
Band met ouders 
 
Hoe gemeten? De indicator ‘band met ouders’ wordt gemeten aan de hand van drie indicatoren. Een eerste 

peilt naar de mate van algemene tevredenheid over de relatie met het gezin, de tweede en 
derde peilen naar de mate waarin jongeren van mening zijn dat moeder of vader hen de hulp 
geeft die ze nodig hebben.   

 
Wanneer gemeten?  Deze indicator kwam enkel voor in de vragenlijst van de 14-25 jarige jongeren van de JOP-

monitor 4, die afgenomen werd in 2018.  

 

Bron Deze data zijn afkomstig van het Jeugdonderzoeksplatform  

(zie: http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/) 
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DUIDING 
 
Deze monitor geeft inzicht in de band die jongeren van 15- tot en met 17 jaar hebben met hun gezin en ouders. Er wordt 

ook nagegaan hoe deze familieband al dan niet samenhangt met de socio-demografische kenmerken van jongeren. Het 

is hierbij belangrijk op te merken dat vergelijkingen met de vorige kinderrechtenmonitor wat betreft dit thema niet 

representatief zijn, gezien er toen ook 12- tot 14-jarigen in de percentages opgenomen werden.  

 

Het overgrote merendeel van de jongeren, namelijk 84,1%, geeft aan tevreden tot heel tevreden te zijn over de relatie met 

hun gezin. Dit is een stijging ten opzichte van vijf jaar geleden, toen was dit 81,8% van de 15- tot en met 17-jarigen. Niet 

geheel onverwacht valt het meteen op dat de gezinssituatie van jongeren de grootste invloed uitoefent op hun 

tevredenheid over de relatie met hun gezin. Jongeren uit een intact gezin zijn hierover meer tevreden dan jongeren uit 

andere gezinssituaties, namelijk 87,1% tegenover 74,4%. Daarnaast speelt ook het opleidingsniveau van de ouders een 

grote rol. 86,1% en 87,2% van de jongeren wiens ouders hoger onderwijs doorliepen, geven aan een goede relatie met 

hun gezin te hebben. Bij jongeren waarvan de ouders geen, lager of secundair onderwijs genoten, is dit ‘slechts’ 78,6%. 

De gevolgde opleidingsvorm en het gender van de jongeren oefent ook een invloed uit, al is deze niet zo sterk. Jongeren 

uit het ASO en KSO geven aan een betere gezinsband te hebben in vergelijking met jongeren uit het TSO en BSO-BuSO-

DBSO. 87% uit het ASO-KSO tegenover 81,5% uit TSO en 81,8% uit BSO-BuSO-DBSO geeft aan hierover tevreden tot 

heel tevreden te zijn. Tot slot is 86,4% van de jongens tevreden over de relatie met het gezin, bij meisjes is dit 81,6%. 

 

Vervolgens wordt ook meer specifiek de band van jongeren met vader en moeder onderzocht. Dit wordt gedaan door te 

peilen of jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben van hun vader en moeder. In de lijn van de verwachtingen en 

vergelijkbaar met de vorige monitor geven veel meer jongeren aan de nodige hulp te krijgen van moeder (91,6%), eerder 

dan van vader (76,8%). Bovendien zijn er grotere schommelingen aan de hand van socio-demografische kenmerken van 

jongeren wat betreft het terecht kunnen bij vader. De grootste factor is hierbij opnieuw de gezinssituatie en deze heeft nu 

een veel grotere impact. Waar vaders in intacte gezinnen wel beschikbaar lijken voor jongeren, hierbij geeft 82,7% aan 

dat vader (bijna) altijd de hulp geeft die ze nodig hebben, gaat slechts 55,2% van de jongeren uit andere gezinssituaties 

daarmee akkoord. Vele jongeren uit niet-intacte gezinnen lijken dus het gevoel te hebben dat ze geen beroep kunnen 

doen op hun vader. Ook het opleidingsniveau van de ouders en het gevolgde onderwijs van de jongere speelt een grote 

rol in de band met de vader. Jongeren wiens ouders geen, lager of secundair onderwijs volgden en jongeren die zelf BSO-

BuSO-DBSO volgen, krijgen veel minder de nodige hulp van hun vader dan jongeren wiens ouders universitair onderwijs 

volgden en die zelf in het ASO-KSO schoollopen. Het gender van jongeren lijkt hierop geen invloed uit te oefenen. 

 

Jongeren uit alle subgroepen geven daarentegen in zeer hoge aantallen aan dat ze (bijna) altijd de hulp krijgen die ze 

nodig hebben van hun moeder. We zien hier opnieuw het grootste verschil afhankelijk van de gezinssituatie, al is dit wel 

veel kleiner dan bij de algemene gezinsband en de band met vader. 93,4% van de jongeren uit een intact gezin geeft aan 

dat moeder (bijna) altijd de nodige hulp geeft, in vergelijking met 86,1% uit de overige gezinssituaties. Het is dus duidelijk 

dat bij niet-intacte gezinnen de moeder nog steeds voornamelijk de ouderrol opneemt en dat vaders vaker buiten beeld 

vallen. Wat betreft het opleidingsniveau van de ouders is hier een verschil vast te stellen ten opzichte van de twee andere 

indicatoren. Waar 95,3% van de jongeren met ouders met een universitair diploma en 91,6% van de jongeren met ouders 

zonder, lager of secundair diploma akkoord gaan met deze stelling, zijn dit er bij de jongeren met ouders met een 

hogeschool diploma ‘slechts’ 88,6%. Wat betreft de opleidingsvorm van de jongeren zelf zien we de klassieke verdeling, 

al liggen de antwoorden dicht bij elkaar (93,6%, 92%, 88,4%). Gender speelt ook bij deze indicator geen rol. Het valt wel 

op te merken dat gender bij de persoonlijke relatie van jongeren met vader of moeder geen invloed lijkt uit te oefenen, 

maar dat jongens wel aangeven meer tevreden te zijn wat betreft de relatie met het gezin.  

 

Het Kinderrechtenverdrag wijst in Artikel 5 op de verantwoordelijkheid van ouders om het kind leiding te geven, 

overeenkomstig zijn of haar groeiende capaciteiten. Een kind moet bij zijn ouders terecht kunnen voor begeleiding en 

advies. In Artikel 18 van het verdrag wordt nogmaals benadrukt dat beide ouders hier gezamenlijk voor verantwoordelijk 

zijn. Het is bovendien de taak van de staat om ouders in deze verantwoordelijkheden te ondersteunen. Toch wordt in deze 

fiche duidelijk dat, hoewel de meeste kinderen zeer tevreden zijn over hun relatie met hun gezin, het nog vaak voornamelijk 

de moeder is die deze verantwoordelijkheid opneemt, vooral wanneer beide ouders niet samenblijven.  

 

MEER INFORMATIE  
 

Meer informatie over de grafiek? 
 
De indicator ‘band met ouders’ wordt gemeten aan de hand van drie indicatoren. Een eerste algemene indicator peilt naar 

de mate van algemene tevredenheid over de relatie met het gezin bij jongeren. Jongeren dienden deze vraag te 

beantwoorden via een Likertschaal met vijf antwoordmogelijkheden (van ‘helemaal niet tevreden’ tot ‘heel tevreden’). Deze 

indicator drukt het percentage jongeren uit dat ‘tevreden’ of ‘heel tevreden’ is over de relatie met het eigen gezin. De twee 

andere items peilen naar de mate waarin jongeren van mening zijn dat hun moeder of vader hen die hulp geven die ze 



nodig hebben. Voor beide ouders wordt het percentage jongeren weergegeven dat zegt dat hun vader/moeder hen ‘bijna 

altijd’ of ‘altijd’ helpt als ze het nodig hebben; andere antwoordmogelijkheden op deze stellingen waren ‘nooit’,’ bijna nooit’ 

en ‘soms’.  

 

De antwoorden van de jongeren werden algemeen weergegeven, maar ook verder opgesplitst naar geslacht, onderwijs, 

gezinssituatie en opleidingsniveau van de ouders. De variabele ‘onderwijsvorm’ werd bekomen door de items ‘algemeen 

secundair onderwijs (ASO) of A-stroom’ en ‘kunstsecundair onderwijs (KSO)’ samen te nemen in de categorie ‘ASO-KSO’. 

De items ‘Beroepssecundair onderwijs (BSO) of B-stroom’, ‘Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO)’ en ‘DBSO 

(Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs)/Leercontract/Duaal leren (combinatie leren en werken, Syntra, …)’ werden 

samengenomen in de categorie ‘BSO-BuSO-DBSO’. De categorie ‘TSO’ bestaat uit het item ‘technisch secundair 

onderwijs (TSO)’. Voor wat betreft de variabele ‘intacte gezinnen’ werd aan de jongere gevraagd met wie hij/zij allemaal 

samenwoont. Intacte gezinnen zijn de gezinnen waarbij de jongere aangaf te wonen bij beide ouders. Overige 

gezinssituaties zijn gezinssituaties waarbij de jongere aangaf (vooral) bij moeder of vader, evenveel bij moeder of vader 

apart, zelfstandig of nog ergens anders te wonen. De variabele ‘opleidingsniveau ouders’ beschrijft het hoogst behaalde 

diploma binnen een gezin. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen ‘geen, lager of secundair onderwijs’, ‘hoger 

onderwijs buiten de universiteit’ en ‘universitair onderwijs’.  

 

Meer informatie over de bron? 
 
www.jeugdonderzoeksplatform.be 
 

Meer informatie over het onderwerp? 
 
Meer informatie over het JOP is terug te vinden op www.jeugdonderzoeksplatform.be, waarop onder meer een interactieve 

databank te raadplegen is waarin deze en andere gerelateerde items vrij te raadplegen zijn. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/

