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Is opgroeien in gezinnen van gehuwde
ouders beter voor kinderen?

Volkswijsheid en sociaalwetenschappelijk onderzoek lijken erop te
wijzen dat kinderen die opgroeien in gezinnen van gehuwde biologi-
sche of adoptieouders hoger scoren op tal van uitkomstmaten dan
kinderen die opgroeien in een ander opvoedingsarrangement of sa-
menlevingsverband. Volgens deze opvatting hangt het welbevinden
van kinderen samen met de woon- en leefsituatie waarin het kind
opgroeit. Acs (2007) spreekt over een convergentie tussen ideologie
en onderzoek en stelt zich de vraag of actieve propaganda voor het
sluiten van een ‘heilzaam huwelijk’ (healthy marriage) wel voldoende
empirisch onderbouwd is. Hij doelt daarmee op de regering-Bush die
onder de noemer ‘Healthy Marriage Initiative’ 150 miljoen dollar per
jaar spendeert aan onderzoek, beleidsontwikkeling en programma’s
ter bevordering van het sluiten van stabiele huwelijken met – daarbij
impliciet veronderstelde – gunstige effecten op kinderen. Maar be-
leidsmaatregelen zouden volgens Acs gebaseerd moeten zijn op een
grondige analyse van de antwoorden op in ieder geval de volgende
vragen:

1 Kan redelijkerwijs worden verondersteld dat kinderen die zullen opgroeien in
een dergelijk ‘heilzaam’ huwelijk het even goed doen als kinderen die op dit mo-
ment opgroeien in gezinnen van gehuwde ouders?
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2 Voor sommige kinderen betekent de overgang naar een gezin met gehuwde
ouders een breuk in hun huidige leef- en woonsituatie en mogelijk ook de intro-
ductie van een stiefouder. Hoe werkt dat uit?

Om deze en een aantal verwante vragen te kunnen beantwoorden,
maakte Acs gebruik van moeder-kinddatabestanden uit het National
Longitudinal Survey of Youth 1979 (NLSY-79), een representatief, longitu-
dinaal Amerikaans onderzoek naar de relatie tussen het welbevinden
van kinderen, hun woon- en leefsituatie en andere sociaaleconomi-
sche factoren. Acs maakte gebruik van in 2000 verzamelde gegevens;
het betreft kinderen over wie op ten minste drie opeenvolgende meet-
momenten gegevens konden worden verzameld (bijv. 1986, 1988,
1990 of 1988, 1990, 1992, etc.). Dit was nodig om van ieder kind
zowel de kwaliteit van de relatie met de ouders als de eventuele veran-
deringen in woon- en leefsituatie goed in kaart te kunnen brengen.
Uiteindelijk werd gebruik gemaakt van ruim 22.500 vragenlijst- en
interviewgegevens met betrekking tot 7825 kinderen tussen 2 en 11
jaar.

Uit de resultaten komt onder andere naar voren dat kinderen van
twee tot zes jaar die wonen bij ouders met een stabiele huwelijksrela-
tie wat vaker veilig gehecht zijn dan kinderen van ongehuwd samen-
wonende ouders en kinderen van alleenstaande moeders.

Kinderen in gezinnen met een stiefouder zijn minder (vaak) onvei-
lig gehecht dan kinderen in gezinnen van ongehuwd samenwonende
partners of alleenstaande moeders. Scores op de Behavioral Problems
Index (BPI), gebaseerd op 28 items over (probleem)gedrag en attitude,
hangen significant samen met recente veranderingen in de woon- en
leefsituatie van de kinderen. Kinderen van vier tot elf jaar die op-
groeien in gezinnen met een stabiel huwelijk vertonen minder ge-
dragsproblemen dan kinderen in instabiele gezinnen. En deze kinde-
ren doen het ook beter in vergelijking met kinderen die in andere sa-
menlevingsverbanden of opvoedingsarrangementen opgroeien.
Anderzijds vertonen kinderen uit instabiele gezinnen minder ge-
dragsproblemen dan kinderen van alleenstaande moeders of kinde-
ren van ongehuwde biologische ouders. Tezelfdertijd geldt dat kinde-
ren die de overstap maken naar een gezin met gehuwde biologische
ouders meer gedragsproblemen vertonen dan andere kinderen! Het is
dus maar de vraag of het verstandig is om ongehuwde moeders te
stimuleren de ‘stabiele’ huwelijkse staat in te gaan.

Op cognitief gebied vertoont de huwelijksstabiliteit geen samen-
hang met de rekenvaardigheid en taalvaardigheid van de kinderen.
Wel is het zo dat kinderen in gezinnen met gehuwde biologische of
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adoptieouders beter presteren op rekenvaardigheid dan kinderen van
ongehuwde paren. Kinderen uit stabiele gezinnen scoren hoger op
rekenvaardigheid dan kinderen uit alleenstaandemoedergezinnen en
halen hogere leesvaardigheidsscores dan kinderen uit gezinnen van
ongehuwde paren. De overstap naar een gezin met gehuwde partners
hangt niet samen met lees- en rekenprestaties.

Overigens benadrukt Acs dat bovengenoemde relaties grotendeels
verdwijnen bij kinderen uit gezinnen met lage inkomens: voor deze kinde-
ren is opgroeien in een instabiel huwelijk nooit (significant) gunsti-
ger dan opgroeien in een gezin met ongehuwd samenwonende part-
ners. Opgroeien in een stabiel huwelijk hangt wel samen met iets
‘beter’ gedrag (d.w.z. minder probleemgedrag, i.c. een lagere PBI-
score). Maar in deze lage inkomensgroep hangen reken- en leespres-
taties niet significant samen met de woon- en leefsituatie en gaat de
overstap naar een gezin met gehuwde partners gepaard met een da-
ling van de rekenprestaties.

Hoewel uit het voorgaande een complex beeld naar voren komt, met
allerminst eenduidige resultaten, lijkt er over het geheel genomen wel
enige steun te vinden voor het bevorderen van het huwelijk als woon-
en leefsituatie voor het voorspoedig opgroeien van kinderen. Ander-
zijds wijst Acs er mijns inziens terecht op dat daar een aantal zaken
tegenover staan die serieus in de besluitvorming met betrekking tot het
te ontwikkelen en uit te voeren beleid moeten worden meegenomen:
c De effectgroottes zijn over het algemeen van bescheiden omvang

(tussen 0.2 en 0.4).
c Van de overige relevante factoren lijkt het (te bereiken) opleidings-

niveau van de moeder zich het best te lenen voor beleidsmaatregelen;
kinderen van moeders met een middelbareschooldiploma zijn min-
der onveilig gehecht, hebben minder gedragsproblemen en betere
reken- en leesprestaties. Dit patroon zet zich verder door bij kinde-
ren van moeders met een hogere, voortgezette opleiding. Wellicht
is het verstandiger de pijlen te richten op het verhogen van het
opleidingsniveau van de moeders, in plaats van op (het bevorderen
van) de huwelijkse staat.

c Bij kinderen uit lagere inkomensgroepen – degenen wier ouders als
eerste in aanmerking lijken te komen voor verbetering van de
huwelijkskwaliteit – vertoont de woon- en leefsituatie nauwelijks
samenhang met (probleem)gedrag en prestatieniveau.

Kortom, er lijkt in het gunstigste geval een relatief bescheiden winst
te verwachten van beleidsmaatregelen die zich uitsluitend of primair
richten op het bevorderen van de huwelijkse staat. Dit artikel ver-
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schaft in ieder geval voldoende stof tot een serieus debat over de ef-
fectiviteit van een dergelijk initiatief, dat wellicht ook relevant is voor
ontwikkelingen en opvattingen met betrekking tot het huwelijk in de
Nederlandse samenleving.

Louis Tavecchio
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Identiteit op een koopje

Strikvraag op college: ‘In welke fase is de invloed van individuele ken-
merken op het functioneren van een kind groter: in de peutertijd of in
de adolescentie?’ Veel studenten denken dat individuele kenmerken
zich juist kort na de geboorte laten gelden. Want, zo luidt de redene-
ring, het kind is dan nog weinig gevormd door omgevingsfactoren en
wordt dan hoofdzakelijk aangestuurd door datgene wat het bij de
geboorte heeft meegekregen.

Maar het is andersom. Bij heel jonge kinderen zijn het juist de om-
geving en de opvoeding die het functioneren beïnvloeden. Er vallen
natuurlijk direct na de geboorte al eigen(aardige) trekjes op bij het
kind, maar ouders sturen en compenseren veel en sowieso zit er nog
niet erg veel individuele variatie bij de ontwikkeling van basale func-
ties. Op latere leeftijd, als het kind veel meer keuzen kan maken en
steeds meer gebruik gaat maken van zelfsturingsvaardigheden gaat
de invloed van individuele kenmerken zwaarder tellen. Ook minder
gunstige kenmerken treden dan op de voorgrond. Het is niet voor
niets dat de adolescentie de periode is waarin ‘volwassen stoornissen’
zoals schizofrenie zich kunnen gaan aandienen. En stoornissen die in
de kindertijd nog betrekkelijk mild leken, blijken in de adolescentie
als het kind op minder compensatie uit de omgeving kan rekenen van
ernstiger aard. Maar het omgekeerde geldt ook: protectieve eigen-
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