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Figuur 1: Gescheiden ouders naar regio, leerlingen groep 6 basisonderwijs Zeeland 2014 (%)

Scheiden en gezinssituatie
Eén op de vijf basisschoolkinderen heeft gescheiden ouders
Eén op de vijf Zeeuwse kinderen in groep zes (18%) heeft gescheiden ouders. In de gemeente Sluis is dit zelfs op één op de vier. Dit blijkt uit cijfers van de Jeugdmonitor Zeeland
waarvoor SCOOP sinds 2003 onderzoek verricht onder kinderen in groep zes in Zeeland.
Kinderen die op een reformatorische school zitten hebben veel minder vaak gescheiden ouders (5%). Ook zijn er sterke regionale verschillen. In Zeeuws- Vlaanderen hebben veel meer
kinderen gescheiden ouders (21%), dan in de Oosterschelderegio (15%). Van alle Zeeuwse
gemeenten geldt dat Sluis de meeste kinderen met gescheiden ouders kent (24%), gevolgd
door Vlissingen (22%) en Hulst (21%).
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(Bron: Scoop Jeugdmonitor enquête primair onderwijs 2014)
De Jeugdmonitor Zeeland heeft vorig jaar voor het eerst gevraagd aan de kinderen of hun
ouders gescheiden zijn, dus kan er geen vergelijking in de tijd worden gegeven. Landelijke vergelijkingscijfers voor deze leeftijdsgroep zijn er ook niet beschikbaar. Wel is uit landelijke cijfers
bekend dat in het Voortgezet Onderwijs een evengrote groep gescheiden ouders heeft (19%,
Spruijt en Kompas, 2014). In die zin wijkt Zeeland dus niet af, zij het dat dit een veel jongere
leeftijdsgroep betreft.
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Steeds meer kinderen wonen in een nieuw samengesteld gezin
Aan de kinderen is vanaf 2003 wel gevraagd bij wie ze wonen. In 2014 wonen acht op de
tien kinderen bij hun ouders (82%), één op de tien bij een ouder en zijn of haar nieuwe
partner (11%), één op de twintig woont bij zijn of haar moeder (6%) en één op de honderd
woont bij zijn of haar vader. Tenslotte is er nog 1% die ergens anders woont (bij opa/oma/
instelling, etc).

Figuur 2: Gezinssituatie naar jaar, leerlingen groep 6 basisonderwijs Zeeland 2003-2014 (%)

Er zijn een aantal opmerkelijke ontwikkelingen. De opmerkelijkste is dat in 2014 veel meer
kinderen bij zijn of haar ouder en een nieuwe partner wonen. In 2003 gold dit nog voor 2%
van de kinderen en in 2014 voor 11% van de kinderen. Kinderen wonen dus steeds vaker in
een nieuw samengesteld gezin. Verder valt op dat vergeleken met 2003 er minder kinderen
alleen bij hun vader wonen, (2003 7% en 2014 1 %), meer kinderen alleen bij hun moeder
(2003 1% en 2014 6%) en iets minder kinderen bij hun beide ouders wonen (2003 86%
en 2014 82%).
(Bron: Scoop Jeugdmonitor enquête primair onderwijs 2003-2014)
Er zijn sterke gemeentelijke en regionale verschillen in de gezinssituatie van kinderen. In
Zeeuws-Vlaanderen (15%) wonen de meeste kinderen in een samengesteld gezin. Vooral in
de gemeenten Hulst (17% van alle groep zessers) en Sluis (16%) komt het veel voor. In de
Oosterschelderegio (7%) is het een stuk minder. In de gemeente Reimerswaal komt het bijna
niet voor (1%).
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