tie van 'aspecten' of 'gebieden' van levenskansen kennelijk op praktische
oerd, zoals de beschikbaarheid van data en de mogelijkheid om voldoende

nder belangrijke consequenties hebben en waarom sommige 'gebieden' meer en andere
juist minder "opportunities" tot beïnvloeding aan vrouwen bieden.
nities" - maar dan in meer praktische zin - kunnen wel degelijk van invloed zijn
drag in huishoudens, zoals bijvoorbeeld het onderzoek van Pahl (1989) heeft
at betreft de verdeling van huishoudelijke taken is het onderzoek van van Berkel
perkt gebleven tot 'routine taken'. Andere activiteiten zoals 'zorg voor de kinde
(leuk om te doen voor beide partners) en 'incidenteel onderhoud' (leuk voor de m
althans volgens van Berkel) komen niet aan de orde, en zouden - ook volgens de au
zeker in volgend onderzoek moeten worden betrokken.
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