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regressiemodellen per land geschat om het effect van de ouderlijke SES op de ti-
ming van eerste relatievorming vast te stellen. De b-coëfficiënten en hun standard 
errors zijn vervolgens gebruikt in een meta-analyse om te achterhalen of er landen-
variatie is in het effect van de ouderlijke SES. Om te onderzoeken hoe deze landen-
variatie kon worden verklaard hebben we gebruik gemaakt van drie verschillende 
SDT-indicatoren op landniveau, namelijk (1) het percentage samenwoners in een 
land, (2) de leeftijdsnorm voor het verlaten van ouderlijk huis en (3) religiositeit. 
Met behulp van meta-regressie konden we analyseren of de gevonden landenvari-
atie verklaard kon worden door één of meerdere van deze indicatoren. Alle ana-
lyses zijn apart gedaan voor mannen en vrouwen, aangezien uit onderzoek blijkt 
dat mannen over het algemeen later een relatie vormen dan vrouwen. Onze onder-
zoeksgroep bestaat uit 20.495 mannen en 24.652 vrouwen uit 25 Europese landen.

Belangrijkste bevindingen
De resultaten laten ten eerste zien dat er in bijna alle landen een effect van de 
ouderlijke SES op de timing van eerste relatievorming is, namelijk hoe hoger de 
status van ouders, hoe later jongvolwassenen een relatie vormen. Daarnaast is dit 
effect van de ouderlijke SES sterker voor jongvolwassenen die trouwen als eerste 
relatievorming in vergelijking met jongvolwassenen die kiezen voor samenwonen. 
Opvallend is wel dat ondanks dat de richting van het effect van de ouderlijke SES 
op relatievorming in bijna alle landen hetzelfde is, de sterkte van dit effect aan-
zienlijk varieert tussen landen. Hierin is een duidelijk patroon te zien, namelijk 
dat de invloed van de ouderlijke SES op relatievorming het zwakste is in landen 
die verder zijn gevorderd in de SDT, dus met name Noord- en West-Europese lan-
den. Een laatste bevinding van deze studie heeft betrekking op de eigen opleiding 
van respondenten. De resultaten laten zien dat de invloed van de ouderlijke SES 
op relatievorming deels wordt gemedieerd door de eigen opleiding, en dat de va-
riatie tussen landen in het effect van de ouderlijke SES grotendeels verdwijnt na 
toevoeging van eigen opleiding. Dus naast de SDT-gerelateerde verklaringen voor 
de variatie tussen landen hangt ook de expansie van onderwijs sterk samen met de 
landenvariatie in het effect van de ouderlijke SES op relatievorming.
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Het krijgen van een kind is een gebeurtenis die het leven van ouders drastisch ver-
andert. Een opvallend fenomeen na de komst van een baby is dat veel ouders werk 
en huishoudelijke taken op een meer traditionele manier gaan verdelen. Moeders 
gaan veelal minder werken en besteden meer tijd aan huishoudelijke taken en zorg 
voor de kinderen, terwijl werkuren en inkomen van vaders stabiel blijven of soms 
zelfs toenemen. Deze traditionele rolverdeling heeft negatieve gevolgen voor de 
carrières van moeders, houdt genderongelijkheid in stand en beïnvloedt boven-
dien de beeldvorming van hun kinderen over gender. Vanwege deze negatieve ge-
volgen is het belangrijk om te onderzoeken bij welke ouders de verdeling van werk-
, zorg- en huishoudelijke taken meer traditioneel wordt na de komst van een kind 
en wat daarvoor een verklaring kan zijn.

Een belangrijk vernieuwend aspect van ons onderzoek is de focus op ‘impli-
ciete’ genderrolstereotypen: onbewuste traditionele denkbeelden die veel mensen 
hebben over de rollen van mannen (als kostwinners) en vrouwen (als huisvrou-
wen en verzorgers). Deze onbewuste denkbeelden beïnvloeden ons gedrag vaak 
sterker dan openlijk geuite ‘expliciete’ stereotypen. Vooral bij hoger opgeleide 
proefpersonen en in samenlevingen die waarde hechten aan gendergelijkheid, zo-
als Nederland, levert onderzoek naar impliciete genderstereotypen betrouwbaar-
dere en minder sociaal wenselijke resultaten op dan onderzoek naar expliciete 
genderstereotypen.

Wij onderzochten twee vragen: (1) Leidt ouderschap tot traditionelere onbe-
wuste genderrolstereotypen? (2) Kan een verandering naar traditionelere gender-
rolstereotypen verklaren waarom jonge ouders een meer traditionele rolverdeling 
gaan hanteren? We onderzochten daarbij twee aan elkaar tegengestelde verwach-
tingen: (1) als stereotypen stabiele kenmerken van een persoon zijn, zou je ver-
wachten dat genderrolstereotypen beïnvloeden óf mensen kinderen willen en hoe 
ze de taken verdelen na de komst van een kind; (2) als stereotypen echter veran-
derbaar zijn, kunnen genderrolstereotypen van ouders ook veranderen wanneer 
hun denkbeelden over de rollen van mannen en vrouwen niet langer overeenko-
men met hun eigen gedrag na de komst van een kind. Zo zal een moeder met niet-
traditionele denkbeelden over genderrollen die na de komst van haar kind om wat 
voor reden dan ook minder gaat werken mogelijk onbewust zelf meer traditionele 
genderrolstereotypen ontwikkelen.

Onderzoeksaanpak
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, maakten we gebruik van twee be-
staande datasets: (1) een dataset met 672 Nederlandse ouders en niet-ouders (25-45 
jaar) die tussen 2005 en 2015 eenmalig hebben deelgenomen aan ‘Harvard Project 
Implicit’; (2) een dataset met 390 Nederlandse twee-ouder-gezinnen (22-63 jaar) 
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met twee kinderen (1 en 3 jaar) die tussen 2010 en 2014 jaarlijks hebben deelgeno-
men aan de studie ‘Boys will be Boys?’ van de Universiteit Leiden.

In beide datasets zijn impliciete genderrolstereotypen gemeten met een im-
pliciete associatietaak. Deze computertaak meet aan de hand van reactietijd en 
aantal fouten in stereotype-congruente en incongruente testblokken hoe sterk een 
deelnemer mannennamen en vrouwennamen associeert met woorden die te ma-
ken hebben met carrière (bijv. salaris, kantoor) of gezin (bijv. familie, kinderen). 
Sterke associaties tussen mannennamen en carrière en vrouwennamen en gezin 
wijzen op traditionele genderrolstereotypen. De volgende aspecten van rolverde-
ling zijn middels een vragenlijst bepaald; bijdrage aan het totale inkomen in het 
huishouden, werkuren buitenshuis, verdeling van zorg voor kinderen en huishou-
delijke taken.

Belangrijkste bevindingen
In de eerste dataset bleken mensen met kinderen meer traditionele genderrolste-
reotypen te hebben dan mensen zonder kinderen. Verder vonden we geen verschil 
in de genderrolstereotypen van mensen zonder kinderen mét een kinderwens en 
die zónder kinderwens. Dit betekent dat mensen die kinderen willen niet al vóór 
de komst van kinderen traditioneler zijn dan mensen die geen kinderen willen. Het 
lijkt er dus op dat traditionelere denkbeelden pas na de overgang naar het ouder-
schap ontstaan. Om dat echt goed te kunnen onderzoeken zijn studies nodig die 
gezinnen wat langer volgen, zoals in de tweede dataset.

In de tweede dataset zagen we dat de meeste ouders tijdens de eerste jaren van 
hun ouderschap op onbewust niveau steeds traditionelere denkbeelden kregen 
over genderrollen. Maar dit was niet voor alle ouders het geval. Moeders die op 
het eerste meetmoment niet-traditionele denkbeelden hadden over rolpatronen 
werden zelfs nog minder traditioneel in hun genderrolstereotypen door de jaren 
heen. Deze moeders waren gemiddeld ouder, werkten meer uren buitenshuis, had-
den een oudere partner, een hoger opleidingsniveau en een eerlijkere verdeling 
van zorg-, werk- en huishoudelijke taken dan andere moeders. Deze kenmerken 
lijken dus te voorkomen dat stellen meer traditionele genderrolstereotypen en rol-
verdelingen ontwikkelen als ze kinderen krijgen.

Opvallend was verder dat veranderingen in de genderrolsstereotypen van va-
ders alleen samenhingen met de werkuren van hun partners. Vaders met sterk tra-
ditionele genderrolstereotypen die stabiel bleven over de tijd hadden partners die 
de minste uren buitenshuis werkten. Genderrolstereotypen van vaders werden dus 
vooral beïnvloed door genderrolgedrag van hun partners en niet door hun eigen 
genderrolgedrag. Dit past ook bij ons resultaat dat bij moeders werkuren afnemen 
en betrokkenheid bij zorg- en huishoudelijke taken toeneemt in de eerste jaren 
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van het ouderschap, terwijl er bij vaders minder tot geen verandering in werk en 
zorgtaken zichtbaar is.

Samenvattend: dit is één van de eerste onderzoeken die laten zien dat impli-
ciete genderrolstereotypen kunnen veranderen over de tijd en dat de richting van 
deze verandering afhankelijk is van persoonlijke levenservaringen, zoals de komst 
van een baby of de rolverdeling tussen moeder en vader in een gezin. Om een toe-
name in traditionele rolverdeling en genderrolstereotypen na de komst van een 
kind te voorkomen, moet geïnvesteerd worden in beleid dat gecombineerd moe-
der- en vaderschap naast een fulltime baan ondersteunt, zoals een gelijke verdeling 
van betaald ouderschapsverlof voor moeders en vaders.
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Vandaag de dag zijn nieuwsmedia in hoge mate met elkaar verweven. Een con-
troversiële uitspraak van een politicus in een debatprogramma veroorzaakt in no-
time een relletje op Twitter, dat aanleiding geeft tot een artikel op een nieuwssite, 
waarna we ’s avonds in het televisiejournaal de politicus zijn uitspraken horen nu-
anceren. Het fenomeen van media die elkaar volgen in hun berichtgeving wordt al 
sinds jaar en dag bestudeerd onder de noemer intermedia agenda setting. Het ge-
bruikelijke model ging uit van een voorspelbaar schema, waarbij de kwaliteitskrant 
’s ochtends de toon zet voor de onderwerpen die de rest van de dag besproken 
zullen worden, en het journaal ’s avonds de ontwikkelingen uitlicht die gedurende 
de dag het belangrijkst gevonden werden. De opkomst van online nieuwsmedia, 
en sociale mediaplatformen in het bijzonder, hebben deze zienswijze grondig ver-
stoord of minstens heel wat complexer gemaakt.

Terwijl oudere vormen van media vaak een duidelijk afgebakende uitgave heb-
ben met bijhorende deadlines (denk aan een krantenuitgave of nieuwsuitzending), 
zijn online media in staat om continu nieuwe content te plaatsen en bestaande be-
richten bij te werken. Daarmee is de nieuwsvoorziening een stuk sneller geworden. 
Een journalist hoeft niet meer te wachten tot haar scoop in de krant van morgen 
verschijnt, maar kan deze alvast op de website van haar krant plaatsen of aankon-
digen op Twitter. Naast de versnelling van het nieuws, is ook de rol van het publiek 


