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Samenvatting 
Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding van de Hogeschool Leiden is al sinds 2015 
bezig met een longitudinaal onderzoek naar het welzijn van ouders: Leuker voor Later. 
Hiervoor zijn jaarlijks vragenlijsten afgenomen onder honderden ouders. Deze data maakt het 
mogelijk om ouderwelzijn, levensvaardigheden van ouders, gezinsfunctioneren, en de 
ontwikkeling van kinderen in de vijf jaren vóór de pandemie te vergelijken met die tijdens de 
pandemie. Op deze manier kan de impact van COVID-19 op jonge gezinnen op een unieke 
manier worden onderzocht. Thema’s die aan bod komen in de vragenlijsten zijn onder andere 
opvoeding, taakverdeling, gezinsfunctioneren, partnerrelatie, sociaal netwerk, eenzaamheid, 
mentale gezondheid, levensvaardigheden, werk-privé balans en de ontwikkeling van het kind. 
Op basis van de bevindingen van dit onderzoek kunnen aanbevelingen worden gedaan voor 
professionals, waardoor zij beter in staat zijn gezinnen te ondersteunen. 
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Gezinnen en COVID-19 
De druk op gezinnen is verhoogd door de COVID-19 pandemie. Voorheen werd al veel van 
ouders gevraagd: zij moesten hun werk, relatie en rol als ouder zien te combineren en 
daarnaast nog tijd over houden voor hun eigen sociale leven en hobby’s (zie ook het 
Verantwoordingsrapport (2019) en het boek ‘Ouderschap is Jongleren’ (2020)). Nu is daar 
vorig jaar onverwacht een wereldwijde gezondheidscrisis bijgekomen. Deze crisis en de 
daaropvolgende maatregelen (bijvoorbeeld thuiswerken en thuisonderwijs) dragen bij aan de 
druk op jonge gezinnen (Het Parool, 2020). Beschermende factoren, zoals een stabiele 
partnerrelatie, de levensvaardigheden van ouders (o.a. zelfsturend vermogen) en een sterk 
sociaal netwerk, kunnen als gevolg van COVID-19 verslechteren, waardoor de kwetsbaarheid 
van ouders kan toenemen. Daarnaast kunnen er zorgen ontstaan over familie, gezondheid 
en/of financiën (Creasey et al., 2021). Bovendien is de situatie veranderlijk en onvoorspelbaar. 
Dit vraagt een groot aanpassingsvermogen van ouders.  
 
Al deze factoren zorgen voor een toegenomen druk op ouders. Dit kan negatieve gevolgen 
voor hen hebben, zoals stress, onzekerheid, spanningen/conflicten binnen de partnerrelatie 
en gevoelens van somberheid en eenzaamheid. Het is daarom belangrijk om (1) inzicht te 
krijgen in welke factoren ouderwelzijn, gezinsfunctioneren en kindontwikkeling in positieve 
zin kunnen beïnvloeden tijdens en na de COVID-19 pandemie, en (2) interventies aan te 
bieden/te ontwikkelen die ouders ondersteunen. Dit kan in deze moeilijke periode bijdragen 
aan het verhogen van het welzijn van ouder en daarmee aan de ontwikkeling van het kind; 
als ouders goed in hun vel zitten, heeft dit een positieve invloed op hun manier van opvoeden 
en een  gezonde ontwikkeling van het kind.  
 
Leuker voor Later  
Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding van Hogeschool Leiden volgt al sinds 2015 
ongeveer 600 ouders onder de naam ‘Leuker voor Later’. Middels vragenlijsten, interviews en 
spelobservaties brengen onderzoekers in beeld welke factoren ouderwelzijn beïnvloeden, 
hoe ouderschap ontwikkelt en wat de behoeften van ouders zijn. Ouderschap is meer dan 
alleen opvoederschap; ouders combineren de zorg voor hun kind met hun werk, vrije tijd en 
het onderhouden van relaties: de partnerrelatie maar ook vriendschappen, familiebanden en 
andere sociale contacten. Het combineren van al deze aspecten van ouderschap is een 
uitdaging en vraagt de nodige levensvaardigheden van ouders (Gravesteijn, 2015): zij moeten 
in staat zijn om te gaan met emoties, stress, conflicten en inlevingsvermogen. Als ouders 
beschikken over deze levensvaardigheden bevordert dat hun welzijn, waardoor zij beter in 
staat zijn hun kind op te voeden, wat op weer een positief effect heeft op het welzijn en de 
ontwikkeling van het kind. 
 
Vergelijkend onderzoek naar de impact van COVID-19  
In het huidige onderzoek wordt aan de hand van de longitudinale data van Leuker voor Later 
de impact van COVID-19 op jonge gezinnen onderzocht. Ouderwelzijn, levensvaardigheden 
van ouders, gezinsfunctioneren, en de ontwikkeling van kinderen in de vijf jaren vóór de 
pandemie, wordt vergeleken met het ouderwelzijn, levensvaardigheden, gezinsfunctioneren 
en de ontwikkeling van kinderen tijdens de pandemie. Hierdoor kan in kaart worden gebracht 
wat de gevolgen van COVID-19 zijn voor jonge gezinnen. 
 

https://www.hsleiden.nl/binaries/content/assets/hsl/lectoraten/ouderschap-en-ouderbegeleiding/leuker-voor-later/verantwoordingsrapport-leuker-voor-later.pdf
https://www.swpbook.com/boeken/5/opvoeding-en-jeugdzorg/2176/ouderschap-is-jongleren#:~:text=Groeiboek%20voor%20ouders&text=Ouderschap%20is%20jongleren%2C%20zeker%20in,de%20oudervaardigheden%20nog%20moeten%20groeien.&text=Voor%20de%20ontwikkeling%20van%20een,meer%20dan%20vader%20en%20moeder.
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De meeste onderzoeken naar de invloed van COVID-19 zijn begonnen met metingen in het 
voorjaar van 2020, toen Nederland al in lockdown was en mensen bezig waren zich aan te 
passen aan de veranderde situatie. Het Leuker voor Later onderzoek heeft daarentegen al 
sinds 2015 jaarlijks metingen verricht. Hierdoor levert het een unieke bijdrage aan de 
bestaande kennis over de impact van COVID-19 op jonge gezinnen.  
 
Naast het vergelijken van de scores op vragenlijsten als de VGFO en de OBVL, die de 
participanten elk jaar invullen, zijn er ook specifieke stellingen over COVID-19 toegevoegd aan 
de vragenlijst die in 2021 is verstuurd, waarbij de ouders aangeven of ze dit ‘helemaal niet’, 
‘een beetje’, ‘matig’, ‘redelijk veel’ en ‘heel veel’ ervaren hebben. Twee voorbeelden van 
zulke stellingen:   

• “Ik vond het lastig om aan alle eisen die aan mij gesteld worden te voldoen (bijv. 
thuiswerken, huishouden, zorg voor kinderen, school)”  

• “Mijn sociale steun is (grotendeels) weggevallen” 
Deze antwoorden kunnen gebruikt worden als aanvulling op de resultaten van de 
standaardvragenlijsten. 
 
Participanten en meetinstrumenten 
De deelnemende ouders worden gevolgd vanaf de zwangerschap totdat hun kind 24 jaar oud 
is. Er worden dit jaar ongeveer 150-200 respondenten verwacht. Deze respondenten worden 
al sinds 2015 gevolgd. Een deel van de participanten woont in de regio Leiden. Zij doen mee 
aan alle onderdelen van de dataverzameling: vragenlijsten, interviews en video-opnames van 
spelsituaties. De deelnemers uit andere delen van het land worden niet geïnterviewd maar 
vullen wel de vragenlijsten in. Onderwerpen die aan bod komen in vragenlijsten zijn onder 
andere opvoeding, taakverdeling, gezinsfunctioneren, partnerrelatie, sociaal netwerk, 
eenzaamheid, mentale gezondheid, levensvaardigheden, werk-privé balans en de 
ontwikkeling van het kind. 
 
De volgende meetinstrumenten worden gebruikt bij Leuker voor Later: 

• Vragenlijst Gezinsfunctioneren (VGFO; Veerman et al., 2012)  

• Opvoedbelasting Vragenlijst (OBVL; Vermulst et al., 2015) 

• Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF; Lamers et al., 2011) 

• Loneliness scale (De Jong et al., 1999) 

• Life Skills Questionnaire for Parents (LSQ-P; Petterson et al., 2016) 

• The Survey Work-home Interaction NijmeGen (SWING; Geurts et al., 2005) 

• Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ; Van Widenfelt et al., 2003) 

• Extra vragen over COVID-19 (2021) 
 
Beoogde resultaten 

• Wetenschappelijke publicatie  

• Toegankelijk artikel in een tijdschrift voor professionals 

• Factsheet van de resultaten 
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