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In het onderzoek ‘Van huis uit’ zijn we geïnteresseerd in de bewuste en onbewuste
boodschappen die ouders hun kinderen geven over welk gedrag en welke emoties gepast zijn
voor jongens en meisjes. Dit wordt ook wel gendersocialisatie genoemd. Daarbij zijn we
specifiek geïnteresseerd in de rol van religie. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat religie
een rol speelt in de mate waarin mannen en vrouwen al dan niet traditionele genderrollen
aannemen in een gezin. Deze genderrollen hebben invloed op de boodschappen die ouders
hun kinderen geven over gender en deze zijn op hun beurt een belangrijke voorspeller van de
ontwikkeling van genderstereotypen en genderspecifiek gedrag van jonge kinderen.
Om de samenhang tussen religie en gendersocialisatie te onderzoeken, bezoeken we zowel
religieuze als niet-religieuze gezinnen thuis. Tijdens dit bezoek maken we video-opnames van
vaders, moeders en hun kinderen om gendersocialisatie in kaart te brengen. Dit doen we
bijvoorbeeld door ouders met hun kinderen een platenboek te laten bespreken met
afbeeldingen van kinderen die verschillende activiteiten doen. Sommige plaatjes passen bij
heersende stereotypen (bijvoorbeeld meisjes die met de poppen spelen) en andere plaatjes
gaan juist in tegen stereotypen (zoals jongens die zich als prinses verkleden). We zijn daarbij
geïnteresseerd in de opmerkingen die ouders en kinderen maken over de plaatjes. Zijn ze
positief of negatief? Benoemen ze stereotypen? Daarnaast vragen we ouders en kinderen om
een aantal computeropdrachten te doen waarmee we onder andere hun onbewuste
genderstereotypen meten. Ten slotte vullen de ouders een vragenlijst in en wordt er een
interview bij hen afgenomen over het gezin.
Met dit onderzoek hopen we een bijdrage te leveren aan een beter begrip van de link tussen
religie en de genderontwikkeling van kinderen alsmede genderverschillen in maatschappelijke
posities op latere leeftijd. Daarnaast hopen we met dit project handvatten te kunnen bieden
voor voorlichting en interventies ter bevordering van opvoeding die past bij de behoeften van
individuele kinderen. Ten slotte willen we met behulp van dit onderzoek een website opzetten
ter bewustwording van genderstereotypen bij ouders en kinderen.

