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Summary

Education, motherhood orientation, and the timing of first births 

This paper explores the role of orientations towards motherhood and paid work in the association
between level of education and late motherhood in the Netherlands. Using small-scale survey data,
we analysed: the association between level of education and orientations; and the association bet-
ween level of education and orientations on the one hand and age at first motherhood on the other.
We found that highly educated mothers are likely to be individualistic mothers who find work
important. The association between orientations and age at first motherhood was also found to be
as we expected, but it does not remain statistically significant after controlling for level of education.

1. Inleiding

Vrouwen in Nederland starten relatief laat met het krijgen van kinderen. Sinds het midden van
de jaren zeventig is er sprake van een stijgende moederschapsleeftijd. In 2003 was de gemiddel-
de leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar eerste kind volgens CBS-cijfers 29,3 jaar.
Deze stijging van de moederschapsleeftijd vond plaats in een tijd waarin zich een aantal maat-
schappelijke veranderingen voltrokken, waaronder de stijging van het opleidingsniveau en de
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Ongetwijfeld kan de toename van de moederschaps-
leeftijd voor een groot deel worden toegeschreven aan deze maatschappelijke ontwikkelingen.
Zo vond Mulder (2003) een positief verband tussen opleidingsniveau en de leeftijd waarop een
vrouw haar eerste kind krijgt.

Economische theorieën over de timing van geboorten verklaren het verband tussen oplei-
dingsniveau en de leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar eerste kind in termen van
opportunity costs (Becker, 1981; Gustafsson, 2000). Een vrouw met een hoog opleidingsniveau
zal in het algemeen meer verdienen en zal dus ook een groter financieel offer moeten brengen
als zij als gevolg van de geboorte van een kind minder gaat werken. Hierdoor zal een vrouw
met een hoog opleidingsniveau eerder geneigd zijn om het krijgen van kinderen uit of af te
stellen. De sociologen Blossfeld en Huinink (1991) hebben een andere verklaring voor het ver-
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band tussen opleidingsniveau en moederschapsleeftijd. Zij beweren dat het uitstellen van het
krijgen van kinderen wordt veroorzaakt doordat hoger opgeleide vrouwen langer op school zit-
ten. Aangezien het volgen van een fulltime dagopleiding niet goed te combineren is met het
ouderschap leidt dit dus tot uitstel.

In dit artikel onderzoeken we een derde verklaring voor het verband tussen opleidingsni-
veau en moederschap die de economische en de sociologische verklaring mogelijk aanvult.
Onze verklaring is gebaseerd op de verschillen in oriëntatie op moederschap en arbeidsmarkt-
participatie die er mogelijk bestaan tussen laag- en hoogopgeleide vrouwen. Wij stellen ons de
vraag hoe opleidingsniveau samenhangt met moederschapsoriëntatie en werkoriëntatie en in
hoeverre de verschillen in oriëntaties een verklaring vormen voor de verschillen in de timing
van het eerste kind tussen hoog- en laagopgeleide vrouwen.

We gebruiken hiervoor data die zijn verzameld in een kleinschalige survey onder vrouwen
die pas een kind hebben gekregen (Wijsen, 2002). Het verband tussen opleidingsniveau, ori-
ëntaties en de timing van het eerste kind wordt bestudeerd in twee stappen. Ten eerste wordt
onderzocht hoe opleidingsniveau en een aantal controlevariabelen de combinatie van moeder-
schaps- en werkoriëntatie beïnvloeden. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van OLS-regressie en
multinomiale logistische regressiemodellen. Daarna wordt het verband tussen opleidingsni-
veau en oriëntaties aan de ene kant en moederschapsleeftijd aan de andere kant geanalyseerd.
Ook hiervoor worden OLS-regressiemodellen gebruikt.

2. Achtergronden en hypothesen

In Nederland hangt opleidingsniveau positief samen met de leeftijd van de moeder bij de
geboorte van haar eerste kind (CBS, 2000; Mulder, 2003). Er zijn drie mechanismen die een
mogelijke verklaring vormen voor dit verband. Bij alledrie wordt aangenomen dat de timing
van het eerste kind een gevolg is van bewuste besluitvorming. In Nederland lijkt deze aanna-
me voor het grootste deel van de vrouwen terecht, omdat de vruchtbaarheid in ons land goed
gereguleerd kan worden. Anticonceptiemiddelen zijn makkelijk te verkrijgen en worden dan
ook veel gebruikt (Bonsel & Van der Maas, 1994; Latten & Cuijvers, 1994).

Ten eerste stellen de economische theorieën dat een hoog opleidingsniveau leidt tot hoge-
re financiële offers (opportunity costs) als er door de komst van een kind minder wordt gewerkt
(Becker, 1981). Hoge opportunity costs leiden niet per se tot afzien van kinderen krijgen, maar
volgens Gustafsson (2000) wel vaak tot uitstel. Aangezien het in Nederland heel gebruikelijk
is voor moeders van kleine kinderen om te stoppen met werken of minder te gaan werken is
dit mechanisme waarschijnlijk een belangrijke factor.

Ten tweede wordt door sociologen geopperd dat de langere schoolloopbaan van hoger
opgeleide vrouwen ervoor zorgt dat ze hun kinderen later krijgen. Een kind krijgen als iemand
nog op school zit of studeert is zeer ongebruikelijk, omdat in het algemeen wordt gevonden
dat het ouderschap moeilijk is te combineren met het volgen van een opleiding. Hierdoor is
het voor vrouwen met een hoger opleidingsniveau gebruikelijk om het krijgen van hun kin-
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deren uit te stellen (Blossfeld & Huinink, 1991). In figuur 1 zien we dat de lengte van de peri-
ode die verstrijkt tussen het verlaten van een fulltime opleiding en het krijgen van het eerste
kind voor drie categorieën met verschillende opleidingsniveaus vergelijkbaar is in een steekproef
van Nederlandse vrouwen.2 Dit ondersteunt de hypothese dat er inderdaad een effect is van de
leeftijd waarop de school wordt verlaten op de leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen.

In figuur 1 zien we echter ook dat het gat tussen schoolverlaten en het krijgen van een eer-
ste kind groot is; het is iets meer dan 8 jaar. Omdat er zo’n lange periode tussen zit is het
onwaarschijnlijk dat de leeftijd waarop men van school gaat de enige oorzaak vormt van het
verband tussen opleidingsniveau en de leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar eerste
kind. Beets, Dourleijn, Liefbroer en Henkens (2000) vonden dat ongeveer de helft van de stij-
ging van de moederschapsleeftijd van vrouwen geboren in de jaren dertig en vrouwen geboren
in 1961-1965 kan worden toegeschreven aan de langere periode die ze op school verbleven.
De andere helft moet dus verklaard worden door andere oorzaken.

Ten derde brengt een hoge opleiding veranderingen teweeg in de oriëntatie ten aanzien van
gezinsvorming en arbeidsmarktparticipatie. Een hoge opleiding verbreedt de horizon en leidt
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Figuur 1: Mediane leeftijd bij schoolverlaten en leeftijd bij de geboorte van het eerste kind naar 
opleidingsniveau

Bronnen: SSCW 1992 en FNB 1993 (zie noot 2). Codering opleiding: laag = lagere school; midden = tot 

en met middelbaar beroeps; hoog = hoger beroeps en universiteit.
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tot een meer ambitieuze levensstijl, het willen hebben van een werkcarrière en het afstand
nemen van de exclusieve beslotenheid van het gezinsleven (De Vries, 1993).

In dit artikel richten we ons op deze derde verklaring van het verband tussen opleidings-
niveau en de leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar eerste kind, overigens zonder het
belang van de eerste twee te ontkennen. Onze hypothesen ten aanzien van de relatie tussen
opleidingsniveau, oriëntaties en de timing van het eerste kind zijn afgebeeld in figuur 2. In de
figuur staat het conceptueel model weergegeven voor de besluitvorming ten aanzien van de
timing van het eerste kind (zie ook Wijsen, 2002). 

Het model is gebaseerd op twee theoretische bouwstenen. Ten eerste het klassieke expec-
tancy-value-model voor de verklaring van gedrag dat werd ontwikkeld in het begin van de jaren
zeventig in de sociale psychologie (Fawcett, 1972; Hoffman & Hoffman, 1973) en zich later
ontwikkelde tot de ‘theory of reasoned action’ (Ajzen & Fishbein, 1980). Volgens deze theorie
is gedrag de uitkomst van een besluitvormingsproces dat wordt aangedreven door individuele
oriëntaties. De uitkomst van de besluitvorming is in eerste instantie een intentie om bepaald
gedrag te gaan uitvoeren. Of dit gedrag ook daadwerkelijk ten uitvoer wordt gebracht is afhan-
kelijk van de omstandigheden waaronder de besluitvorming plaatsvindt.

De tweede theoretische bouwsteen van het conceptueel model wordt gevormd door het
idee van parallelle carrières in een levensloop. Dit idee is met name afkomstig uit de demo-
grafie en de sociologie (Willekens, 1991). Het besluit over de timing van het eerste kind wordt
niet geïsoleerd genomen, maar besluiten en gebeurtenissen uit andere levensterreinen beïn-
vloeden direct de besluitvorming in de vruchtbaarheidslevensloop (Willekens, 1991; Bagozzi
& Van Loo, 1991). De belangrijkste parallelle loopbaan is de arbeidsloopbaan. Besluiten in
beide levenslopen zijn zodanig met elkaar verweven dat het nauwelijks mogelijk is om beide
besluitvormingsprocessen van elkaar te scheiden. Als ze worden bestudeerd als één besluitvor-
mingsproces levert dat een beter inzicht op in beide levenslopen.
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Figuur 2: Conceptueel model van de besluitvorming ten aanzien van de timing van het eerste kind
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In het model vormen twee concepten de input voor het besluitvormingsproces: moeder-
schapsoriëntatie en werkoriëntatie. Beide concepten zijn een samenstelling van meerdere moti-
vationele componenten. In het geval van moederschapsoriëntatie hebben de componenten
betrekking op aspecten die samenhangen met moeder worden, zoals de relatie met een kind
en de consequenties van het krijgen van een kind voor het persoonlijk leven. In het geval van
werkoriëntatie hebben de componenten betrekking op het deelnemen aan de arbeidsmarkt:
het belang van werk en de persoonlijke consequenties van het hebben van werk.

Beide oriëntaties zijn mogelijk gerelateerd, maar niet helemaal afhankelijk van elkaar. In
andere woorden: een vrouw kan een sterke moederschapsoriëntatie hebben in combinatie met
een sterke werkoriëntatie, beide oriëntaties kunnen zwak zijn, of de ene oriëntatie kan zwak zijn
en de andere sterk. Zowel moederschapsoriëntatie als werkoriëntatie beïnvloedt direct het
besluitvormingsproces ten aanzien van de combinatie van beide parallelle levenslopen in één
leven. Uitstel van het eerste kind wordt beschouwd als een strategie om beide levenslopen te
kunnen combineren. De beschikbaarheid van kinderopvang is in ons land problematisch. Er
was, zeker in de jaren negentig, een gebrek aan plaatsen. Het vinden van een oplossing voor het
combineren van kinderen en werk is daarom met name belangrijk voor Nederlandse vrouwen.

De moederschapsoriëntatie van hoger opgeleide vrouwen verschilt naar verwachting van die
van lager opgeleide vrouwen omdat beide categorieën vrouwen andere aspecten van de moeder-
kindrelatie zullen benadrukken. Knijn en Verheijen (1988) en Keuzenkamp (1995) vonden
aanwijzingen voor zo’n verband tussen opleidingsniveau en moederschapsoriëntatie. Moeders
met een laag opleidingsniveau hebben naar verwachting vaker traditionele moederschapsopvat-
tingen (een sterkere moederschapsoriëntatie), terwijl moeders met een hoog opleidingsniveau
vaker een individualistische benadering hebben van het moederschap (een zwakkere moeder-
schapsoriëntatie). De laatsten zien zichzelf niet alleen als moeder maar ook als vrouwen die zelf-
verwerkelijking benadrukken in andere sferen van het leven. Met betrekking tot het effect van
opleidingsniveau op werkoriëntatie kunnen we stellen dat de hoger opgeleide vrouwen werk
belangrijker zullen vinden omdat zij meer hebben geïnvesteerd in hun opleiding.

De hypothese met betrekking tot het verband tussen moederschapsoriëntatie en de timing
van het eerste kind luidt dat vrouwen met een meer traditionele kijk op het moederschap niet
geneigd zullen zijn het moederschap uit te stellen, terwijl vrouwen met een meer individua-
listische benadering van het moederschap eerder geneigd zullen zijn de moeizame combinatie
van werk en kind op te lossen door de strategie van uitstel (vergelijk Moors, 2002). De hypo-
these over het verband tussen werkoriëntatie en de timing van het eerste kind luidt dat vrou-
wen met een sterke werkoriëntatie eerder geneigd zullen zijn het krijgen van kinderen uit te
stellen omdat ze minder gauw zullen stoppen met werken of minder gaan werken als er een
kind wordt geboren. Vrouwen met een zwakke werkoriëntatie zullen het krijgen van kinderen
minder vaak uitstellen omdat zij eerder geneigd zullen zijn hun baan ‘op te offeren’ als er een
kind komt.

We willen benadrukken dat het conceptueel model veronderstelt dat de besluitvorming
over het volgen van een opleiding voorafgaat aan de vorming van moederschapsoriëntatie en
werkoriëntatie en dat het opleidingsniveau dus niet wordt beïnvloed door beide oriëntaties.
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Deze aanname lijkt ons aanvaardbaar omdat in het Nederlandse onderwijssysteem een belang-
rijk moment voor de besluiten over het uiteindelijke opleidingsniveau ligt aan het einde van
de basisschool (op 12-jarige leeftijd). Op dat moment besluiten de scholier, de ouders en de
leerkrachten over het niveau van voortgezet onderwijs. Het niveau van voortgezet onderwijs is
bepalend voor de verdere onderwijsloopbaan. Dus, alhoewel er mogelijk meisjes zijn die de
keuze voor een opleiding laten afhangen van hun moederschapsoriëntatie, is het niet waar-
schijnlijk dat dit in groten getale gebeurt.

Omdat in de steekproef alleen vrouwen zijn opgenomen die al een kind hebben, moet nog
een aanname worden gemaakt. We moeten aannemen dat het krijgen van kinderen de moe-
derschapsoriëntatie niet verandert. Deze aanname is problematisch, omdat uit de literatuur
bekend is dat het krijgen van kinderen wel leidt tot een verandering in waarden (zie bijvoor-
beeld Jansen, 2002). Daarom hebben we een indicator gekozen voor moederschapsoriëntatie
die niet gerelateerd is aan de timing van de geboorte, of zelfs niet aan de wenselijkheid van het
hebben van een kind. De door ons gekozen indicator is moederschapsexclusiviteit. Deze hangt
samen met de mate waarin de zorg voor kinderen exclusief wordt toegeschreven aan de moe-
der en vormt dus een maat voor de traditionaliteit van de moederschapsopvattingen (zie para-
graaf 4. voor een precieze beschrijving van de moederschapsexclusiviteit).

Thomson (2002) vond overigens met paneldata voor de Verenigde Staten dat familie-
waarden veel sterker van invloed waren op familiegebeurtenissen dan andersom. Bovendien
moet in ogenschouw genomen worden dat alle vrouwen in onze steekproef recent een kind
hebben gekregen. Als er dus sprake is van een systematisch effect van het krijgen van een kind
op moederschapsoriëntatie, dan hebben aan dit effect in onze steekproef alle vrouwen bloot-
gestaan. Het is echter wel mogelijk dat de moederschapsoriëntatie van vrouwen die al langer
moeder zijn, of die meer kinderen hebben, sterker is veranderd dan die van recente moeders
of moeders van weinig kinderen.

Opleidingsniveau is niet de enige factor die van invloed is op oriëntaties. Zo is bijvoorbeeld
de socialisatie in het ouderlijk huis een belangrijke bron voor het ontwikkelen van oriëntaties.
Onze data laten niet toe een groot aantal controlevariabelen op te nemen in de analyses, maar
we hebben wel indicatoren voor socialisatie opgenomen. We verwachten van socialisatie vooral
effecten op de moederschapsoriëntatie. Hoe hoger de leeftijd van de moeder van de respondente
toen de respondente geboren werd, des te minder traditioneel de respondente naar verwachting
tegen het moederschap zal aankijken. Van het aantal kinderen dat de moeder van de respon-
dente heeft gekregen en van het hebben van een religieuze achtergrond in het gezin van her-
komst verwachten we een effect in de richting van een traditionele moederschapsoriëntatie.

3. Data

De data van de Late Motherhood (LM) steekproef zijn gebruikt om de onderzoeksvragen te
beantwoorden. De LM-steekproef bestaat uit 352 vrouwen die recent een kind hebben gekre-
gen en een leeftijd hebben van 30 jaar of ouder. Zij werden gevonden door middel van de
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bevolkingsregisters van zeven gemeenten die varieerden naar urbanisatiegraad. De data zijn
verzameld door middel van face-to-face-interviews, afgenomen in 1993.

Het responspercentage was 47%. Dit is iets lager dan het gemiddelde responspercentage
dat wordt gerapporteerd door Kalfs en Kool (1994) in hun analyse van de non-respons in
onderzoeken uitgevoerd door Nederlandse universiteiten en andere wetenschappelijke instel-
lingen. Het responspercentage verschilde aanzienlijk tussen de zeven deelnemende gemeenten.
Het was met name laag in twee gemeenten die vereisten dat de potentiële respondentes zich-
zelf aanmeldden door zelf hun naam en adresgegevens op te sturen in plaats van dat zij per
telefoon tot deelname werden uitgenodigd. Het opleidingsniveau van de vrouwen in de steek-
proef was wat hoger dan van de Nederlandse vrouwelijke bevolking. Dit kan verklaard worden
uit het feit dat hoger opgeleiden in het algemeen bereidwilliger zijn om aan onderzoek deel te
nemen dan minder hoog opgeleiden (De Leeuw & Hox, 1998).

De steekproef was oorspronkelijk ontworpen met het doel een breed scala aan moeders op
te nemen die recent een kind hadden gekregen terwijl zij 30 jaar of ouder waren. Er is daar-
om gestratificeerd naar leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar jongste kind en naar
pariteit. De helft van de vrouwen in de LM-steekproef is daarom 30-34 jaar oud op het
moment dat zij hun jongste kind hebben gekregen en de andere helft is 35 jaar of ouder. De
helft van de vrouwen heeft één kind en de andere helft heeft er twee of meer. Alhoewel er dus
is gestratificeerd op leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar laatste kind, is er vol-
doende spreiding in de leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar eerste kind om de ana-
lyses voor dit artikel uit te kunnen voeren.

Een gevolg van de manier waarop de LM-steekproef tot stand is gekomen is dat twee cate-
gorieën vrouwen niet vertegenwoordigd zijn. Ten eerste zijn dat vrouwen die helemaal geen
kinderen hebben. Onze resultaten kunnen daarom alleen toegepast worden op de timingsbe-
sluitvorming van vrouwen die kinderen krijgen en niet op de besluitvorming over al dan niet
kinderen krijgen.

Ten tweede zijn de vrouwen die al hun kinderen voor hun dertigste hebben gekregen niet
opgenomen (of dat er nu één is of meer dan één). Deze selectie maakt dat de moeders in de
LM-steekproef gemiddeld wat later hun kinderen hebben gekregen dan alle vrouwen in
Nederland. De selectie heeft tot gevolg dat de moederschapsoriëntatie van de LM-steekproef
mogelijk wat zwakker is dan die van de Nederlandse moeders. Dit heeft tot gevolg dat bij gene-
ralisatie van de resultaten naar alle moeders enige voorzichtigheid op zijn plaats is. Omdat de
moederschapsoriëntatie binnen de LM-steekproef waarschijnlijk minder varieert dan onder
alle moeders, zullen mogelijk minder gemakkelijk significante resultaten worden gevonden
dan bij een breder samengestelde steekproef.

De interviews zijn afgenomen ongeveer drie maanden nadat het jongste kind is geboren.
Dat houdt in dat in de oriëntaties en opvattingen die de respondentes hebben gegeven het heb-
ben van een kind is weerspiegeld. Hierdoor zou een probleem kunnen ontstaan in de meting
van de variabelen die indicatoren vormen voor oriëntaties. Omdat vruchtbaarheidsopvattin-
gen en oriëntaties zich kunnen ontwikkelen in de richting van het vertoonde gedrag (Beets,
Liefbroer & De Jong Gierveld, 1999), zijn de oriëntaties mogelijk traditioneler ten opzichte
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van het hebben van kinderen dan ze voor die tijd waren. In de LM-steekproef waren echter
alle vrouwen in dezelfde omstandigheid van het hebben van een baby. Als het krijgen van een
kind hun moederschapsoriëntatie heeft beïnvloed, dan is die beïnvloedende omstandigheid
voor alle vrouwen in de steekproef aanwezig geweest.

Dat wij, ondanks bovenstaande bezwaren, ervoor hebben gekozen om de LM-data te
gebruiken om het verband tussen opleidingsniveau, oriëntaties en de timing van het eerste
kind te bestuderen komt voort uit het feit dat deze data gedetailleerde informatie bevatten over
moederschapsoriëntatie. Er is ons geen andere Nederlandse databron bekend met deze mate
van gedetailleerdheid. Het Onderzoek Gezinsvorming van het CBS bijvoorbeeld behandelt
weliswaar dezelfde onderwerpen maar geeft alleen een grove indicatie van moederschapsoriën-
tatie.

4. Variabelen

De meetinstrumenten die zijn gebruikt om de afhankelijke en onafhankelijke variabelen te
operationaliseren worden hieronder beschreven. Een samenvattende beschrijving wordt in
tabel 1 gegeven.

Timing van het eerste kind. De leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar eerste kind
is de indicator van de timing. De gemiddelde leeftijd bij de geboorte van het eerste kind was
in de LM-steekproef 31,1 jaar; dit is hoger dan de gemiddelde leeftijd in de Nederlandse bevol-
king. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de stratificatie van de LM-steekproef. De
variatie van de leeftijd bij de geboorte van het eerste kind is echter voldoende. De stan-
daarddeviatie is 4,4 jaar, het minimum is 18,3 en de maximumleeftijd 43,4 jaar.

Opleidingsniveau. Het niveau van de hoogste afgemaakte opleiding is gemeten in vier cate-
gorieën.

Moederschapsoriëntatie. Als indicator voor moederschapsoriëntatie is gekozen voor moe-
derschapsexclusiviteit. Deze schaal is samengesteld op basis van vier uitspraken (gescoord op
een vijfpunts Likertschaal) waarmee de speciale zorg die een moeder aan haar eigen kind geeft
wordt weergegeven. De items waren:
− Ook al kan een vader best helpen, de moeder blijft beter geschikt om het huishouden en

de verzorging van de kinderen te doen (gemiddelde = 2,5; standaarddeviatie = 1,2).
− Ook al kan een vader een goede relatie met zijn kind hebben, de moeder is voor kleine kin-

deren belangrijker (gemiddelde = 2,5; standaarddeviatie =1,2).
− Als een vrouw eenmaal moeder is, dan vallen haar eigen wensen en behoeften meestal

samen met het moederschap (gemiddelde = 2,7; standaard deviatie = 1,2).
− Ook al heeft een moeder haar eigen wensen en behoeften, de belangen van het kind heb-

ben voorrang (gemiddelde = 3,3; standaarddeviatie = 1,0).

Bovenstaande items zijn opgesteld en getest door Knijn en Verheijen (1988). Vrouwen met een
hoge score op de moederschapsexclusiviteitsschaal hebben traditionele moederschapsopvattin-
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gen en zien de moeder als de best mogelijke verzorger van kleine kinderen. Vrouwen met een
lage score op de moederschapsexclusiviteitsschaal hebben moederschapsopvattingen die meer
ruimte laten voor anderen om deel te nemen aan de verzorging en opvoeding van een kind.
Net als Knijn en Verheijen noemen we dit individualistische moederschapsopvattingen.

Werkoriëntatie. Het belang van werk is geoperationaliseerd met de volgende vraag: hoe
belangrijk is het om werk te hebben waarmee u iets kunt bereiken? De respondenten konden
dit item beantwoorden op een vijfpuntsschaal van zeer onbelangrijk (gecodeerd met een 1) tot
zeer belangrijk (gecodeerd met een 5).
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Tabel 1: Beschrijving van indicatoren

Concept Indicator Codering en verdeling in de 
LM-steekproef

Timing 1e kind Timing van het eerste kind Leeftijd moeder bij geboorte 1e kind;
Bereik: 18,3 – 43,4
gemiddelde = 31,1
sd = 4,4

Opleidingsniveau Hoogste afgemaakte opleiding Opleiding;
1 = laag en middelbaar beroeps 36,5%
2 = middelbaar en hoger algemeen 21,9%
3 = hoger beroeps 25,9%
4 = universiteit 15,7%

Moederschapsoriëntatie Opvatting over de exclusiviteit Moederschapsexclusiviteit;
van de moeder-kindrelatie; Schaal bestaande uit 4 items over de 
Het benadrukken van exclu- exclusiviteit van de moeder-kindrelatie.
siviteit duidt op traditionele bereik: 1 = niet mee eens tot 
opvattingen terwijl de afwezig- 5 = helemaal mee eens
heid van exclusiviteit duidt op gemiddelde = 2,8
individualistische moeder- sd = 0,9
schapsopvattingen Cronbachs alfa = 0,75

Werkoriëntatie Het belang van werk in het Belang van werk;
leven van een vrouw Bereik: 1 = niet belangrijk tot 

5 = zeer belangrijk
gemiddelde = 3,4
sd = 1,1

Socialisatie De leeftijd van de moeder van Leeftijd van moeder;
de respondente bij haar geboorte Bereik: 17,3 – 47,5

gemiddelde 30,2
sd = 5,6

Aantal broers en zussen van Aantal broers en zussen; 
respondente 1 = groot gezin (>= 3 kinderen) 73,3%

2 = klein gezin (<= 2 kinderen) 26,7%
Religie van gezin waarin Religie gezin van herkomst;
respondente is opgevoed 1 = geen religie 16,9%

2 = rooms-katholiek 44,0%
3 = protestant 36,0%
4 = anders 3,1%



Socialisatie. Er zijn drie indicatoren voor socialisatie gebruikt die opgenomen zijn als con-
trolevariabelen: de leeftijd van de moeder van de repondente toen de respondente werd gebo-
ren, het aantal broers en zussen van de respondente, en de religie in het gezin van herkomst.

5. Methoden

Er worden drie analyses uitgevoerd. Met de eerste twee analyses beantwoorden we de vraag
naar de samenhang tussen opleidingsniveau en oriëntaties. In de eerste analyse wordt het effect
van opleidingsniveau en de socialisatievariabelen op moederschapsoriëntatie en werkoriëntatie
elk apart geschat met behulp van een OLS-regressie. We presenteren bètacoëfficiënten; deze
geven het relatieve belang aan van de verschillende effecten. Aangezien het opleidingsniveau
mogelijk niet alleen de beide oriëntaties beïnvloedt maar ook het voorkomen van specifieke
combinaties van moederschaps- en werkoriëntaties, is voor de tweede analyse een variabele
geconstrueerd met vier categorieën. Hierin zijn moederschaps- en werkoriëntatie gecombi-
neerd nadat beide variabelen zijn gedichotomiseerd. Hierbij is ervoor gezorgd dat het aantal
respondenten in de categorieën niet te klein werd. De schaal voor moederschapsoriëntatie is
daarom gedichotomiseerd op de mediaan (2,7, net onder het schaalmidden). Het belang van
werk is gedichotomiseerd door de onderste drie niveaus samen te voegen tot een categorie met
een klein belang van werk waarin 50,3% van de respondentes is ondergebracht. De hoogste
twee niveaus zijn ook samengevoegd tot een categorie met een groot belang van werk.

Door de twee categorieën van elke oriëntatievariabele te combineren ontstaan er vier cate-
gorieën van de nieuwe variabele. Deze kunnen worden gezien als vier typen moeders. De tra-
ditionele moeders die werk niet belangrijk vinden zijn geclassificeerd als type I-moeders. Hun
tegenpolen worden gevormd door de zogenaamde type IV-moeders. Dit zijn de moeders met
een individualistische moederschapsopvatting die een groot belang hechten aan werk. Typen
II en III zijn de mengvormen: type II zijn de traditionele moeders die werk belangrijk vinden,
en type III zijn de individualistische moeders die werk onbelangrijk vinden. Deze nieuwe vari-
abele wordt gebruikt als afhankelijke variabele in een multinomiale logistische regressie. Om
de invloed van de onafhankelijke variabelen te kunnen onderzoeken op de combinatie van
beide oriëntaties is enige mate van detail in het meetinstrument opgeofferd door de construc-
tie van de combinatievariabele.

Met de derde analyse wordt de vraag beantwoord in hoeverre het effect van opleidingsni-
veau op de timing van het eerste kind wordt veroorzaakt door verschillen in oriëntaties tussen
de opleidingsniveaus. Het is een OLS-regressie van de leeftijd van de moeder bij de geboorte
van haar eerste kind met als onafhankelijke variabelen opleidingsniveau, moederschaps- en
werkoriëntatie en de drie socialisatievariabelen.
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6. Resultaten

In de theoretische paragraaf hebben we aangenomen dat werk- en moederschapsoriëntatie niet
volledig afhankelijk van elkaar zijn. Het blijkt dat de Pearson-correlatiecoëfficient van beide
oriëntaties slechts –0,06 is, zowel het éénzijdige als het tweezijdige significantieniveau is gro-
ter dan 0,10. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat moederschapsoriëntatie en werkoriëntatie
in relatieve onafhankelijkheid van elkaar bestaan.

In de eerste analyse wordt het verband tussen opleidingsniveau en socialisatie enerzijds en
moederschaps- en werkoriëntatie anderzijds onderzocht (tabel 2). Zoals verwacht blijkt een
hoog opleidingsniveau samen te hangen met het ontbreken van exclusiviteit in de moeder-kin-
drelatie, of in andere woorden met een individualistische moederschapsoriëntatie. Een hoog
opleidingsniveau hangt ook samen met het hechten van belang aan het hebben van werk. Voor
beide oriëntaties blijkt dat de scheidslijn ligt tussen de onderste twee en de bovenste twee
opleidingscategorieën.

Geen van de socialisatievariabelen vertoont een significant verband met een van de oriën-
tatievariabelen. Omdat zowel het aantal kinderen als de tijd verstreken sinds de geboorte van
het eerste kind verband zouden kunnen houden met moederschapsexclusiviteit en met het
belang van werk, hebben we ook een analyse uitgevoerd waarin beide variabelen zijn toege-
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Tabel 2: OLS-regressie van moederschapsexclusiviteit en belang van werk

Moederschaps- Belang van werk
exclusiviteit

β β

Opleidingsniveau 
(1) laag en middelbaar beroeps (0) (0)
(2) middelbaar en hoger algemeen -0,12* 0,06
(3) hoger beroeps -0,30** 0,17*
(4) universiteit -0,25** 0,22**

Leeftijd van moeder van respondente 
bij geboorte van respondente -0,05 0,01

Religie van herkomst 
(1) geen/anders (0) (0)
(2) rooms-katholiek 0,00 0,11
(3) protestant -0,08 0,11

Aantal broers en zussen 
(1) >=3 (0) (0)
(2) <=2 0,04 0,04

* = p<0,05; ** = p<0,01



voegd. Geen van beide variabelen bleek significant samen te hangen met moederschapsoriën-
tatie. Wel bleek het aantal kinderen negatief samen te hangen met het belang van werk, terwijl
de tijd verstreken sinds de geboorte van het eerste kind daarmee positief samen bleek te han-
gen. Het toevoegen van deze variabelen bleek geen enkel effect te hebben op de bètacoëffici-
ënten van de andere variabelen. Aangezien de richting van de causaliteit bij deze twee variabe-
len bovendien twijfelachtig is, worden de resultaten van deze extra modellen niet gepresen-
teerd.
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Tabel 3: Multinomiale logistische regressie van exclusiviteit van de moeder-kindrelatie en het
belang van werk

I II III IV
Traditioneel Traditioneel Individua- Individua-

+ + listisch listisch
Werk Werk + +

onbelangrijk belangrijk Werk Werk
onbelangrijk belangrijk

n=73 n=102 n=89 n=83

Variabelen B B s.e. B s.e. B s.e.

Opleidingsniveau
(1) lager en middelbaar (0) (0) (0) (0)

beroep
(2) middelbaar en hoger (0) -0,18 0,39 0,05 0,42 0,93* 0,44

algemeen
(3) hoger beroeps (0) 0,46 0,41 1,16** 0,41 1,88** 0,44
(4) universitair (0) 0,95 0,56 1,10 0,57 2,78** 0,55

Leeftijd van (0) 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03
respondentes moeder 
bij geboorte respondente

Religie van herkomst 
(1) geen religie/anders (0) (0) (0) (0)
(2) rooms-katholiek (0) 0,65 0,45 -0,32 0,43 0,22 0,44
(3) protestant (0) 0,54 0,46 -0,05 0,44 0,53 0,44

Broers en zussen
(1) groot gezin (0) (0) (0) (0)
(2) klein gezin (0) -0,18 0,36 -0,84* 0,40 0,34 0,35

Intercept -1,64 -0,91 -2,31
-2 Log Likelihood 865,04
Model Chi-kwadraat 64,05

* = p<0,05; ** = p<0,01



In de tweede analyse is de afhankelijke variabele de combinatie van de twee oriëntaties via de
moederschapstypen (zie de methodenparagraaf voor een beschrijving). Het effect van oplei-
dingsniveau en socialisatievariabelen op moederschapstype is onderzocht door middel van een
multinomiale logistische regressie. De resultaten van deze analyse zijn weergegeven in tabel 3.
Traditionele moeders die werk niet belangrijk vinden vormen de referentiegroep in deze analyse.

Het effect van opleidingsniveau wordt met name goed zichtbaar in het verschil tussen indi-
vidualistische moeders die werk belangrijk vinden (type IV) en de traditionele moeders die werk
niet belangrijk vinden (type I). Voor iemand met een universitaire opleiding is de kans om een
type IV-moeder te zijn opmerkelijk hoog. Volgens ons model hebben moeders met een univer-
sitaire opleiding een zestien maal zo grote kansverhouding3 om een type IV-moeder te zijn dan
moeders met een lagere of middelbare beroepsopleiding. Er is een opvallend groot verschil tus-
sen de hoogste twee opleidingsniveaus wat betreft hun kans om een type IV-moeder te zijn –
het verschil is veel groter dan op grond van de resultaten van de eerste analyse verwacht zou wor-
den. Blijkbaar is het juist de combinatie van individualistische moederschapsoriëntatie met een
groot belang van werk die kenmerkend is voor vrouwen met een universitair opleidingsniveau.

Vrouwen die afkomstig zijn uit een klein gezin hebben een significant kleinere kans om een
individualistische moeder te zijn die werk belangrijk vindt, zij hebben vaker traditionele moe-
derschapsopvattingen gecombineerd met een groot belang van werk.
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Figuur 3: Gemiddelde leeftijd bij de geboorte van het eerste kind naar type moederschaps- 
en werkoriëntatie
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Net als de eerste analyse is ook deze herhaald nadat variabelen zijn toegevoegd voor het
aantal kinderen en voor de verstreken tijd sinds de geboorte van het eerste kind. Ook in deze
analyse werden enkele significante effecten gevonden op het belang van werk. Ook hier ble-
ken de andere effecten nauwelijks te veranderen na deze toevoeging. Beide variabelen zijn daar-
om niet in de tabel opgenomen.

In figuur 3 wordt een grafische weergave gegeven van het verband tussen moederschaps-
en werkoriëntaties en de leeftijd bij de geboorte van het eerste kind. Type I-moeders hebben
de laagste gemiddelde leeftijd bij de geboorte van het eerste kind en type IV-moeders hebben
de hoogste gemiddelde moederschapsleeftijd. De moederschapsleeftijd van de twee gecombi-
neerde moederschapstypes ligt hier tussenin. Het verschil tussen type I- en type IV-moeders is
aanzienlijk; het bedraagt ongeveer 1,5 jaar.

Om de vraag naar de interveniërende rol van oriëntaties in het verband tussen opleidings-
niveau en moederschapsleeftijd te kunnen beantwoorden worden in tabel 4 vijf regressiemo-
dellen gepresenteerd. In het eerste model is opleidingsniveau de onafhankelijke variabele en
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Tabel 4: OLS-regressie van moederschapsleeftijd

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5
β β β β β

Opleidingsniveau
(1) laag en middelbaar beroeps (0) (0) (0)
(2) middelbaar en hoger algemeen 0,08 0,10 0,10
(3) hoger beroeps 0,25** 0,26** 0,24**
(4) universitair 0,33** 0,32** 0,30**

Leeftijd van respondentes moeder 
bij geboorte respondente 0,11* 0,11* 0,11*

Religie van herkomst 
(1) geen religie/anders (0) (0) (0)
(2) rooms-katholiek -0,05 -0,08 -0,05
(3) protestant 0,06 0,05 0,05

Broers en zussen
(1) >=3 (0) (0) (0)
(2) <=2 0,01 0,01 0,01

Moederschapsexclusiviteit -0,12* -0,10 -0,02

Belang van werk 0,14* 0,13 0,07

Adjusted R2 0,11 0,12 0,03 0,04 0,12
F 14,9 2,7 6,5 3,5 6,0

* = p<0,05; ** = p<0,01



moederschapsleeftijd de afhankelijke. De socialisatievariabelen zijn opgenomen in model 2. In
het derde model zijn beide indicatoren van de oriëntaties opgenomen. In het vierde model
worden de controlevariabelen hieraan toegevoegd. In het vijfde model zijn alle onafhankelijke
variabelen opgenomen.

Zoals verwacht wordt een sterk verband gevonden tussen opleidingsniveau en de timing
van het eerste kind. Vrouwen met een hoog opleidingsniveau (hbo of universiteit) hebben een
hogere leeftijd bij de geboorte van het eerste kind dan vrouwen met een lager opleidingsni-
veau. Met name de vrouwen met een universitaire opleiding stellen het krijgen van kinderen
uit. Deze effecten worden niet beïnvloed door de toevoeging van de socialisatievariabelen aan
het model. De parameters en de verklaarde variantie in de modellen 1 en 2 zijn ongeveer het-
zelfde. Dit houdt in dat de toevoeging van de socialisatievariabelen niet significant bijdraagt
aan de proportie verklaarde variantie. In model 2 wordt echter wel een effect gevonden van de
leeftijd van de moeder van de respondente bij haar geboorte op de timing van de responden-
te zelf. Kennelijk krijgen dochters van ‘oudere’ moeders ook zelf hun kinderen op latere leef-
tijd.

De resultaten van model 3 zijn in lijn met onze hypothese dat moederschapsleeftijd en
beide oriëntaties met elkaar samenhangen. Beide oriëntatie-indicatoren laten een significant
effect zien. We vinden een negatief verband voor moederschapsexclusiviteit, wat inhoudt dat
moeders met een traditionele kijk op het moederschap hun eerste kind eerder krijgen dan min-
der traditionele moeders. Het positieve effect van het belang van werk geeft aan dat vrouwen
die werk belangrijk vinden in hun leven hun eerste kind wat later krijgen dan vrouwen die
werk niet zo belangrijk vinden. In model 4 zijn de controlevariabelen toegevoegd aan de ori-
ëntatie-indicatoren. Deze toevoeging veroorzaakt een kleine verlaging van de β-parameters van
beide oriëntaties, maar beide blijven significant. De effecten van de controlevariabelen zijn ver-
gelijkbaar met die in model 2.

In model 5 zijn alle variabelen opgenomen. De effecten van de socialisatievariabelen en
opleidingsniveau zijn vergelijkbaar met die in de modellen 1, 2 en 4. De effecten van beide
oriëntaties zijn niet meer significant nadat opleidingsniveau in het model is opgenomen. Ze
behouden wel dezelfde richting als in de modellen 3 en 4. Het is mogelijk dat met name het
effect van werkoriëntatie in een grotere steekproef significant zou blijven (het significantieni-
veau is 0,18). Of het ontbreken van significante effecten voor beide oriëntaties veroorzaakt
wordt door een geringe statistische power of niet, de resultaten laten hoe dan ook zien dat ver-
schillen in moederschapsoriëntatie en werkoriëntatie op zichzelf niet voldoende zijn om het
effect van opleidingsniveau op de leeftijd van de moeder bij de geboorte van het eerste kind te
verklaren. Kennelijk zijn andere aspecten van opleidingsniveau – bijvoorbeeld die zoals
beschreven door de economische en sociologische theorieën – op zijn minst even belangrijk
voor de verklaring van het verband tussen opleidingsniveau en de leeftijd van de moeder bij de
geboorte van het eerste kind als de oriëntaties.
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7. Discussie

Ons doel in dit artikel was om het verband tussen opleidingsniveau en de timing van het eer-
ste kind te verklaren met behulp van twee individuele kenmerken die in het algemeen niet in
analyses opgenomen worden: moederschapsoriëntatie en werkoriëntatie. Onze invalshoek
onderscheidt zich van eerder onderzoek naar het verband tussen oriëntaties en de timing van
het eerste kind (bijvoorbeeld Moors, 2002; Thomson, 2002) door het benadrukken van de
mogelijke rol van opleidingsniveau.

Zoals verwacht hebben we een verband tussen opleidingsniveau en de twee oriëntaties
gevonden: moeders met een hoog opleidingsniveau hebben vaker een individualistisch per-
spectief op moederschap en zij vinden werk vaker belangrijk. De combinatie van een indivi-
dualistische moederschapsoriëntatie met een groot belang van werk werd vooral aangetroffen
bij moeders met een universitair opleidingsniveau. Ook vonden wij de verwachte relatie tus-
sen opleidingsniveau en de timing van het eerste kind. De socialisatie-indicatoren die als con-
trolevariabelen zijn opgenomen bleken slechts geringe effecten te hebben.

Alhoewel bovenstaande resultaten volledig in lijn zijn met de door ons veronderstelde scha-
kel van beide oriëntaties tussen opleidingsniveau en de timing van het eerste kind, kunnen we
niet concluderen dat de invloed van opleidingsniveau op de timing van het eerste kind ver-
loopt via de moederschaps- en werkoriëntatie. De reden hiervoor is dat de resultaten met
betrekking tot opleidingsniveau nauwelijks veranderen als oriëntaties worden opgenomen in
het model voor timing van het eerste kind. Bovendien bleken de effecten van oriëntaties op
timing hun significantie te verliezen als opleidingsniveau werd opgenomen in de analyse. De
effecten hielden overigens wel de voorspelde richting. Hierbij moet worden bedacht dat oplei-
dingsniveau volgens sociologische en economische theorieën óók een effect op timing heeft via
de verlengde tijd die een vrouw doorbrengt op school en via een hoger potentieel inkomen (en
daardoor hogere opportunity costs van het opvoeden van kinderen). Het was dus niet te ver-
wachten dat het effect van opleidingsniveau volledig via oriëntaties zou verlopen.

Een belangrijk voordeel van onze data is dat er naast maten voor timing-gedrag ook maten
voor zowel moederschaps- als werkoriëntatie beschikbaar zijn op individueel niveau. De data-
set heeft echter ook nadelen. Ten eerste is de steekproef klein en is er daardoor sprake van een
slechts geringe statistische power in de analyses. Ten tweede is de informatie over de oriëntaties
van een moeder verzameld nadat zij al een kind had gekregen. Hierdoor is er sprake van enige
selectiviteit ten aanzien van vrouwen die moeder zijn geworden en de steekproef bevat dus
waarschijnlijk geen vrouwen die helemaal geen moeder wilden worden. Daarnaast konden we
door de wijze waarop de steekproef was samengesteld geen indicatoren kiezen voor moeder-
schapsoriëntatie die rechtstreeks gerelateerd waren aan de timing of de wenselijkheid van een
kind. Toch kunnen we, ondanks deze maatregelen, niet helemaal uitsluiten dat de retrospec-
tieve meting (deels) een reflectie is van de oriëntaties zoals ze zich hebben ontwikkeld na de
geboorte van het kind.

Om het verband tussen opleidingsniveau, oriëntaties en de timing van het eerste kind te
onderzoeken zou een panelstudie gebruikt moeten worden waarin de eerste metingen van ori-
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ëntaties al op jonge leeftijd, voordat er een kind is geboren, gedaan worden. De metingen van
oriëntaties zouden dan door kunnen lopen tot een leeftijd waarop een eerste kind mogelijk
geboren had kunnen worden (of is geboren). Hierdoor kunnen de verwachte verbanden moge-
lijk wel worden aangetoond in multivariate analyses. Als er eenmaal meer golven beschikbaar
zijn van de Netherlands Kinship Panel Study (NKPS; Dykstra e.a., 2004) zou dat databestand
mogelijkheden kunnen bieden.

Onze resultaten geven voldoende aanleiding om verder onderzoek te doen naar de inter-
mediërende rol die oriëntaties kunnen hebben bij het verband tussen opleidingsniveau en de
timing van het eerste kind.
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2. In deze paragraaf is gebruikgemaakt van de SSCW-
data (ESR/STP, 1992) en de Familie-Enquête

Nederlandse Bevolking 1993 (Ultee & Ganze-
boom, 1993). Voor een beschrijving van deze data
zie Mulder (2003).

3. De relatieve kansverhouding (odds ratio) om tot
een bepaalde categorie te horen in plaats van in de
referentiecategorie wordt berekend door de expo-
nent te nemen van de b-parameter. De relatieve
kansverhouding voor moeders met een universitai-
re opleiding om een type IV-moeder te zijn in
plaats van een type I-moeder, wordt geschat op
exp(2,78) = 16,12 keer zo groot als voor moeders
met een laag opleidingsniveau.
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