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Abstract 
 
Doelstelling: Er werd nagegaan of er een overeenkomst is tussen de 
antwoorden die 11 jarigen geven en die van de ouders op vragen met 
betrekking tot het beroep van de ouders. Ook werd onderzocht waar er zich 
problemen voordoen bij het bevragen van het beroep. 
Design en steekproef: De data waren beschikbaar uit de longitudinale studie 
naar de ontwikkeling van het gezondheidsgedrag van jongeren. Uit de 
vragenlijsten werd de informatie gehaald met betrekking tot het beroep. Deze 
beroepen werden apart gecodeerd, naargelang het benodigde aantal skills, 
voor de kinderen en de ouders.  
Resultaten: Kinderen zijn beter op de hoogte van de beroepsactiviteit van de 
vader dan van de moeder maar in beide gevallen was er een goede mate van 
overeenkomst. Volgens de kinderen werken de ouders vaker dan dat de ouders 
dit rapporteerden. Ouders geven vaker aan dat ze inactief zijn. Vragen over het 
geven van leiding zijn het moeilijkst voor de kinderen zodat dit het meeste 
problemen oplevert bij het coderen van de beroepen. De kinderen weten echter 
goed waar de ouders werken en wat ze doen maar blijken dit beter te weten 
voor de vader dan voor de moeder. Bij de beroepenclassificatie werd 
vastgesteld dat kinderen goede rapporteurs zijn van het beroep van hun 
ouders. De classificatie is beter voor het beroep van de moeders gezien de 
hogere percentages overeenkomst en de hogere kappa’s. Een hogere proportie 
ouders zitten volgens de kinderen in de lage klasse terwijl dit volgens de ouders 
in de hoge klasse is. 
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Abstract 
 
Objectives: We investigated whether there was an agreement between the 
answers provided by children of 11 years and the answers provided by their 
parents on questions concerning the occupation of the parents. We also 
examined where the problems were by asking children about the occupation of 
their parents. 
Design and participants: Data were available from the longitudinal study of the 
development of health behaviour among adolescents. Information concerning 
the occupation has been taken from the questionnaires. The occupation was 
coded, according as the amount required skills, separately for the children and 
the parents. 
Results: Children know better the economic activity from the father than from 
the mother but in both cases there was a good agreement. According to the 
children, their parents work more often than the parents reported this. The 
parents reported more often to be inactive. Questions about parent’s leadership 
are the most difficult for the children so that this causes the most problems by 
coding the occupation. They know well where their parents work and what they 
do but they seem to know this better for the father than the mother. In the 
classification of the occupation we investigated that children are good reporters 
of their parents’ occupation. The classification is better for the mothers’ 
occupation in view of the higher percentages of agreement en the higher 
kappa’s. A higher proportion of the parents are presented in the lower class 
according to the children, while this according to the parents in the higher class 
is. 
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Inleiding 
 
Het beroep van de ouders wordt vaak gevraagd aan de ouders en niet aan de 

kinderen omdat in het algemeen de veronderstelling leeft dat kinderen hierover 

niet of slecht kunnen rapporteren (Currie et al., 1997). Sommige auteurs 

hebben dit echter weerlegd. In onderzoek is dan ook naar voor gekomen dat 

kinderen van 11 jaar accurate informatie kunnen geven over het beroep van 

hun ouders en dat zij soms eerlijker antwoorden (West et al., 2001).  

Uit een onderzoek is echter gebleken dat de kinderen geen goed beeld hebben 

van het beroep van hun ouders en dat het dus niet aangewezen is om de 

gegevens van de kinderen en de ouders door elkaar te gebruiken (Currie et al. 

1997; West et al., 2001). Om de situatie in Vlaanderen na te gaan, werd beslist 

om de relatieve validiteit na te trekken waarbij de antwoorden van de 11-jarige 

kinderen vergeleken werden met de antwoorden van de ouders op vragen over 

het beroep. Daarnaast werd ook nog gekeken waar de problemen zich 

voordoen als kinderen van 11 jaar het beroep van hun ouders moeten 

omschrijven. 

 

Deze scriptie werd gemaakt met behulp van data uit het longitudinale 

onderzoek naar het gezondheidsgedrag van de jongeren van de vakgroep 

Maatschappelijke Gezondheidskunde. De vragenlijsten hiervoor werden 

afgenomen in oktober en november 2003. Vooreerst werden uit de vragenlijsten 

de antwoorden op de vragen over het beroep van de ouders gehaald. Dit werd 

gedaan voor de kindervragenlijsten en de oudervragenlijsten. Daarna werden 

deze beroepen gecodeerd met het programma “de standaard 

beroepenclassificatie”. De antwoorden van de kinderen werden daarna 

vergeleken met die van de ouders in enkele modellen met behulp van 

kruistabellen. De antwoorden op de vragen over zelfstandig zijn of voor een 

baas werken, vragen over leiding geven en vragen over de beroepsactiviteit 

werden eveneens vergeleken met behulp van kruistabellen. Daarnaast werd 

ook gekeken waar de moeilijkheden liggen in het rapporteren over het beroep 

van de ouders. 
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De scriptie behandelt eerst de ontwikkeling van voedingsgewoonten. Hierin 

worden de belangrijkste factoren besproken die bijdragen aan de vorming van 

de voedingsgewoonten.  

In een tweede punt wordt dan de socio-economische status (SES) en het 

verband met de voeding besproken. In dit punt wordt nader beschreven wat 

SES juist is en de mogelijke problemen die kunnen ontstaan (2.1.). Er wordt ook 

aandacht besteed aan het verband tussen de SES en voedselvoorkeuren (2.2.). 

Hier gaat het vooral om hoe de verschillende klassen denken over voeding en 

hun voorkeur voor bepaalde voedingsmiddelen. Een volgend punt is het 

gezondheidsbewustzijn (2.3.). De SES kan gebaseerd zijn op 3 indicatoren 

waarvan er 2 wat verder besproken worden. Dit zijn het inkomen (het financiële 

aspect)(2.4.) en de opleiding van de ouders (2.5.). Bij deze beide punten wordt 

er besproken welke voedingsmiddelen meer of minder geconsumeerd worden 

naargelang de SES groep. Ook worden de voedingsstoffen kort besproken. 

Omdat niet altijd aangegeven wordt op welke indicator de sociale klasse 

gebaseerd is, werd er een apart paragraafje opgesteld (2.6.).  

In hoofdstuk 3 komt de probleem- en doelstelling aan bod. Onderzoek naar de 

overeenkomst tussen de antwoorden die kinderen geven op vragen over het 

beroep van de ouders en de antwoorden van de ouders, gebeurde al 

meermaals in het buitenland. In Vlaanderen is hier echter nog niet zoveel over 

bekend.  

De onderzoeksmethode wordt beschreven in een volgend hoofdstuk. Vooreerst 

wordt de steekproef nader omschreven (4.1.), daarna het onderzoeksdesign 

(4.2.1.) en de statistiek (4.2.2.). In een volgend punt wordt het materiaal en de 

meetinstrumenten (4.3.) beschreven.  

Daarop volgen dan de resultaten (5.) van het onderzoek. Als eerste wordt de 

beroepsactiviteit van de ouders beschreven (5.1.), daarna de problemen die bij 

de codering van de beroepen naar voor gekomen zijn (5.2.). Een ander 

resultaat is de vergelijking van de antwoorden over het zelfstandig zijn of het 

werken voor een baas (5.3.) en over het leiding geven (5.4.). Als laatste in dit 

hoofdstuk wordt dan de beroepenclassificatie van de ouders vermeld (5.5.). In 
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dit punt worden de verschillende modellen besproken voor de moeder en de 

vader en er wordt hiervan een overzicht gegeven.  

De conclusies volgen de resultaten op in hoofdstuk 6. In de discussie (7.) 

worden de resultaten uit dit onderzoek vergeleken met resultaten en 

bevindingen uit onderzoek in de literatuur. In dit punt worden ook beperkingen 

van de studie aangegeven en aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. 

Als laatste wordt de geraadpleegde literatuur vermeld. 
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1. Ontwikkeling van voedingsgewoonten 

 

De kindertijd is een belangrijke periode voor de vorming van gedrag en 

voedingsgewoonten (Hupkens, Knibbe, Van Otterloo, Drop, 1998; Inchley, 

Todd, Bryce, Currie, 2001; Neumark-Sztainer, Wall, Perry, Story, 2003; Roos, 

Hirvonen, Mikkilä, Rimpelä, 2001; Waldman, 1998; Xie, Gilliland, Li, Rockett, 

2003). Deze gewoontes worden ook op volwassen leeftijd verdergezet 

(Hupkens et al., 1998; Inchley et al., 2001; Neumark-Sztainer et al., 2003; Roos 

et al., 2001; Waldman, 1998; Xie et al., 2003). Gezonde voedingspatronen en 

een gezonde levensstijl zijn met elkaar geassocieerd. Dus voedingsgewoonten 

en andere gedragingen die gerelateerd zijn aan gezondheid komen niet in 

isolatie voor (Roos et al., 2001). Individuele eetgewoonten zijn het resultaat van 

intergerelateerde biologische, ecologische en socio-culturele factoren 

(Gonzales, Marshall, Heimendinger, Crane, Neal, 2002), inkomen, smaak, 

beschikbaarheid van de voeding en reclame (Inchley et al., 2001). Het is 

moeilijk te bepalen welke factoren de sterkste zijn in het vormen van 

voedselvoorkeuren en voedingskeuzes (Inchley et al., 2001).  

 

Bij de vorming van voedingsgewoonten zijn er een aantal belangrijke factoren 

die meespelen. 

 

Een eerste factor is het toegankelijk maken en het beschikbaar stellen van de 

voeding voor de kinderen (Aranceta et al., 2003; Benton, 2004; Birch & 

Davison, 2001; Story, Neumark-Sztainer, French, 2002). Hierdoor verhoogt de 

consumptie (Benton, 2004). De voedingsomgeving wordt gevormd door de 

voedselvoorkeuren en de selecties van de ouders. Deze zijn op hun beurt 

bepaald door de culturele en economische context (Birch & Davison, 2001). De 

beschikbaarheid van voedsel wordt onder andere beïnvloed door socio-

economische aspecten (Aranceta et al., 2003). De beschikbaarheid en 

toegankelijkheid voor specifieke voedingsmiddelen zoals fruit en groenten, is 

sterk en positief gecorreleerd aan de consumptie (Neumark-Sztainer et al., 

2003, Story et al., 2002). Als er thuis fruit en groenten beschikbaar zijn dan 



 

 2 
 

verhoogt de inname ook al zijn de smaakvoorkeuren laag voor deze 

voedingsmiddelen (Neumark-Sztainer et al., 2003). 

 

Een tweede factor is de voorbeeldfunctie van de ouders en het gezin in de 

kinderjaren. Ze zijn rolmodellen (Aranceta et al., 2003; Benton, 2004; Birch & 

Davison, 2001; Story et al., 2002; Waldman, 1998). Dit wordt ook sociale 

modeling genoemd. Het eetgedrag van de ouders beïnvloedt het eetgedrag van 

de kinderen (Birch & Davison, 2001; Wardle et al., 2003). Vooral de moeder 

speelt een grote rol in wat kinderen eten (Benton, 2004; Hupkens et al., 1998; 

Hupkens, Knibbe, Drop, 2000). Zo is uit onderzoek gebleken dat de consumptie 

van melk, frisdrank, fruit en groenten door de moeder, de inname van de 

dochter voorspelt (Birch & Davison, 2001). In de adolescentie komen daar nog 

de leerkrachten, de media en de leeftijdsgenoten bij die ook een grote rol 

spelen in het beïnvloeden van de voedingsgewoonten (Aranceta et al., 2003; 

Story et al., 2002; Waldman, 1998). De leeftijdsgenoten vormen rolmodellen 

voor het ontwikkelen van voedingsgewoonten en een leefstijl (Aranceta et al., 

2003). De leeftijdsgenoten hebben een groter wordende invloed en de ouders 

een dalende invloed op het gezondheidsgedrag. Dit komt doordat jonge 

mensen willen loskomen van hun ouders tijdens deze levensperiode 

(Vereecken, Maes, De Bacquer, 2004). De adolescenten nemen meer 

verantwoordelijkheid voor sociale activiteiten, vrije tijd en levensstijl. Tieners 

maken belangrijke gezondheidsgerelateerde keuzes en bepalen trajecten voor 

het volwassen leven. Ook ontwikkelen ze kennis over hoe ze de gezondheid 

kunnen bevorderen en beschermen. Ze worden onafhankelijk in het maken van 

beslissingen. Op 11 jarige leeftijd kiezen kinderen hun eten op school, hebben 

ze vaak geld mee om snacks te kopen en maken ze meer en meer eigen 

keuzes voor wat thuis gegeten wordt (Wardle, Jarvis, Steggles, Sutton, 

Williamson, Farrimond, Cartwright, Simon, 2003). Als gevolg van de 

beschikbaarheid van “convenience food”, eenpersoonsverpakkingen en  

microgolfmaaltijden vergemakkelijkt dit het maken van keuzes (Waldman, 

1998). 
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Ten derde stellen de ouders regels en normen op in verband met de voeding 

(Aranceta et al., 2003; Birch & Davison, 2001; Hupkens et al., 1998). Het 

beperken van en het verplichten om bepaalde voedingsmiddelen te eten, komt 

tot stand door het eetgedrag van de ouders (Birch & Davison, 2001). Hierdoor 

wordt bepaald wat de kinderen dagelijks eten. Bij de hoger opgeleiden zijn er 

meer regels en beperkingen dan bij de lager opgeleiden. Bij deze laatste groep 

zijn de voedingsregels flexibeler (Hupkens et al., 1998). Uit onderzoek is 

gebleken dat moeders uit de hoge opleidingsklasse meer gezondere 

voedingsmiddelen verplichten zoals melk, vlees, bruin brood en groenten in 

vergelijking met de moeders uit de lage opleidingsklasse. Daarnaast wordt de 

consumptie van ongezonde voeding zoals snoep, frisdrank, chips en wit brood 

meer beperkt  in de hoge opleidingsklasse dan in de lage opleidingsklasse. 

Hieruit volgt dat kinderen uit de hogere klassen een gezonder voedingspatroon 

zouden hebben dan kinderen uit de lagere klassen (Hupkens et al., 1998). 

Doordat de laag opgeleide moeders minder regels opleggen, zijn deze 

toegeeflijker aan hun kinderen dan de hoger opgeleide moeders (Hupkens et 

al., 2000). Uit onderzoek is gebleken dat de kinderen uit de lagere klasse 

snacks tussen de maaltijden mogen eten zolang ze maar drie hoofdmaaltijden 

per dag nemen. Een gevolg hieruit is dat moeders uit de lage klasse minder 

vaak in conflict komen over voedselvoorkeuren dan moeders uit de hoge klasse 

(Hupkens et al, 1998).  

 

Een vierde punt zijn de voedselvoorkeuren van de kinderen (Hupkens et al., 

1998). Voedselvoorkeuren zijn het resultaat van de complexe interacties van 

verschillende factoren in de omgeving van de persoon zoals de vroege 

ervaringen met voeding in de kindertijd (Story et al., 2002). Voedingsregels 

richten zich vooral op voedingsmiddelen waar de voorkeur van de ouders en 

het kind verschillen. Dit is enerzijds het geval bij voeding die gezond is, maar 

niet populair is bij het kind. Anderzijds is er ook de voeding die het kind graag 

eet maar afgekeurd wordt door de ouders (Hupkens et al., 1998). De 

voorkeuren bij de kinderen en de voedingsgewoonten vormen zich door de 

beschikbaarheid van voedingsmiddelen en het blijven aanbieden van voeding 
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die eerst geweigerd werd (Birch & Davison, 2001). De stijl van de ouders heeft 

een invloed op de voedingsvoorkeuren (Benton, 2004). Gezonde voeding 

verplichten, is volgens de ouders een effectieve manier om de voorkeur voor 

deze voeding te verhogen. Maar door kinderen onder druk te zetten en te 

dwingen om bepaalde voedingsmiddelen te eten, vergroot de afkeer voor die 

voedingsmiddelen. De voorkeur voor suiker- en energierijke voeding en de 

afkeur voor gezonde voedingsmiddelen lijkt hierdoor bevorderd te worden 

(Birch & Davison, 2001). Soms wordt een voedingsmiddel gegeven als een 

beloning voor het eten van een ander voedingsmiddel. De voorkeur voor het 

voedingsmiddel dat gegeven wordt als beloning neemt toe maar dat van het 

andere neemt af (Birch & Davison, 2001; Benton, 2004). Het is ook zo dat bij 

bepaald gedrag een beloning (in de vorm van voeding) gegeven wordt 

waardoor de voorkeur voor dit voedingsmiddel toeneemt. Het emotionele 

klimaat is ook van belang. Er is een verhoogde voorkeur voor voedsel gegeten 

in een positief klimaat, terwijl deze voorkeur vermindert voor voedsel 

geconsumeerd in een negatieve atmosfeer (Benton, 2004). 

 

Adolescenten vinden gezondheid niet de belangrijkste determinant bij de 

voedingskeuze. Dit wordt pas belangrijk bij het ouder worden. Ze veranderen 

hun eetgedrag dan ook niet zo snel omdat de toekomst nog zo ver weg is. De 

lange termijn voordelen voor een goede gezondheid overwegen niet op de korte 

termijn voordelen (Story et al., 2002). Er is vastgesteld dat de voedingskwaliteit 

in de adolescentie daalt door een stijgende consumptie van frisdrank en door 

een dalende inname van fruit, groenten, melk en fruitsap (Benton, 2004; Story 

et al., 2002). Redenen hiervoor zijn onder andere levensstijl veranderingen, 

ontwikkelings-,  omgevingsveranderingen en sociale veranderingen (Story et 

al., 2002). Er werd vastgesteld dat 10-jarigen meer fruit, fruitsap, desserts, 

brood, snoep en melk consumeren dan jong volwassenen. De jong 

volwassenen daarentegen eten meer kaas, zeevruchten, snacks en frisdrank 

(Benton, 2004). 
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Besluitend kan gezegd worden dat het mogelijk is dat tijdens de adolescentie 

socio-economische verschillen in het gedrag voorkomen (Wardle et al., 2003). 

Deze verschillen ontstaan in de kindertijd en blijven bestaan in de adolescentie 

(Hupkens et al., 1998). Het SES (socio-economische status) patroon 

weerspiegelt enerzijds een verderzetting van de patronen uit de kindertijd. Dit 

wordt “childhood persistence pattern” genoemd. Anderzijds is er ook een SES 

patroon die opduikt in de adolescentie en dat wordt “adolescent emergent 

pattern” genoemd (Wardle et al., 2003). Deze verschillen kunnen voorkomen 

doordat er een verschil is in de voorgeschiedenis van de moeders. Zo verschilt  

bijvoorbeeld de opvoeding van de moeders tussen de verschillende sociale 

klassen. Uit onderzoek blijkt dat moeders uit de werkende klasse vaak de 

eetgewoonten overnemen die ze thuis zelf geleerd hebben (Hupkens et al., 

2000). 
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2. SES en voeding 

2.1. De sociaal-economische status (SES) 
 

De drie meest gebruikte indicatoren voor sociale klasse zijn het inkomen, de 

opleiding of het beroep (Currie, Elton, Todd, Platt, 1997; Ensminger, Forrest, 

Riley, Kang, Green, Starfield, Ryan; 2000; Hupkens et al., 1998; Hupkens et al., 

2000; Lien, Friestad, Klepp, 2001; Maes, 1999; Vereecken et al., 2004). Deze 

indicatoren zijn onafhankelijke dimensies van de sociale klasse. Ze geven dus 

verschillende maar complementaire informatie om de mechanismen achter de 

gezondheidsverschillen tussen de sociale klassen te beschrijven (Currie et al., 

1997; Lien et al., 2001). De correlaties tussen de indicatoren is zwak maar de 

associatie met gezondheid is ongeveer gelijk voor de 3 indicatoren. Daarom 

wordt voorgesteld om meer dan 1 indicator te gebruiken (Currie et al., 1997; 

Ensminger et al., 2000). Hiermee verhoogt de kans dat een associatie tussen 

de sociale klasse en gezondheid gezien wordt. Het laat ook toe om 

onafhankelijke effecten en belangrijke interacties tussen indicatoren te schatten. 

Tevens verhoogt het de verklarende of voorspellende waarde van het model 

(Currie et al., 1997). Elke indicator is geassocieerd met gezondheid 

onafhankelijk van de twee andere (Ensminger et al., 2000). Van de 3 

traditionele indicatoren is opleiding echter de meest consistente en betrouwbare 

maat om het gezondheidsgedrag te voorspellen (Hupkens et al., 1998). 

 

Opleiding heeft het voordeel dat het bij iedereen kan toegepast worden. Het 

opleidingsniveau lijkt de beste voorspeller voor voedingsregels  (Hupkens et al., 

1998). Vragen omtrent het inkomen zijn heel gevoelig zodat er veel 

ontbrekende antwoorden zijn (Ensminger et al., 2000). 

 

Soms ontstaan er moeilijkheden om betrouwbare en valide gegevens te 

verkrijgen van de traditionele indicatoren. Daarom worden er soms nog andere 

maten gebruikt voor het aangeven van de sociale klasse. Dan wordt rekening 

gehouden met bezittingen van het gezin en andere leefomstandigheden (Lien et 

al., 2001) zoals het aantal telefoons, het aantal auto's, of het kind een eigen 
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slaapkamer heeft, enz.. Deze indicatoren, die gebaseerd zijn op de consumptie, 

dienen eerder als toevoeging dan als vervanging voor de traditionele 

indicatoren gebaseerd op het beroep (Currie et al., 1997; Lien et al., 2001). Op 

deze manier wordt getracht om de proportie van ontbrekende data over het 

beroep van de ouders te verminderen. Alhoewel deze indicatoren gemakkelijk 

te verkrijgen zijn, is er een probleem om de resultaten te vergelijken over de tijd 

en tussen culturen. Dit probleem is groter dan het probleem om resultaten te 

vergelijken die gebaseerd zijn op de traditionele indicatoren van sociale klasse 

(Lien et al., 2001). De moeilijkheid om resultaten te vergelijken komt onder 

andere door de verschillen in socio-culturele context, verschillen in het meten 

van levensstijlgedrag, verschillen in het meten van socio-economische 

achtergrond en sociodemografie (Vereecken et al., 2002). 

 

Vaak is het zo dat de indicator voor het beroep of de opleiding zelf in bepaalde 

gezinnen meer problemen veroorzaakt dan dat de kinderen het antwoord niet 

kennen of de vraag niet begrijpen (Lien et al., 2001). 

Een probleem dat ontstaat als de informatie gevraagd wordt aan de kinderen is 

de validiteit van de antwoorden. Het is mogelijk dat de kinderen het beroep van 

hun ouders niet kennen of ze zijn niet in staat om dit accuraat te beschrijven 

(Currie et al., 1997). Bij lage SES gezinnen kunnen moeilijkheden optreden 

omdat de ouders meerdere beroepen hebben of regelmatig veranderen van job. 

De hoge SES gezinnen daarentegen kunnen moeilijkheden ondervinden in het 

geven van een korte en begrijpbare beschrijving door de complexiteit van de 

job. Regelmatig contact of goede relaties tussen het kind en de ouders kan 

ervoor zorgen dat de ouder deelneemt aan het onderzoek en dat de jongere 

weet welk werk de ouders doen (Lien et al., 2001).  

 

Het meten van de SES bij adolescenten geeft moeilijkheden. Adolescenten en 

kinderen worden vaak geclassificeerd volgens de status van het gezinshoofd 

gemeten in termen van inkomen, opleiding en beroep (Currie et al., 1997). De 

status van de vader wordt verondersteld om de belangrijkste te zijn voor het 

aanduiden van de status van de andere gezinsleden. Als de vader echter niet 
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aanwezig is in het gezin kan dit dus niet toegepast worden en dan is er ook veel 

ontbrekende informatie en een lage accuraatheid (Ensminger et al., 2000). De 

socio-economische eigenschappen van de moeder blijken belangrijker voor de 

gezondheid en het gezondheidsgerelateerd gedrag van de kinderen en 

adolescenten dan die van de vader (Gecková et al., 2003).  

 

De intermediaire status bij kinderen en jonge mensen tussen de klasse waartoe 

de ouders behoren en hun eigen toekomstige klasse, heeft zijn eigen 

conceptuele problemen. Ook moet aandacht besteed worden aan de mate 

waarin ze in de mogelijkheid zijn en willen informatie geven over hun klasse die 

meestal verwijst naar eigenschappen van de ouders zoals het beroep (West et 

al., 2001). 

Uit onderzoek is gebleken dat de sociale klasse van de ouders gerelateerd is 

aan de energie- en voedingsstofinname van de kinderen (Xie et al., 2003). 

Uit onderzoek naar de voedingspatronen van kinderen is gebleken dat de 

voeding bij de hogere sociale klasse meer volgens de voedingsaanbevelingen 

verloopt dan deze van de lagere klasse (Hupkens et al., 2000; Roos, Prättälä, 

Lahelma, Kleemola, Pietinen, 1996; Hupkens et al., 1998). 

 

2.2. SES en voedselvoorkeur 

 

Volgens het civilisatieproces van Elias zullen er altijd verschillen zijn op het vlak 

van eetgewoonten tussen de hogere en lagere sociale klasse. Vroeger had het 

verschil vooral te maken met de hoeveelheid voedsel, nu heeft het meer te 

maken met de kwaliteit en het raffinement. De arbeidersklasse probeert de 

hogere klasse te imiteren. Maar de voedingsgewoonten zullen nooit gelijk 

worden aangezien de hogere klassen zich altijd zullen willen onderscheiden 

(Maes, 1999).  

Uit onderzoek is gebleken dat de groepsidentificatie en de identiteitsvorming 

van de goed opgeleide middenklasse van belang is voor het onderscheid in 

levensstijl. Deze klasse wil trendy zijn en streeft ernaar om bij de elite te horen. 

Ze zijn dan ook de eersten om nieuwe, moderne voedingsgewoonten over te 
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nemen (Roos et al., 1996). De middenklasse onderscheidt zich door het 

benadrukken van de gezondheidsaspecten (Hupkens et al., 1998).  

De lagere klassen zijn trager in het overnemen van nieuwe voedingsgewoonten 

maar volgen na zekere tijd. Dus veranderingen in voedingsgewoonten 

gebeuren topdown in de sociale hiërarchie (Roos et al., 1996). De lagere 

sociale klasse hecht meer waarde aan recent verkregen luxes zoals wit brood, 

vlees, zoetigheden en snacks (Hupkens et al., 1998).    

 

Voedingsmiddelen kunnen opgedeeld worden naargelang hun status: 

- de moderne voedingsmiddelen worden vooral geconsumeerd door de 

hogere klasse (Hupkens et al., 2000). Voorbeelden zijn fruitsap, kaas, 

groenten en fruit. Dit zijn voedingsmiddelen met een stijgende trend in de 

consumptie (Roos et al., 1996) 

- de traditionele voedingsmiddelen worden vooral genuttigd door de lagere 

klasse (Hupkens et al., 2000). Hieronder vallen melk, graanproducten, 

boter en aardappelen. Deze voedingsmiddelen hebben een dalende 

trend in de consumptie (Roos et al., 1996). 

- de neutrale voedingsmiddelen zijn margarine, vis- en kipschotels, rijst en 

pasta, desserts, zoet gebak (Roos et al., 1996). 

 

Naast deze indeling (modern en traditioneel), kan er ook een indeling gemaakt 

worden naar gezond en ongezond. Zo ontstaan vier combinaties: modern en 

gezond, modern en ongezond, traditioneel en gezond en traditioneel en 

ongezond. De hoogste socio-economische status (SES) kiest vooral voor de 

eerste groep voedingsmiddelen. De traditionele en gezonde voeding wordt 

vooral gekozen door de laagste SES (Roos et al., 1996).  

 

2.3. Gezondheidsbewustzijn  

 

Uit onderzoek is naar voor gekomen dat de hoger opgeleiden beter de 

voordelen van een gezonde voeding begrijpen voor de toekomstige gezondheid 

omdat ze vaker te maken krijgen met abstracte ideeën (Roos et al., 1996; Roos 
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et al., 2001). De lagere inkomensklasse is zich minder bewust van de relatie 

tussen voeding en ziektes dan de hogere klasse. De lagere klasse zou minder 

weten van gezondheidsproblemen ontstaan door te weinig innemen van vezels 

en calcium of door een te veel aan cholesterol en door overgewicht (Waldman, 

1998).  

De lagere sociale klassen hebben een meer gezondheidsbeschadigende 

leefstijl dan de hogere sociale klassen (Inchley et al., 2001; Roos et al., 2001). 

Een lage opleiding en een laag beroep in het gezin is geassocieerd met een 

minder gezond voedingspatroon (Aranceta et al., 2003). De hogere sociale 

klassen zijn gezondheidsbewuster dan de andere klassen (Roos et al., 1996; 

Roos et al., 2001; Xie et al., 2003). In verschillende studies is naar voor 

gekomen dat vrouwen gezondheidsbewuster zouden zijn (Roos et al., 2001). 

Maar de hoger opgeleiden beïnvloeden ook het bewustzijn van de kinderen 

over de kwantiteit en kwaliteit van de voedingskeuze. Het opleidingsniveau van 

de moeder beïnvloedt het gezondheidsbewustzijn in de voedselkeuze (Xie et 

al., 2003). Moeders uit de middenklasse besteden vooral aandacht aan de 

gezondheidswaarde van de voeding (Hupkens et al., 1998; Hupkens et al., 

2000). Door de gezondheid meer in overweging te nemen bij de keuze van de 

voeding, is het mogelijk om de voedingsconsumptie van de kinderen meer te 

controleren  (Hupkens et al., 2000).  

 

2.4. Financiële aspect 

 

Het gezinsinkomen heeft een impact op de voedingsinname en 

voedingstoffeninname van het gezin (Xie et al., 2003). Moeders uit de lage 

klasse houden meer rekening met de kostprijs van de voeding (Hupkens et al., 

2000; Waldman, 1998) en met de voedselvoorkeuren van het gezin (Hupkens 

et al., 2000). Een oorzaak hiervan kan zijn dat de lage klasse voeding moet 

kopen met een klein budget (Hupkens et al., 1998; Roos et al., 1996). Ze 

kunnen het zich dan ook niet veroorloven dat er voeding klaargemaakt wordt 

die het gezin niet lust en dus verloren zou gaan (Hupkens et al., 1998). De lage  
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inkomensklasse lezen minder het etiket op de voedingsmiddelen bij het kopen 

van voeding (Waldman, 1998).  

Uit een onderzoek in Canada is gebleken dat kinderen van alleenstaande 

moeders met een laag inkomen een adequate voeding hebben uitgezonderd 

voor de inname van folaat en zink (McIntyre, Glanville, Raine, Dayle, Anderson, 

Battaglia, 2003). 

 

Positieve nutritionele resultaten variëren met het inkomensniveau. Voor 

bepaalde voedingsstoffen zijn de resultaten gerelateerd aan een hoger 

inkomen, terwijl ze voor andere voedingsstoffen gerelateerd zijn aan lagere 

inkomensniveaus (Crawford, Obarzanek, Schreiber, Barrier, Goldman, 

Frederick, Sabry, 1995). Studies die op het voedingsstofniveau gebeuren 

hebben geen relatie gevonden tussen het gezinsinkomen en de 

voedingsinname bij adolescenten (Story et al., 2002). 

 

De aanbevelingen voor melkproducten worden beter gehaald in de hoogste 

gezinsinkomensgroep in vergelijking met de midden en de laagste 

inkomensgroep (Nelson, 2000; Xie et al., 2003). De midden en hogere klassen 

eten vaker vis (Xie et al., 2003). De consumptie van kip is lager bij de lage 

inkomensgroepen dan bij de hoge (Nelson, 2000). De lagere klassen voeden 

zich meer met goedkope en verzadigende voeding zoals aardappelen (Nelson, 

2000; Xie et al., 2003), brood, eieren, chips, bonen (Nelson, 2000), pasta en 

vlees. (Xie et al., 2003).  Uit een andere studie is echter gebleken dat de 

consumptie van vlees lager is bij de lagere inkomensklasse (Nelson, 2000). Een 

laag inkomen kan een barrière vormen bij de consumptie van fruit en groenten 

(Neumark-Sztainer et al., 2003; Roos et al., 1996; Roos et al., 2001). Dit zou 

een oorzaak kunnen zijn voor het feit dat er onvoldoende fruit en groenten 

gegeten worden bij een lager inkomen (Nelson, 2000; Story et al., 2002; Wardle 

et al., 2003). Kinderen uit de hogere inkomensgezinnen behalen beter de 

aanbevelingen voor fruit dan de lagere inkomensgroepen. De midden klasse en 

de hogere klasse eten vaker groenten en fruit (Xie et al., 2003). De inname van 
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toegevoegde suiker in de lage inkomensgezinnen is significant hoger dan die 

van de midden en de hoge inkomensgezinnen (Nelson, 2000; Xie et al., 2003). 

 

Een hoger gezinsinkomen is gerelateerd aan een hogere inname van eiwit (Xie 

et al., 2003), carotenoïden (Maes, 1999), een lager percentage vet (Crawford et 

al., 1995) en een hogere inname van meervoudig onverzadigde vetten (MOV) 

(Xie et al., 2003).  

Een hoger gezinsinkomen is gerelateerd aan een hogere inname van vitamine 

C (Crawford et al., 1995; Maes, 1999; Nelson, 2000). De voedingsstofinname is 

lager voor β-caroteen equivalenten in de lagere inkomensklasse (Nelson, 

2000). Kinderen uit de lagere sociale klasse hebben een lagere inname van 

ijzer (Xie et al., 2003; Nelson, 2000), calcium (Crawford et al., 1995; Nelson, 

2000; Xie et al., 2003), folaat (Nelson, 2000; Xie et al., 2003). In een andere 

studie gebleken is dat ijzer een inverse relatie heeft met het inkomen (Crawford 

et al., 1995).  

Bij vrouwen is er een dalende inname van koolhydraten met een verhoogd 

inkomen. Bij mannen is er ook een stijgende inname van vitamine C en 

carotenoïden met een hoger inkomen (Roos et al., 1996).  

 

2.5. Opleiding  

 

Volgens onderzoek zou het effect van de opleiding van de ouders dat van het 

inkomen overtreffen. Alleen het hoogste opleidingsniveau is consequent 

gerelateerd aan positieve voedingsresultaten bij meisjes (Crawford et al., 1995). 

In Vlaanderen wordt er echter een positieve relatie gevonden tussen het 

opleidingsniveau en goede voedingsgewoonten (Maes, 1999). Opleiding heeft 

een sterkere associatie met de voedingsinname dan het inkomen (Aranceta et 

al., 2003; Roos et al., 1996).   

 

Er is een sterke lineaire trend tussen het opleidingsniveau en de inname van 

fruit, groenten (Xie et al., 2003) en rauwe groenten (Roos et al., 2001; Xie et al., 

2003). Deze associatie kan niet eenvoudig verklaard worden door een gezonde 
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levensstijl bij gezinnen met hogere opleiding. Opleiding is sterker gerelateerd 

aan de consumptie van rauwe groenten dan aan andere gezonde 

levensstijlfactoren. Er zijn een aantal redenen voor het verband tussen 

opleiding en rauwe groenten. Het is mogelijk dat ouders met een hogere 

opleiding meer rauwe groenten beschikbaar hebben thuis. Een andere reden is 

het geloof van de moeder in de belangrijkheid van ziektepreventie bij het kiezen 

van voedsel voor de kinderen (Roos et al., 2001). De groenteconsumptie 

verloopt volgens een sociaal patroon, want die is hoger bij ouders met een 

hogere opleiding dan bij ouders met een lagere opleiding (Aranceta et al., 2003; 

Roos et al., 2001; Xie et al., 2003). Een lage opleiding is een sterke voorspeller 

van een inadequate groenteconsumptie (Roos et al., 2001). 

Uit onderzoek is gebleken dat er een verband bestaat tussen een lage opleiding 

van de ouders en een vetrijke voeding bij de kinderen (Gonzales et al., 2002; 

Maes, 1999; Story et al., 2002). Het opleidingsniveau zou de sterkste en de 

meest consistente associatie vertonen met de vetinname (Maes, 1999). Een 

hogere opleiding van de ouders is gerelateerd aan een lager percentage vet 

(Crawford et al., 1995). De inname van totaal vet, verzadigd vet, enkelvoudig 

onverzadigde vetten en cholesterol verminderen als het opleidingsniveau van 

de ouders verhoogt (Xie et al., 2003). Bij meisjes werd er vastgesteld dat 

vetrijke voedingsmiddelen omgekeerd geassocieerd zijn met de opleiding van 

de ouders. Bij de jongens werd dit niet vastgesteld (Story et al., 2002). 

Kinderen uit een lage sociale klasse en met een moeder met een laag 

opleidingsniveau consumeren meer snoep, meer vetrijke bakkerijproducten, 

meer gesuikerde en gezouten snacks. (Aranceta et al., 2003; Inchley et al., 

2001) Bij een hogere opleiding van de ouders zijn er significant hogere innames 

van koolhydraten, eiwit, vezel, folaat, vitamine A, ijzer (Xie et al., 2003), 

vitamine C, kalium (Crawford et al., 1995), calcium (Crawford et al., 1995; Xie et 

al., 2003). 

 

Bij vergelijking van het opleidingsniveau van de jongeren in Vlaanderen, worden 

er ook verschillen vastgesteld. Jongeren uit het ASO consumeren vaker fruit, 

rauwe groenten en bruin brood dan jongeren uit het TSO. BSO-leerlingen 
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consumeren deze voedingsmiddelen het minst. Jongeren uit het ASO 

consumeren minder vaak chips, frieten, hamburgers of hotdogs dan jongeren 

uit TSO en BSO. ASO-leerlingen eten vaker vis, drinken minder vaak koffie en 

meer magere of halfvolle melk naast andere zuivelproducten. Terwijl jongeren 

uit het BSO eerder volle melk drinken (Maes, 1999). 

 

Hoger opgeleide volwassenen consumeren meer afgeroomde melk en mager 

vlees dan lager opgeleiden. In Vlaanderen werd een relatie vastgesteld tussen 

een lage opleiding en een minder gunstige voedingskeuze voor 9 

voedingsmiddelen (boter, wit brood, volle melk, witte rijst, gezouten 

aardappelen, frisdrank, vlees, rauwe groenten, mayonaise) (Maes, 1999). 

Vrouwen uit de hogere opleidingsmiddenklasse eten minder brood, minder 

aardappelen, maar meer kaas. Vrouwen uit de arbeidersklasse consumeren 

meer vlees, melk en vet, maar minder graanproducten, fruit en groenten 

(Hupkens et al., 1998). De inname van energie is significant hoger bij de lage 

opleidingsklasse dan bij de hoge klasse (Maes, 1999).  Volgens Roos et al. 

geldt dit alleen voor mannen. Bij vrouwen zijn er geen socio-economische 

verschillen vastgesteld voor de energie-inname. De inname van vitamine C en 

carotenoïden verhogen significant met stijgend aantal jaren van opleiding bij 

mannen en vrouwen (Roos et al., 1996). 

 

2.6. SES niet gespecificeerd 

 

Een hogere socio-economische status heeft een voedingspatroon dat dichter 

aanleunt bij de voedingsrichtlijnen voor groenten, fruit, vlees en boter. Mensen 

met een hogere socio-economische status eten minder aardappelen en granen. 

Deze mensen gebruiken ook meer olie bij het koken (Roos et al., 1996). Een 

hogere socio-economische status is gecorreleerd aan een hogere inname van 

groenten en fruit (Neumark-Sztainer et al., 2003). Er is een groter verschil 

tussen de lage en middenklasse dan tussen de midden en hoge klasse 

(Hupkens et al., 2000). 
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Kinderen uit gezinnen met een lage SES eten meer chips dan kinderen uit 

gezinnen met een hogere SES. Significante verschillen werden vastgesteld 

tussen SES groepen voor alle voedingsitems uitgezonderd melk. Er is wel een 

verschil in type melk. Wat de dagelijkse melkconsumptie betreft, drinken de 

kinderen uit gezinnen met een lage SES significant meer volle melk, terwijl de 

hogere SES meer magere en halfvolle melk drinkt. Kinderen uit de hogere 

sociale klasse consumeren vaker fruit, gekookte groenten, rauwe groenten en 

salade dan die uit de lagere sociale klasse. Kinderen uit de lagere SES groepen 

nemen frequenter vetrijke en suikerrijke voedingsmiddelen, ze drinken meer 

frisdrank en eten meer snoep of chocolade (Inchley et al., 2001). Kinderen van 

ouders uit de lagere beroepsklasse drinken vaker frisdrank en eten minder vaak 

groenten en fruit (Vereecken et al., 2004). 
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3. Probleem- en doelstelling/vraagstelling 

 

Het beroep wordt verondersteld een waardevolle indicator te zijn voor de 

sociale positie in het analyseren van trends in de gezondheid. Gegevens met 

betrekking tot het beroep zijn het moeilijkst te verkrijgen. Om deze goed te 

coderen, moeten meerdere vragen gesteld worden. Vaak wordt informatie over 

het beroep van de ouders verzameld bij de ouders zelf (Currie et al., 1997).  

 

Zowel de leeftijd van de respondenten als de relatie met de ouders is van 

belang voor de validiteit van de indicator voor het beroep en de opleiding 

verkregen door kinderen (Lien et al., 2001). In een Schotse studie bij 11-jarigen, 

over de economische activiteit en het beroep van de ouders, bleek echter dat 

de missings verwaarloosbaar waren en dat de overeenkomst met de ouders 

heel goed was (West, Sweeting, Speed, 2001). Er zijn ook geen significante 

verschillen gevonden in sterkte van overeenkomst bij oudere adolescenten. 

(Lien et al., 2001)  

 

Een risico, dat ontstaat indien het opleidingsniveau van de ouders gegeven 

wordt door adolescenten, kan zijn dat adolescenten niet in staat zijn om de 

opleiding correct te classificeren. In Finland is echter gebleken dat de 

betrouwbaarheid hoog was (Roos et al., 2001). De veronderstelling bestaat dat 

kinderen en jonge mensen onbetrouwbare rapporteurs zijn van hun eigen 

eigenschappen. Hierdoor bestaan er ook twijfels over hun mogelijkheid om 

accurate informatie te leveren over de eigenschappen van de ouders vooral als 

het gaat over gedetailleerde beschrijvingen van de job om deze te kunnen 

coderen (West et al., 2001). Het is onduidelijk hoe accuraat adolescenten 

informatie kunnen geven over hun gezin (Ensminger et al., 2000). Er zijn 

duidelijke (en voorspelbare) bezorgdheden over de mogelijkheid van jonge 

kinderen om accurate informatie te geven. Het is echter onduidelijk vanaf welke 

leeftijd ze dit kunnen (West et al., 2001). Uit een onderzoek is gebleken dat hoe 

ouder de kinderen waren, hoe accurater de informatie was. Adolescenten 

kunnen waarschijnlijk geen informatie geven over het gezinsinkomen 
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(Ensminger et al., 2000). Er bestaat evidentie dat bepaalde groepen slechtere 

rapporteurs zouden zijn dan andere omdat ze geen informatie hebben over het 

beroep van de ouders of omdat ze de informatie niet willen bekendmaken. Dit 

zou meer voorkomen bij kinderen in slechtere materiële omstandigheden en in 

één ouder gezinnen (West et al., 2001). 

 

Jonge kinderen rapporteren soms beter over het beroep van hun ouders dan 

vaak gedacht wordt. Het is niet noodzakelijk zo dat de antwoorden van de 

ouders meer valide zijn. Door de afwezigheid van bevestigende evidentie is het 

onmogelijk om zich direct toe te leggen op de validiteit maar in bepaalde 

omstandigheden lijkt het dat kinderen meer waarheidsgetrouwe antwoorden 

geven dan hun ouders. De veronderstelling dat ouders betere rapporteurs zijn 

van hun eigen economische activiteit en beroep dan hun kinderen moet in 

vraag gesteld worden. Kinderen kunnen in bepaalde situaties tegen de 

verwachtingen in meer valide antwoorden geven. Kinderen geven vaker aan dat 

hun ouders werken. Ouders vermelden vaker dat ze ziek zijn of werkloos. Maar 

deze ouders doen eventueel aan informeel werk. Bij de werkloze ouders kan 

weerstand ontstaan om informatie vrij te geven over werk dat hun eis voor 

voordelen geschaad wordt, terwijl kinderen daar niet gevoelig voor zijn. 

Kinderen kunnen dus accuratere informatie geven in deze gevallen. De vraag 

moet echter gesteld worden of het wel goed is om een sociale status toe te 

wijzen op basis van een beroep dat slechts af en toe uitgeoefend wordt (West 

et al., 2001).  

 

Adolescenten van 13 jaar zijn in staat om valide data te geven op open vragen 

over het beroep van de ouders bij 85-90% van diegene die classificeerbare 

antwoorden gaven. Door specifiekere vragen in te voegen kan de proportie te 

classificeren antwoorden verhogen. Specifiekere vragen kunnen ook de precisie 

van de antwoorden verhogen zodat de toewijzing van jobcodes minder 

afhankelijk wordt van het persoonlijk oordeel van de onderzoeker. Een 

alternatief kan zijn om het belang te benadrukken om de vragen te 
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beantwoorden en de studenten aanmoedigen om hulp te vragen (Lien et al., 

2001). 

In een onderzoek van Currie et al. (1997) bij 11-jarigen is in 75% van de 

gevallen gebleken dat het beroep geclassificeerd kon worden. De waarde van 

het beroep van de vader als enige indicator voor de SES in vragenlijsten 

ingevuld door kinderen is dus beperkt. Een groot deel (22%) was niet in staat 

om voldoende informatie te geven over het beroep van hun vader om dit te 

kunnen classificeren. Hiervan wist 10% niet wat het beroep van de vader was 

en bij ongeveer 12% bleek het antwoord niet classificeerbaar. Indien het beroep 

niet geclassificeerd kon worden, dan bleken dit vooral diegene te zijn van de 

lage sociale klassen. (Currie et al., 1997). 

 

Om na te gaan hoe de situatie zich voordoet in Vlaanderen, werd het beroep 

dat opgegeven werd door de kinderen vergeleken met het beroep opgegeven 

door de ouders. In deze scriptie wordt nagegaan of er een overeenkomst is 

tussen de antwoorden die kinderen van 11 jaar geven en de antwoorden van de 

ouders op vragen met betrekking tot het beroep van de ouders. Bij de 

vragenlijsten van de kinderen werd eveneens gekeken waar de problemen zich 

voordoen bij het coderen van de beroepen. 
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4. Onderzoeksmethode  

4.1. Onderzoeksdesign 

 

De analyses zijn gebaseerd op gegevens afkomstig uit de longitudinale studie 

naar het gezondheidsgedrag van jongeren. De eerste survey werd uitgevoerd in 

2002 bij kinderen uit het vijfde leerjaar lager onderwijs in scholen in Oost- en 

West-Vlaanderen. Het doel van deze studie is om te zoeken naar een verband 

tussen bepaalde factoren en de levensstijl met vooral aandacht voor de 

voeding, roken en beweging (Degomme & Strubbe, 2004). De tweede survey 

vond plaats in 2003.  

De vragenlijsten van de kinderen werden afgenomen in de klas onder toezicht 

van een onderzoeker. Deze onderzoeker legde de bedoeling uit van de studie 

alsook wat verwacht werd van de kinderen. Er werd benadrukt dat men zo 

eerlijk en zo volledig mogelijk moest antwoorden. Alle gegevens werden 

anoniem verwerkt. De vragenlijsten werden na het invullen meteen opgehaald 

zodat de beïnvloeding van leerkrachten of ouders zo klein mogelijk zou zijn. Elk 

kind kreeg een brief mee met uitleg over de studie, een informed consent en 

een vragenlijst voor de ouders. Bij problemen kon er telefonisch contact 

opgenomen worden met de verantwoordelijke van het projectteam. De 

documenten werden verzameld door de leerkracht onder gesloten omslag en 

opgehaald door de onderzoekers. Via een cijfercombinatie zijn de vragenlijsten 

van de kinderen gekoppeld aan deze van de ouders. Zo wordt tijdens de 

verwerking de anonimiteit gewaarborgd en is het mogelijk om data van het kind 

te linken aan die van de ouders (Degomme & Strubbe, 2004).  

 

4.2. Steekproef 

 

De kinderen en hun ouders die opgenomen zijn in de steekproef komen uit 61 

scholen uit West- en Oost-Vlaanderen. In 2002 vulden 1975 kinderen de 

vragenlijst in. De oudervragenlijsten werden ingevuld en teruggezonden door 

88,1% van de ouders. Op die manier was er een totaal aantal van 1725 ouder-

kind koppels (Degomme & Strubbe, 2004). In 2003 namen 1841 kinderen deel 
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waarvan een deel niet deelnam aan de eerste survey. Van 1664 ouders 

ontvingen de onderzoekers een vragenlijst.  

Uit het bestand met alle gegevens van de vragenlijsten werden de kinderen en 

ouders geselecteerd waar er van beiden gegevens beschikbaar waren. Dit 

bestand werd dan gekoppeld aan het bestand met de codering van de 

beroepen. Het totale aantal ouder-kind koppels komt op die manier op 1614. Uit 

tabel 1 kan vastgesteld worden dat het geslacht van 1596 kinderen werd 

opgegeven en van 18 (1,1%) ontbreekt dit. De verdeling jongens en meisjes is 

ongeveer gelijk, namelijk 51,1% jongens en 47,8% meisjes. De gemiddelde 

leeftijd van de kinderen bedraagt 10,96 jaar. Van 2 leerlingen is er geen leeftijd 

bekend. De minimum leeftijd bedraagt 10 jaar, de maximum leeftijd 14 jaar.  

Zowel de kinderen als de ouders vulden een vragenlijst in met dezelfde of 

vergelijkbare vragen. De vragenlijst van de ouders werd in 78,6% van de 

gevallen ingevuld door de moeder, en in 16,5% door de vader. De stiefmoeder 

vulde de lijst in in 0,4% van de gevallen en de stiefvader 0,6%. In 2% van de 

gevallen werd die door nog iemand anders ingevuld. Bij 1,9% was er hierover 

geen informatie bekend. 

 

Tabel 1: Verdeling van het geslacht van de kinderen 

 N % 

jongen 824 51,1 

meisje 772 47,8 

Missing  18 1,1 

Totaal  1614 100 

 

4.3. Materiaal/meetinstrumenten 
 

De kindervragenlijsten zijn gebaseerd op de HBSC-vragenlijst en op onderzoek 

van drie Vlaamse universiteiten in samenwerking met BLOSO. De 

oudervragenlijsten bestond uit vragen uit de HBSC-vragenlijst aangevuld met 

vragen uit een ander onderzoek. De vragenlijsten werden gepretest bij ouders  
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en kinderen. Hierna werden de vragenlijsten nog wat aangepast om dan te 

komen tot de definitieve vragenlijst (Degomme & Strubbe, 2004). 

 

Voor deze scriptie zijn maar een deel van de vragen van belang. Deze vragen 

hadden betrekking op het beroep en de economische activiteit van de ouders. 

De gegevens werden uit de vragenlijsten gehaald van de ouders en van de 

kinderen. De vragen in de kindervragenlijst waren voor de moeder: 

- Jouw moeder: werkt zij, is ze huisvrouw, ….? Ze werkt; ze is huisvrouw 

of zorgt voor anderen; ze is gepensioneerd, ziek, student; ze is 

werkzoekend; ik zie ze zelden of nooit, ze is overleden; ik weet het niet. 

- Indien ze werkt, waar werkt ze dan? 

- Omschrijf zo goed mogelijk wat voor werk jouw moeder doet. 

- Je moeder werkt: als zelfstandige, voor een baas, ik weet het niet. 

- Heeft ze leiding over andere personeelsleden? Ja, minder dan 10; ja, 10 

of meer; ja, ik weet het niet; neen; ik weet het niet. 

En voor de vader: 

- Jouw vader: werkt hij, is hij werkloos, ….? Hij werkt; hij is gepensioneerd, 

ziek, student; hij is werkzoekend; hij is huisman of zorgt voor anderen; ik 

zie hem zelden of nooit, hij is overleden; ik weet het niet. 

- Indien hij werkt, waar werkt hij dan? 

- Omschrijf zo goed mogelijk wat voor werk jouw vader doet. 

- Je vader werkt: als zelfstandige, voor een baas, ik weet het niet 

- Heeft hij leiding over andere personeelsleden? Ja, minder dan 10: ja, 10 

of meer; ja, ik weet het niet; neen; ik weet het niet. 

 

De vragen uit de oudervragenlijst waren voor de moeder: 

- De moeder (stiefmoeder) van het kind werkt, is huisvrouw, ….? Ze werkt; 

ze is huisvrouw of zorgt voor anderen; ze is gepensioneerd, ziek, 

student; ze is werkzoekend; ik zie ze zelden of nooit, ze is overleden; ik 

weet het niet. 

- Indien ze werkt, waar werkt ze dan? 

- Omschrijf zo goed mogelijk wat voor werk ze doet. 
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- Ze werkt: als zelfstandige, voor een baas, ik weet het niet. 

- Heeft ze leiding over andere personeelsleden? Ja, minder dan 10; ja, 10 

of meer; ja, ik weet het niet; neen; ik weet het niet. 

Voor de vader waren dit de volgende vragen: 

- De vader (stiefvader) van het kind werkt, is werkloos, ….? Hij werkt; hij is 

gepensioneerd, ziek, student; hij is werkzoekend; hij is huisman of zorgt 

voor anderen; ik zie hem zelden of nooit, hij is overleden; ik weet het 

niet. 

- Indien hij werkt, waar werkt hij dan? 

- Omschrijf zo goed mogelijk wat voor werk hij doet. 

- Hij werkt: als zelfstandige, voor een baas, ik weet het niet 

- Heeft hij leiding over andere personeelsleden? Ja, minder dan 10: ja, 10 

of meer; ja, ik weet het niet; neen; ik weet het niet. 

 

4.4. Methode en statistiek 

4.4.1. Methode 

 

Met behulp van het programma “CBS Standaard Beroepenclassificatie 1992 

verbeterde versie 2001” werden de beroepen gecodeerd in 9 categorieën aan 

de hand van het eerste cijfer van de code. Dit eerste cijfer staat voor het niveau 

van de benodigde bekwaamheden (CBS, 2001). Deze categorieën worden 

verder in de scriptie voorzien van een letter: E (elementair), L 1 en L 2 (lager), 

M 1 en M 2 (middelbaar), H 1 en H 2 (hoger) en W1 en W 2 (wetenschappelijk).  

 

De antwoorden van de kinderen en de ouders werden apart gecodeerd. Dit is 

van belang voor de validiteit van het rapporteren van de jongeren ten opzichte 

van de ouders. Voor zowel de antwoorden van de kinderen als van de ouders 

werd er bij twijfel tussen 2 mogelijkheden laag gecodeerd. De top en de basis 

worden zo duidelijk mogelijk gehouden. Het is onmogelijk om misclassificatie te 

vermijden in het coderen maar het is wel mogelijk om de gevolgen van de 

misclassificatie te minimaliseren. Er werd zoveel mogelijk informatie gebruikt. 

Kinderen rapporteren soms de plaats, maar niet het beroep. Dan is het 
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onmogelijk om te coderen zodat deze beroepen in 1 groep gevat worden. De 

economisch inactieven vormen ook een aparte groep, vb huisvrouwen, 

gepensioneerden, … (PRO children project, 2003) 

 

Naast de groepen van de economisch actieve ouders werd ook een categorie 

bijgevoegd voor de economisch inactieve ouders. Deze groep bevat de 

huisvrouwen of –mannen, de gepensioneerden, de zieken, de studenten en de  

werkzoekenden. Ook werd een categorie voorzien voor de ouders die weinig 

contact hebben met hun kinderen of waarvan de ouder(s) overleden zijn. En 

dan is er nog de categorie waar de antwoorden ontbreken. 

 

Om de classificatie te vereenvoudigen werden de 9 oorspronkelijke groepen 

gereduceerd tot 5 categorieën door het samennemen van een aantal groepen.  

De 5 categorieën zijn elementair (groep E), lager (groep L1 en L2), middelbaar 

(groep M1 en M2), hoger (groep H1 en H2), wetenschappelijk (groep W1 en 

W2) (CBS, 2001).  

 

Deze indeling werd nog verder vereenvoudigd tot 3 categorieën. De 3 groepen 

zijn dan laag (de groepen elementair en lager), midden (de groep middelbaar) 

en hoog (de groepen hoger en wetenschappelijk). 

 

Bij het coderen van de vragenlijsten van de kinderen werden bij drie vragen 

extra variabelen toegevoegd. De extra informatie werd verzameld bij de 

volgende vragen: 

- Indien je moeder/vader werkt, waar werkt zij/hij dan?  

- Omschrijf zo goed mogelijk wat voor werk jouw moeder/vader doet. 

- Heeft zij/hij leiding over andere personeelsleden? 

Deze variabelen werden ingevoerd om inzicht te krijgen in wat kinderen weten 

over het beroep van hun ouders. Op deze vragen werd geantwoord met: 

“duidelijk”, “onduidelijk”, “geen informatie”. 
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4.4.2. Statistiek 

 

Beschrijvende statistiek werd verkregen door de frequenties na te gaan.  

De mate van overeenkomst tussen de antwoorden van de adolescenten en de 

ouders, werd berekend door de gewogen kappa (κ). Kappa geeft aan in 

hoeverre de kinderen en de ouders overeenstemmen in hun antwoorden. 

Daarnaast wordt het procent overeenkomst berekend om systematische 

verschillen tussen ouders en kind na te gaan voor de verschillende 

beroepscategorieën. Deze beide maten van overeenkomst werden berekend 

terwijl geen rekening gehouden werd met de categorieën “geen contact” en 

“missings”. 

Kruistabellen werden gebruikt om de antwoorden van de kinderen te vergelijken 

met de antwoorden opgegeven door de ouders op de vragen over het beroep 

van de ouders.  

De analyses gebeurden met het statistisch pakket SPSS. 
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5. Resultaten  

5.1. Beroepsactiviteit van de ouders 

5.1.1. De moeder 

 

Uit de kindervragenlijsten (tabel 2) is naar voor gekomen dat er 78,9% van de 

moeders werken. De inactieve moeders maken 12,5% van de steekproef uit. Er 

is geen contact met de moeder in 0,7%. En in 7,9% van de gevallen zijn er 

geen gegevens beschikbaar.   

Volgens de oudervragenlijsten blijkt dat 69,1% van de moeders werken. Ook 

zouden er 16% moeders zijn die niet werken. In 0,2% is er geen contact tussen 

de moeder en het kind. In 14,7% zijn er geen gegevens.  

De gewogen kappa heeft een waarde van 0,76, wat wijst op een goede 

overeenkomst en een procent overeenkomst van 93,9%. 

 

Tabel 2: Beroepsactiviteit moeder 

Gegevens van de ouders 

 werkend inactief geen 

contact 

missing totaal 

werkend 1032 50 1 190 1273 78,9% 

inactief 27 152  23 202 12,5% 

geen 

contact 

3 1 3 5 12 0,7% 

missing 53 55  19 127 7,9% 

1115 258 4 237 1614 100% G
eg

ev
en

s 
va

n 
de

 k
in

de
re

n 

  

totaal 

69,1% 16,0% 0,2% 14,7% 100%  

 

5.1.2. De vader 

 

Volgens de kinderen werkt 89,3% van de vaders (tabel 3). Slechts in 2% 

werken ze niet. De kinderen geven aan dat in 1,4% van de gevallen er geen 

contact is. Er zijn 7,3% missings.  
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Volgens de ouders werken er 82,8% van de vaders, terwijl er 3,2% inactief zijn. 

Er is geen contact in 0,2% van de gevallen. De missings zijn redelijk hoog 

(13,8%).  

Er is een goede overeenkomst (κ = 0,63) met een 98,4 procent overeenkomst. 

 

Tabel 3: Beroepsactiviteit vader 

Gegevens van de ouders 

 werkend inactief geen  

contact 

missing totaal 

werkend 1252 10 180 1442 89,3% 

inactief 10 18 

 

4 32 2,0% 

geen 

contact 

3 1 4 14 22 1,4% 

missing 71 23  24 118 7,3% 

1336 52 4 222 1614 100% G
eg

ev
en

s 
va

n 
de

 k
in

de
re

n 

  

totaal 

82,8% 3,2% 0,2% 13,8% 100%  

 

5.2. Problemen bij de codering van het beroep op basis van de 

kindervragenlijst 

 

Drie extra variabelen werden ingevoerd om inzicht te krijgen in wat kinderen 

weten over het beroep van hun ouders. Uit de frequenties kan afgeleid worden 

waar er zich problemen voordoen.   

 

Bij de vraag waar de moeder werkt (tabel 4), zijn bij drie vierden (75,4%) de 

antwoorden duidelijk. Voor de vader waren in 81,6% van de gevallen de 

antwoorden duidelijk. Bij de moeder zijn er minder onduidelijke antwoorden 

(5,3%) dan bij de vader (9,4%). De missings zijn ongeveer gelijk verdeeld bij de 

moeder (6,1%) en de vader (5,7%).  
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Tabel 4: Frequentie en percentage van de plaats waar de ouders werken 

Moeder Vader   

N % N % 

duidelijk 1217 75,4 1317 81,6 

onduidelijk 85 5,3 151 9,4 

inactief 202 12,5 32 2,0 

geen contact 12 0,7 22 1,4 

missing 98 6,1 92 5,7 

Totaal 1614 100 1614 100 

 

Op de vraag wat de moeder doet geven de kinderen in 67,8% een duidelijk 

antwoord, terwijl dit voor de vader 73,7% bedraagt. In 12,0% is het antwoord 

onduidelijk bij de moeder. Voor de vader zijn er 15,2% onduidelijke antwoorden. 

Daarnaast zijn er 6,9% missings bij de moeder en 7,7% bij de vader. (tabel 5) 

 

Tabel 5: Frequentie en percentage van het beroep van de ouders 

Moeder  Vader   

N % N % 

duidelijk 1094 67,8 1190 73,7 

onduidelijk 194 12,0 245 15,2 

inactief 202 12,5 32 2,0 

geen contact 12 0,7 22 1,4 

missing 112 6,9 125 7,7 

Totaal 1614 100 1614 100 

 

De vraag over de leiding van de moeder geeft het minst aantal duidelijke 

antwoorden (tabel 6). In 55,6% van de gevallen is er een duidelijk antwoord 

gegeven voor de moeder terwijl dit voor de vader 62,3% is. In 24,7 % van de 

gevallen zijn de antwoorden onduidelijk voor de moeder en in 31,1% voor de 

vader. Er zijn 6,4% missings bij de moeder. Bij de vader is het aantal missings 

3,3%.  
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Tabel 6: Frequentie en percentage van het leiding geven 

 Moeder Vader 

 N % N % 

duidelijk 897 55,6 1005 62,3 

onduidelijk 399 24,7 502 31,1 

inactief 202 12,5 32 2,0 

geen contact 12 0,7 22 1,4 

missing 104 6,4 53 3,3 

Totaal 1614 100 1614 100 

 

5.3. Zelfstandig zijn of werken voor een baas. 

5.3.1. De moeder 

 

Uit de kindervragenlijsten kon opgemaakt worden dat er 13,8% van de moeders 

als zelfstandige werkt. In 62% werken de moeders, volgens de kinderen, voor 

een baas. Moeders die niet werken maken 12,5% uit van het totaal. Op de 

totale steekproef zijn er 11% missings.  

Volgens de ouders werkt de moeder in 13,0% van de gevallen zelfstandig en 

60,2% werkt voor een baas. De niet werkende moeders vormen 16%. Op het 

totaal zijn er 10,6% missings.  

De gewogen kappa bedroeg 0,798 en is een goede overeenkomst met een 

procent overeenkomst van 91,5%. (tabel 7, figuur 1) 
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Tabel 7: Zelfstandig of voor een baas werken voor de moeder 

Data van de ouders 

 zelfstandig baas inactief geen 

contact 

missing Totaal 

zelfstandig 169 11 18 25 223 13,8% 

baas 26 856 25 93 1000 62,0% 

inactief 6 23 152 

 

21 202 12,5% 

geen 

contact 

 4 1 3 4 12 0,7% 

missing 9 77 62 1 28 177 11,0% 

210 971 258 4 171 1614 100% 

D
at

a 
va

n 
de

 k
in

de
re

n 

 

Totaal 

13,0% 60,2% 16,0% 0,2% 10,6% 100%  
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 Figuur 1: Zelfstandig werken of in dienst (moeder) 
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5.3.2. De vader 

 

Volgens de kinderen zijn er 21,9% van de vaders zelfstandig en 65,2% werkt 

voor een baas. Er zijn 2% inactieve vaders en bij 1,4% is er geen contact 

tussen de kinderen en de vader. Er zijn 9,6% missings.  

Uit de oudervragenlijsten blijkt dat een vijfde (21,7%) van de vaders als 

zelfstandige werkt, terwijl 62,5% van hen voor een baas werkt. Er is een 

inactieve groep van 3,2% en 0,2% heeft geen contact met het kind. Daarnaast 

zijn er 12,3% missings. 

De gewogen kappa bedroeg 0,847. Dit is een heel goede overeenkomst met 

een 93,9% overeenkomst. (tabel 8, figuur 2) 

 

Tabel 8: Zelfstandig of voor een baas werken voor de vader 

Data van de ouders 

 zelfstandig baas inactief geen 

contact 

missing Totaal  

zelfstandig 291 23 2 37 353 21,9% 

baas 34 885 8 125 1052 65,2% 

inactief 2 9 18 

 

3 32 2,0% 

geen 

contact 

1 5 1 4 11 22 1,4% 

missing 23 87 23  22 155 9,6% 

Totaal  351 1009 52 4 198 1614 100% 

D
at

a 
va

n 
de

 k
in

de
re

n 

 21,7% 62,5% 3,2% 0,2% 12,3% 100%  
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 Figuur 2: Zelfstandig of in dienst werken (vader) 

 

5.4. Leiding geven 

5.4.1. De moeder 

 

Uit de kindervragenlijsten komt naar voor dat 7,1% van de moeders de leiding 

heeft over minder dan 10 personen. De leiding over meer dan 10 personen 

wordt slechts door 2,9% uitgeoefend. 3,9% van de moeders heeft leiding maar 

de kinderen gaven niet aan over hoeveel personen. In 45,7% van de gevallen 

geven de kinderen aan dat hun moeder geen leiding heeft. De missings 

bedragen 27,3%.   

Volgens de ouders heeft er 10,5% van de moeders leiding over minder dan 10 

mensen en 3,8% over meer dan 10. Er wordt geen leiding gegeven in 60,8% 

van de gevallen. Bij 0,1% wordt er leiding gegeven maar weet men niet over 

hoeveel personen. Op het totaal zijn er 8,6% missings.  

De gewogen kappa heeft een waarde van 0,626 (goede overeenkomst) met 

een 78,6% overeenkomst. (tabel 9, figuur 3) 
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Tabel 9: Het geven van leiding (moeder) 

Data van de ouders 

 ja, <10 ja, >10 Ja, weet 

niet 

neen inactief geen 

contact 

missing totaal 

ja, <10 65 1 35 1 12 114 7,1% 

ja, >10 8 21 11 6 46 2,9% 

ja, weet 

niet 

18 24 

 

19 

 

2 63 3,9% 

neen 36 5 1 597 41 57 737 45,7% 

inactief 2 26 152 

 

22 202 12,5% 

geen 

contact 

1 

 

3 1 3 4 12 0,7% 

missing 39 11 

 

291 63 1 35 440 27,3% 

169 62 1 982 258 4 138 1614 100% 

D
at

a 
va

n 
de

 k
in

de
re

n 

 

Totaal  

10,5% 3,8% 0,1% 60,8% 16,0% 0,2% 8,6% 100%  
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Figuur 3: Leiding geven van de moeders 
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5.4.2. De vader 

 

De kinderen geven aan dat 13,7% van de vaders de leiding hebben over minder 

dan 10 personen, terwijl 12,1% de leiding heeft over meer dan 10 mensen. In 

8,8% van de gevallen is onbekend over hoeveel mensen leiding gegeven wordt. 

In de meeste gevallen wordt er echter geen leiding gegeven (36,4%). Op het 

totaal zijn er 25,6% missings.  

Volgens de ouders zelf wordt er leiding gegeven aan minder dan 10 personen 

in 20,3% van de gevallen, terwijl 14,3% leiding heeft over meer dan 10 

personen. Nog eens 1,7% heeft leiding maar er is onbekend over hoeveel 

mensen. Bij 46,8% van de vaders werd aangegeven geen leiding te geven. Op 

het totaal zijn er 13,4% missings. (tabel 10, figuur 4). 

De mate van overeenkomst gemeten door de gewogen kappa is 0,558. Dit is 

een gemiddelde overeenkomst en een 67,8% overeenkomst. 
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Figuur 4: Leiding geven van de vaders 
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Tabel 10: Het geven van leiding (vader) 

Gegevens van de ouders 

 ja, 

<10 

ja, >10 ja neen inactief geen 

contact 

missing totaal 

ja, <10 135 11 6 46 1 22 221 13,7% 

ja, >10 24 113 9 23 1 26 196 12,1% 

ja 45 53 2 28 1 13 142 8,8% 

neen 51 15 3 426 3 90 588 36,4% 

inactief  2 1 7 18 

 

4 32 2,0% 

geen 

contact 

3 1 1 1 1 4 11 22 1,4% 

missing 70 36 5 224 27  51 413 25,6% 

328 231 27 755 52 4 217 1614 100% 

G
eg

ev
en

s 
va

n 
de

 k
in

de
re

n 

  

totaal 

20,3% 14,3% 1,7% 46,8% 3,2% 0,2% 13,4% 100%  

 

 

5.5. Beroepenclassificatie van de ouders  

 

In de analyse werden verschillende modellen gebruikt. In model 1 worden de 9 

categorieën gebruikt samen met de inactieve ouders, de kinderen die geen 

contact hebben met de ouders en de missings. Bij model 2 zijn er de 5 

categorieën samen met de inactieven, de kinderen die geen contact hebben 

met de ouders en de missings. Bij model 3 wordt er gebruik gemaakt van de 3 

categorieën, de groep inactieven, de kinderen die geen contact hebben met de 

ouders en de missings. Bij de berekening van de kappa’s en het procent 

overeenkomst, werd geen rekening gehouden met de categorieën “geen 

contact” en “missings”.  

 

5.5.1. Model 1 voor de moeder 

 

Uit tabel 11 kan afgeleid worden dat er voor 16,7% van de steekproef geen 

classificatie mogelijk was in 1 van de groepen op basis van de antwoorden van 
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de kinderen (figuur 5). De antwoorden van de ouders waren in 7,5% 

onvoldoende voor classificatie in de groepen. Vragen in verband met het 

beroep van de ouders die gesteld worden aan de kinderen resulteren in een 

hoger percentage ontbrekende antwoorden. Het hoogste percentage missings 

bij de kinderen is volgens de ouders bij de categorie midden (M2, 38%). 

Daarnaast zijn in de H2-categorie 12% missings. Volgens de kinderen zit het 

hoogste percentage missings van de ouders in de categorie elementair (12%).  

 

Er werd gekeken of er tussen de gegevens verkregen van de ouders en van de 

kinderen een overeenkomst bestaat. Dit gebeurde met behulp van 

kruistabellen. De gewogen kappa is 0,674 wat wijst op een goede 

overeenkomst en er is een 68,1% overeenkomst. 
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Figuur 5: Vergelijking model 1 voor de moeder
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Tabel 11: Economische activiteit moeder (model 1) 

Data van ouders 

 E L 1 L 2 M 1 M 2 H 1 H 2 W 1 W 2 Inactief 
Geen 

contact 
Missing Totaal 

E 77 3 13 1 11  1 19 1 17 (12%) 143 8,9% 

L 1 8 43 3 1 2 1 1 3 2 (3%) 64 4,0% 

L 2 1  85 9 70 1 11 

 

12 17 (8%) 206 12,8% 

M 1 1 4 5 109 15 28 2 1 8 6 (3%) 179 11,1% 

M 2 1 2 19 12 185 6 52 

 

1 5 28 (9%) 311 19,3% 

H 1  2 5 148 2 2  1 

 

3 (2%) 163 10,1% 

H 2 1  12  15  28 1,7% 

W 1 1  3  19  1 (4%) 24 1,5% 

W 2 

 

 
 2  1  9  1 (8%) 13 0,8% 

Inactief 7  10 2 4 3 1 1 1 152 

 

21 202 12,5% 

Geen 
contact 

 1  2  1  1 3 4 12 0,7% 

Missing 
5 

(2%) 

13 

(5%) 

9 

(3%) 

17 

(6%) 

101 

(38%) 

9  

(3%) 

31 

(12%) 

3 

(1%) 

3 

(1%) 
57  21 269 16,7% 

100 65 146 154 409 199 118 25 15 258 4 121 1614 100% 

D
at

a 
va

n 
de

 k
in

de
re

n 

Totaal 

6,2% 4,0% 9,0% 9,5% 25,3% 12,3% 7,3% 1,5% 0,9% 16,0% 0,2% 7,5% 100%  
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5.5.2. Model 1 voor de vader 
 

Van de kinderen zijn er 21,7% vaders die niet geclassificeerd kunnen worden. 

De antwoorden van de ouders zijn in 10,2% van de gevallen niet in te delen in 

één van de groepen. (tabel 12, figuur 6) Het hoogste percentage missings bij de 

kinderen is volgens de ouders in de categorie midden (M2, 22%). Daarnaast 

zijn er ook nog 20% missings in de H2-categorie. Volgens de kinderen zit het 

hoogste percentage missings van de ouders in de categorie elementair (16%).  

 

De gewogen kappa heeft een waarde van 0,623, wat een goede overeenkomst 

is. Het percentage overeenkomst is 62,6%.  
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Figuur 6: Vergelijking model 1 voor de vader 
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Tabel 12: Economische activiteit vader (model 1) 

Data van de ouders 

 
E L 1 L 2 M 1 M 2 H 1 H 2 W 1 W 2 inactief 

geen 

contact 
missing Totaal 

E 4 8 4 3 5 2  5 (16%) 31 1,9% 

L 1 7 185 7 46 15 1 8 3  5 34 (11%) 311 19,3% 

L 2  3 20 6 27 1 21  1  9 (10%) 88 5,5% 

M 1 4 41 5 211 8 10 13 1 1 4 32 (10%) 330 20,4% 

M 2 1 4 7 8 90 4 49 1 3  19 (10%) 186 11,5% 

H 1 1 2 1 1 2 63 5 1 1 1 3 (4%) 81 5,0% 

H 2 2 4 11 2 55  2 6 (7%) 82 5,1% 

W 1 3 1 3 10 43 12 3 (4%) 75 4,6% 

W 2 

 

 

 2  6  16 

 

2 (8%) 26 1,6% 

inactief 3 1 3 3   1  18 

 

3 32 2,0% 

geen 

contact 

 

  1 2 1  1 1 4 12 22 1,4% 

missing 
5  

(1%) 

33  

(9%) 

11 

(3%) 

53 

(15%) 

76 

(22%) 

16 

(5%) 

70 

(20%) 

12 

(3%) 

15 

(4%) 

23  36 350 21,7% 

22 279 58 339 242 103 237 62 52 52 4 164 1614 100% 

D
at

a 
va

n 
de

 k
in

de
re

n 

 

Totaal 

1,4% 17,3% 3,6% 21,0% 15,0% 6,4% 14,7% 3,8% 3,2% 3,2% 0,2% 10,2% 100%  
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5.5.3. Model 2 voor de moeder  
 

Ook hier werd met kruistabellen de overeenkomst tussen de waarden bekomen 

door de kinderen en de ouders, nagegaan. (tabel 13, figuur 7) Het hoogste 

percentage missings bij de kinderen is volgens de ouders bij de categorie 

middelbaar (44%). Volgens de kinderen zit het hoogste percentage missings 

van de ouders in de categorie elementair (12%).  

 

De gewogen kappa heeft een waarde van 0,683. Dit wijst op een goede 

overeenkomst. Er werd een 70,7% overeenkomst vastgesteld. 
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Figuur 7: Vergelijking model 2 voor de moeders 
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Tabel 13: Economische activiteit moeder (model 2) 

Data van de ouders 

 elementair lager middelbaar hoger weten 

schappelijk 

inactief geen 

contact 

missing Totaal  

elementair 77 16 12 1 19 1 17 (12%) 143 8,9% 

lager 9 131 82 14 

 

15 19 (7%) 270 16,7% 

middelbaar 2 30 321 88 2 13 34 (7%) 490 30,4% 

hoger  1 19 165 2 1 3 (2%) 191 11,8% 

weten 

schappelijk 

 3 4 28  2 (5%) 37 2,3% 

inactief 7 10 6 4 2 152 

 

21 202 12,5% 

geen contact  1 2 1  1 3 4 12 0,7% 

missing 5  

(2%) 

22 

(8%) 

118  

(44%) 

40 

(15%) 

6 

(2%) 

57  21 269 16,7% 

100 211 563 317 40 258 4 121 1614 100% 

D
at

a 
va

n 
de

 k
in

de
re

n 

Totaal  

6,2% 13,1% 34,9% 19,6% 2,5% 16,0% 0,2% 7,5% 100%  
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5.5.4. Model 2 voor de vader  
 

De percentage missende data zijn groter bij de data van de kinderen dan bij de 

data van de ouders. Het hoogste percentage missings bij de kinderen is 

volgens de ouders bij de categorie middelbaar (37%). Daarnaast is er in de 

categorie hoger 25% missings. Volgens de kinderen zit het hoogste percentage 

missings van de ouders in de categorie elementair (16%).  

 

De mate van overeenkomst gemeten door de gewogen kappa bedraagt 0,603. 

Dit wijst op een gemiddelde overeenkomst. (figuur 8, tabel 14) Het percentage 

van overeenkomst bedraagt 66,6%.  
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Figuur 8: Vergelijking model 2 voor de vaders 
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Tabel 14: Economische activiteit vader (model 2) 

Data van de ouders 

 elementair lager middelbaar hoger weten 

schappelijk 

inactief geen 

contact 

missing Totaal  

elementair 4 12 8 2   5 (16%) 31 1,9% 

lager 7 215 94 31 4 5 43 (11%) 399 24,7% 

middelbaar 5 57 317 76 6 4 51 (10%) 516 32,0% 

hoger 1 5 18 125 4 1 9 (6%) 163 10,1% 

weten 

schappelijk 

 6 19 71  5 (5%) 101 6,3% 

inactief 4 6  1 18 

 

3 32 2,0% 

geen contact 

 

 3 1 1 1 4 12 22 1,4% 

missing 5  

(1%) 

44 

(13%) 

129  

(37%) 

86 

(25%) 

27  

(8%) 

23  36 350 21,7% 

22 337 581 340 114 52 4 164 1614 100% 

D
at

a 
va

n 
de

 k
in

de
re

n 

 

Totaal  

1,4% 20,9% 36,0% 21,1% 7,1% 3,2% 0,2% 10,2% 100%  
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5.5.5. Model 3 voor de moeder 
 

Het hoogste percentage missings bij de kinderen is volgens de ouders bij de 

categorie midden (44%). Volgens de kinderen zit het hoogste percentage 

missings van de ouders in de categorie laag (9%) en daalt dit percentage met 

hogere categorie.  

 

De gewogen kappa bedraagt 0,663 zodat er een goede overeenkomst is. Het 

percentage van overeenkomst bedraagt 73,2%. (tabel 15, figuur 9)  
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Figuur 9: Vergelijking model 3 voor de moeders 
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Tabel 15: Economische activiteit moeder (model 3) 

Data van de ouders 

 laag midden hoger inactief geen 

contact 

missing totaal 

laag 233 94 15 34 1 36 (9%) 413 25,6% 

midden 32 321 90 13 34 (7%) 490 30,4% 

hoger 1 22 199 1 5 (2%) 228 14,1% 

inactief 17 6 6 152 

 

 

 21 202 12,5% 

geen 

contact 

1 2 1 1 3 4 12 0,7% 

missing 27 

(10%) 

118 

(44%) 

46 

(17%) 

57  21 269 16,7% 

311 563 357 258 4 121 1614 100% 

D
at

a 
va

n 
de

 k
in

de
re

n 

totaal 

19,3% 34,9% 22,1% 16,0% 0,2% 7,5% 100%  

 

 

5.5.6. Model 3 voor de vader 
 

Het hoogste percentage missings bij de kinderen is volgens de ouders bij de 

categorie midden (37%), maar in de hoge klasse is dit 32%. Volgens de 

kinderen zit het hoogste percentage missings van de ouders in de categorie 

laag (11%) maar een bijna gelijk percentage missings werd vastgesteld in de 

midden klasse.  

 

De mate van overeenkomst gemeten door de gewogen kappa is 0,596. Deze  

kappa wijst op een gemiddelde overeenkomst. Het percentage overeenkomst 

bedraagt 70,3%. (tabel 16, figuur 10)  
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Tabel 16: Economische activiteit vader (model 3) 

Data van de ouders 

 laag midden hoog inactief geen 

contact 

missing totaal 

laag 238 102 37 5 48 (11%) 430 26,6% 

midden 62 317 82 4 51 (10%) 516 32,0% 

hoog 6 24 219 1 14 (5%) 264 16,4% 

inactief 4 6 1 18 

 

3 32 2,0% 

geen 

contact 

 3 2 1 4 12 22 1,4% 

missing 49 

(14%) 

129 

(37%) 

113 

(32%) 

23  36 350 21,7% 

359 581 454 52 4 164 1614 100% 

D
at

a 
va

n 
de

 k
in

de
re

n 

totaal 

22,2% 36,0% 28,1% 3,2% 0,2% 10,2% 100%  
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Figuur 10: Vergelijking model 3 voor de vaders 
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5.5.7. Overzicht modellen 

 

De bovenstaande resultaten met betrekking tot de verschillende modellen 

worden samengevat in de tabel 17. 

 

Tabel 17: Overzicht modellen 

Modellen Aantal % overeenkomst Gewogen κ 

Moeder model 1 1236 68,1% 0,674 

Moeder model 2 1236 70,7% 0,683 

Moeder model 3 1236 73,2% 0,663 

Vader model 1 1126 62,6% 0,623 

Vader model 2 1126 66,6% 0,603 

Vader model 3 1126 70,3% 0,596 

 

De gewogen kappa’s bij de modellen van de moeder zijn goede 

overeenkomsten. Bij de vader zijn dat gemiddelde overeenkomsten 

uitgezonderd bij model 1 waar er een goede overeenkomst is. De kappa’s van 

de moeder zijn beter wat wijst op het feit dat kinderen beter het beroep van hun 

moeder kunnen weergeven dan dat van hun vader. Wel moet opgemerkt 

worden dat de vragenlijsten van de ouders meestal ingevuld zijn door de 

moeder zodat hier fouten kunnen ingeslopen zijn. 

 

In alle modellen zijn de procenten van overeenkomst groter dan 60%. Ook hier 

zijn deze weer beter bij de moeder dan bij de vader. 
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6. Conclusies 
 

De vorming van voedingsgewoonten start op heel vroege leeftijd. Een viertal 

factoren beïnvloeden deze gewoontes. Een eerste factor is een verhoogde 

toegankelijkheid en beschikbaarheid van de voeding gerelateerd aan een 

verhoogde consumptie. De tweede factor is de modelfunctie. Kinderen imiteren 

vaak de ouders en andere belangrijke personen (zoals andere gezinsleden, 

leerkrachten, de media, leeftijdsgenoten). Een derde factor zijn de regels en 

normen die opgelegd worden. Hier is er een verschil tussen de hogere klasse 

en de lagere klasse. En als laatste factor zijn er ook de voedselvoorkeuren die 

een invloed hebben op de voedingsgewoonten. Uit deze factoren kan 

vastgesteld worden dat er socio-economische verschillen kunnen ontstaan. 

 

Voor het bepalen van de sociaal economische status worden gewoonlijk 3 

indicatoren gebruikt namelijk inkomen, opleiding en beroep. Soms worden 

echter nog andere indicatoren gebruikt maar hier zijn dan nadelen aan  

verbonden. Vaak zijn er ook problemen waar te nemen bij het bevragen van 

deze indicatoren bij kinderen.  

Er zijn verschillen vastgesteld tussen de verschillende groepen SES en 

voedingsvoorkeuren. De hogere klasse neemt meer de gezondheid in 

overweging dan de lagere klasse. De lagere klasse heeft een meer 

gezondheidsbeschadigende levensstijl dan de hogere klasse. Het inkomen 

speelt een grote rol in het bepalen van de voeding. Hierdoor houdt de lage 

klasse meer rekening met de kostprijs en de smaakvoorkeuren van het gezin 

dan de hogere klasse. Ook tussen verschillende opleidingsniveaus zijn 

verschillen vastgesteld op het gebied van de voeding.  

 

In dit onderzoek werd nagegaan of er een overeenkomst bestaat tussen de 

antwoorden die 11-jarigen geven en de antwoorden van hun ouders op vragen 

met betrekking tot het beroep van de ouders. Daarnaast werd ook gekeken 

waar de problemen zich voordoen bij het bevragen van het beroep bij de 

kinderen.  
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Bij de vergelijking van de beroepsactiviteit van de ouders blijkt dat er een heel 

goed percentage overeenkomst bestaat, tussen de antwoorden van de ouders 

en de kinderen, voor de beide ouders maar die is iets hoger voor de vader dan 

voor de moeder. Hieruit blijkt dus dat de kinderen beter op de hoogte zijn van 

de economische activiteit van de vader. Wel dient opgemerkt te worden dat de 

meeste vragenlijsten ingevuld werden door de moeder (78,6%). Er werd een 

goede mate van overeenkomst (gemeten door kappa) vastgesteld tussen de 

antwoorden van de kinderen en de ouders, voor zowel de moeder als de vader. 

 

De kinderen geven vaker aan dat hun ouders werken dan dat de ouders dit zelf 

aangeven. Dit zou eventueel kunnen wijzen op zwartwerk. Maar het zou ook 

kunnen gaan om vrijwilligerswerk dat de kinderen interpreteren als vast werk. 

De ouders geven vaker aan dat de moeder inactief is in vergelijking met de 

kinderen. Voor de vader verschillen deze percentages niet zoveel. Kinderen 

geven vaker aan dat ze geen contact hebben met de ouder(s) dan dat de 

ouders dit doen. Er zijn meer ontbrekende antwoorden bij de ouders dan bij de 

kinderen. 

 

Bij de vergelijking of de ouders zelfstandig zijn of voor een baas werken is er 

een heel goed percentage overeenkomst tussen de gegevens verkregen door 

de ouders en de kinderen en dit voor zowel de moeder als de vader. Er is een 

goede mate van overeenkomst (gemeten door kappa) voor de moeder en een 

heel goede overeenkomst voor de vader. Kinderen geven meer aan dat hun 

ouders werken voor een baas in vergelijking met de gegevens van de ouders. 

De vaders blijken vaker zelfstandig te zijn dan de moeders. Dit werd zowel 

vastgesteld bij de antwoorden van de kinderen als bij die van de ouders. De 

kinderen blijken hiervan een goede inschatting te kunnen maken. Een 

opmerking die hierbij gemaakt kan worden is dat er meer ontbrekende 

antwoorden zijn bij de ouders dan bij de kinderen. Maar dit komt misschien door 

het feit dat de vragenlijsten in de meeste gevallen ingevuld werden door de 

moeder of door het bestaan van nieuwe samenlevingsvormen zoals 1-

oudergezinnen. 
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Er werd een gemiddelde overeenkomst (tussen de gegevens van de kinderen 

en de ouders) vastgesteld bij de vraag over het geven van leiding voor de vader 

en een goede overeenkomst voor de moeder. Het percentage overeenkomst 

was groter voor de moeder dan voor de vader. Er zijn drie keer zoveel missings 

bij de kinderen dan bij de ouders voor de moeder, voor de vader zijn er 

ongeveer twee keer zoveel. Ouders geven vaker aan dat ze zelf geen leiding 

geven in vergelijking met de kinderen. Maar meer moeders geven geen leiding 

dan de vaders. Het zou kunnen dat de kinderen sneller denken dat hun moeder 

of vader leiding geven dan het in werkelijkheid is. Antwoorden op de vraag over 

de leiding zijn het minst duidelijk. Er zijn meer duidelijke antwoorden voor het 

beroep van de vader dan de moeder. Er zijn meer onduidelijke antwoorden voor 

het beroep van de vader. Kinderen geven hiermee aan dat ze niet zo goed op 

de hoogte zijn van het feit of hun ouders leiding geven. 

 

Er werd een hoge proportie duidelijke antwoorden vastgesteld op de vragen 

waar de ouders werken en wat ze doen voor werk. Deze percentages zijn in 

beide gevallen beter voor de vader dan voor de moeder. Paradoxaal genoeg 

zijn er voor beide vragen een hoger percentage onduidelijke antwoorden bij de 

vader dan bij de moeder. De 11-jarigen hebben dus een beter zicht op het 

beroep van de vader en op welke plaats hij werkt dan dat ze dit hebben voor de 

moeder. 

 

Bij de beroepenclassificatie van de ouders vertoont het derde model het 

grootste procent overeenkomst tussen de gegevens van de ouders en die van 

de kinderen voor zowel de vader als de moeder. Deze percentages zijn hoger 

voor de moeder dan voor de vader. De mate van overeenkomst gemeten door 

kappa is bij elk model groter voor de moeder dan voor de vader. Het tweede 

model voor de moeder vertoont de beste gewogen kappa. Voor de vader is de 

gewogen kappa het best in het eerste model. Uit de modellen van de vader kan 

afgeleid worden dat de kinderen minder informatie kunnen geven over het 

beroep van hun vader. Dit kan vastgesteld worden uit de hogere proportie 

ontbrekende of niet te classificeren antwoorden voor de vader. Het percentage 
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niet te classificeren of ontbrekende beroepen opgegeven door de ouders is 

hoger voor de vader dan voor de moeder. Hier kan de opmerking gemaakt 

worden dat de meeste vragenlijsten ingevuld werden door de moeders. En die 

kennen misschien niet altijd het exacte beroep van hun echtgenoten. Volgens 

de ouders komen de hoogste percentages missings bij de kinderen vooral voor 

in de midden klasse voor zowel het beroep van de moeder als de vader. Deze 

percentages zijn hoger bij de moeder dan bij de vader. Bij de vader zijn er 

echter ook nog een groot percentage missings in de hoge klasse. Volgens de 

kinderen komen de hoogste percentages missings bij de ouders voor in de lage 

categorieën waarbij deze percentages hoger zijn voor de vader. Uit alle 

modellen komt naar voor dat de antwoorden van de kinderen lager gecodeerd 

werden zodat meer ouders zich situeren in de lage categorieën. De antwoorden 

van de ouders werden hoger gecodeerd zodat er meer bij de hogere 

categorieën zijn.  

 

Uit het voorgaande kan vastgesteld worden dat de kinderen goede rapporteurs 

zijn van het beroep van hun ouders voor een indeling in sociale klassen. De 

meeste problemen bij het coderen van de antwoorden van de kinderen zijn te 

situeren op het vlak van het leiding geven.  
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7. Discussie en aanbevelingen voor praktijk en voor verder 
onderzoek 

 

In de literatuur wordt uitgegaan van de veronderstelling dat kinderen niet zo 

goed zijn als rapporteur als de ouders zelf (Currie et al., 1997). Toch stellen 

West et al. (2001) dat jonge kinderen van variërende sociale achtergronden 

echter goede rapporteurs kunnen zijn voor de status van de ouders.  

 

Uit de beroepenclassificatie kan in het algemeen vastgesteld worden dat er een 

goede overeenkomst is tussen de beroepen opgegeven door de ouders en de 

kinderen zoals dit ook blijkt uit het onderzoek van Lien et al. (2001) en West et 

al. (2001). In ons onderzoek gaven de relatief hoge kappa’s gemiddelde tot 

goede overeenkomsten voor de drie modellen. Vereecken & Vandegehuchte 

(2003) stelden eveneens gemiddelde tot goede overeenkomsten vast maar de 

kappa’s zijn hoger in hun onderzoek (uitgezonderd 1 kappa die lager is). Net 

zoals in ons onderzoek, heeft West et al. (2001) de overeenkomst tussen 

kinderen en ouders voor de sociale klasse (gebaseerd op het beroep) berekend 

zonder de missings in rekenschap te brengen, wat een directere test van de 

betrouwbaarheid is. De gewogen kappa’s toonden een goede tot zeer goede 

overeenkomst (West et al., 2001). De kappa’s uit het onderzoek van Lien et al. 

(2001) gaven goede overeenkomsten.  

In ons onderzoek werd vastgesteld dat de overeenkomst tussen de antwoorden 

van kinderen en ouders voor alle modellen beter was voor de moeder dan voor 

de vader. West et al. (2001) en Vereecken & Vandegehuchte (2003) vonden 

eveneens een betere overeenkomst tussen het beroep, opgegeven door de 

ouders en de kinderen, voor de moeder dan voor de vader. Tegengestelde 

resultaten zijn naar voor gekomen bij het onderzoek van Lien et al. (2001) waar 

de overeenkomst beter was voor de vader dan voor de moeder. 

 

Bij de onderzoeken van West et al. (2001) en Lien et al. (2001) is het echter 

moeilijk om een vergelijking te maken met ons onderzoek omdat er een andere 

methode gebruikt werd voor het classificeren van de beroepen. Dus ondanks 

het feit dat dezelfde indicator gebruikt werd, namelijk het beroep, is het toch niet 
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makkelijk om een vergelijking te maken tussen verschillende landen. In 

sommige landen (zoals in Groot-Brittannië) is er een uitgesprokener 

klassenonderscheid dan in andere landen. Het onderzoek van Vereecken & 

Vandegehuchte (2003) daarentegen werd  uitgevoerd op een kleine steekproef 

in Vlaanderen met dezelfde classificatiemethode als in ons onderzoek. 

Alhoewel er andere waarden bekomen worden, kan vastgesteld worden dat er 

een gelijkaardig patroon vast te stellen is als in ons onderzoek. Namelijk dat de 

beroepen van de moeders beter geclassificeerd worden dan die van vaders 

gezien de hogere mate van overeenkomst en de hogere percentages van 

overeenkomst voor de moeders dan de vaders. 

 

Als de classificatie vereenvoudigd wordt tot 2 categorieën, namelijk werken en 

niet werken, dan is er in ons onderzoek een goede mate van overeenkomst 

voor zowel de vader als de moeder. De kappa heeft een hogere waarde voor de 

moeder dan de vader. In een ander onderzoek was er een goede overeenkomst 

voor de vader en een zeer goede overeenkomst voor de moeder (West et al., 

2001). Ensminger et al. (2000) vergeleek de antwoorden van de kinderen met 

die van de moeders op de vraag of de ouders voltijds, halftijds of niet werkten. 

De kappa’s vertoonden een goede mate van overeenkomst voor de moeder. 

Voor de vader werd er een opsplitsing gemaakt of hij al of niet in het gezin 

woonde. Als de vader in het gezin woonde was er een gemiddelde 

overeenkomst, terwijl als hij er niet woonde er een zwakke overeenkomst was. 

De percentages van overeenkomst zijn in ons onderzoek hoger dan in het 

onderzoek van Ensminger et al. (2000). 

 

Wij stelden vast dat kinderen vaker vermeldden dat hun ouders werkten dan dat 

ouders dat zelf deden, zoals dit ook aangetoond werd door West et al. (2001). 

De discrepanties treden vooral op bij diegene die werkloos zijn, ziek zijn en, 

voor de moeders, huisvrouw zijn (West et al., 2001).  

In ons onderzoek waren er meer ontbrekende antwoorden bij de ouders dan bij 

de kinderen voor de beroepsactiviteit (werken/niet werken) van de ouders. 

Hetzelfde kon vastgesteld worden in het onderzoek van West et al. (2001) maar 
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die percentages liggen wel een heel stuk lager dan in ons onderzoek. Kinderen 

voorzien dus in meer informatie ten opzichte van de beroepsactiviteit van de 

ouders dan de ouders dit zelf doen. 

 

Uit ons onderzoek blijkt dat er een gelijkaardige verdeling vast te stellen is over 

de drie categorieën (laag, midden en hoog) voor de moeder en de vader. 

Andere onderzoekers stelden eveneens vast dat de klassendistributie een grote 

gelijkenis vertoonde voor het beroep van de vaders en de moeders (Lien et al., 

2001; West et al., 2001).  

In ons onderzoek werd vastgesteld dat er volgens de kinderen een hogere 

proportie ouders zich bevinden in de lage klasse dan volgens de ouders. De 

ouders gaven aan dat in de hoge klasse een grotere proportie moeders of 

vaders aanwezig zijn dan de kinderen dat deden. Het verschil tussen de 

kinderen en de ouders is het grootst voor de hoge klasse. Het is mogelijk dat de 

beroepen die de kinderen opgaven lager geclassificeerd werden doordat de 

omschrijving niet zo volledig was of omdat ze onduidelijk was. Bij twijfel tijdens 

het coderen werd het beroep laag geclassificeerd, wat misschien de hogere 

proportie ouders in de lage klasse kan verklaren bij de antwoorden van de 

kinderen. Ook kan hier verwezen worden naar het feit dat de meeste 

vragenlijsten ingevuld werden door de moeders. Andere onderzoekers stelden 

eveneens vast dat de classificatie die gebaseerd is op de antwoorden van de 

kinderen lager is in vergelijking met die van de ouders (Vereecken & 

Vandegehuchte, 2003; West et al., 2001). Dit zou kunnen door de verschillende 

interpretaties gedurende het coderen van de simpelere beschrijvingen van de 

kinderen in vergelijking met de meer officiële jobbeschrijvingen van de ouders. 

(Vereecken & Vandegehuchte, 2003; West et al., 2001). Maar dit kan ook te 

wijten zijn aan het incorrecte gebruik van terminologie door de kinderen (West 

et al., 2001). Waar er discrepanties ontstaan dan zijn deze tussen aanliggende 

of dicht aanliggende categorieën (Vereecken & Vandegehuchte, 2003; West et 

al., 2001).  
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We stelden vast dat er twee keer zoveel ontbrekende en niet te classificeren 

antwoorden waren bij de kinderen dan bij de ouders voor het beroep van de 

moeder en de vader. In de literatuur werd er eveneens vastgesteld dat er meer 

niet geclassificeerde en ontbrekende antwoorden waren bij de adolescenten 

dan bij de ouders (Lien et al, 2001; West et al., 2001). In het onderzoek van 

Vereecken & Vandegehuchte (2003), bleek dat er veel minder antwoorden van 

de kinderen ontbraken of onduidelijk waren voor classificatie voor het beroep 

van de moeder en de vader dan in ons onderzoek. De proportie ontbrekende 

antwoorden opgegeven door de ouders voor het beroep van de moeder en de 

vader waren lager in ons onderzoek dan in het Vlaamse onderzoek (Vereecken 

& Vandegehuchte, 2003). Dat er meer missings zijn bij de kinderen zou kunnen 

door de manier van vragen stellen. In vergelijking met andere onderzoeken zijn 

de percentages ontbrekende antwoorden in ons onderzoek hoger. Maar een 

vergelijking maken tussen verschillende onderzoeken is moeilijk want meestal 

wordt een andere methode gevolgd voor het bevragen van het beroep en voor 

de classificatie van de beroepen.  

In ons onderzoek kon vastgesteld worden dat er meer ontbrekende data zijn bij 

de beroepenclassificatie voor de vader dan voor de moeder. Ook uit de 

onderzoeken van West et al. (2001) en Lien et al. (2001) kon dit vastgesteld 

worden. Gelijkaardige percentages voor de vader en de moeder werden echter 

gevonden door Vereecken & Vandegehuchte (2003). De hogere percentages 

voor de vader kunnen toegeschreven worden aan het feit dat de meeste 

vragenlijsten beantwoord werden door de moeders. Maar er kan ook gewezen 

worden op het feit dat de codering gebeurde met een Nederlands programma. 

Bepaalde beroepen konden niet gecodeerd worden doordat het beroep niet in 

het bestand stond of omdat er een andere benaming voor gebruikt werd.  

 

Uit het onderzoek van Lien et al. (2001) beantwoordden 13-jarigen vragen over 

het beroep van hun ouders. Door het toevoegen van specifieke vragen over het 

beroep kan de adolescent aangezet worden tot het geven van meer 

gedetailleerde informatie en hierdoor het aantal niet te classificeren antwoorden 

of niet beantwoorde vragen verminderen (Lien et al, 2001). De vragenlijsten die 
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gebruikt worden, worden het best nagetrokken om het niveau van non-respons 

te verminderen en dat gedetailleerde vragen over het beroep en de 

economische status van de ouders zijn opgenomen om zo veel mogelijk 

volledige antwoorden te verkrijgen om het coderen in sociale klasse mogelijk te 

maken (West et al., 2001).  

 

Beperkingen onderzoek 

Het coderen van de beroepen gebeurde door één persoon. Het classificeren 

van de beroepen is echter subjectief en afhankelijk van de interpretatie van de 

onderzoeker.  Deze codering werd uitgevoerd met een Nederlands programma. 

De steekproef werd altijd samengenomen als één geheel, waarbij geen 

onderscheid gemaakt werd tussen jongens en meisjes. 

De vragen die gesteld worden over het beroep en de plaats waar dit 

uitgeoefend wordt zijn open vragen wat toch een inspanning vergt van de jonge 

adolescent. 

 

Aanbevelingen verder onderzoek 

Verder onderzoek zou kunnen gedaan worden om te kijken of er effectief 

verschillen zijn in de voedingsgewoonten tussen de verschillende socio-

economische groepen. Dan kan met behulp van GVO hierop ingewerkt worden 

om campagnes op te stellen. 

Als het coderen door meerdere personen zou gebeuren, dan kan nagegaan 

worden of er verschillen bestaan tussen de verschillende beoordelaars. 

Een aanbeveling voor verder onderzoek is om een onderscheid te maken in de 

steekproef tussen de jongens en de meisjes om te zien of er een verschil waar 

te nemen is. 

In verder onderzoek zouden de open vragen specifieker gemaakt kunnen 

worden zodat de adolescent misschien meer gedetailleerde info kan geven.  
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