2013, Vol 3 – Nr 12
www.relatiesennieuwegezinnen.be

De invloed van ouderlijke echtscheiding op
schoolloopbanen
Nele Havermans1, Sofie Vanassche1, Koen Matthijs1
1

K.U.Leuven

Abstract

In dit onderzoek wordt de invloed van een echtscheiding op drie scharniermomenten in de schoolloopbaan van
kinderen onderzocht aan de hand van data van het onderzoeksproject Scheiding in Vlaanderen. De resultaten
tonen aan dat kinderen van gescheiden ouders significant minder kans hebben om een ASO‐richting te volgen in
het secundair onderwijs en om een diploma hoger onderwijs te behalen. De effecten van een echtscheiding op de
onderwijsuitkomsten van kinderen verschillen naargelang het opleidingsniveau van ouders: kinderen van laagop‐
geleide ouders ondervinden een sterker negatief effect van een echtscheiding op hun schoolloopbaan dan kin‐
deren van hoogopgeleide ouders. Leerlingen die reeds een moeilijkere positie hebben in het onderwijs, lopen
hierdoor het risico nog verder achterop te geraken. De resultaten benadrukken de nood aan meer aandacht voor
de thuissituatie van kinderen in het Vlaams onderwijsbeleid.

1

INLEIDING

In onze samenleving wordt het onderwijs be‐
schouwd als een ‘hefboom voor gelijke kan‐
sen’. Er wordt van scholen verwacht dat ze
aan alle leerlingen gelijke onderwijskansen
bieden. In de praktijk zijn scholen hier niet

altijd even succesvol in: de sociale en etnische
afkomst van leerlingen heeft in Vlaanderen
een sterke invloed op hun onderwijsuitkom‐
sten (Hirtt, Nicaise & De Zutter, 2007). Het
wegwerken van deze vorm van sociale onge‐
lijkheid is al enkele jaren een aandachtspunt
voor het beleid. In Vlaanderen krijgen secun‐
daire scholen gesubsidieerde steun van de
overheid wanneer ze een bepaald percentage

Deze publicatie kwam tot stand met de steun van het IWT – Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en
Technologie.
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leerlingen hebben die voldoen aan indicatoren
van ongelijke onderwijskansen. Deze financi‐
ele middelen kunnen ingezet worden om de
gelijke onderwijskansen op school te verhogen
(Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming,
2012). Hoewel deze indicatoren de thuissitua‐
tie monitoren, wordt er niet gesproken over
de gezinssamenstelling. Onderzoek toont
nochtans aan dat kinderen die in een eenou‐
dergezin of in co‐ouderschap opgroeien, meer
moeilijkheden op school ervaren en een lager
finaal opleidingsniveau behalen dan kinderen
van wie de ouders gehuwd zijn (Amato &
Keith, 1991; Fischer, 2004; Havermans, 2011).
Echtscheiding kan dan ook als een potentiële
bron van sociale ongelijkheid beschouwd
worden, aangezien het behaalde opleidingsni‐
veau van kinderen sterk samenhangt met in‐
komen, welbevinden en gezondheid in hun
latere leven (Amato & Keith, 1991; Ross & Van

Willigen, 1997). In deze paper wordt er aan‐
dacht besteed aan de invloed van een echt‐
scheiding op de schoolloopbaan van kinderen.
Deze vraagstelling is zeer actueel, gezien naar
schatting één vierde tot één vijfde van de 12‐
tot 17‐jarigen een ouderlijke echtscheiding
meegemaakt heeft (Lodewijckx, 2005).

2
2.1

THEORETISCH KADER
DE RELATIE TUSSEN ECHTSCHEIDING EN
DE ONDERWIJSUITKOMSTEN VAN
KINDEREN

In de literatuur worden drie theoretische be‐
naderingen naar voren geschoven om het
negatieve effect van een echtscheiding op de
onderwijsuitkomsten van kinderen te verkla‐
ren. Een eerste benadering benadrukt de af‐
name van financieel, cultureel en sociaal kapi‐

Over het onderzoek
Scheiding in Vlaanderen (SiV)
SiV‐data zijn afkomstig van het onderzoek
“Scheiding in Vlaanderen”. In dit onderzoek
werd via een interview informatie verza‐
meld bij beide partners van eerste huwelij‐
ken die afgesloten zijn tussen 1971 en 2008
en intussen al dan niet ontbonden zijn. Ook
een kind, een ouder en een eventuele nieu‐
we partner van deze personen werden in‐
dien mogelijk bevraagd. Zij kregen een
schriftelijke vragenlijst of websurvey aange‐
boden. De gegevens zijn verzameld in de pe‐
riode van september 2009 tot december
2010.

12.110 van alle 26.376 gecontacteerde
personen konden bevraagd worden wat
een totale respons van 46% oplevert voor
deze multi‐actorstudie over huwelijk en
echtscheiding.
Gedetailleerde informatie over dit onder‐
zoek en deze dataverzameling vindt u op
www.scheidinginvlaanderen.be en in het
boek: Mortelmans Dimitri, Pasteels Inge,
Bracke Piet, Matthijs Koen, Van Bavel Jan,
Van Peer Christine (2011) Scheiding in
Vlaanderen. ISBN 978‐90‐334‐8586‐2 ‐
Leuven: Acco, 355 p.
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taal van het gezin na een echtscheiding. Een
echtscheiding gaat meestal gepaard met een
daling in het financieel kapitaal van het gezin
(Willekens, Vanderheyden, & Mortelmans,
2011). Dit kan een negatief effect hebben op
de schoolresultaten van kinderen (De Graaf,
De Graaf & Kraaykamp, 2000). Verder gaat
een echtscheiding meestal samen met een
daling in het cultureel en sociaal kapitaal,
omwille van gemiddeld minder contact tussen
ouder en kind (Astone & McLanahan, 1991;
Sodermans, Vanassche & Matthijs, 2011), een
gemiddeld lagere schoolbetrokkenheid van de
ouders en gemiddeld minder gunstige opvoe‐
dingsstijlen (Brewster & Bowen, 2004; Perdue,
Manzeske & Estel, 2009; Rumberger e.a.,
1990).
Een tweede benadering verklaart het negatie‐
ve effect van een echtscheiding op de onder‐
wijsuitkomsten van kinderen door stress.
Wanneer ouders beslissen te scheiden, is dit
voor de meeste kinderen een verwarrende en
stressvolle periode omwille van verschillende
factoren, zoals ouderlijk conflict, een verhuis
of een verandering van school (Kelly & Emery,
2003). Deze stress kan ervoor zorgen dat kin‐
deren zich minder goed op school kunnen
concentreren en slechtere onderwijsresulta‐
ten halen (Amato, 2000; Borgers, Dronkers &
Van Praag, 1993).
Een derde benadering stelt dat er een schijn‐
verband is tussen een echtscheiding en de
onderwijsresultaten van kinderen: gezinsken‐
merken die al voor de echtscheiding aanwezig
zijn, zouden zowel een invloed hebben op de
kans op een echtscheiding als op de schoolre‐
sultaten van kinderen. Met betrekking tot de

schoolresultaten van kinderen wordt regelma‐
tig het opleidingsniveau van de ouders ver‐
meld als een mogelijke oorzaak van een
schijnverband. In gezinnen met laagopgeleide
ouders is er gemiddeld minder financieel, cul‐
tureel en sociaal kapitaal (Bourdieu, 1970;
Coleman, 1988) wat negatieve gevolgen kan
hebben voor de schoolloopbanen van kin‐
deren. Hiernaast hebben kinderen van laag‐
opgeleiden ook een hogere kans om een ou‐
derlijke echtscheiding mee te maken, aange‐
zien er een negatief verband is tussen oplei‐
dingsniveau en scheidingskans in Vlaanderen
(Harkönen & Dronkers, 2009; Pasteels, Corijn
& Mortelmans, 2010; Pasteels, Mortelmans &
Van Bavel, 2011).
2.2

ECHTSCHEIDING ALS EEN VERSTERKING
VAN DE SOCIALE ONGELIJKHEID

Recent onderzoek heeft aangetoond dat de
effecten van een echtscheiding op de onder‐
wijsuitkomsten van kinderen kunnen verschil‐
len naargelang van het opleidingsniveau van
ouders. Kinderen van laagopgeleide ouders
zouden slechtere onderwijsresultaten behalen
na een echtscheiding dan kinderen van hoog‐
opgeleide ouders (Albertini & Dronkers, 2009).
Op deze manier kan er een versterking van de
sociale ongelijkheid plaatsvinden. Kinderen die
traditioneel gezien al minder kansen hebben
in het onderwijssysteem (Hirtt, Nicaise & De
Zutter, 2008, zouden meer negatieve gevolgen
ondervinden van een echtscheiding dan kans‐
rijke kinderen. Aangezien laagopgeleiden een
hogere scheidingskans hebben dan hoogopge‐
leiden in Vlaanderen (Pasteels, Corijn & Mor‐
telmans, 2010; Pasteels, Mortelmans & Van
Bavel, 2011), is dit een relevante kwestie.
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Enkele verklaringen kunnen aangehaald wor‐
den voor het sterkere negatieve effect van
een echtscheiding voor kinderen van laagop‐
geleide ouders. In de eerste plaats zijn er min‐
der financiële problemen in gezinnen met
gescheiden hoogopgeleide ouders dan in ge‐
zinnen met gescheiden laagopgeleide ouders
(Albertini & Dronkers, 2009; Mandemaekers,
Monden, & Kalmijn, 2011). Hiernaast krijgen
kinderen van hoogopgeleide ouders na de
echtscheiding gemiddeld meer ouderlijke
steun, waardoor ze gemakkelijker met de
stress hiervan kunnen omgaan (Mandemae‐
kers, Monden, & Kalmijn, 2011). De afname in
financieel en sociaal kapitaal na echtscheiding
is, met andere woorden, sterker in gezinnen
met laagopgeleide ouders dan in gezinnen
met hoogopgeleide ouders.

3

ONDERZOEKSVRAGEN

Ten eerste wordt er onderzocht wat het effect
van een echtscheiding op de onderwijsuit‐
komsten van kinderen is. Hierbij wordt er ge‐
keken naar drie scharniermomenten in de
schoolloopbaan van kinderen: de studiekeuze
in het eerste jaar van het secundair onderwijs,
de studierichting in het zesde jaar van het
secundair onderwijs en het finaal behaalde
opleidingsniveau. Ten tweede wordt er geana‐
lyseerd of het effect van een echtscheiding
verschilt naargelang van het opleidingsniveau
van de ouders. Hiervoor worden er interactie‐
effecten tussen opleidingsniveau van de ou‐
ders en echtscheiding aan het analysemodel
toegevoegd.

4
4.1

DATA EN METHODEN
SCHEIDING IN VLAANDEREN

De data zijn afkomstig van het onderzoek
Scheiding in Vlaanderen. In dit onderzoek
werd informatie verzameld bij beide partners
van eerste huwelijken die afgesloten zijn tus‐
sen 1971 en 2008 en intussen al dan niet ont‐
bonden zijn. Er is een oververtegenwoording
van ontbonden huwelijken in de dataset. Ook
een kind (vanaf tien jaar), een ouder en een
eventuele nieuwe partner van deze personen
werden, indien mogelijk, bevraagd. De gege‐
vens werden verzameld in de periode van
september 2009 tot december 2010. 12.110
van alle 26.376 gecontacteerde personen
konden bevraagd worden, hetgeen een totale
respons van 46% oplevert (Mortelmans, Pas‐
teels, Bracke, Matthijs, Van Bavel, & Van Peer,
2011). Voor de analyse van de studiekeuze in
het eerste en zesde jaar secundair onderwijs
wordt gebruik gemaakt van de steekproef van
kinderen die ouder zijn dan 18 jaar op het
moment van het interview (N=947). Voor de
analyse van het finaal behaalde opleidingsni‐
veau wordt gebruik gemaakt van een kleinere
steekproef van kinderen die ouder zijn dan 23
jaar en niet meer studeren (N=464).
4.2

AFHANKELIJKE VARIABELEN

De eerste afhankelijke variabele is de studie‐
keuze in het eerste jaar van het secundair
onderwijs. In het eerste jaar secundair onder‐
wijs kunnen leerlingen kiezen tussen de A‐ en
de B‐stroom. In de A‐stroom hebben leer‐
lingen verder nog de keuze tussen een aantal
opties. Er kan een onderscheid gemaakt wor‐
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den tussen meer theoretische (bijvoorbeeld
Latijn) en meer technische opties (bijvoor‐
beeld sociale en technische vorming). Dit sys‐
teem van een A‐ en B‐stroom in de eerste
graad is van start gegaan in 1989‐1990. Niet
alle kinderen in de steekproef zijn in dit sys‐
teem aan het secundair onderwijs begonnen.
Ongeveer 10 procent van de kinderen begon
in het secundair onderwijs vóór 1989‐1990.
Om de verschillen in onderwijssystemen te
overbruggen, wordt er in de analyses een on‐
derscheid gemaakt tussen leerlingen in ASO
(of de theoretische opties in de A‐stroom),
leerlingen in TSO (of de technische opties in A‐
stroom) en leerlingen in BSO (B‐stroom). Leer‐
lingen in kunstrichtingen (ofwel KSO) worden
samengenomen met leerlingen in TSO. Kin‐
deren in het bijzonder onderwijs worden niet
opgenomen in de analyses. Kinderen die ASO
gekozen hebben in het eerste jaar secundair
onderwijs, worden als referentiegroep ge‐
bruikt. Ongeveer twee derde van de kinderen
(67,8%) heeft in het eerste jaar secundair on‐
derwijs voor ASO gekozen. Bijna één kind op
vier (23,1%) koos voor TSO en één kind op tien
(9,1%) koos voor BSO in het eerste jaar secun‐
dair onderwijs. Deze twee categorieën worden
samengenomen omwille van het kleine aantal
kinderen die voor BSO kozen. Er wordt een
dummyvariabele aangemaakt die meet of het
kind bij de start in het secundair onderwijs
voor TSO of BSO gekozen heeft.
De tweede afhankelijke variabele betreft de
studierichting in het zesde jaar van het secun‐
dair onderwijs. Hier wordt er een onderscheid
gemaakt tussen leerlingen in ASO, TSO en
BSO. Leerlingen in kunstrichtingen (ofwel KSO)
worden samengenomen met leerlingen in

TSO. Kinderen in het bijzonder onderwijs wor‐
den niet opgenomen in de analyses. De stu‐
dierichting in het zesde jaar van het secundair
onderwijs heeft een invloed op de kans dat de
leerling gaat verder studeren. Leerlingen die
ASO studeren, gaan na het secundair bijna
allemaal verder studeren. Tegenwoordig is dit
ook meer en meer het geval voor leerlingen
die in TSO afstuderen, hoewel een aanzienlijk
percentage van deze leerlingen meteen aan
de arbeidsmarkt deelneemt na het secundair.
Leerlingen in BSO worden uitdrukkelijk voor‐
bereid op het beroepsleven en slechts een
zeer klein percentage studeert verder na het
zevende jaar (SONAR, 2002). Deze variabele
heeft drie categorieën: ASO (41,6% van de
kinderen), TSO/KSO (34,8% van de kinderen)
en BSO (23,6% van de kinderen). Kinderen die
ASO studeerden, worden als referentiegroep
gebruikt.
De derde afhankelijke variabele is het finaal
behaalde opleidingsniveau. Dit wordt geme‐
ten door een categorische variabele met drie
categorieën: een laag opleidingsniveau (geen
diploma secundair onderwijs), een middel‐
hoog opleidingsniveau (diploma secundair
onderwijs) en een hoog opleidingsniveau (di‐
ploma hoger onderwijs). Kinderen met een
middelhoog opleidingsniveau worden als refe‐
rentiegroep gebruikt. Deze afhankelijke varia‐
bele werd enkel gemeten bij respondenten die
23 jaar of ouder waren op het moment van
het interview. Indien het kind nog steeds stu‐
deerde bij bevraging, wordt het niet opgeno‐
men in de analyses. Ongeveer één kind op tien
(9,7%) behaalde geen diploma secundair on‐
derwijs. Meer dan de helft van de kinderen
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(53,8%) behaalde een diploma hoger onder‐
wijs.
4.3

getrouwd zijn op het moment van bevraging.
De informatie over leeftijd bij scheiding werd
geconstrueerd op basis van het geboortejaar
van het kind en het jaar van scheiding. De
verdeling van deze variabele wordt getoond in
Tabel 2.

ONAFHANKELIJKE VARIABELEN

In de eerste plaats wordt het effect van echt‐
scheiding op de onderwijsuitkomsten onder‐
zocht. De kinderen in de steekproef worden in
vier categorieën ingedeeld: kinderen wiens
ouders scheidden voor ze twaalf waren, kin‐
deren wiens ouders scheidden wanneer ze
tussen twaalf en achttien jaar oud waren,
kinderen wiens ouders scheidden na hun acht‐
tiende en kinderen wiens ouders nog steeds

Tabel 1 Afhankelijke variabelen: studiekeuze in eerste jaar secundair onderwijs, studierichting in
zesde jaar secundair onderwijs en finaal behaald opleidingsniveau

Onderwijsuitkomsten start en einde secun‐
dair (n=947)

%

%

%

Totaal

Intacte gezinnen

Niet‐intacte gezinnen

Studiekeuze in eerste jaar secundair onderwijs
ASO
67,8
TSO/BSO
32,2
Studierichting in laatste jaar secundair onderwijs
ASO
41,6
TSO
34,8
BSO
23,6
Onderwijsuitkomsten: finaal behaald op‐
leidingsniveau (n=464)
Finaal behaald opleidingsniveau
Laag
Middelhoog
Hoog
Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009‐10

69,0
31,0

67,3
32,7

46,0
36,2
17,7

39,6
34,3
26,1

%

%

%

Totaal

Intacte gezinnen

Niet‐intacte gezinnen

9,7
36,6
53,8

7,6
31,7
60,7

10,3
38,9
50,8
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Tabel 2 Onafhankelijke variabelen: echt‐
scheiding naar leeftijd van kind bij echtschei‐
ding
Echtscheiding naar leeftijd
(n=947)

4.4

METHODE VAN ANALYSE

%

Geen echtscheiding

29,0

Echtscheiding vóór 12 jaar

39,4

Echtscheiding tussen 12 en 18 jaar

21,8

Echtscheiding na 18 jaar

intacte gezinnen hebben vaker laagopgeleide
ouders dan kinderen uit intacte gezinnen.

9,8

Verder wordt er gecontroleerd voor het oplei‐
dingsniveau van de ouders. Op die manier
wordt de relatie tussen onderwijsuitkomsten
en echtscheiding onderzocht die niet ver‐
klaard kan worden door een verschil in oplei‐
dingsniveau van de ouders. Het opleidingsni‐
veau van de ouders wordt gemeten aan de
hand van het opleidingsniveau van de hoogst
opgeleide ouder. De categorieën zijn: laag
(geen diploma secundair onderwijs), middel‐
hoog (diploma secundair onderwijs) en hoog
(diploma hoger onderwijs). Verder wordt er
gecontroleerd voor het geslacht van het kind
met jongens als referentiegroep en het ge‐
boortejaar van het kind (gecentreerd rond
1985).
In Tabel 3 wordt de verdeling van de controle‐
variabelen weergegeven. De verdeling naar
geslacht en geboortejaar is ongeveer gelijk
voor kinderen uit intacte en niet‐intacte ge‐
zinnen. Naar opleidingsniveau van de ouders,
zijn er verschillen tussen kinderen uit intacte
en niet‐intacte gezinnen. Kinderen uit niet‐

Er worden (multinomiale) logistische regres‐
sies gebruikt om de relaties tussen onderwijs‐
uitkomsten van kinderen en de onafhankelijke
variabelen te bestuderen. Dit is een gepaste
analysetechniek wanneer de afhankelijke vari‐
abele gemeten wordt door een dummyvaria‐
bele of een categorische variabele. In de resul‐
taten worden enkel de verhoudingen tussen
odds (of odds ratios) getoond. Odds geven de
verhouding weer tussen de kans dat de waar‐
de 1 is en de kans dat de waarde 0 is. Bij
waarde 1 begeeft de respondent zich in de
aangegeven categorie en bij waarde 0 bevindt
de respondent zich in de referentiecategorie.
Odds kleiner dan 1 geven weer dat er een
grotere kans is om zich in de referentiecatego‐
rie te bevinden dan in de aangegeven catego‐
rie. Waarden groter dan 1 duiden op een gro‐
tere kans om zich in de aangegeven categorie
te bevinden dan in de referentiecategorie. Een
odds ratio is de verhouding van twee odds
(Pickery, 2006, 2008). Bij iedere odds ratio
wordt de significantie weergegeven. Hoe ho‐
ger de significantie, hoe hoger de betrouw‐
baarheid dat de gevonden relatie werkelijk
bestaat en niet op toeval berust. In Appendix
1 en 3 worden de volledige resultatentabellen
voor de logistische regressies getoond. Hier
worden ook de geschatte regressiecoëfficiën‐
ten en standaardfouten weergegeven.

De effecten onder controle van eerdere keu‐
zes in de schoolloopbaan worden getoond in
7
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Tabel 3 Controlevariabelen: geslacht, opleidingsniveau moeder en vader, en geboortejaar

Categorische variabelen (n=947)

%

%

%

Totaal

Intacte
gezinnen

Niet‐intacte
gezinnen

Geslacht
Jongen
Meisje
Opleidingsniveau ouders
Laag
Middelhoog
Hoog

49,3
50,7

49,1
50,9

49,5
50,5

12,9
40,8
46,3

9,5
38,8
51,6

14,1
41,5
44,5

Metrische variabelen (n=947)

Gemiddelde

S.E.

Bereik

Geboortejaar (totaal)
Geboortejaar (intacte gezinnen)
Geboortejaar (niet‐intacte gezinnen)

1984,71
1984,15
1984,92

5,22
5,46
5,12

1967‐1991
1967‐1991
1971‐1991

Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009‐10

Appendix 2 en 4. Dit houdt in dat er bij de
afstudeerrichting in het secundair onderwijs
gecontroleerd wordt voor studiekeuze in het
eerste jaar secundair onderwijs. Wegens de
kleine steekproefgrootte was het niet mogelijk
te controleren voor studierichting in het zesde
jaar secundair onderwijs op het finaal behaal‐
de opleidingsniveau. Op die manier wordt er
gecontroleerd voor de padafhankelijkheid van
de schoolloopbaan, aangezien verwacht kan
worden dat eerder gemaakte keuzes en ver‐
anderingen in studierichting de belangrijkste
voorspellers zijn van het verdere verloop van
de schoolloopbaan. Zo is studierichting in het
eerste jaar een belangrijke voorspeller van de
studierichting in het zesde jaar secundair on‐
derwijs, omdat in het Vlaamse onderwijssys‐

teem zeer weinig leerlingen “opklimmen” in
studierichting. Het is mogelijk dat het effect
van echtscheiding reeds speelt bij de studie‐
keuze in het eerste jaar secundair onderwijs
en hierdoor een invloed heeft op studierich‐
ting in het zesde jaar secundair onderwijs.

5
5.1

RESULTATEN
DE RELATIE TUSSEN ECHTSCHEIDING EN
DE ONDERWIJSUITKOMSTEN VAN
KINDEREN

Uit de resultaten in Tabel 4 kan afgeleid wor‐
den dat een ouderlijke echtscheiding vóór het
kind de leeftijd van 18 bereikt heeft, een signi‐
ficante invloed heeft op het finaal behaalde
8
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opleidingsniveau, dit onder controle van het
ouderlijk opleidingsniveau. De kansverhouding
van kinderen van gehuwde ouders om een
diploma hoger onderwijs (versus een diploma
secundair onderwijs) te hebben is bijna twee
keer zo groot als dezelfde kansverhouding
voor kinderen wiens ouders gescheiden zijn
vóór hun 12de. De kansverhouding om een
BSO‐richting (versus een ASO‐richting) te vol‐
gen in het zesde jaar secundair is groter voor
kinderen die een ouderlijke echtscheiding
hebben meegemaakt vóór hun 12 jaar dan
voor kinderen van gehuwde ouders. Dit wijst
erop dat de gevolgen van een echtscheiding
over een langere periode kunnen spelen. Ver‐
der worden er significante effecten van het
opleidingsniveau van de ouders gevonden.
Kinderen van hoogopgeleide ouders hebben
een significant hogere kansverhouding om
ASO (versus TSO/BSO) te kiezen in het eerste
jaar secundair onderwijs en om ASO (versus
TSO en BSO) te volgen in het zesde jaar se‐
cundair onderwijs dan kinderen met middel‐
hoog‐ of laagopgeleide ouders. De tabel met
berekende coëfficiënten en standaardfouten
wordt getoond in Appendix 1 en 2 (met con‐
trole voor kenmerken van de schoolloopbaan).
5.2

ECHTSCHEIDING ALS EEN VERSTERKING
VAN DE SOCIALE ONGELIJKHEID

De versterking van de sociale ongelijkheid
door echtscheiding wordt onderzocht door
het opnemen van interactie‐effecten tussen
echtscheiding en het opleidingsniveau van de
ouders in het analysemodel. De resultaten van
de analyses worden getoond in Appendix 3 en
4 (met controle voor kenmerken van de
schoolloopbaan). Er worden een aantal signifi‐

cante interactie‐effecten gevonden voor stu‐
diekeuze in het eerste jaar secundair onder‐
wijs en studierichting in het zesde jaar secun‐
dair onderwijs (BSO versus ASO). Voor het
finaal behaald opleidingsniveau werden geen
significante interactie‐effecten gevonden.
De interactie‐effecten worden getoond in
Figuur 2 en 3. In deze figuren worden de odds
weergegeven naar het opleidingsniveau van
de ouders. Wanneer de odds kleiner is dan 1,
wordt dit getransformeerd naar een negatieve
waarde door de inverse te nemen en te ver‐
menigvuldigen met ‐1. Op deze manier is de
schaal van de odds gelijk voor positieve en
negatieve effecten en kunnen ze met elkaar
vergeleken worden (Mortelmans, 2010).
Enkel de significante effecten worden hier
besproken. Kinderen met laagopgeleide ou‐
ders die gescheiden zijn vóór het kind 12 is,
hebben 2 keer meer kans om TSO/BSO te stu‐
deren in het eerste jaar secundair dan ASO.
Deze kansverhouding is anders voor kinderen
met hoogopgeleide ouders die gescheiden zijn
vóór het kind 12 jaar is: deze kinderen hebben
5 keer minder kans om TSO/BSO te studeren
in het eerste jaar secundair dan ASO. Kinderen
van laagopgeleide ouders die scheidden nadat
het kind 18 is, hebben 3 keer meer kans om
TSO of BSO te studeren in het eerste jaar se‐
cundair onderwijs dan ASO. Kinderen van
hoogopgeleide ouders die scheidden nadat
het kind 18 is, hebben daarentegen 12 keer
meer kans om het secundair in ASO te starten
(versus in TSO/BSO).
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Tabel 4 Effect van echtscheiding op onderwijsuitkomsten
Studiekeuze eerste
jaar secundair
(Ref. = ASO)

Intercept
Geslacht
(Ref. jongen)
Geboortejaar kind

Studierichting
zesde jaar secundair
(Ref.= ASO)

Finaal behaald
opleidingsniveau
(Ref. = Middelhoog)

TSO/BSO

TSO/KSO

BSO

Laag

Hoog

0,27***
0,64**

0,68*
0,55***

0,17***
0,61**

0,15***
0,92

2,18**
2,30***

1,02

1,01

1,04*

0,99

0,95

Echtscheiding (Ref. geen echtscheiding)
‐ vóór 12 jaar

0,96

1,10

1,73*

1,23

0,51*

‐ tussen 12 en 18
jaar
‐ na 18 jaar

1,00

1,10

1,35

0,78

0,57

0,68

0,74

0,79

1,13

1,16

Opleidingsniveau ouders (Ref. hoog)
Laag

7,50***

6,57***

21,83***

2,30

0,15***

Middelhoog

4,19***

2,51***

6,37***

1,63

0,30***

N

937

906

461

De weergegeven waarden zijn odds ratios. * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.
Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009‐10
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Figuur 1 Interactie‐effecten (log‐odds parameters) tussen scheiding en opleidingsniveau van ou‐
ders: studiekeuze in het eerste jaar secundair
Studierichting eerste jaar secundair (TSO/BSO versus ASO)

Geen echtscheiding
Opleidingsniveau
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Figuur 2 Interactie‐effecten (log‐odds parameters) tussen scheiding en opleidingsniveau van
ouders: studierichting in het zesde jaar secundair
Studierichting zesde jaar secundair (BSO versus ASO)
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Dit effect wijst erop dat kinderen van laagop‐
geleide ouders die laat scheiden, hier al vroeg
in hun schoolloopbaan effect van kunnen on‐
dervinden. De echtscheiding zelf is hier geen
verklarende factor, maar men kan verwachten
dat selectiviteit aan de basis van dit effect kan
liggen. Onderliggende gezinskenmerken en ‐
processen die reeds voor de echtscheiding
aanwezig zijn, kunnen hier een rol spelen,
zoals bijvoorbeeld ouderlijk conflict en finan‐
ciële problemen. De resultaten lijken te sugge‐
reren dat het uitstellen van een echtscheiding
tot kinderen het huis uit zijn, het meest nade‐
lig is voor kinderen van laagopgeleide ouders.
De versterking van het scheidingseffect bij
laagopgeleide ouders komt ook terug bij de
studierichting in het zesde jaar secundair.
Kinderen van laagopgeleide ouders die ge‐
scheiden zijn vóór 12 jaar, hebben 10 keer
meer kans om BSO te studeren in het zesde
jaar secundair onderwijs dan ASO. Kinderen
van hoogopgeleide ouders die gescheiden zijn
vóór 12 jaar, hebben daarentegen 4 keer min‐
der kans om BSO te studeren in het zesde jaar
secundair dan ASO.

6

CONCLUSIE EN BELEIDSAANBEVELINGEN

Dit onderzoek schetst een beeld van de relatie
tussen echtscheiding en de onderwijsuitkom‐
sten van kinderen in Vlaanderen. Dit wordt
gedaan aan de hand van data van het onder‐
zoeksproject Scheiding in Vlaanderen. De re‐
sultaten van de analyses wijzen op een signifi‐
cant negatieve relatie tussen ouderlijke echt‐
scheiding en de schoolloopbanen van kin‐
deren. Bovendien blijkt deze relatie sterker te
zijn voor kinderen van laagopgeleiden. Eerder

onderzoek heeft reeds aangewezen dat deze
groep reeds een moeilijke positie heeft in het
Vlaams onderwijs. Gezinnen met een lage
socio‐economische status beschikken over
minder financieel, cultureel en sociaal kapitaal
dat geïnvesteerd kan worden in de school‐
loopbaan van kinderen (Bourdieu, 1970; Co‐
leman, 1988; Conger, Conger & Martin, 2009;
Hirtt, Nicaise & De Zutter, 2007). Uit onze
resultaten kan afgeleid worden dat kinderen
van laagopgeleiden meer negatieve gevolgen
van een echtscheiding op hun schoolloopbaan
ondervinden dan kinderen van hoogopgelei‐
den. Er is met andere woorden een verster‐
king van het scheidingseffect bij kinderen met
een lage socio‐economische status. Leerlingen
die reeds een moeilijkere positie hebben in
het onderwijs, lopen hierdoor het risico nog
verder achterop te geraken. De negatieve
gevolgen van een echtscheiding op de school‐
loopbanen van kinderen kan op een zeer bre‐
de manier door het beleid aangepakt worden,
zowel in de context van de school als door
buitenschoolse initiatieven.
6.1

BELEID IN DE CONTEXT VAN DE SCHOOL

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
vervullen een belangrijke rol in de begeleiding
van kinderen met gescheiden ouders op
school. In de eerste plaats ondersteunen ze
(vertrouwens‐)leerkrachten in de omgang met
kinderen die aangeven dat ze moeilijkheden
ondervinden in hun gezinssituatie. CLB’s hel‐
pen scholen ook met de uitbouw van hun
aanbod van leerlingenbegeleiding. Deze bege‐
leiding kan gericht zijn op groepen leerlingen
die moeilijkheden ondervinden in het onder‐
wijs, zoals kinderen uit gezinnen met een lage
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socio‐economische status en kinderen wiens
ouders gescheiden zijn. Zo kunnen scholen
praatgroepen organiseren voor kinderen met
gescheiden ouders. Een goed voorbeeld hier‐
van is het KIES‐project (Kinderen in Echtschei‐
dingssituaties) waarbij deze kinderen samen‐
komen in praatgroepen. Het delen van gevoe‐
lens en ervaringen met anderen en het besef
dat anderen hetzelfde doormaken, heeft posi‐
tieve effecten op de aanpassing van kinderen
aan de echtscheiding (Pedro‐Carroll, 2005;
Armistead, McCombs, Forehand, Wierson,
Long, & Fauber, 1990). Dit project is reeds van
start gegaan in Nederland en Vlaanderen. Tot
slot is het mogelijk dat het CLB zelf kinderen
met een problematische thuissituatie bege‐
leidt of doorverwijst naar andere begelei‐
dingsdiensten (Ministerie van Onderwijs en
Vorming, 2013).
De CLB’s hebben niet enkel de opdracht om
aan zorgbegeleiding te doen voor leerlingen,
maar ook om gegevens te verzamelen om‐
trent de onderwijsuitkomsten en achtergrond
van leerlingen, en deze te analyseren (Minis‐
terie van Onderwijs en Vorming, 2013). Hoe‐
wel men hiermee reeds van start is gegaan,
ontbreekt er informatie over de gezinsachter‐
grond van leerlingen. We pleiten daarom voor
het uitbreiden van dit informatiesysteem met
gegevens over de gezinssituatie van kinderen.
Op deze manier kan er een beeld geschetst
worden van de gezinsachtergrond van leer‐
lingen en de relatie met onderwijsuitkomsten.
De inmenging van de school in het gezinsleven
blijft desalniettemin een gevoelig onderwerp.
Volgens een recente publicatie van de Vlaam‐
se Onderwijsraad (2011) is er een gespannen

relatie tussen de gezinscontext en het onder‐
wijs. Enerzijds worstelen scholen met de toe‐
nemende diversiteit en complexiteit aan ge‐
zinsvormen in de samenleving. Dit heeft een
verschuiving van de opvoedende rol teweeg
gebracht, waarbij van scholen meer en meer
verwacht wordt dat ze een aantal opvoedende
taken van ouders overnemen (Mortelmans &
Corijn, 2011). Er kan gepleit worden voor een
sterker educatief partnerschap tussen ouders
en scholen. Zulk een partnerschap zou volgens
onderzoek de achterstand van kinderen met
een moeilijke thuissituatie kunnen verminde‐
ren. Scholen kunnen hierbij, met ondersteu‐
ning van de CLB’s, ouders hulp bieden bij het
opvoeden en begeleiden van kinderen. Ouders
worden op hun beurt nauw betrokken bij de
gebeurtenissen op school en worden om ad‐
vies gevraagd bij problemen die zich stellen op
school (Colpin, 2011). Dit zou de schoolbe‐
trokkenheid van ouders doen toenemen wat
een positieve invloed heeft op de onderwijs‐
uitkomsten van kinderen (Vandemeule‐
broecke, e.a., 2002). Tot slot zou een educa‐
tief partnerschap ertoe kunnen bijdragen dat
scholen tijdig op de hoogte gebracht worden
van veranderingen en moeilijkheden in de
gezinssituatie van kinderen waardoor ze hier
sneller op kunnen inspelen. Anderzijds moet
men zich ook de vraag stellen in hoeverre de
scheiding tussen gezins‐ en schoolleven wen‐
selijk is voor kinderen. Voor sommige kin‐
deren kan de school een plaats zijn waar ze
gezinsproblemen achter zich laten en zich op
iets anders kunnen concentreren (Van Crom‐
brugge, 2011). De sleutel tot het vinden van
een evenwicht in de samenwerking tussen
gezin en school ligt bij de jongere zelf. Scholen
en ouders moeten het actorschap van kin‐
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deren erkennen. Kinderen spelen een belang‐
rijke rol als ‘gatekeeper’ in de relatie tussen
gezin en school: zij bepalen in hoeverre de
twee leefwerelden gescheiden blijven of sa‐
menwerken. Initiatieven die gericht zijn op het
ondersteunen van kinderen met gescheiden
ouders, moeten met andere woorden steeds
rekening houden met de jongere zelf (Vlaamse
Onderwijsraad, 2011).
6.2

BELEID BUITEN DE CONTEXT VAN DE
SCHOOL

Er zijn reeds een aantal buitenschoolse pro‐
jecten die rekening houden met het actor‐
schap van kinderen en zich specifiek op deze
doelgroep richten. Op de interactieve website
(www.tweehuizen.be) kunnen kinderen getui‐
genissen van anderen in dezelfde situatie vin‐
den. De website werd tot stand gebracht door
het Vormingscentrum Opvoeding en Kinder‐
opvang (VCOK). Hiernaast kunnen kinderen
terecht bij de Kinderen‐ en jongerentelefoon
(www.awel.be) en de Jongerenadviescentra
(www.jac.be). De Scheidingsschool organi‐
seert workshops voor kinderen van geschei‐
den ouders (www.descheidingsschool.be).
Ouders moeten zich eveneens bewust zijn van
de rol die ze kunnen spelen in de schoolcarriè‐
re van hun kinderen. In de eerste plaats kun‐
nen projecten die ouders helpen hun kinderen
op te vangen na een scheiding hierbij van nut
zijn. De Scheidingsschool organiseert infoses‐
sies die ouders helpen hun kinderen te onder‐
steunen tijdens het echtscheidingsproces.
Verder organiseert de Scheidingsschool ook
leergroepen waar ouders onder deskundige
begeleiding met elkaar kunnen praten over de
echtscheiding. Een ander waardevol initiatief

zijn de opvoedingswinkels van Kind en Gezin
en het Expertisecentrum Opvoedingsonder‐
steuning (EXPOO). In deze winkels kunnen
ouders terecht voor gratis advies omtrent
opvoedingsvragen (www.kindengezin.be/ge
zinsondersteuning/partners/opvoedingswin
kels). De Centra voor Algemeen Welzijnswerk
bieden eveneens gratis begeleiding van ou‐
ders tijdens het echtscheidingsproces aan
(www.caw.be/begeleiding‐van‐het‐
scheidingsproces). Het is belangrijk dat zulke
projecten zich inspannen om laagopgeleiden
te bereiken om zo de ongelijkheid in de effec‐
ten van scheiding op kinderen teniet te doen.
Verder vinden we in de analyses bewijs dat de
kinderen vóór de scheiding al negatieve effec‐
ten kunnen ondervinden. Op basis van eerder
onderzoek kan verwacht worden dat ouderlijk
conflict vóór de scheiding schoolse problemen
veroorzaakt (Dronkers, 1996). Het promoten
van huwelijksbemiddeling kan een interessan‐
te piste zijn om de relatie tussen ouders te
verbeteren. De vraag blijft echter wel of zulke
initiatieven werkelijk een positief effect heb‐
ben op de huwelijkskwaliteit (Wood et al.,
2012) en of laaggeschoolde koppels hiermee
bereikt kunnen worden.
6.3

BEPERKINGEN VAN ONDERZOEK

Er zijn enkele beperkingen aan dit onderzoek
verbonden. Er is in de eerste plaats een sterke
selectiviteit in de SiV‐steekproef die de veral‐
gemeenbaarheid van de resultaten op ver‐
schillende manieren beperkt. Ten eerste is het
niet mogelijk om de effecten van samen‐
woonontbindingen op kinderen te onder‐
zoeken, omdat enkel kinderen wiens ouders
getrouwd zijn op het moment van hun ge‐
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boorte opgenomen zijn in de steekproef. Dit
kan voor een vertekening van de resultaten
zorgen. Samenwonen komt tegenwoordig
vaker voor bij hoogopgeleiden dan bij laagop‐
geleiden in Vlaanderen (Corijn, 2010). Er kan
bijgevolg verwacht worden dat samenwoon‐
ontbindingen vaker voorkomen bij hoogopge‐
leiden. De rol van samenwoonontbindingen in
de overdracht van sociale ongelijkheid in de
samenleving kan een mogelijk onderwerp
voor verdere analyse zijn. Ten tweede zijn er
geen kinderen aanwezig in de steekproef
wiens ouders meer dan één keer gescheiden
zijn. Het ervaren van meerdere gezinstransi‐
ties na echtscheiding zou volgens eerder on‐
derzoek een negatief effect op de onderwijs‐
uitkomsten van kinderen hebben (Sun & Li,
2009). Het is bijgevolg mogelijk dat we hier‐
door het effect van een echtscheiding op kin‐
deren onderschatten, omdat kinderen met
een instabiel gezinsleven na de scheiding niet
in de steekproef aanwezig zijn. Een derde
beperking van dit onderzoek betreft de selec‐
tiviteit naar afkomst in de SiV‐steekproef.
Enkel kinderen wiens beide ouders de Belgi‐
sche nationaliteit hebben, zijn opgenomen in
de steekproef. Kinderen van niet‐Belgische
afkomst zijn oververtegenwoordigd in BSO‐
richtingen in Vlaanderen (Groenez, Nicaise, &
De Rick, 2009). De verdeling naar studierich‐
ting die getoond wordt in dit artikel onder‐
schat met andere woorden het percentage
leerlingen in BSO.

aan de analyses met een interactie‐effect tus‐
sen leeftijd bij scheiding en opleidingsniveau
van de ouders. Er werd daarom gekozen om
TSO en BSO samen te nemen voor de eerste
afhankelijke variabele. Dit verhinderde echter
een zuivere vergelijking tussen de effecten in
het eerste en het zesde jaar secundair onder‐
wijs, omdat er niet met dezelfde categorieën
gewerkt wordt bij deze twee afhankelijke vari‐
abelen.
Een derde beperking heeft betrekking op de
veranderingen in de onderwijscontext die
door dit onderzoek niet gevat kunnen worden.
De steekproef in dit onderzoek bevat enkel
respondenten die op het moment van het
interview ouder dan 18 (of 23) zijn. Onze re‐
sultaten geven weer wat het effect is op de
schoolloopbaan van kinderen die reeds het
onderwijs verlaten hebben. Dit heeft als ge‐
volg dat we op basis van de resultaten moeilijk
uitspraken kunnen doen over de onderwijs‐
context op dit moment.
Een laatste beperking heeft betrekking op het
bereik van dit onderzoek. Er is gekozen om
enkel schoolloopbanen in het secundair on‐
derwijs en het finaal behaalde opleidingsni‐
veau te onderzoeken. De analyses in deze
studie kunnen herhaald worden voor de
schoolloopbaan in het lager onderwijs. Dit kan
een mogelijk onderwerp voor toekomstig on‐
derzoek zijn.

Een tweede beperking van dit onderzoek
heeft betrekking op de steekproefgrootte. Het
percentage kinderen dat BSO studeerde in het
eerste jaar secundair onderwijs, was te laag
om het als een aparte categorie toe te voegen
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APPENDIX 1. EFFECT VAN ECHTSCHEIDING OP ONDERWIJSUITKOMSTEN
Studiekeuze eerste jaar secundair

Studierichting zesde jaar secundair

Finaal behaald opleidingsniveau

(Ref. ASO)

(Ref. ASO)

(Ref. Middelhoog)

TSO/BSO

TSO/KSO

B

eB

S.E.

BSO

B

S.E.

eB

B

Laag
S.E.

eB

B

Hoog
S.E.

eB

B

S.E.

eB

Intercept

‐1,46

0,19

0,23***

‐0,39

0,18 0,68*

‐1,79

0,24 0,17***

‐1,90

0,53 0,15***

0,78 0,28 0,46**

Geslacht (Ref. meisje)

‐0,44

0,15

0,65**

‐0,60

0,16 0,55***

‐0,49

0,19 0,61**

‐0,08

0,35 0,92

0,84 0,22 2,30***

0,02

0,02

1,02

0,01

0,02 1,01

0,04

0,02 1,04

‐0,01

0,05 0,99*

‐0,06 0,03 0,95

‐ vóór 12 jaar

‐0,04

0,19

0,97

0,09

0,20 1,10

0,55

0,24 1,73*

0,21

0,43 1,23

‐0,67 0,27 0,51*

‐ tussen 12 en 18 jaar

‐0,01

0,22

1,00

0,09

0,22 1,10

0,30

0,27 1,35

‐0,24

0,56 0,78

‐0,56 0,31 0,57

‐ na 18 jaar

‐0,39

0,30

0,68

‐0,30

0,30 0,74

‐0,23

0,38 0,80

0,13

0,55 1,13

0,14 0,33 1,16

Laag

2,01

0,24

7,50***

1,88

0,32 6,57***

3,08

0,34 21,83***

0,83

0,50 2,29

‐1,92 0,34 0,15***

Middelhoog

1,43

0,17

4,19***

0,92

0,17 2,51***

1,85

0,22 6,37***

0,49

0,46 1,63

‐1,22 0,24 0,30***

Geboortejaar kind
Echtscheiding (Ref. Geen echtscheiding)

Opleidingsniveau (Ref. Hoog)

* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.
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APPENDIX 2. EFFECT

VAN ECHTSCHEIDING OP STUDIERICHTING ZESDE JAAR SECUNDAIR

(REF. ASO)

MET CONTROLE VOOR STUDIEKEUZE EERSTE

JAAR SECUNDAIR
Studierichting zesde jaar secundair( Ref. = ASO)
TSO/KSO
eB

BSO
eB

B

S.E.

Intercept

‐0,88

0,20

0,41

‐3,07

0,32

0,05

Geslacht (Ref. meisje)
Geboortejaar kind
Echtscheiding (Ref. Geen echtscheiding)
‐ vóór 12 jaar
‐ tussen 12 en 18 jaar
‐ na 18 jaar
Opleidingsniveau (Ref. Hoog)
Laag
Middelhoog
Studiekeuze eerste jaar secundair (Ref. ASO)
TSO/BSO

‐0,49
0,02

0,18
0,02

0,61**
1,02

‐0,25
0,05

0,23
0,02

0,78
1,05*

0,27
0,17
‐0,03

0,22
0,25
0,33

1,31
1,19
0,97

0,81
0,44
0,15

0,29
0,34
0,47

2,25**
1,55
1,16

1,55
0,63

0,34
0,19

4,72***
1,88***

2,43
1,27

0,40
0,26

11,34***
3,56***

4,64

0,72

103,03***

6,14

0,73

464,41***

B

S.E.

* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.
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APPENDIX 3. INTERACTIE‐EFFECTEN TUSSEN ECHTSCHEIDING EN OPLEIDINGSNIVEAU OUDERS
Studierichting zesde jaar secundair (Ref. = ASO)

Studiekeuze eerste jaar secundair
(Ref. = ASO)
TSO/BSO
B

S.E.

TSO/KSO
eB

B

S.E.

Finaal behaald opleidingsniveau (Ref. = Middelhoog)

BSO
eB

B

S.E.

Laag
eB

B

S.E.

Hoog
eB

B

eB

S.E.

Intercept

‐1,32

0,23

0,27***

‐0,42

0,21

0,66*

‐1,54

0,30

0,22**

‐1,31

0,69

0,27
*

0,99

0,37

1,00**

Geslacht (Ref. meisje)

‐0,44

0,15

0,65**

‐0,60

0,16

0,55***

‐0,49

0,19

0,60*

‐0,09

0,36

0,91

0,82

0,22

2,28***

0,02

0,02

1,02

0,02

0,02

1,01

0,04

0,02

1,04*

‐0,01

0,05

0,99

‐0,06

0,03

0,95*

‐0,35

0,32

0,71

0,14

0,27

1,15

0,18

0,39

1,20

‐0,68

0,90

0,50

‐1,06

0,44

0,35*

0,01

0,34

1,01

0,09

0,30

1,10

‐0,03

0,46

0,97

‐1,32

1,23

0,27

‐0,84

0,47

0,43

‐1,21

0,76

0,30

‐0,11

0,43

0,89

‐0,55

0,80

0,58

0,08

1,30

0,92

0,29

0,64

1,33

Geboortejaar kind

Echtscheiding (Ref. geen scheiding)
‐ vóór 12 jaar
‐ tussen 12 en 18 jaar
‐ na 18 jaar

Opleidingsniveau ouders (Ref. Hoog)
Laag

1,26

0,47

3,51**

1,46

0,52

4,31**

1,70

0,67

5,47***

0,20

0,94

1,22

‐1,86

0,59

0,16***

Middelhoog

1,32

0,30

3,74***

1,03

0,31

2,80**

1,69

0,39

5,44***

‐0,34

0,82

0,72

‐1,64

0,44

0,19***
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Studierichting zesde jaar secundair (Ref. = ASO)

Studiekeuze eerste jaar secundair
(Ref. = ASO)
TSO/BSO
B

S.E.

TSO/KSO
eB

B

S.E.

Finaal behaald opleidingsniveau (Ref. = Middelhoog)

BSO
eB

B

S.E.

Laag
eB

B

S.E.

Hoog
eB

B

eB

S.E.

Interactie‐effecten (leeftijd bij scheiding X opleidingsniveau ouders)
‐ vóór 12 jaar X laag

1,06

0,60

2,89

0,81

0,77

2,25

1,99

0,89

7,34*

0,90

1,22

2,45

‐0,21

0,86

0,81

‐ vóór 12 jaar X middel‐
hoog

0,32

0,41

1,38

‐0,17

0,41

0,84

0,26

0,51

1,30

1,28

1,09

3,60

0,87

0,59

2,39

‐ tussen 12 en 18 jaar X
laag

0,27

0,69

1,31

0,03

0,89

1,03

1,55

0,99

4,72

1,51

1,63

4,53

0,84

0,97

2,32

‐ tussen 12 en 18 jaar X
middelhoog

‐0,06

0,46

0,90

0,21

0,07

1,08

0,23

0,61

1,26

1,37

1,46

3,93

0,34

0,68

1,41

‐ na 18 jaar X laag

2,36

1,02

10,64*

0,99

0,92

2,50

1,78

1,30

5,90

0,06

1,61

1,06

‐0,95

1,01

0,39

‐ na 18 jaar X middelhoog

0,50

0,88

1,65

‐0,54

‐0,68

0,64

0,16

0,94

1,17

0,42

1,53

1,53

0,12

0,80

1,13

* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.
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APPENDIX 4. INTERACTIE‐EFFECTEN

TUSSEN ECHTSCHEIDING EN OPLEIDINGSNIVEAU OUDERS OP STUDIERICHTING ZESDE JAAR SECUNDAIR MET

CONTROLE VOOR STUDIEKEUZE EERSTE JAAR SECUNDAIR
Studierichting zesde jaar secundair (Ref. = ASO)
TSO/KSO
B

S.E.

BSO
eB

B

S.E.

eB

Intercept

‐0,91

‐0,23

0,40***

‐2,93

0,30

0,05

Geslacht (Ref. meisje)
Geboortejaar kind
Echtscheiding (Ref. Geen echtscheiding)
‐ vóór 12 jaar
‐ tussen 12 en 18 jaar
‐ na 18 jaar

‐0,50
0,01

0,18
0,02

0,60**
1,01

‐0,27
0,04

0,24
0,03

0,77
1,05

0,34
0,11
0,25

0,29
0,34
0,45

1,40
1,11
1,29

0,63
0,02
0,30

0,47
0,56
0,88

1,88
1,02
1,35

Opleidingsniveau (Ref. Hoog)
Laag
Middelhoog

1,26
0,79

0,57
0,35

3,52*
2,21*

1,32
1,26

0,81
0,49

3,73
3,52**

Studiekeuze eerste jaar secundair
TSO/BSO

4,63

0,72

102,24***

6,17

0,73

475,88***

0,83
0,46
0,95
0,53
1,15
0,70

1,88
0,76
1,26
1,15
1,11
0,43

1,58
‐0,06
1,92
0,33
0,26
‐0,23

Interactie‐effecten (leeftijd bij scheiding X opleidingsniveau ouders)
‐ vóór 12 jaar X laag
0,63
‐ vóór 12 jaar X middelhoog
‐0,27
‐ tussen 12 en 18 jaar X laag
0,23
‐ tussen 12 en 18 jaar X middelhoog
0,14
0,10
‐ na 18 jaar X laag
‐ na 18 jaar X middelhoog
‐0,84

1,04
0,63
1,18
0,75
1,53
1,10

4,86
0,94
6,88
1,38
1,29
0,80

* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.
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ENGLISH ABSTRACT

The influence of divorce on three key moments in children’s educational careers is investigated in
this article. Data of the research project Divorce in Flanders are used to investigate this relationship.
The results demonstrate that children of divorced parents have a lower probability of following a
general track in secondary school and attaining a degree of higher education. Further, the results
show that the effects of divorce on the educational outcomes of children differ according to parents’
educational level. Children of lower educated parents are more negatively affected by a parental
divorce than children of high educated parents. So, to put it differently, children who already struggle
more in school on average, risk even more difficulties when parents divorce. The results stress the
need for more policy attention for children’s family life.

Keywords: Education, divorce, social inequality
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