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Veel kinderen maken 
ingrijpende ervaringen 
mee. 

De helft van de kinderen maakt ingrijpende 
ervaringen mee … 

 
… een kwart zelfs meerdere.
Dit zijn vaak ofwel problemen in het huishouden (bijvoorbeeld ouders die 
gescheiden zijn en mentale gezondheidsproblemen hebben) of meerdere 
vormen van kindermishandeling.
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Ingrijpende ervaringen bij Nederlandse kinderen
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Buffers die de gevolgen van ingrijpende ervaringen verkleinen

Meer weten? Volg de QR-code voor een overzicht 
van alle publicaties. 
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GEEN BUFFER

SOMS BUFFER

Kinderen van hoogopgeleide en rijkere ouders halen 
gemiddeld een hoger opleidingsniveau, omdat ze 
meer ondersteuning krijgen van hun ouders in hun 
onderwijscarrière. Dit geldt ook als deze kinderen 
ingrijpende ervaringen meemaken, maar in mindere 
mate. 

Voor kinderen van laagopgeleide ouders is de impact 
van het overlijden van een ouder kleiner in landen met 
een latere selectie in het onderwijs en aanvullende 
kinderbijslag voor alleenstaande ouders. Deze factoren 
zijn echter geen buffer voor kinderen van hoger opgeleide 
en/of gescheiden ouders. 

Door ingrijpende ervaringen als echtscheiding en kinder-
mishandeling profiteren kinderen van hoogopgeleide ouders 

minder van de hulpbronnen van hun ouders. Door dit verlies is 
de impact van ingrijpende ervaringen op het opleidingsniveau 
van kinderen groter voor kinderen van hoogopgeleide ouders. 
Kinderen van laagopgeleide ouders hebben minder ouderlijke 

hulpbronnen te verliezen, waardoor de impact van ingrijpende 
ervaringen voor hen relatief kleiner is.   
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DUS:
•  Ingrijpende ervaringen komen voor bij kinderen uit alle lagen 

van de bevolking.
•  Bij gezinnen met veel hulpbronnen is de impact van ingrijpende 

ervaringen relatief groter.
•  Preventie en ondersteuning zijn nodig voor alle kinderen. 


