiden gezinnen wordt gebruikt voor het huidige onderzoek. 

Van de 198 jongeren zijn er 90 jongens en 103 meisjes. 5 jongeren hebben hun geslacht 

niet ingevuld. 3 (1.5%) jongeren zitten in groep 7 en 20 (10.1%) jongeren zitten in groep 
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8. De andere jongeren hebben een opleidingsniveau van VMBO tot en met Gymnasium en 

zaten verdeeld in leerjaar één tot en met zes. De verdeling van de verschillende 

opleidingsniveaus is als volgt: 1 (0.5%) jongere volgt VMBO-GL, 13 (6.6%) VMBO-TL, 14 

zitten in de combiklas VMBO/HAVO, 65 (32.8%) jongeren volgen HAVO, 11 (5.6%) volgen 

HAVO/VWO en 30 (15.2%) jongeren volgen VWO of Gymnasium. 41 (20,7%) jongeren 

hebben hun opleidingsniveau niet ingevuld. 

Meetinstrumenten 

Kwaliteit ouder-kindrelatie. De kwaliteit van de ouder-kindrelatie wordt gemeten 

voor zowel vader als moeder, vanuit de perceptie van de jongere. De subschalen warmte 

vader, warmte moeder, vader-kind communicatie en moeder-kind communicatie komen 

uit de Co-parenting Behaviour Questionnaire (CBQ; Schum & Stolberg, 2007). De jongeren 

beoordelen verschillende items op een 5 punt Likert schaal van 1 (bijna nooit) tot 5 (bijna 

altijd).  

Warmte wordt gemeten middels 7 items. Een voorbeelditem uit de schaal warmte 

is: ‘Mijn vader/moeder zegt dat hij/ze van me houdt en geeft me knuffels.’ Een hoge score 

op de schaal betekent een hoge warmte tussen ouder en kind. De schaalscore is het 

gemiddelde van scores op de verschillende items. De betrouwbaarheid van deze schaal is 

goed: warmte vader α = 0.875 en warmte moeder α = 0.842. 

De schaal communicatie bevat 6 items. Een voorbeelditem uit de schaal 

communicatie is: ‘Ik praat met mijn vader/moeder over de dingen die ik goed doe.’ Een 

hoge score op de schaal betekent een hoge mate van ouderlijke communicatie. De 

schaalscore is het gemiddelde van scores op de verschillende items. De betrouwbaarheid 

van de schaal is goed: communicatie vader α = 0.850 en communicatie moeder α = 

0.774. 

Warmte en communicatie hebben een hoge correlatie: r =0.81 bij vader en r =0.74 

bij moeder en zijn daarom als een gemiddelde score samen genomen in de schalen 

relatiekwaliteit vader en relatiekwaliteit moeder.   

Thuisgevoel. Het thuisgevoel van jongeren wordt gemeten aan de hand van de 

Family Belonging schaal van King & Boyd (2016). Het thuisgevoel wordt apart voor vader 

en moeder gemeten middels 4 items. De vragen gaan over het gezin van vader of moeder 

en kan de jongere beoordelen met een score op een 5 punt Likert schaal van 1 (= zeer 

weinig) tot 5 (= zeer veel). Een voorbeeld van een item is: ‘In hoeverre heb je het gevoel 

dat je begrepen wordt bij je vader thuis?’ Een hoge score op de meting betekent een hoge 

mate van thuisgevoel. De schaalscore is het gemiddelde van scores op de verschillende 

items. De betrouwbaarheid van de meting belonging vader (α = 0.897) en belonging 

moeder (α = 0.814) is goed.  

Woonsituatie. De woonsituatie van de jongeren uit gescheiden gezinnen is in 

kaart gebracht middels de Residential Calendar (Sodermans, Vanassche, & Matthijs, 

2012). Dit is een schematische weergave van een maand, waarin de dagen en nachten 
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van de week worden opgesplitst. De jongeren beschrijven per dag of zij bij hun vader of 

moeder verblijven. Dag en nacht worden geïllustreerd door middel van zonnen en manen. 

Van vier weken worden de dagen en nachten bij elkaar opgeteld en vervolgens wordt er 

een gemiddelde van één week genomen. Op basis daarvan zijn jongeren onderverdeeld in 

vier groepen: jongeren die altijd bij moeder verblijven, jongeren die meestal bij moeder 

verblijven, jongeren die evenveel bij vader en moeder verblijven en jongeren die 

meestal/altijd bij vader verblijven.  

Analyseplan  

De onderzoeksvraag is: ‘In hoeverre verschilt de kwaliteit van de ouder kind 

relatie en het thuisgevoel van jongeren, afhankelijk van hun woonsituatie na scheiding?’  

Per deelvraag wordt middels een Eenweg variantieanalyse (ANOVA) gemeten of 

de gemiddelden van de afhankelijke variabelen significant verschillen tussen groepen. De 

deelvragen zijn als volgt: (1) In hoeverre verschilt de kwaliteit van zowel de vader-kind als 

moeder-kind relatie afhankelijk van hun woonsituatie na scheiding? en (2) In hoeverre 

verschilt het thuisgevoel van jongeren afhankelijk van hun woonsituatie na scheiding? De 

afhankelijke variabelen zijn (1) de kwaliteit van zowel de vader-kind als de moeder-

kindrelatie en (2) het thuisgevoel van jongeren en zijn van interval meetniveau. De 

woonsituatie is de onafhankelijke categorische variabele van nominaal meetniveau. Alle 

hypothesen worden getoetst met een significantieniveau van p <.05. Wanneer er een 

significant verschil uitwijst tussen de verschillende woonsituaties, zal een post-hoc test 

worden gebruikt om te toetsen hoe de verschillende woonsituaties ten opzichte van elkaar 

verschillen.  

De assumpties dienen voorafgaand aan de analyse te worden gecontroleerd. Elke  

afhankelijke variabele dient in iedere groep normaal verdeeld te zijn. Er moet sprake zijn 

van onafhankelijkheid van waarnemingen, geen uitschieters, homogene regressie en een 

covariaat van minimaal interval meetniveau (Field, 2017). 

Resultaten 

Voorafgaand aan de beschrijving van de resultaten zijn de beschrijvende 

statistieken weergegeven. Van de groepen jongeren met verschillende woonsituaties na 

scheiding wonen 40 jongeren (21,3%) altijd bij hun moeder, 80 jongeren (42,6%) meestal 

bij hun moeder, 59 jongeren (31,4%) in co-oudergezinnen en 9 jongeren (4.8%) 

meestal/altijd bij hun vader.  

Een correlatiematrix is gebruikt om de associaties te verkennen tussen de 

relatiekwaliteit met vader en moeder en het thuisgevoel dat jongeren ervaren bij hun 

vader en moeder (Tabel 1). Er is bij zowel vader als moeder sprake van een sterke 

significant, positieve correlaties tussen ouder-kind relatiekwaliteit en thuisgevoel.  

 

Tabel 1  
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Gemiddelden, Standaarddeviatie, Aantallen en Correlaties tussen Kwaliteit vader-

kindrelatie, Kwaliteit moeder-kindrelatie, Thuisgevoel vader en Thuisgevoel moeder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Noot: M = gemiddelde, SD = standaarddeviatie, N = aantal 
* p < .05, ** p <.01 
 

Assumpties 

Binnen het onderzoek is getoetst middels ANOVA’s en ANCOVA’s. Voorafgaand aan 

de analyses worden de assumpties getoetst. De Shapiro-Wilk, Skewness, Kurtosis en 

Levene’s test zijn gebruikt om de assumpties van normale verdeling en homogeniteit van 

variantie te evalueren. Uit de Shapiro-Wilk test en de Skewness en Kurtosis blijkt dat 

zowel de kwaliteit van de vader-kind en moeder-kind relatie en het thuisgevoel bij vader 

en moeder linksscheef verdeeld zijn, wat zorgt voor een toename van een type 1 fout. 

Echter is de eenweg ANOVA redelijk robuust tegen de normaliteitsaanname.  

De Levene’s test bleek significant te zijn voor de kwaliteit vader-kind relatie F(3, 

183) = 21.18, p <.001, de kwaliteit moeder-kind relatie F(3, 183) = 5.19, p = .002 en het 

thuisgevoel bij vader F(3, 151) = 5.88, p = .001, wat betekent dat de assumptie van 

homogeniteit geschonden is. Hoe groter de schending, hoe groter de kans op een 

incorrecte statistische conclusie. Gezien deze schending en de ongelijke groepsgroottes, 

zal de F-statistiek vertekend zijn. Uit de Levene’s test blijkt het thuisgevoel bij moeder niet 

significant F(3, 161) = 1.65, p = .180, daarom is de assumptie van homogeniteit bij deze 

ANOVA niet geschonden.  

Kwaliteit ouder-kindrelatie  

De eerste deelvraag: ‘Wat zijn verschillen in de kwaliteit van zowel de vader-kind 

als moeder-kind relatie afhankelijk van hun woonsituatie na scheiding?’ is onderzocht 

middels twee eenweg variantieanalyses (ANOVA). Daaruit bleek dat er significante 

verschillen zijn in de gemiddelde kwaliteit van de ouder-kindrelatie tussen de groepen 

jongeren met verschillende woonsituaties na scheiding, voor zowel vader: F(3, 183) = 

17.65, p <.001, η2 = .22, als moeder: F(3, 183) = 4.43, p = .005, η2 = .07.  

Variabele  1 2 3 4 

1. Kwaliteit vader-

kindrelatie 

-    

2. Kwaliteit moeder-

kindrelatie  

       .24** -   

3. Thuisgevoel vader       .67**    .12 -  

4. Thuisgevoel moeder   .10       .70**     .18* - 

M 3.66 4.18 3.86 4.29 

SD 1.01 0.67 1.01 0.65 

N 197 197 155 166 
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De posthoc analyse met Bonferroni blijkt significant te zijn met een alpha van .05. 

Jongeren die meestal bij moeder, in co-oudergezinnen of meestal/altijd bij vader wonen 

rapporteren gemiddeld een hogere kwaliteit van de vader-kind relatie dan jongeren die 

altijd bij moeder wonen. Jongeren die altijd bij moeder, meestal bij moeder of in co-

oudergezinnen wonen rapporteren gemiddeld een hogere kwaliteit van de moeder-kind 

relatie dan jongeren die meestal/altijd bij vader wonen. De gemiddelden zijn te vinden in 

Tabel 2. 

Thuisgevoel van jongeren  

De tweede deelvraag: ‘Wat zijn verschillen in het thuisgevoel van jongeren 

afhankelijk van hun woonsituatie na scheiding?’ is onderzocht middels twee eenweg 

variantieanalyses (ANOVA). Daaruit bleek dat er significante verschillen zijn in het 

gemiddelde thuisgevoel tussen de groepen jongeren met verschillende woonsituaties na 

scheiding, voor zowel het thuisgevoel bij vader: F(3, 151) = 6.64, p <.001, η2 = .12, als 

bij moeder: F(3, 161) = 3.23, p = .024, η2 = .06. 

De posthoc analyse met Bonferroni blijkt significant te zijn met een alpha van .05. 

Jongeren die meestal bij hun moeder, in co-oudergezinnen of meestal/altijd bij vader 

wonen ervaren een hoger thuisgevoel bij vader dan jongeren die altijd bij moeder wonen. 

Verder blijken jongeren die altijd bij moeder wonen een hoger thuisgevoel bij moeder te 

ervaren dan jongeren uit co-oudergezinnen. De gemiddelden zijn te vinden in Tabel 2. 

 

Tabel 2  

Aantallen, Gemiddelden, Standaarddeviaties van Kwaliteit vader-kindrelatie, Kwaliteit 

moeder-kindrelatie, Thuisgevoel vader en Thuisgevoel moeder per Woonsituatie 

Variabele Woonsituaties N M SD 

Kwaliteit vader-kind Altijd bij moeder 40  2.77 1.35 

 Meestal bij moeder 80  3.84 0.85 

 Co-oudergezinnen 58  3.98 0.54 

 Meestal/altijd bij vader 9  4.16 0.53 

Kwaliteit moeder-

kind 

Altijd bij moeder 40  4.35 0.62 

 Meestal bij moeder 80  4.21 0.67 

 Co-oudergezinnen 58  4.13 0.51 

 Meestal/altijd bij vader 9  3.48 1.32 

Thuisgevoel vader Altijd bij moeder 21 3.05 1.34 

 Meestal bij moeder 75 3.91 1.00 

 Co-oudergezinnen 51 4.09 0.71 

 Meestal/altijd bij vader 8 4.28 0.56 

Thuisgevoel moeder Altijd bij moeder 36 4.51 0.55 
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Noot: N = aantal, M = gemiddelde, SD = standaarddeviatie 

 
Additionele analyse  

Middels ANCOVA’s is getoetst of de mate van thuisgevoel bij vader en moeder 

verschilt afhankelijk van woonsituatie, wanneer wordt gecontroleerd voor de kwaliteit van 

de vader- en moeder-kind relatie.  

De Shapiro-Wilk uitkomsten suggereerden bij beide ANCOVA’s dat de aanname van 

de normale verdeling geschonden is. De Levene’s test bleek niet significant te zijn voor 

vader-kind relatiekwaliteit F(3, 150) = 1.67, p = .177, en moeder-kind relatiekwaliteit F(3, 

160) = 1.61, p = .189 en dus is de assumptie van homogene variantie niet geschonden. 

Ook blijkt de assumptie van de homogeniteit van de regressieslopes niet geschonden, 

gezien het interactie effect voor zowel vader (p = .794) als moeder (p = .269) niet 

significant is. Scatterplots suggereerden dat er aan de voorwaarden van lineariteit en 

homoscedasticiteit is voldaan.  

De ANCOVA suggereerde dat wanneer er gecontroleerd wordt voor de vader-kind 

en moeder-kind relatie er geen significante verschillen blijken in het ervaren van 

thuisgevoel tussen de woonsituaties na scheiding, bij zowel vader F(3, 149) = 99.41, p = 

.400 en moeder F(3, 159) = 144.08, p = .475 gedeeltelijk η2 = .40 en η2 = .48. Dit 

betekent dat niet de woonsituatie na scheiding, niet zozeer de jongere bij ouders is, maar 

de kwaliteit van de relatie met vader en moeder invloed heeft op het thuisgevoel.  

Conclusie en discussie 

 In het huidig onderzoek is gekeken naar de kwaliteit van de ouder-kindrelatie en 

het thuisgevoel tussen groepen jongeren met verschillende woonsituaties na scheiding. 

Het onderzoek is maatschappelijk relevant en levert een bijdrage aan het generen van 

kennis over dit onderwerp en aan de verbetering van de hulpverlening. Zoals eerder is 

benoemd, zijn de kwaliteit van de ouder-kindrelatie en het thuisgevoel belangrijke 

voorspellers voor het welbevinden van de jongere (Cavanagh, 2008). Uit 

wetenschappelijke onderzoek is naar voren gekomen dat jongeren afhankelijk van hun 

woonsituatie na scheiding mogelijk verschillen ervaren in de ouder-kind relatiekwaliteit en 

het thuisgevoel (King & Boyd, 2016; King, Boyd & Pragg, 2017).  

Allereerst is onderzocht of er verschillen zijn in de vader-kind en moeder-kindrelatie 

afhankelijk van de woonsituatie na scheiding. De hypothese was dat jongeren die bij vader 

wonen gemiddeld een hogere relatiekwaliteit hebben met vader en jongeren die bij 

moeder wonen gemiddeld een hogere relatiekwaliteit hebben met moeder (Nielsen, 2011; 

Vanassche & Matthijs, 2012). Deze hypothesen is aangenomen. Uit de resultaten kwam 

 Meestal bij moeder 73 4.28 0.67 

 Co-oudergezinnen 15 4.13 0.68 

 Meestal/altijd bij vader 5 4.70 0.33 
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namelijk naar voren dat de kwaliteit van de moeder-kindrelatie het hoogst bleek wanneer 

jongeren deels of geheel bij hun moeder wonen. Jongeren die altijd of meestal bij moeder 

of in co-oudergezinnen wonen, hebben namelijk een hogere relatiekwaliteit met moeder 

dan jongeren die meestal/altijd bij vader wonen. Verder blijkt de kwaliteit van de vader-

kindrelatie hoger wanneer jongeren meestal/altijd bij vader, in co-oudergezinnen of 

meestal bij hun moeder wonen dan dat zij altijd bij moeder wonen. Dit komt overeen met 

de literatuur waaruit blijkt dat er vaak verminderd contact is met de uitwonende ouder, in 

veel gevallen nog steeds de vader. Hierbij gaat het niet om de frequentie van het contact, 

maar om de kwaliteit van de vader-kindrelatie (Albertini & Garriga, 2011; Amato, Meyers 

& Emery, 2009; Spruijt & Kormos, 2014). Voor een hoge kwaliteit van de vader-kindrelatie 

hoeft de jongere niet per definitie deeltijd of voltijd bij vader te wonen. Wel blijkt uit de 

literatuur dat een minimale hoeveelheid van contact een voorwaarde is voor betrokkenheid 

en noodzakelijk is voor het onderhouden of ontwikkelen van een positieve vader-

kindrelatie (Adamsons & Johnson, 2013; Amato, Meyers & Emery, 2009).  

Vervolgens is onderzocht of er verschillen zijn in het ervaren thuisgevoel afhankelijk 

van de woonsituatie na scheiding. De hypothese was dat jongeren die bij vader wonen een 

hoger thuisgevoel bij vader ervaren en jongeren die bij moeder wonen een hoger 

thuisgevoel bij moeder ervaren. De hypothese is aangenomen. Uit de resultaten bleek dat 

jongeren die altijd bij moeder wonen een hoger thuisgevoel bij moeder ervaren dan 

jongeren uit co-oudergezinnen. Een mogelijke verklaring is dat de kwaliteit van de ouder-

kindrelatie zorgt voor een hoge mate thuisgevoel. Een goede kwaliteit van de moeder-

kindrelatie zorgt voor een hoge mate van thuisgevoel van moeder (King & Boyd, 2016). 

Een mogelijke verklaring die in de literatuur wordt genoemd is dat jongeren voor een 

groter deel van de tijd bij de moeder wonen (Sobolewski & Amato, 2007). Wat ook uit de 

resultaten naar voren kwam is dat jongeren die meestal bij hun moeder, in co-

oudergezinnen of meestal/altijd bij vader wonen ervaren een hoger thuisgevoel bij vader 

dan jongeren die altijd bij moeder wonen. Voor het ervaren van een positiever thuisgevoel 

bij vader is het nodig om meer contact te hebben met vader (Poortman & Van der Lippe, 

2009). 

Ten slotte is additioneel gekeken of de verschillen nog steeds standhielden wanneer 

werd gecontroleerd voor de kwaliteit van de ouder-kindrelatie. Deze verschillen worden 

verwacht tussen de groepen gezien thuisgevoel en de ouder-kindrelatie, hoewel 

overlappend, verschillende concepten zijn. Dit leidde tot de volgende hypothese: de mate 

van thuisgevoel bij vader en moeder verschilt per woonsituatie, ook na controle voor de 

kwaliteit van de vader- en moeder-kindrelatie. Deze verwachting is niet bevestigd, gezien 

de resultaten niet statistisch significant bleken te zijn. Dit resultaat komt overeen met de 

literatuur, waaruit blijkt dat een goede kwaliteit van de ouder-kindrelatie bijdraagt aan een 

positief thuisgevoel en beide statistisch onafhankelijke voorspellers zijn van het 

welbevinden van jongeren (King & Boyd, 2016; King, Boyd & Thorsen, 2015). Niet de 
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mate van het contact, maar de kwaliteit van het ouder-kind contact is van betekenis voor 

het welbevinden van de jeugdigen na scheiding (King & Sobolweski, 2006).  

Het effect van de woonsituaties na scheiding op thuisgevoel is gecorrigeerd voor de 

ouder-kind relatiekwaliteit. Hieruit blijkt dat, wanneer de relatiekwaliteit wordt 

meegenomen, het thuisgevoel dat jongeren ervaren niet significant verschilde tussen de 

groepen jongeren met verschillende woonsituatie na scheiding. Wel blijkt dat 

relatiekwaliteit positief correleert met thuisgevoel. Uit het huidige onderzoek blijkt dat er 

verschillen zijn in de kwaliteit van de ouder-kindrelatie en het thuisgevoel afhankelijk van 

de woonsituatie na scheiding. Het blijkt dat het bij het thuisgevoel niet zozeer gaat hoe 

vaak een jongere bij vader of moeder is, maar dat de relatiekwaliteit met vader en moeder 

van belang is. Daarnaast ervaren jongeren een hogere relatiekwaliteit en thuisgevoel bij 

de ouder waar zij wonen. 

Limitaties en vervolgonderzoek 

Een sterk punt van dit onderzoek is het gebruik van de perceptie van de jongeren 

na scheiding, bij het rapporteren over hun relatiekwaliteit met ouders en het thuisgevoel 

bij ouders. Middels zelfrapportage wordt een beter beeld gegeven hoe jongeren de 

relatiekwaliteit met ouders en het thuisgevoel zelf ervaren dan wanneer er vragenlijsten 

door ouders worden ingevuld over de jongere, zoals in veel andere onderzoeken (Newton, 

Carlo, Laible, & Steele, 2014). Gezien studenten aan de hand van een gemakssteekproef 

middelbare scholen hebben geworven is de externe validiteit van het onderzoek 

verminderd. Echter draagt de omvang van de steekproef wel bij aan de betrouwbaarheid 

externe validiteit van het onderzoek. Tevens wordt de interne validiteit verhoogd doordat 

er gebruik is gemaakt van verkorte versies van meetinstrumenten en items, waarvan de 

betrouwbaarheid en validiteit voldoende zijn.  

Het huidige onderzoek heeft ook een aantal minder sterke punten. Er is een cross-

sectioneel onderzoek gedaan in plaats van een longitudinale onderzoek. Het verrichten van 

een longitudinaal onderzoek over dit onderwerp, zou op langer termijn meer zicht geven 

op de gevolgen van de verschillende woonsituaties na scheiding op de ouder-kind 

relatiekwaliteit en het thuisgevoel. Daarbij kan, over tijd, gekeken worden naar de impact 

van een veranderde woonsituatie na scheiding op de ontwikkeling van de jongeren.  

Daarnaast is er meer onderzoek nodig naar het ervaren van thuisgevoel binnen de 

verschillende woonsituaties, omdat de resultaten binnen de literatuur tegenstrijdig zijn. 

Met name omdat er twee manieren zijn om thuisgevoel te meten. Voor dit onderzoek is 

gekozen voor de eerste benadering, om het thuisgevoel los van de kwaliteit ouder-

kindrelatie te meten (Cavanagh, 2008, King et al., 2015; Leake, 2007). Een vertekening 

binnen het huidige onderzoek zijn de ongelijke groepsgroottes binnen de verschillende 

woonsituaties. Zo wonen er 9 jongeren meestal/altijd bij vader. Deze gegevens liggen in 

de lijn der verwachting, gezien uit de literatuur blijkt dat de meeste jongeren na scheiding 

voornamelijk bij hun moeder wonen, waardoor het wel passend is voor de steekproef 
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(Spruijt & Kormos, 2010; Poortman & van Gaalen, 2017; Neuman, 2014). Met een grotere 

steekproef is er meer power waardoor eventuele verschillen eerder significant zijn. 

In een vervolgonderzoek is het mogelijk interessant om zowel de perceptie van 

jongeren als ouders in kaart te brengen en te kijken in hoeverre zij verschillen ervaren in 

de ouder-kind relatiekwaliteit en het thuisgevoel. Dit omdat uit de literatuur blijkt dat het 

thuisgevoel invloed heeft op het psychisch en sociaalwelbevinden van zowel kinderen als 

ouders (King & Boyd, 2016; Cavanagh, 2008). Na scheiding komt zowel de ouder-

kindrelatie als de onderlinge omgang van de ouders onder druk te staan, vandaar dat het 

interessant is om te kijken naar de gevolgen van de relatiekwaliteit tussen ouders en de 

ouderschapsvaardigheden na scheiding (Spruijt & Kormos, 2010). Aangezien jongeren in 

verschillende leeftijdsfasen andere behoeften hebben en de gevolgen van een  scheiding 

op basis van leeftijd en geslacht kunnen verschillen, is het tot slot interessant om binnen 

de groepen jongeren te kijken of er op basis van leeftijd en geslacht verschillen zijn in de 

relatiekwaliteit en het thuisgevoel. Op deze manier kan per ontwikkelingsfase adequate 

ondersteuning worden geboden.  

Implicaties voor de praktijk en aanbevelingen 

De bevindingen kunnen een bijdrage leveren aan de wetenschap doordat er een 

eerste start is gemaakt met onderzoek naar de rol van de kwaliteit van de vader- en 

moeder-kindrelatie en het thuisgevoel van jongeren in relatie tot de woonsituaties na 

scheiding. Het blijkt dat contact een voorwaarde is om steun en controle te geven aan de 

jongere en bijdraagt aan de ouder-kind relatiekwaliteit en een positief thuisgevoel 

(Kalmijn, 2015; Bastaits, Molenmans & Van Peer, 2013; Fabricius & Luecken, 2007; 

Poortman & Van der Lippe, 2009). Ouders hebben na scheiding vaak conflicten over de 

zorg- en omgangsregeling, wat de kwaliteit van de ouder-kindrelatie negatief beïnvloed. 

Dit onderzoek laat zien dat dit er voor het thuisgevoel van jongeren zelf niet toe doet. De 

kwaliteit van de ouder-kindrelatie is belangrijker dan de contactfrequentie met ouders 

(King, Boyd & Thorsen, 2015; Antokolskia et al., 2019). Daarnaast is de relatie tussen 

ouders ook belangrijk voor het bevorderen van de relatie van de jongere met beide ouders  

(King & Sobolewski, 2006). Groepsgerichte ouderinterventies kunnen een uitkomst bieden. 

Bij deze interventie richten ouders zich op het verminderen van onderlinge conflicten, het 

bevorderen van co-ouderschap en het bevorderen van het welzijn van de kinderen, het 

bevorderen van de kwaliteit van de ouder-kindrelaties en het contact tussen het kind en 

de uitwonende ouder (Geurts, Sportel, Beenakkers, Arikan, 2015). Met oog op de praktijk, 

hulpverlening aan scheidings-onderzoek, laat dit onderzoek zien dat het van belang is om 

de relatiekwaliteit tussen ouders en kind te waarborgen gezien dit van invloed is op het 

ervaren thuisgevoel en bijdraagt aan het welbevinden van de jongeren.  
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