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Dichtheid van het opvoedingsmilieu en attachment: een
vooronderzoek*

L W C TAVECCHIO en
M H VAN IJZENDOORN
Vakgroep Wijsgenge en Empirische
Pedagogiek, R U Leiden

Samenvatting

In dit artikel wordt verslag gedaan van een
survey-onderzoek naar de relatie tussen de
dichtheid van het opvoedingsmilieu en een be-
paald aspect van gehechtheid ('attachment'),
namelijk de door het kmd ervaren vedigheid m
potentieel bedreigende situaties De dichtheid
van het opvoedingsmilieu wordt o m bepaald
door het aantal opvoeders dat met het kmd in
relatie treedt en door de mate waarm de ouders
bi] de opvoedmg betrokken zijn Aan de theo-
rievormmg rond deze vraagstellmg wordt in dit
artikel slechts kort gerefereerd Het onderzoek
werd verricht bi] 166 ouderpaten m Leiden en
omgevmg met tenminste twee hinderen tussen 0
en 3 5 jaar en was er in de eersteplaats op gencht
een globaal overzicht te verknjgen van de stand
van zaken bij een relatief grote groep gezinnen
Op basts van de bi] deze groep verkregen vra-
genh]stgegevens werd met behulp van multiple
regressietechmeken nagegaan hoe en in welke
mate vanatie m ervaren vedigheid is terug te
voeren op vanatie m een aantal direct en mdirect
aan de theorie over gehechtheid ontleende onaf-
hankehjke variabelen Van deze vanabelen
bleek slechts een mmderheid emge samenhang
van betekenis met ei varen veihgheid te vertonen
Deze samenhang suggereert dat een hagere mate
van ervaren vedigheid wat vaker lykt samen te
gaan met het buitenshms werken van de moeder
en een enigszins relativerende opvoedingsattitu-
de, hetgeen geen steun betekent voor de vige-
rende (voor)oordelen ten aanzien van de nega-
tieve effecten van werkend moederschap op de

Met dank aan drs F A Goossens, drs K Jansen, drs
P M Kroonenberg, drs M M Vergeer en drs T H
A v d Voort voor hun kntiek op een eerdere versie
van dit artikel

emotionele ontwikkelmg van het (zeer) jonge
kmd De betekenis van de vader als potentieel
'Verdünner' van het opvoedingsmilieu kon m du
onderzoek met ondubbelzmmg worden vastge-
steld en noopt tot nader onderzoek Dat laatste
geldt ovengens ook voor de ovenge onderzoeks-
resultaten Aan het gebruik van de vragenli;st-
methode voor onderzoek naar complexe op-
voedmgsverschi]nselen kleven de nodige feilen
Het hier gerapporteerde onderzoek heeft het ka-
rakter van een voorstudie, die moet worden aan-
gevuld en gevalideerd met een aantal klemscha-
liger maar dieper gravende observatiestudies ten
aanzien van de betrokken gehechtheidsdimen-
sie

l Inleidmg

In dit artikel staat de relatie tussen de 'dichtheid
van het opvoedingsmilieu' en ontstaan en ont-
wikkelmg van gehechtheid ('attachment') tus-
sen ouders en hun (zeer) jonge kmderen cen-
traal De 'dichtheid van het opvoedingsmilieu'
wordt o m bepaald door het aantal opvoeders
dat met het kmd m relatie treedt Van een
'dicht' opvoedingsmilieu is sprake wanneer
slechts een opvoeder regelmatig met het kmd
interacteert, waardoor het kmd nauwehjks
mogehjkheden heeft zieh aan meer dan een
persoon te hechten In een minder dicht of
'dunner' opvoedingsmilieu kunnen meerdere
personen een relatie met het kmd opbouwen
Op hier met nader te preciseren theoretische
gronden kan men verwachten dat een dicht
opvoedingsmilieu zou kunnen leiden tot meer
angstige vormen van gehechtheid ('avoidant' of
'resistant' attachment, cf Van Uzendoorn,
1979, 1980) van het kmd aan personen uit zijn
omgevmg Anderzijds is er reden om aan te
nemen dat waar sprake is van een kwantita-
tieve of kwahtatieve 'verdunmng' van het op-
voedingsmilieu, bijvoorbeeld als gevolg van het
buitenshms werken van de moeder, de mscha-
keling van creches, verblijf bij grootouders, een
grotere participatie van de vader aan de opvoe-
dmg of een minder protectieve opvoedmgsatti-
tude van de ouders, het kind zieh vaker relatief
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veilig gehecht voelt aan zijn opvoeder(s), ('se-
cure' attachment, cf. Van Uzendoorn, ibid.).
Op theoretische en empirische gronden is ver-
der te verwachten dat kinderen met een veilige
gehechtheid aan een of meer opvoeders zieh in
potentieel bedreigende situaties (zoals schei-
dingssituaties, confrontatie met vreemde per-
sonen en/of omgevingen) minder onveilig zul-
len voelen dan kinderen met angstige gehecht-
heidsvormen (cf. Ainsworth, Blehar, Wa-
ters & Wall, 1978).

Het begrip 'dichtheid van het opvoedingsmi-
lieu' verwijst naar de vooral ook praktisch ge-
zien belangrijke discussie over de al dan niet
noodzakelijke permanente aanwezigheid en
bereikbaarheid van een en dezelfde opvoeder,
doorgaans de moeder van het kind, gedurende
de eerste vier levensjaren. Met het in dit artikel
beschreven onderzoek is getracht enkele
bouwstenen aan te dragen voor een zakelijker,
meer wetenschappelijk fundament onder de
veelal onzakelijke, emotionele discussies tus-
sen voor- en tegenstanders van een 'verdun-
ning' van het opvoedingsmilieu. Hierbij ligt het
accent op de interpretatie van het verkregen
empirisch feitenmateriaal. Eiders werd reeds
uitvoeriger aandacht besteed aan de pedag-
ogisch-antropologische, theoretische en histo-
rische achtergronden van de begrippen 'dicht-
heid van het opvoedingsmilieu' en 'gehecht-
heid' (cf. Van Uzendoorn, Tavecchio & Reijn-
goud, 1979; Van IJzendoorn & Tavecchio,
1979; Van IJzendoorn, 1980). De resultaten
van een vooronderzoek vindt men beschreven
in Tavecchio en Van IJzendoorn (1979).

In de fase van het (empirisch) onderzoek
waarin wij ons thans bevinden ligt de nadruk
meer op het verkrijgen van een globaal over-
zicht van de stand van zaken bij een relatief
grote groep gezinnen dan op het verwerven van
inzicht in de precieze details van de relatie tus-
sen dichtheid van het opvoedingsmilieu en ge-
hechtheidsontwikkeling. Daarom werd geko-
zen voor gebruik van de vragenlijst als dataver-
zamelingsmethode. Deze methode kent na-
tuurlijk zijn beperkingen, vooral omdat een
wel heel sterk beroep wordt gedaan op het
waarnemingsvermogen van de ouder, in casu
de moeder met betrekking tot het gezinsleven
waaraan zij zelf actief deelneemt. Een vragen-
lijst inventariseert verder uitsluitend opinies
en/of attitudes van de respondenten, geen ge-
dragingen. Bovendien is de invloed van 'sociale
wenselijkheid' op de gegeven antwoorden niet

ondenkbaar. We gaan in ons onderzoek echter
uit van het 'triangulatie-principe': het gebruik
van diverse methoden met verschillende te-
kortkomingen kan bij convergentie van resul-
taten tot meer gefundeerde conclusies leiden.
Zo worden dezelfde vragen die hier centraal
staan, in andere deelprojecten met name met
behulp van observatie-methoden beantwoord.

Zowel dichtheid van het opvoedingsmilieu
als gehechtheid zijn constructen die in een be-
trekkelijk grootschalig survey-onderzoek als
het onderhavige niet eenvoudig geoperationa-
liseerd kunnen worden. Het eerstgenoemde
construct werd daartoe in een drietal meer con-
crete en onderzoekbare componenten ontleed:
1. Kwalitatieve dichtheid, zoals bepaald door

de mate waarin de ouders blijk geven van
een 'protectieve' dan wel een meer 'relati-
verende' opvoedingsattitude; tevens speien
hierbij de attitude ten aanzien van het bui-
tenshuis werken van de moeder en de atti-
tude ten aanzien van het part-time werken
van de vader met het oog op de opvoeding
een rol.

2. Kwantitatieve dichtheid, zoals bepaald door
het al dan niet buitenshuis werken van de
moeder, het bezoek van het kind aan cre-
ches, peuterspeelzalen, e.d. en het aantal
nachten dat het kind van huis afwezig is
geweest.

3. De rol- en taakverdeling tussen de ouders,
met speciale aandacht voor de participatie
van de vader aan huishoudelijke, verzor-
gende en pedagogische activiteiten die in
het gezin verlieht worden; anders gezegd
gaat het hier om de mate waarin de vader
als 'verdunner' van het opvoedingsmilieu
naar voren treedt.

De mogelijkheden om het construct gehecht-
heid met behulp van de vragenlijstmethode te
operationaliseren zijn eveneens beperkt. In het
kader van dit exploratieve onderzoek is de ope-
rationalisatie beperkt gebleven tot slechts een
dimensie van het construct, namelijk de door
het kind ervaren veiligheid, c.q. angst in:
- vreemde omgevingen en onbekende situ-

aties;
- contacten met relatief onbekende personen

('vreemden');
- situaties van afwezigheid van de ouders.

In 3.2 wordt nader ingegaan op de gekozen
operationalisatie van gehechtheid.
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Vanuit wetenschapstheoretisch en methodo-
logisch perspectief kunnen de nodige kantte-
keningen worden geplaatst bij de keuze van het
survey-onderzoek en de vragenlijst om zulke
uiterst complexe variabelen te onderzoeken.
Eerder werd in dit tijdschrift reeds uitvoerig
ingegaan op de problemen met betrekking tot
de operationaliseerbaarheid van het construct
gehechtheid (Van Uzendoorn, 1979). Een van
de conclusies was toen dat langdurige observa-
tie van het vertoonde gedrag in al dan niet
gestandaardiseerde interactie-situaties tussen
moeder, vader en kind(eren) zeer wenselijk is.
Waarmee nogmaals wordt onderstreept dat het
hier gerapporteerde onderzoek in essentie het
karakter heeft van een eerste globale exploratie
van het objectgebied, die in een volgend Sta-
dium door middel van kleinschalige observa-
tiestudies zal worden aangevuld, uitgediept en
gevalideerd. Met de hiervoor aangestipte be-
perkingen in het achterhoofd is getracht op de
volgende vijf centrale onderzoeksvragen een
voorlopig antwoord te formuleren:
1. Is er een samenhang tussen de mate van

protectieve gevoelens van de ouders ten
opzichte van hun kind en de door het kind
ervaren gevoelens van veiligheid in poten-
tieel bedreigende situaties?

2. Maakt het buitenshuis werken van de moe-
der verschil voor de door het kind ervaren
veiligheid?

3. Is er een samenhang tussen de mate waarin
de vader als 'verdunner' van het opvoe-
dingsmilieu naar voren treedt en ervaren
veiligheid?

4. Maakt het bezoeken van een creche, peu-
terspeelzaal e.d. verschil voor de door het
kind ervaren veiligheid?

5. Bestaat er samenhang tussen het aantal
kortdurende scheidingservaringen, zoals
bijvoorbeeld een paar dagen eiders logeren
en overnachten, en de door het kind erva-
ren veiligheid?

Zoals eerder opgemerkt gaan wij hierbij uit van
de op theoretische en empirische gronden plau-
sibel te maken verwachting dat kinderen opge-
voed in een minder dicht milieu zieh eerder
veilig gehecht zullen voelen, i.e. zieh in poten-
tieel bedreigende situaties minder onveilig zul-
len voelen dan kinderen opgevoed in een dich-
ter milieu.

2 De onderzoeksgroep

Zoals uit het voorgaande kon worden afgeleid
is gekozen voor een dwarsdoorsnede-onder-
zoek met behulp van de vragenlijstmethode,
waarbij 237 Leidse gezinnen werden aange-
schreven die voldeden aan de voorwaarde dat
ze tenminste eengetrouwdpaar met twee kinde-
ren in de leeftijd tussen 0 en 3.5 jaar omvatten.
Deze 237 gezinnen vormden ten tijde van de
dataverzamelingsfase van het onderzoek (ok-
tober/november 1979) degehele (Leidse) po-
pulatie van gezinnen met de gewenste kenmer-
ken. De redenen waarom dergelijke eisen wer-
den gesteld hangen samen met de mogelijkheid
van vervolgonderzoek onder dezelfde groep en
dezelfde leeftijdscategorie zeer jonge kinderen.
Na een viertal motiveringsronden bleken 183
ouderparen (ruim 77%) bereid hun medewer-
king aan het onderzoek te verlenen, een voor
dit soort survey-onderzoek alleszins redelijk
resultaat. Nagegaan werd in welke mate res-
pondenten en nonrespondenten van elkaar
verschilden. Het belangrijkste gegeven van de
nonrespondenten bestond uit een schatting van
de sociaal-economische Status (SES) op basis
van beschikbare informatie over het beroeps-
niveau van de man. Bij de respondenten werd
deze variabele berekend volgens de zgn. 'Bern-
stein-methode', waar wordt uitgegaan van zo-
wel het opleidings- en beroepsniveau van de
vader als dat van de moeder (Bernstein, 1970;
zie ook Meijnen, 1977). De indeling naar op-
leidings- en beroepsniveau vond plaats aan de
hand van de ITS-beroepenklapper (Wester-
laaketal., 1975) en de opleidingsschaal die ook
Meijnen in zijn onderzoek hanteerde (voor de-
tails over de berekeningsprocedure zie Van IJ-
zendoorn et al., 1980, blz. 92). In Tabel l vindt
men de SES-verdelingen van de onderzochte
gezinnen en de totale groep.

In Tabel l vindt men overigens de verdeling bij
166 gezinnen, omdat 17 gezinnen met tweelin-
gen bij de verdere analyses buiten beschouwing
werden gelaten (zie Jansen, 1980, voor onder-
zoek bij deze groep). Ondanks de bijna ver-
woede pogingen om ook deze groepen tot
deelname te motiveren zijn de niveaus l en 2,
dat wil zeggen de 'allerlaagste' milieus, in de
aangeschreven groep van 237 gezinnen bijna
tweemaal zo sterk vertegenwoordigd als in de
uiteindelijk onderzochte groep van 166 gezin-
nen (12.3% versus 7.2%). De drie hoogste
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Tabel l Verdehng van soaaal-economische Status m de oorspronkelijk aangeschreven groep (N = 237) en de
uüeindeh]k onderzochte groep gezmnen (N = 166)

Niveau
oorspronkekj ke
groep

υ/
/o

totaal 237 1000

onderzochte
groep

166

O/
/O

1
2
3
4
5
6
7

ongeschoolde arbeid
geschoolde arbeid
lagere employes
rmddelbare employes
hogere employes
acadermsch mveau
missmg/onbekend

3
26
39
40
41
63
25

13
110
164
169
173
266
105

1
11
26
31
33
52
12

6
66

157
187
199
313

72

1000

miheus zijn m eerstgenoemde groep lets min-
der sterk gerepresenteerd (60 8% versus
69 9% m de onderzochte groep) Het bleek dat
ouders m de lagere miheugroepen langer talm-
den met het geven van hun toestemrmng en
vaker moesten worden aangeschreven dan ou-
ders uit de hogere miheus Zonder de laatste
— ongebruikehjke — motivenngsgronden zou
de verdehng van SES in de onderzochte groep
wellicht nog lets schever ten gunste van de
hogere miheus zijn uitgevallen Ovengens is
het opvallend dat m dit onderzoek de hogere
miheus nogal oververtegenwoordigd zijn, ook
m de oorspronkehjke groep Een reden tot
voorzichtigheid met betrekking tot de externe
vahditeit van de resultaten'' Met betrekking tot
de gezinssamenstelling bestond de onderzochte
groep van 166 gezmnen voornamehjk uit
twee-kinder gezmnen (84 9%), 9 6% van de
ouderparen had 3 kmderen, de rest vier of
meer De moeders waren gemiddeld 29 jaar
oud (mmimum 19, maximum 47 jaar, stan-
daardafwijkmg = 39 jaar), de vaders gemid-
deld 31 jaar (mmimum 22, maximum 47 jaar,
standaardafwijkmg = 36 jaar) Uit leder gezm
is vervolgens een kind geselecteerd waarop alle
verdere analyses zieh hebben gencht Dit kind
moest voldoen aan de eis dat het zieh qua leef-
tijd het dichtst m de buurt van het interval 1-25
jaar bevond, tenemde de vergehjkbaarheid van
de verschallende gehechtheidsindicatoren (zie
3 2) te optimahseren Gehechtheidsgedragm-
gen maken immers een leefüjdsgebonden ont-
wikkeling door (cf Van Uzendoorn, 1979) De
volgens voornoemd cntenum geselecteerde
kmderen bleken relatief goed verdeeld te zijn
over de vanabele geslacht 53 9% jongens en

46 1% meisjes De verdehng op het punt van
leefüjd vindt men in Tabel 2

3 Keuze en operationalisatie van de onder-
zoeksvanabelen

3 l Algemeen
Zoals in paragraaf l werd uiteengezet werden
de constructen dichtheid van het opvoedmgs-
miheu en gehechtheid ontleed m een aantal
meer concrete, met behulp van de vragenlijst-
methode onderzoekbare elementen Ten aan-
zien van gehechtheid werd gekozen voor het
meten van de mate van de door het kind erva-
ren veihgheid m potentieel bedreigende situ-
aties De dichtheid van het opvoedmgsmilieu is
onderscheiden naar de dimensies kwalitatieve
dichtheid, kwantitatieve dichtheid en rol- en
taakverdehng binnen het gezm, met speciale
aandacht voor de rol van de vader m de diverse
gezinsactiviteiten In het onderzoek is de no-

Tabel 2 Leeftijdsverdehng
hinderen

van de onderzochte

Aantal maanden

10 - 12 maanden
13-18 maanden
19 24 maanden
25 - 30 maanden
31-36 maanden

27
34
23
48
34

163
205
138
289
205

totaal 166 1000

χ = 23 maanden s = 8 4 maanden
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dige aandacht besteed aan de meettheoreüsche
onderbouwmg van de veikregen vragenlijstge-
gevens, die een rol speelden bij de operationah-
satie van de mdicatoren van voornoemde con-
structen en dimensies2

3 2 Operationalisatie van ervaren veüigheid
c q angst m potentieel bedreigende situaties
Ervaren veihgheid, de belangnjkste afhanke-
hjke vanabele m het onderzoek, vormt de ope-
rationalisane van een aspect van het meer-di-
mensionele construct gehechtheid, namelijk de
mate waann het kind zieh veilig voelt m mm of
meer vreemde situaties Het zijn deze situaties
die m de meest gangbare operationahsermgs
Strategie, de zgn 'Strange Situation' van Ams-
worth et al (1978), kunstmatig tot stand wor-
den gebracht in de theoretisch gefundeerde
verwachtmg dat jmst dan het gehechtheidsge-
drag zieh m zijn meest directe en pure vorm zal
manifesteren Moeders3 werd gevraagd naar de
reacties van het kind op alleen zijn, op duister-
ms, op een kortstondige scheidmg, een onbe-
kende omgevmg, op de aanwezigheid van
vreemdepersonen oibezoekers, deantwoorden
werden gegeven op 3- of 4-puntsschaaltjes,
waarbij moest worden aangegeven m welke
mate (van angst of verlegenheid) het kind re-
ageerde Daarnaast betrof een tweetal items
het algemene angstmveau van het kind, name-
üj k bang zijn en huüen Hier moest de frequen-
tie worden aangegeven Omdat de 'gehecht-
heidsmdicatoren' met alle dezelfde schaal-
breedte vertoonden, werd besloten tot stan-
daardisatie van de scores Lage scores op de
meuw gevormde vanabele 'ervaren veihgheid'
dulden op een relatief angstige gehechtheid,
hoge scores op veiliger gehechtheidsvormen
Berekemng van de interne consistentie van
deze uit acht items bestaande 'schaal' leverde
een coefficient alpha op van 65

Terecht kan men zieh hierbij afvragen wat
een voor alpha acceptabele waarde is Nunnally
(1978, blz 245 e v ) zegt hier onder meer het
volgende over 'What a satisfactory level of
rehabihty is, depends on how a measure is
bemg used In the early stages of research on

hypothesized measures of a construct, one
saves time and energy by workmg with instru
ments that have only modest rehability, for
which purposes rehabüities of 70 or higher will
suffice In aansluitmg op deze uitspraak
van Nunnally willen wij ons ook met een coeffi-
cient alpha van 65 voorlopig tevreden stellen,

mede gezien het feit dat alpha een nogal con-
servaüeve schattmg geeft van de schaalbe-
trouwbaarheid (Zeller en Carmmes, 1980, blz
60-63)

3 3 Operationalisatie van de onafhankehjke of
predictorvanabelen
Met betrekkmg tot de kwahtatieve dichtheid
van het opvoedingsmiheu is in eerste mstantie
gekozen voor een schaal die Schneewind
(1976) m de Bondsrepubliek heeft ontwikkeld
en gevalideerd Na verwijdenng van items
vanwege te läge test-hertest betrouwbaarheid
en gennge item-totaal correlaties bleef een
schaal met 7 items over, waarvan coefficient
alpha 67bedroeg Voorbeelden van items zijn
'wat mijn kind doet, denkt en voelt interesseert
me meer dan alle andere dingen', en 'bij alles
wat mijn kind doet steek ik direct de helpende
hand toe' Verondersteld werd dat deze schaal
het begnp pedagogische betrokkenheid aan-
vaardbaar operationaliseerde Lage scores op
de meuw gevormde vanabele (een somscore
over de items), wijzen op een hoge zo met
overmatige betrokkenheid bi] de opvoedmg en
ontwikkehng van het kind, hoge scores weer-
spiegelen een wat meer relativerende houding

Naast vragen met betrekkmg tot de peda-
gogische betrokkenheid werden ook de-attitude
ten opzichte van het bmtenshuis werken van de
moeder en de atütude ten aanzien van het part-
time werken van de vader ten behoeve van de
opvoedmg van de kmderen gemeten De atti-
tude ten aanzien van deze zaken vormt moge-
kjk een indicatie voor de kwalitatieve dichtheid
van het opvoedingsmiheu De bij beide vragen
gehanteerde 5-puntsschaal hep van l (zeer on-
gunstig) tot 5 (zeer gunstig) Op deze plaats zij
nog vermeld dat de opime over het bmtenshuis
werken van moeders, met het oog op voor- en
nadelen voor de opvoedmg, nogal afwijzend
was, met m de laatste plaats bij de moeders zelf
(cf Tavecchio & Van Uzendoorn, 1982) We-
tenschappehjk gezien zijn over de positieve of
negatieve gevolgen van werkend moederschap
ovengens nog nauwehjks gefundeerde uitspra-
ken te doen (Goossens, 1980)

In het onderzoek zijn de vanabelen die ver-
wijzen naar kwantitatieve dichtheid op eenvou-
dige wijze middels een directe vraag aan de
moeder geoperationahseerd Het betrof hier
vragen over
l Het al dan met buitenshuis werken van de

moeder (categoneen ja (1) en neen (2)),
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2 Het aantal nachten dat het kmd buitenshuis
heeft doorgebracht, bijvoorbeeld in verband
met logeren,

3 Het al dan met bezoeken van creches, peu-
terspeelzalen, dagverbhjven e d, door het
kind (m het onderzoek uitemdehjk gehan-
teerd als dichotome vanabele, met de cate-
goneen ja (1) en neen (2))

Van de 166 aan het onderzoek deelnemende
moeders bleken er ovengens maar 28(17%) te
werken lets meer dan een derde (36%) van de
kmderen bezocht creches e d Vermeld dient
nog te worden dat met betrekkmg tot het aantal
nachten afwezigheid met is gevraagd om een
nadere specificatie Zo kon in dit onderzoek
een verblijf tijdens een logeerpartij bij een fa-
milielid met worden onderscheiden van een
opname m het ziekenhms, die de ouder-kind
relatie op mgnjpende wijze zou kunnen veran-
deren In vervolg-onderzoek zal zeker aan-
dacht worden besteed aan mogehjk relevante
vanabelen van medische aard, mede gelet op
onderzoeksresultaten van Klaus & Kennell
(1976) betreffende de relatie tussen pennatale
complicaties en gehechtheidsontwikkehng

Een belangnjke onafhankelijke vanabele heeft
betrekkmg op de taak- en rolverdehng in het
gezin In dit kader gestelde vragen hadden be-
trekkmg op de mate waann de ouders partici-
peren aan huishoudehjke, verzorgende en 'pe-
dagogische' activiteiten in het gezin, waarbij
het er vooral om ging te achterhalen in hoe-
verre de vader feitehjk gezien als 'Verdünner'
van het opvoedmgsmiheu naar voren kwam
De vragen moesten worden beantwoord door
op een 5-puntsschaal aan te geven hoe het werk
met betrekkmg tot taken als luiers verschonen,
stofzuigen e d tussen vader en moeder was
verdeeld Een prmcipale componentenana-
lyse4 over de gegeven antwoorden bevestigde
het vermoeden dat onderscheid kan worden
gemaakt tussen items die tenderen in de nch-
tmg van traditioneel typisch 'vrouwelijke' ta-
ken, traditioneel typisch 'mannelijke' taken en
enkele 'pedagogische' activiteiten, ten aanzien
waarvan de rolverdehng minder geslachtsge-
bonden lijkt te zijn Op basis van deze dne
componenten werd een dnetal meuwe vanabe-
len gecreeerd, te weten vrouwehjke taakvervul-
hng, mannelijke taakvervullmg enpedagogische
activiteiten

Hoge scores op deze dne meuw gevormde

vanabelen dulden op grotere participatie van
de vrouw, läge scores op grotere participatie
van de man aan de diverse activiteiten Hoewel
eiders (Tavecchio & Van Uzendoorn, 1982)
uitvoeng wordt mgegaan op taak- en rolverde-
hng m het gezin en man-vrouw verschillen, zij
hier met onvermeld dat (zelfs in deze relatief
hoog opgeleide groep) bij de meeste gezmnen
een relatief tradiüonele werkverdehng bestaat
Alleen een aantal 'pedagogische' activiteiten
als knuffelen, stoeien of voorlezen lijken wat
evenwichhger verdeeld te zijn Slechts op dit
gebied hjkt het symmetnsche gezin mderdaad
een realiteit te zijn (Young & Wilmott, 1973)

3 4 Ovenge vanabelen
Tenslotte werd een aantal vanabelen m het
onderzoek betrokken die door ons beschouwd
werden als mogehjkerwijze intervenierende
vanabelen
1 Het 'adtuur-pedagogisch mveau' van het

gezin, dat wil zeggen de mate waann de
ouders menen de nadruk te moeten leggen
op het sbmuleren van die culturele vaardig-
heden die geacht worden de intellectuele
ontwikkeling positief te bemvloeden (cf
Rupp, 1969, Meijnen, 1977, blz 105) Cul-
tuurpedagogisch mveau werd gemeten
door de somscore over een vijftal mdicato-
ren De interne consistentie bereikte een m
dit onderzoeksstadium toereikende waarde
( 69) Lage scores op de vanabele wijzen op
een minder uitgesproken Interesse van de
ouders voor het vernchten van activiteiten
die een stimulerende werkmg hebben op de
ontwikkeling van intellectuele vaardighe-
den

2 Ouderschapsmotivatie, voortbouwend op
eerder onderzoek van Out & Zegveld
(1977) werd de ouders gevraagd zieh uit te
spreken over het belang van 13 motieven
om kmderen te nemen of te knjgen Van
deze 13 motieven vielen er vijf af op basis
van de test-hertest analyse Voorbeelden
van items zijn 'kmderen knjgen is een
meuwe ervanng1, en 'je kunt je eigen opvat-
tingen overdragen Een pnncipale compo-
nenten analyse over de antwoorden op de 8
items wees uit dat bijna alle items hoog
laadden op een component, zodat de ver-
onderstelling van een eendimensionele
structuur voor de hand lag De bepalmg
van coefficient alpha ondersteunde deze
veronderstelling met een waarde van 70,
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voldoende voor verder onderzoek met de
meuwe schaal Gewerkt is verder met een
somscore over de 8 items De meuwe vana-
bele kan worden gekaraktenseerd als een
maat voor de intensiteit van ouder-
schapsmotieven, waarbij läge scores wijzen
op sterkere motieven dan hoge scores
Strafgedrag van de ouders ten aanzien van
hun kmd Dit strafgedrag werd door een
tweetal vragen geoperationahseerd, te we-
ten een vraag naar de frequentie van straf-
fen door het kmd alleen te loten (bijvoor-
beeld m een ander vertrek) en een vraag
naar het voorkomen van straffen door lief-
desonthoudmg ('love withdrawal') Bowlby
(1975, blz 388) beschouwt deze twee vor-
men van straffen als mogehjk van invloed
op de gehechtheidsontwikkeling In het on-
derzoek werd verder gewerkt met de vana-
bele strafmaatregelen, een somscore over
deze twee mdicatoren Hoge scores op deze
vanabele dulden op een spaarzamer ge
bruik van bestraf&ngstechnieken die een
ontwikkehng in de nchting van angstige ge
hechtheid mogehjk bevorderen, läge scores

op een frequenter gebruik van deze tech-
meken

3 5 Samenvattend overzieht van de ander
zockte variabelen
In Figuur l zijn de tot dusver besproken varia-
belen overzichtehjk samengevat Toegevoegd
zijn mogehjk belangnjke basisvanabelen als
soaaal-economische Status (S E S ), leeftijd van
het kmd en geslacht van het kmd, die in een
onderzoek als dit met zonder meer bmten be-
schouwing kunnen bhjven Zij werden overi-
gens reeds gemtroduceerd in paragraaf 2 De
vanabelen die tot de andere clusters behoren
zijn alle direct of mdirect ontleend aan theoreti
sehe opvattmgen betreffende opvoedmgsmi
heu en gehechtheid die eerder m paragraaf l
zijn gemtroduceerd en aldaar kort werden be-
sproken In het Schema komt tot uiting dat het
m dit onderzoek geoperationahseerde aspect
van gehechtheid, ervaren veihgheid in poten-
tieel bedreigende situaties, kan worden be-
schouwd als een vanabele die op grond van
theoretische overwegmgen (gedeeltehjk) af-
hankehjk is van de in Figuur l m de clusters II

Sociaal
econormsche
Status

Leeföjd van
het kmd

Geslacht
van het
kmd

(I)

Onafhankehjke vanabelen

Werkend Crechebe
moederschap zoek kmd

Taakvervul-
ling moeder

Ouderschaps- Taakvervul
motivatie hng vader

Pedagogi
sehe activi-
teiten

Betrokken
heid op op-
voeding

Cultuur-pe
dagogisch
mveau

(II) (III)

Attitüde ten
aanzien van
werkend
moederschap

Attitüde ten
aanzien van
korter wer-
ken van de
vader

Aantal nach
ten weg van
huis

Strafmaatre-
gelen

(IV)

Afhankelijke
vanabele

ERVAREN
VEILIGHEID

(V)

Richtmg causale invloed

Figuur l Schematisch overzicht van de relatie tussen ervaren veihgheid en diverse clusters onafhankehjke
vanabelen
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tot en met IV gespecificeerde onafhankehjke
vanabelen

De relaties tussen de diverse vanabelen zijn
niet verder door hjnen aangegeven om de m-
druk te vermijden dat in deze exploratieve fase
van het onderzoek naar het gehechmeidsver-
schijnsel (veel) meer is te realiseren dan het
formuleren van een aantal globale verwachtm-
gen Wel zijn de diverse onafhankelijke vana-
belen zodamg gerangschikt dat van links naar
recht gesproken kan worden van een zwakke
causale ordemng tussen de diverse clusters,
aangegeven door een pijl Zo is er van uitge-
gaan dat vanabelen als sociaal-economisch mi-
lieu, leeftijd en geslacht van het kind exogeen
van aard zijn en met door de andere vanabelen
worden bemvloed Werkend moederschap en
ouderschapsmotivatie zijn als vanabelen be-
schouwd die sterker en eerder de erna vol-
gende vanabelen zullen hebben bemvloed dan
omgekeerd De taak en rolverdeling m het
gezm, i c de taakvervullmg door de vader zal
ons inziens eerder invloed ondergaan van het
werkend moederschap dan omgekeerd Een-
zelfde redenenng geldt voor de relatie tussen
de ook m de tijd gezien meer pnmaire ouder-
schapsmotivatie en vanabelen als betrokken-
heid op de opvoedmg en cultuur-pedagogisch
mveau, die op hun beurt weer een meer pnmair
karakter dragen dan bijvoorbeeld concrete op-
voedingsmaatregelen Tenslotte is er van uitge-
gaan dat de attitude ten aanzien van het bui-
tenshuis werken van de moeder en de attitude
ten aanzien van het korter werken van de vader
ten behoeve van de opvoedmg gevormd wor-
den door ervanngen met de bestaande werk-
verdelmg in het gezm en door de meer funda-
mentele pedagogische attituden van de ouders

4 Resultaten

Voor de analyse van de relatie tussen ervaren
veihgheid en de diverse, in Figuur l gespecifi-
ceerde, onafhankelijke vanabelen werd ge-
bruik gemaakt van multiple regressie-analyse^
De centrale vraagstelling laat zieh immers for-
muleren als hoe en in welke mate is de vanatie
in ervaren veiligheid terug te voeren op vanatie
in (combinaties van) de onafhankelijke vana-
belen Bij de analyse zal het accent meer wor-
den gelegd op een beschrijvend dan op een
toetsend gebruik van de techmek Een ge-
bruiksvorm die zieh laat rechtvaardigen met

het oog op de exploratieve fase van het onder-
zoek en die ook door Kerlmger & Pedhazur
(1973, blz 49) wordt aanbevolen Voor 'mo-
deltoetsing' achtten wij ons m dit onderzoeks-
stadmm nog met adequaat toegerust (Gemte-
resseerden kunnen de correlatiematnx waarop
de navolgende analyses zijn gebaseerd, bij de
auteurs opvragen)

Tenemde een zo compleet mogehjk beeld te
verknjgen van de relaties tussen ervaren veihg-
heid (als afhankelijke of 'cntenum' vanabele)
en de diverse onafhankelijke vanabelen (of
'predictoren') werd in eerste mstantie een
stapsgewijze multiple regressie-analyse uitge-
voerd met als emge restnctieve voorwaarde dat
een onafhankelijke vanabele voor opname in
de predictor-set tenmmste een F-waarde van
01 moest bereiken De stapsgewijze procedure

heeft als eigenschap dat de eerst gekozen pre-
dictor de onafhankehjke vanabele is met de
hoogste correlatie met ervaren veiligheid, de
als tweede gekozen onafhankelijke vanabele is
degene met de hoogste (gekwadrateerde) par-
tiele correlatie met ervaren veiligheid, etc (dus
na uitpartialisenng van de al opgenomen pre-
dictor(en)), (zie bijvoorbeeld Chatterjee &
Pnce, 1977, blz 201) Uit het m Tabel 3 weer-
gegeven emdresultaat van de stapsgewijze ana-
lyse blijkt dat twee van de potentieel verklä-
rende vanabelen, het aantal nachten weg van
huis en het geslacht van het kind, zelfs de als
mimmum vereiste F-waarde van 01 met be-
reikten De ovenge dertien verklaren tezamen
een kleine 14% van de vanantie (de multiple R
van 37 is ovengens sigmficant) Degegevensin
Tabel 3 maken duidehjk dat alleen de eerste
vier vanabelen een rol van emge betekenis spe-
ien In het rechter gedeelte van de tabel wordt
dit geillustreerd door het feit dat de eerste vier
vanabelen tezamen ongeveer 10% vanantie
verklären, terwijl de resterende negen slechts
4% daaraan toevoegen In het linker gedeelte
van de tabel zijn tevens de resultaten vermeld
met betrekkmg tot de toetsing van de signifi-
cantie van de afzonderhjke standaardpartiele
regressiecoefficienten (beta's)6 Deze coeffici-
enten maken het mogehjk het effect van de
diverse onafhankehjke vanabelen onderlmg
direct te vergelijken Toetsing van de afzonder-
hjke coefftcienten wees uit dat bij deze staps-
gewijze procedure slechts twee onafhankehjke
vanabelen, betrokkenheid op de opvoedmg en
werkend moederschap, een verklärende
waarde hebben die met toevalsbepaald mag
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worden genoemd. Deze beide variabelen zijn
echter van cruciaal belang voor het onderzoek
en de theoretische onderbouwing van de vraag-
stelling. Betrokkenheid op de opvoeding is de
belangrijkste indicator voor de kwalitatieve
dichtheid van het opvoedingsmilieu, werkend
moederschap is een belangrijke indicator voor
de kwantitatieve dichtheid. In overeenstem-
ming met het teken van de bijbehorende re-
gressiecoefficienten(resp. .21 en -.24) luidtde
interpretatie: naarmate ouders er toe neigen
hun betrokkenheid op de opvoeding van hun
kinderen wat meer te relativeren stijgt de door
het kind ervaren veiligheid. Ook het buitens-
huis werken van de moeder lijkt samen te gaan
met een grotere mate van ervaren veiligheid.
Hoewel de samenhang in deze richting kan
worden ge'interpreteerd dient onmiddellijk te
worden toegevoegd dat het om niet meer dan
een zwakke relatie gaat.

Het is niet ongunstig dat ervaren veiligheid
niet of nauwelijks lijkt samen te hangen met de
leeftijd van het kind of de sociaal-economische

Status van de ouders (de beta's zijn resp. -.03
en -.07). Behalve een geslachtsonafhankelijk
kenmerk lijkt de door ons gemeten gehecht-
heidsdimensie dus ook onafhankelijk van leef-
tijd en S.E.S. te zijn. De in Tabel 3 vermelde
resultaten wijzen verder uit dat het bezoeken
van een kinderdagverblijf, creche, e.d. nauwe-
lijks enige invloed lijkt te hebben op de door
het kind ervaren veiligheid. Een bevinding die
correspondeert met resultaten die Kagan et al.
(1978) rapporteerden op basis van een om-
vangrijk onderzoek naar de invloed van cre-
ches op vroegkinderlijke ontwikkeling. Ook
deze onderzoekers konden geen uitgesproken
effecten van crechebezoek op gehechtheids-
ontwikkeling signaleren. Het (voor)oordeel dat
creches en soortgelijke instellingen negatieve
effecten zouden uitoefenen op de emotionele
band tussen ouders en kind kon in beide onder-
zoekingen dus niet worden bevestigd.

Bij de stapsgewijze procedure lag het accent
op het opsporen van de 'beste' uit de reeks
potentieel verklärende variabelen. Uitgaande

Tabel 3 Overzicht van de belangrijkste resultaten van de stapsgewijze multiple regressie van ervaren veiligheid op
de diverse onafhankelijke variabelen

Variabele

Betrokkenheid
op opvoeding
Pedagogische
activiteiten
Werkend
moederschap
Attitüde t.a.v.
korter werken vader
Crechebezoek
e.d. kind
Attitüde t.a.v.
werkende moeder
Taak vader
Cultuur-pedagogisch
niveau
Frequentie
strafmaatregelen
Ouderschaps-
motivatie
S.E.S.
Taak moeder
Leeftijd kind

B

.03

.07

-.34

-.10

.08

-.06
.03

-.03

.03

.01
-.03
-.01
-.00

Stan-
daard-
fout B

.01

.04

.13

.06

.10

.05

.02

.06

.06

.01

.04

.02

.01

Beta

.21

.16

-.24

-.12

.07

-.11
.09

-.05

.05

.06
-.07
-.03
-.03

F p <

5.67 .05

3.64 -1)

7.03 .01

2.28

.66

1.53
1.39

.33

.32

.51

.53

.17

.11

R

.184

.229

.265

.308

.328

.339

.352

.356

.360

.363

.367

.369

.370

R2

.034

.053

.070

.095

.107

.115

.124

.127

.130

.132

.135

.136

.137

R2-toe-
name

.034

.019

.018

.025

.012

.008

.009

.003

.003

.002

.003

.001

.001

R = .37 F = 1.85 (p < .05) R2 = .14

') - : p > .05
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van de m Figuur l geschetste zwakke causale
ordemng tussen de diverse (clusters van) onaf-
hankehjke vanabelen werd vervolgens een hi
erarchische1 multiple regressie-analyse uitge-
voerd (cf Nie, Hüll, Jenkins, Stembrenner &
Bent, 1975, blz 336 & 344-345, Van Knip-
penberg & Siero, 1980, blz 29) De m Tabel 4
vermelde resultaten lopen m zoverre parallel
met de gegevens van de stapsgewijze analyse
dat de vier meest prominente vanabelen hun
positie hebben behouden Naast werkend moe-
derschap en betrokkenheid op de opvoeding
bhjken nu echter ook pedagogische activiteiten
en de attitude ten opzichte van het korter werken
van de vader een sigmficante bijdrage te leve-
ren aan de voorspelling van ervaren veiligheid
De ovenge vanabelen, waarvan reeds eerder
geconstateerd werd dat ze tezamen slechts 4%
vanantie verklaarden, zijn mt de vergelijkmg
verdwenen De proportie verklaarde vanantie
(R2) is derhalve gezakt tot ongeveer 10% (de
multiple R van 31 is ovengens duidehjk sigm-
ficant) Voor de volledigheid werd ook nage-
gaan of elk van de vier predictoren aan deze
10% een met-toevallige bijdrage leverde In
het rechter gedeelte van Tabel 4 is te zien dat
elk een sigmficante, zij het gennge, bijdrage
leverde van rond de 25% (zie bijvoorbeeld
Nie et al, 1975, blz 337-338, voor de toet-
singsprocedure) Gemeten naar de hoogte van
de beta's is de relatieve bijdrage van werkend
moederschap enigszms vermmderd Betrok-
kenheid op de opvoeding is nu de vanabele met
de hoogste relatieve bijdrage In overeen-
stemmmg met het teken van de coefficienten
luidt de interpretatie van de bijdrage van de
twee 'meuwkomers' als volgt de negatieve re-

latie van de attitude ten opzichte van het korter
werken van de vader met ervaren veiligheid
(beta — 16) verwijst naar een (zwakke) ten-
dens tot het samengaan van een grotere mate
van ervaren veiligheid met een minder uitge-
sproken voorkeur van de moeder voor part-
time werk van de vader met het oog op (even-
tueel gunstige effecten voor) de opvoeding
Hoewel de moeders als groep wel geporteerd
zijn voor het korter werken van hun echtge-
noot - ruim 80% vindt dit zelfs gunstig tot zeer
gunstig (Tavecchio & Van IJzendoorn, 1982)
- hjken de moeders van meer veilig gehechte
kmderen daann loch wat minder voordelen te
zien Met betrekkmg tot pedagogische activitei-
ten (beta 16) is een mogehjke interpretatie dat
kmderen uit gezmnen waar de vader een wat
actievere rol speelt, er toe neigen zieh minder
veilig gehecht te voelen dan kmderen uit gezm-
nen waar een meer traditionele 'pedagogische
rolverdehng' heerst Het effect van deze twee
aan vadergedrag gerelateerde vanabelen hjkt
dus tegengesteld aan de hierboven gegeven in-
terpretatie van de effecten van werkend moe-
derschap en betrokkenheid op de opvoeding
De portee van deze interpretatie was immers
dat een 'verdunmng' van het opvoedingsmilieu
zou kunnen leiden tot veiliger gehechtheids-
vormen Wellicht heeft de vader als mogehjke
'verdunner' met zonder meer een eendmdig
positieve mvloed op de gehechtheidsontwikke-
hng van het kmd, dit ovengens m tegenstelling
tot hetgeen onderzoek van Lamb, Kotelchuck
en anderen naar de rol van de vader suggereert
(cf Lamb, 1976) De resultaten uit dit survey-
onderzoek zouden er op kunnen wijzen dat de
rol van de vader in de gehechtheidsontwikke-

Tabel 4 Overzicht van de hierarchische multiple regressie van ervaren veiligheid op de belangrijkste onafhanke-
lijke vanabelen

Vanabele

Werkend
moederschap
Betrokkenheid
op opvoeding
Attitude t a v
korter werken vader
Pedagogische
activiteiten

B

-24

03

-13

07

Stan
daard-
fout B

11

01

06

04

Beta

-17

21

-16

16

F

457

688

455

405

P <

05

01

05

05

R

156

222

269

309

R2

024

049

072

095

R2

toename

024

025

023

023

F

427

445

409

409

P <

05

05

05

05

R = 31 F = 424 (p< 005) R2 = 10
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ling van belang is en wellicht emgszms anders
gemterpreteerd moet worden dan m de recente
onderzoeksliteratuur naar voren komt Heeft
Parke (1979, blz 579) misschien gelijk als hij
over de actievere vader opmerkt Too often
"more" is equated with "improvement", ho-
wever, m many families, mcreased f ather parti-
apation may cause conflict and disruption äs a
result of the threat to well-estabhshed and satis-
fying role defimtions' In paragraaf 5 komen we
nog terug op de rol van de vader in de gehecht-
heidsontwikkeling

Evaluatie van het m Figuur l gepresenteerde
Schema aan de band van de hiervoor besproken
hierarchische analyse leidt tot een patroon als
weergegeven in Figuur 2 In deze figuur is het
oorspronkehjke schema slechts met moeite te-
rug te vmden Het eerste cluster onafhankehjke
vanabelen met 'basiskenmerken' als geslacht,
leeftijd en S E S is geheel verdwenen Op zieh
ovengens geen ongunstig mtgangspunt voor de
bestudermg van gehechtheid Het m Figuur 2
geschetste patroon, gebaseerd op het emdresul-
taat van de hierarchische analyse, bevat enkele
globale aanwijzmgen met betrekkmg tot de
context en relevantie van meer gedetaüleerd
vervolgonderzoek Het onderzoek naar de m-
vloed van het buitenshuis werken van de moe-
der op de gehechtheidsontwikkeling van het
kmd, dat binnen het kader van dit project
wordt uitgevoerd (cf Goossens, 1980) vmdt

bijvoorbeeld m de m Figuur 2 vermelde relaties
zeker emge steun voor de hypothese dat wer-
kend moederschap op zichzelf gezien geen ne-
gatieve effecten op deze ontwikkeling behoeft
uit te oefenen8

5 Discussie en conclusies

De resultaten van dit onderzoek zijn mede ge-
zien de beperkingen van de gebruikte dataver-
zamehngsmethode (zie par 1) uiteraard slechts
zeer voorlopig Zij hebben bovendien betrek-
kmg op met meer dan een gedeelte van de m de
survey verzamelde gegevens In het onderzoek
werd getracht enkele aspecten van de com-
plexe relatie tussen (kwahtatieve en kwanüta-
tieve) dichtheid van het opvoedingsmdieu en
gehechtheidsontwikkeling te bestuderen, voor-
zover dit gezien de opzet en de gebruikte meet-
mstrumenten mogelijk was

Wat de resultaten betreft vormen de m Fi-
guur 2 schematisch weergegeven relaties tussen
ervaren veihgheid en enkele mogelijk relevante
onafhankehjke vanabelen het belangnjkste
uitgangspunt voor de discussie Het schema
suggereert dat de in dit onderzoek geoperatio-
nahseerde dimensie van gehechtheid, ervaren
veihgheid m potentieel bedreigende situaties,
op emgerlei wijze verband houdt met het al dan
met buitenshuis werken van de moeder, de

Onafhankehjke vanabelen Afhankehj-
ke vanabele

- 19) ^~-
^Attitude t.a.v.
korter werken
van de vader\

Werkend
moedersc

\
\ Pedagogische

v aktiviteiten

\ t
\
\
Betrokkenheid
op opvoedmg

16

ERVAREN
EILIGHEID

Ononderbroken hjnen· standaardpartiele regressiecoefficienten (beta's)
Onderbroken hjnen . (significante) p.m.-correlaties tussen de onaf-

hankehjke vanabelen
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mate van betrokkenheid van de ouders op de
opvoedmg, de rolverdelmg ten aanzien van be-
paalde pedagogische activiteiten en de attitude
van de moeder ten opzichte van een mtensie-
vere participatie van de vader aan de opvoe-
dmg De nchtmg van de, ovengens zwakke,
relaties suggereert verder dat meer ervaren vei-
ligheid wat vaker samengaat met werkend
moederschap en een emgszins relativerende
opvoedmgsatütude, dit in overeenstemmmg
met de m paragraaf l m voorzichtige bewoor-
dmgen gestelde verwachting Hiermee is een
voorlopig antwoord geformuleerd op de eerste
twee aan het eind van paragraaf l gestelde
onderzoeksvragen Als kanttekemng bij dit
voorlopige antwoord zij er op gewezen dat het
zeker geen steun verleent aan de vigerende
(voor)oordelen betreffende de negatieve effecten
van werkend moederschap op de emotionele
ontwikkehng van het kind

Het antwoord op de derde onderzoeksvraag
is minder eendmdig Waar de resultaten ener-
zijds suggereren dat kwahtatieve en kwantita-
tieve 'verdunmng' van het opvoedmgsmilieu de
door het fand ervaren veiligheid met ongunstig
bemvloedt, hjkt anderzijds de rol van de vader
als potentieel 'verdunner' van dat mdieu met
zonder meer positief effect te sorteren Immers,
gelet op het teken van de in Figuur 2 vermelde
regressiecoefficienten, zouden vaders die zieh
wat minder bemoeien met bepaalde pedagogi-
sche activiteiten (als knuffelen, stoeien, voorle-
zen) en wier vrouwen een grotere participatie
(bijvoorbeeld door korter werken) van hun
zijde aan de opvoedmg met zo sterk op prijs
stellen, kinderen hebben met een grotere mate
van ervaren veiligheid Een onverwacht gege-
ven Voor een nadere analyse van deze ambiva-
lente gegevens werd gebruik gemaakt van de
antwoorden op de m de enquete gestelde vraag
of de kinderen uitslmtend aan de moeder ofook
aan de vader gehecht waren Het resultaat van
deze analyse op een subgroep suggereert dat
louter gehechtheid aan de moeder samen hjkt
te hangen met de leeftijd van het fand, het
pedagogisch activiteitsmveau van de vader en
de door het fand ervaren veiligheid De samen-
hang is verder van dien aard dat uitslmtend aan
de moeder gehechte kinderen pedagogisch
minder actieve vaders hebben, jonger zijn en
minder veiligheid ervaren Kinderen die naast
de moeder ook aan de vader gehecht zijn (dit
geldt ovengens voor 70% van de kinderen)
hebben pedagogisch actievere vaders, zijn wat

ouder en ervaren meer veiligheid (Van IJzen-
doorn et al, 1980, blz 87-88) Voldoende re-
den om ook de rol van de vader in de gehecht-
heidsontwikkelmg nader onder de loupe te
nemen(cf Vergeer & Van Uzendoorn, 1981)

Het antwoord op de laatste twee m de inlei-
ding van dit artikel gestelde onderzoeksvragen
moet voorlopig negatief zijn Het al dan met
bezoeken van creches e d door het fand hjkt m
de onderzochte groep met samen te hangen
met ervaren veiligheid Eerder (zie 4 ) werd er
op gewezen dat ook Kagan et al (1978) geen
dmdehjke effecten van crechebezoek konden
aantonen Evenmm hjkt er een samenhang te
bestaan tussen het aantal kortdurende separa-
tie-ervarmgen, zoals bijvoorbeeld eiders over-
nachten üjdens een logeerpartij, en de door het
fand ervaren veiligheid In dit kadei werd ech-
ter eerder opgemerkt dat kortdurende separa-
ties van mgnjpender aard kunnen zijn dan een
nachtje logeren bij oma en opa (denk aan zie-
kenhuis-opname e.d) In het tweede survey-
onderzoek dat bij deze groep wordt vemcht m
1981 zal hieraan dan ook zeker aandacht wor-
den besteed

In meer algemene zm dient nogmaals te
worden gewezen op de beperkte generahseer-
baarheid van de besproken resultaten De door
ons onderzochte groep kan met worden be-
schouwd als een goed gelijkende dwarsdoor-
snede mt de groep ouders met jonge kinderen,
gezien de oververtegenwoordiging van hoger
opgeleide ouderparen

Tenslotte kan men zieh afvragen of 10%
verklaarde vananüe met betrektang tot erva-
ren veihgheid een voldoende substantieel resul-
taat is Natuurlijk willen we onze teleurstelling
over het feit dat de theone op een aantal pun-
ten sterkere verbanden suggereert dan empi-
risch in dit onderzoek konden worden aange-
toond met verhelen De verwachtmgen die
men omtrent sterkte van verbanden mag koes-
teren en daarmee het cntenum waarmee be-
oordeeld wordt of een bepaald percentage ver-
klaarde vananüe (te) genng zou zijn, zijn ech-
ter sterk afhankehjk van de wetenschappehjke
stand van zaken op een onderzoeksgebied en
de hoeveelheid verklaarde vanantie is geen
goede (en zeker met de emge) indicator voor
kwaliteit en nut van empinsch onderzoek (cf
Cohen, 1969, zie ook Hoogstraten, 1979)
Vragen die zieh hierbij voordoen betreffen dan
de onderzoekstraditie, de diepgang van de the-
onevormmg, het voorhanden zijn van instru-
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menten om de belangnjkste vanabelen zonder
veel meetfouten te meten, e d Vanuit een der-
gehjk perspecüef moet worden vastgesteld dat
de gehechtheidstheone nog voor een groot deel
berust op klinische gegevens (Bowlby) en dat
de onderzoekstradiüe, zeker vanuit de peda-
gogiek, relatief kort is In het hier gerappor-
teerde survey-onderzoek zijn bovendien vana-
belen geoperationaliseerd die over het alge-
meen slechts in mdirect verband met ervaren
veihgheid kunnen staan, omdat ze op attitudi-
naal mveau gesitueerd zijn Wellicht laat ge-
hechtheid zoals deze tot mtdrukkmg komt m
het gedrag van kinderen m potentieel bedrei-
gende situaties, zieh slechts maximaal verkla-
ren op hetzelfde mveau, namehjk dat van ge-
drag, bijvoorbeeld van ouders die direct inter-
acteren met het kmd Hiermee is de arkel
gesloten en zijn we m feite terug bij de aan het
begin van dit artikel gemaakte opmerking over
de noodzaak van observatiestudies bij onder-
zoek naar gehechtheidsverschijnselen

Noten

1 De door ons onderzochte groep kan worden om-
schreven als een populatie, waann door nonres-
pons de respondenten zelf als behorend tot een
willekeunge steekproef uit het potentieel aan
proefpersonen kunnen worden beschouwd Door
de nonrespons zijn de populatie-parameters uit-
eindelijk loch onbekend en deze kunnen via sta-
tistische inductie worden ingeschat, rmts voldaan
is aan de eis van aselecte keuze der respondenten
In ons geval is dit natuurhjk nooit stnngent logisch
te bewijzen Wel is na een uitvoenge analyse van
verschillen tussen snelle en trage respondenten
aannemelijk gemaakt dat de onderzochte groep
nauwehjks systematisch verschilt van de groep
nonrespondenten ten aanzien van de belangnj-
keste vanabelen (cf Van Uzendoorn et al, 1980,
blz 93-99)

2 Zo is een test-hertest betrouwbaarheidsonder-
zoek onder 20 aselect gekozen ouderparen ver-
ncht, en zijn met-stabiele vanabelen en items uit
de verdere analyses verwijderd Ook werd uitge-
gaan van de interne consistentie van vanabelen
opgebouwd uit items die geacht worden een een-
dimensionele schaal te vormen Hier werd gebruik
gemaakt van coefficient alpha als schattmg van de
ondergrens van de schaalbetrouwbaarheid De-
tails omtrent de uitgevoerde betrouwbaarheids-
analyses zijn te vinden in Van Uzendoorn et al
(1980, blz 58 e v)

3 Om antwoorden te verknjgen die zoveel mogehjk
met de werkehjkheid overeenkomen werden deze

vragen alleen aan de moeder gesteld Zij is immers
degene die in verreweg de meeste gevallen een
aarmenhjk frequenter en mtensiever contact heeft
met deze categone zeer jonge kinderen dan de
vader In een afzonderhjk artikel wordt ovengens
mtvoeng ingegaan op verschillen tussen vaders en
moeders en de werkverdekng m het gezin (Tavec-
chio & Van Uzendoorn, 1982)

4 Gekozen is voor pnncipale componenten-analyse
vanwege het 'preparatieve' doel dat ermee be-
oogd werd, hoewel soms de nodige kntische kant-
tekemngen worden geplaatst bij deze analyseme-
thode die weinig rekemng houdt met meetfouten
(cf Van der Zee, 1979, blz 114ev) Ovengens
leverde een factor-analyse m engere zin praktisch
dezelfde resultaten op

5 Het zal duidekjk zijn dat de onderzochte vanabe-
len lang met alle op metnsch mveau gemeten zijn
Bekend is echter dat de p m - coefficient, die de
basis vormt van in dit onderzoek gehanteerde
techmeken als pnncipale componenten-analyse
en regressie-analyse een robuuste maat is schen-
dmgen van assumpties met betrekking tot meetni-
veau en normaliteit, mits met te sterk, leiden tot
betrekkehjk gennge foulen Zonder daar op deze
plaats verder op in te kunnen gaan worden m de
hteratuur soortgelijke redenenngen aangetroffen
met betrekking tot het gebruik van multiple re-
gressie-analyse, waar de F-toets een zeer robuuste
maat bhjkt te zijn (cf Kerlinger & Pedhazur,
1973, blz 47-48) en het gebruik van factor-ana-
lyse (cf Kim & Mueller, 1978, blz 74)

6 Bij de bespreking van de resultaten hgt het accent
op de standaardpartiele regressiecoefficienten
(beta's) m plaats van op de (ovengens wel in de
tabellen vermelde) ruwe regressiegewichten (B's)
Deze keuze is gemaakt omdat de gewichten na
standaardisatie onderhng vergehjkbaar zijn, de
ruwe gewichten weerspiegelen de verschilfende
meeteenheden die bij de diverse vanabelen een
rol speien, waardoor onderknge vergehjkmg veel
moeihjker is De term partieel houdt in dat de
coeffrcienten beschouwd worden als de correlatie
tussen de betreffende onafhankekjke en afhanke-
hjke vanabelen, onder voorwaarde dat de invloed
van alle ovenge onafhankehjke vanabelen con-
stant wordt gehouden

7 Volgens het pnncipe van de hierarchische regres-
sie worden de in het schema gepresenteerde clus-
ters vanabelen trapsgewijze in de regressieverge-
hjking ingevoerd, zodat naast de 'directe' effecten
van de onafhankehjke vanabelen ook hun 'indi-
recte' effecten op ervaren veihgheid kunnen wor-
den geschat De hierarchische procedure weer-
spiegelt op deze wijze de totale invloed van de
diverse onafhankehjke vanabelen In combmatie
met de keuze voor een hierarchische analyse werd
tevens als restnctieve voorwaarde aangehouden
dat de onafhankehjke vanabelen de 05 sigmfican-
tiedrempel voor opname in de vergehjkmg dien-
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den te overschnjden Ovengens is gekozen voor
een combmatte van stapsgewijze en hierarchische
regressie-analyse (cf Nie et al, 1975, blz 345),
dat wil zeggen de clusters werden steeds volgens
de m het Schema gegeven volgorde mgevoerd,
maar per cluster werden de predictoren stapsge-
wijze geselecteerd Ovengens leiden beide analy-
sevormen tot dezelfde regressiegewichten en mul-
tiple R, alleen de opbouw van R2 (de proportie
verklaarde vanantie) verschilt doorgaans emgs-
zins
De uitgevoerde regressie-analyses zijn ovengens
gebaseerd op de vooronderstelling van afwezig-
heid van curvilineanteit en mteractie-effecten (de
zgn lineair-additieve benadenng) Daartoe uitge-
voerde toetsen rechtvaardigen deze aanname (zie
Van Uzendoorn et al, 1980, blz 115-120)
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