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Wat wil de man?
Ervaringen van mannen met vaderbetrokkenheid
c Voorscho

olse sector

Mannen vinden het opvoeden van hun kinderen belangrijk. Zij merken dat ook
de omgeving en - niet in de laatste plaats - de kinderen zelf vaderbetrokkenheid
belangrijk vinden. Krijgen zij de gelegenheid om hun vaderrol in te vullen, zoals
zij dat willen? Ellen Donkers en Karin Hoogeveen inventariseerden de ervaringen van mannen. Professionals in de zorg, kinderopvang en het onderwijs
richten zich bij oudercontact en –activiteiten te veel op moeders, zo vinden de
ondervraagde mannen. Dit artikel bevat aanbevelingen voor professionals om
mannen meer bij de opvoeding van hun kinderen te betrekken.
Omdat in onderzoek naar opvoeding vooral
moeders in beeld kwamen, startten Amerikaanse onderzoekers ruim dertig jaar geleden met
onderzoek naar vaderschap1. In eerste instantie
keek men vooral naar de hoeveelheid tijd die
vaders met hun kinderen doorbrachten. Later
was ook de wijze waarop mannen met hun
kinderen omgingen een thema. Tegenwoordig
zien we dat er vooral wordt gezocht naar
verschillen tussen vaders en moeders in het
effect op de ontwikkeling van hun kinderen.
Het onderzoek volgt de tijdgeest en we zien de
verschillende functies die vaders in de loop der
tijd in westerse culturen vervullen daar dan ook
in terug. Vroeger stonden vaders symbool voor
het overbrengen van waarden en normen en
werden zij vooral als kostwinner gezien.
Gaandeweg ging de nadruk liggen op vaders als
rolmodellen, vooral voor hun zonen. De laatste
jaren worden zij ook steeds meer als medeverzorgers van kinderen gezien.
1

Momenteel is niet langer sprake van een
eendimensionaal en universeel model van
vaderschap. Er is meer oog voor de vele rollen
die mannen kunnen vervullen in het leven van
hun kinderen. En er is de laatste jaren ook
steeds meer onderzoek naar de invulling van
het ouderschap in eenoudergezinnen, homogezinnen en meeroudergezinnen (Lamb, 2010).

Tijd maakt het verschil
Uit alle onderzoeken blijkt dat vrouwen aanzienlijk meer tijd met kinderen doorbrengen dan
mannen. Nederlandse tijdsbestedingscijfers
laten zien dat mannen 35 procent en vrouwen
65 procent van de totale tijd, besteed aan
onbetaalde arbeid, voor hun rekening nemen
(Portegijs, Cloïn & Roodsaz, 2016). Tijd vormt
ook meteen een belangrijke verklaring voor de
verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke
opvoeders in het effect op de ontwikkeling van
kinderen. In de wijze van interactie met hun

Wanneer we de term vaderschap hanteren verwijzen we naar mannen die in een niet-professionele setting voor kinderen
zorgen, het hoeft dus niet om de biologische vader te gaan.
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kinderen zit namelijk géén verschil. Zodra
vaders meer tijd besteden aan kinderen, heeft
dat – net als bij moeders – positieve effecten
(Lamb, 2010).
Die aandacht draagt bij aan de cognitieve
ontwikkeling van kinderen en hun prestaties op
school (Pedersen, Anderson & Kain, 1980;
Nugent, 1991; Easterbrooks & Goldberg, 1984;

Nord & West, 2001). Ook blijkt vaderbetrokkenheid positief gecorreleerd met sociale competentie van kinderen (Dubowitz et al., 2001;
Formoso, Gonzales, Barrera & Dumka, 2007). En
ten slotte denken kinderen van ouders die
arbeid en zorg eerlijker hebben verdeeld,
minder in genderstereotypen (Lamb, 2010).
Betrokkenheid van de vader blijkt een even
goede voorspeller van een positieve ontwikke-

“Wat kan een
professional doen
om ook aandacht te
hebben voor wensen
en behoeften van
vaders?”

“Mannen zijn
erbij gebaat als hun
leven uit meer
bestaat dan alleen
maar werken”
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ling van kinderen als die van de moeder (Rohner
& Veneziano, 2001; Lamb, 2010). Wanneer
kinderen zich kunnen hechten aan meer
personen, heeft dit een positief effect op de
ontwikkeling. En wat voor vaders en moeders
geldt, gaat op voor iedereen die een rol in de
opvoeding speelt: hoe groter hun betrokkenheid
is, des te beter ontwikkelen kinderen zich.

Een betere band
Het is belangrijk dat organisaties die met jonge
kinderen werken zich niet alleen bewúst zijn van
de rol die mannen (kunnen) spelen in het leven
van kinderen, maar daar ook naar handelen.
Mannen, vrouwen en kinderen hebben er baat
bij als mannelijke opvoeders meer betrokken
zijn bij de zorg voor kinderen. Kinderen kunnen
daardoor een betere band opbouwen met
meer-dere volwassenen, ook met mannen.
Mannen zijn erbij gebaat als hun leven uit meer
bestaat dan betaald werk. Vrouwen krijgen meer
kansen op de arbeidsmarkt als de zorgtaken
eerlijker verdeeld zouden worden (Allen & Daly,
2007). Om die reden vraagt Sardes al enkele
jaren aandacht voor de rol van vaders, in
samenspraak met ouderorganisaties, kinderopvang, consultatiebureaus, kraamzorg,
bibliotheken en onderwijs. Wat kan een
professional doen om ook vaders in beeld te
krijgen en aandacht te hebben voor hún wensen
en behoeften?

Vooral hoogopgeleiden
111 mannen hebben alle vragen van de
quickscan (zie kader) beantwoord. Van bijna de
helft van hen was het oudste kind tussen 0 en 4
jaar; van ruim een derde tussen 5 en 11 jaar; en
van de rest ouder dan 12 jaar. De overgrote
meerderheid voedt kinderen samen met een
(ex-)partner op. Van de mannen heeft 81
procent een opleiding op hbo- of wo-niveau, dus
hoogopgeleiden zijn veruit in de meerderheid.
Dat is niet zo verwonderlijk. Hoger opgeleide
vaders met een kind van 1 jaar zijn vaker een
halve dag of meer per week thuis (terwijl hun
partner werkt) dan lager opgeleide vaders
(Portegijs, Cloïn & Roodsaz, 2016), dus zal het
thema hen meer bezighouden.
De vragenlijst bevat stellingen over opvoeden.
Meer dan 90 procent van de mannen is het eens
met: ‘Ik vind het belangrijk dat ik voor kinderen
zorg’. Ook geeft meer dan 90 procent van hen
aan dat zij merken dat hun kinderen het
belangrijk vinden dat zij voor ze zorgen. Van de
omgeving merken mannen dit wat minder: in
ongeveer 65 procent van de gevallen. Mannen
zien wel verschillen tussen mannelijke en
vrouwelijke opvoeders: 81 procent vindt dat
mannen ‘anders opvoeden’ dan vrouwen en 70
procent vindt dat er ‘andere dingen’ van
mannen dan van vrouwen worden verwacht bij
het opvoeden van een kind.

Over het hoofd gezien
Quickscan
In februari 2017 riep Sardes mannelijke
opvoeders via internet en social media op om
hun ervaringen te delen en hun wensen
kenbaar te maken via een online vragenlijst.
Deze quickscan maakt onderdeel uit van het
project Zorgend Ouderschap van Sardes, gesubsidieerd door de directie Emancipatie van het
Ministerie van OCW. Het doel van het project is
om professionals die met jonge kinderen (0-6
jaar) werken bewust te maken van het belang
om bij de opvoeding van jonge kinderen de hele
omgeving, en dus ook mannen, te betrekken en
zich niet exclusief op vrouwen te richten.

Mannen vinden dat professionals in de zorg,
opvoeding en onderwijs ze niet altijd betrekken
bij de opvoeding. Bijna een kwart van hen vindt
dat zij niet genoeg informatie krijgen. Nog niet
de helft van de mannen vindt bijvoorbeeld dat
de verloskundige hen echt helemaal heeft
betrokken bij de zwangerschap van hun partner.
Over de kraamverzorgende en het consultatiebureau zijn zij iets positiever, maar ook daar valt
nog wel wat te verbeteren. Zo blijkt bijvoorbeeld
dat slechts 45 procent van de mannen ervaart dat
de arts of verpleegkundige van het consultatiebureau vaderbetrokkenheid belangrijk vindt.
Bij de kinderopvang voelen mannen zich het
minst over het hoofd gezien. Informatie wordt
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daar goed gedeeld en er wordt zowel met
mannen als vrouwen gesproken over de
kinderen. Toch is er ook daar nog een verbeterpunt, want slechts 60 procent van de mannen
merkt dat pedagogisch medewerkers vaderbetrokkenheid belangrijk vinden. Ook leerkrachten basisonderwijs richten zich vaker op
vrouwen: 18 procent van de ondervraagde
mannen vindt dat leerkrachten vooral met hun
partner en veel minder met hem praten. En 63
procent merkt dat leerkrachten vaderbetrokkenheid belangrijk vinden.

“Het aanpassen van de namen van activiteiten
zorgt al voor meer inclusie. Een ‘moederpraatgroep’ is niet meer van deze tijd.”
“Bij het zwembad wilde de zwembadmedewerker een vader geen kaartje verkopen voor
het moeder-kind-zwemmen. Ik kan me
voorstellen dat je je als vader op sommige
plaatsen dan ook niet welkom voelt.”
“Professionals zouden zich niet automatisch
alleen op moeders moeten richten. Er zou
bijvoorbeeld geen vraag moeten zijn naar
luizenmoeders, maar naar luizenouders.”

Tabel: “De … gaf mij evenveel
informatie als mijn partner”
Medewerker/organisatie

(helemaal)
eens

Neutraal

(helemaal)
oneens

Verloskundige

63,4 %

11,2 %

25,4 %

Kraamverzorgende

65,8 %

11,8 %

22,4 %

Arts/verpleegkundige
consultatiebureau

85,7 %

7,2%

7,1 %

Medewerkers kinderopvang

86,7 %

5,3 %

8%

89 %

1,8 %

9,2 %

(helemaal)
eens

Neutraal

(helemaal)
oneens

Verloskundige

52,9 %

17,7 %

29,4 %

Kraamverzorgende

70,3 %

18,5 %

11,2 %

Arts/verpleegkundige
consultatiebureau

50,8 %

37 %

12,3 %

Medewerkers kinderopvang

63,4 %

21,7 %

14,9 %

68 %

20,6 %

11,4 %

Leerkrachten basisschool

Tabel: “Ik merkte dat de … vaderbetrokkenheid belangrijk vindt”

Medewerker/organisatie

Leerkrachten basisschool
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Wat kunnen organisaties doen?
Uiteraard is er geen blauwdruk voor het
betrekken van vaders. Elke ouder is anders en
heeft andere wensen en behoeften.
Wij verzamelden de volgende tips:
• Zorg dat een uitnodiging ook mannen bereikt
en aanspreekt, zowel in taalgebruik als beeld.
• Veel mannen hebben een fulltime baan, houd
daarom rekening met hun werktijden.
• Betrek mannen bij het bedenken van een
activiteit, dan is de kans groter dat zij eraan
deelnemen. Ga dus met vaders in gesprek over
hun wensen en behoeften.
• Weet welke beroepen vaders hebben en maak
daar gebruik van bij activiteiten.
• Spreek mannen aan, maar vermijd stereotiepe
denkbeelden, zoals ‘mannen houden van bier
en voetbal’.
Het belangrijkste is: mannen willen gezien en
erkend worden als belangrijke opvoeders.
Karin Hoogeveen is als senior adviseur werkzaam
bij Sardes. Ellen Donkers is als onderzoeksassistent
werkzaam bij Sardes.
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Over Sardes
Onderzoeks- en adviesbureau Sardes wil de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren vergroten. Wij
voelen ons betrokken bij maatschappelijke vraagstukken over onderwijs, opvang en opvoeding. Wij brengen
wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar en komen
samen met opdrachtgevers tot adequate oplossingen
en effectieve werkwijzen.
Sardes begeleidt innovatieprocessen en coördineert
landelijke educatieve vernieuwingsprogramma’s. Als
netwerkorganisatie werken wij samen met organisaties
die aanvullende diensten leveren. In het dynamische
werkveld van onderwijs en jeugd wil Sardes een professionele en toonaangevende speler zijn, die vernieuwende
ontwikkelingen aanjaagt, begeleidt en evalueert.
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