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Abstract 

Changes in child rearing practices after migration are inevitable. Care giving arrangements and family 

systems are heavily impacted and as acquired practices need to be reinvented as the new environment 

often does not allow parents to continue their old practices. This study investigated the effect on 

expertise and child raising skills of a recently developed intervention program within Themis, an 

alternative approach for integration, for migrant women. Themis, introduces a participatory approach 

which consequently takes the personal perceptions of the migrant women as the starting point for 

activities. The study was designed as a non-randomized pretest-posttest quasi experiment with a 

control group and consists of both quantitative and qualitative analysis. Nineteen migrant women from 

different minority groups participated in the intervention program and were interviewed. The results 

indicate that many elements of child rearing are affected in a positive way; migrant women become 

more aware of the relevance of their personal role in guiding their children. The outcomes provide 

encouragement for further regarding the integration of a childrearing intervention within an 

naturalization process. 
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Deze eindthesis voor de Master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken (MOV) vormt tevens het 

resultaat van een opdracht voor Themis, een alternatief traject voor inburgering in samenwerking met 

De Ouderschapscoach.  
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Inleiding 

 

In de afgelopen decennia is Nederland veranderd van een etnisch homogene samenleving naar 

een multi-etnisch samenleving (Deković, Groendendaal & Gerrits, 1996). Tegenwoordig kan bijna 20 

procent van de bevolking als immigrant beschouwd worden (Sociaal Cultureel Planbureau [SCP], 

2007). De niet-westerse nieuwkomers werden in de jaren zeventig nog met een welwillende 

nieuwsgierigheid ontvangen, maar die houding is inmiddels veranderd. De nieuwsgierigheid is de 

afgelopen jaren omgeslagen in vervreemding (SCP, 2007). Rond de millenniumwisseling is integratie 

van niet-westerse migranten en hun kinderen onderwerp geworden van intensief maatschappelijk 

debat. Lange tijd is onvoldoende ingezien dat er een moeilijk overbrugbare kloof is ontstaan tussen 

autochtone en allochtone Nederlanders.  

Er zijn in Nederland ruim 830.000 niet-westerse allochtone vrouwen. Dit is ongeveer 10% van 

de totale vrouwelijke Nederlandse bevolking (Ministerie van Volksverhuizing, Ruimtelijke Ordening 

en Milieubeheer/Wonen, Wijken En Integratie [VROM/WWI], 2007). Veel vrouwen zijn in het kader 

van huwelijksmigratie naar Nederland gekomen. Daarnaast zijn er vrouwen die niet zelden vrijwillig 

als asielzoeker naar dit land zijn gekomen. Vanwege de slechte beheersing die vrouwen uit etnische 

minderheidsgroepen door het lage opleidingsniveau, hun algemene afzijdigheid van de samenleving en 

hun lage maatschappelijke participatie hebben van de Nederlandse taal is de aandacht voor vrouwen 

uit de minderheidsgroepen de afgelopen periode sterk gestegen. Daarnaast leeft de meerderheid 

bewust volgens eigen normen en waarden, tradities en houdt haar eigen cultuur in stand (Pinto, 1998). 

Het welbevinden van deze permanente migranten illustreert het belang van goede integratie.  

Het vernieuwde inburgeringsbeleid kent een eigen plaats voor vrouwen en meisjes uit etnische 

minderheden met als doel sociale participatie te bevorderen en sociale uitsluiting tegen te gaan 

(Ministerie van VROM/WWI, 2007). Het is tevens van groot belang om opvoeders als een aparte 

doelgroep in het inburgeringsbeleid te onderscheiden, aangezien taal en kennis noodzakelijk zijn om 

kinderen in een andere samenleving op te voeden (Keuzenkamp & Merens, 2006).  

Themis, een alternatief inburgeringstraject, realiseert deze kernideeën via de versterking van het 

zelfvertrouwen en zelfexpressie (Van ‟t Rood, 1996). De sociaal, culturele context en belevingswereld 

van de vrouwen wordt als vertrekpunt genomen om sociaal-maatschappelijke, cognitieve en 

handelingscompetenties gericht op de Nederlandse samenleving eigen te maken. Het project Themis 

richt zich op „oudkomers‟
1
 die weinig scholing hebben genoten, niet passen binnen de reguliere 

inburgeringstrajecten, veelal geïsoleerd leven, weinig tot geen contacten hebben met autochtonen en 

met een gering zelfvertrouwen in het leven staan.  

Het huidige onderzoek tracht inzicht te verschaffen in het effect van een deelinterventie, binnen 

de inburgeringscursus Themis, gericht op opvoedingsvaardigheden. De doelstellingen van deze 

                                                 
1
 Onder „oudkomers‟ worden in dit onderzoek migranten verstaan die al voor 1 januari 2007 in Nederland 

woonden, maar geen acht jaar tijdens de leerplichtige leeftijd in dit land hebben gewoond. 
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interventie moeten bijdragen aan de bewustwording en de vaardigheid van allochtone moeders bij het 

opvoeden van kinderen in de Nederlandse samenleving. 

Om een goede basis te leggen voor dit onderzoek is een theoretische verdieping nodig ten 

aanzien van de onderzoeksvragen. Om zinnig over inburgering te spreken is het noodzakelijk om een 

aantal thema‟s nader toe te lichten. In het theoretisch kader zal onder andere migratie, de sociaal 

culturele context van de doelgroep en veranderingen in sociale erfenissen worden besproken. Er zullen 

relaties worden gelegd, waarbij het duidelijk wordt hoe de thema‟s elkaar over en weer beïnvloeden. 

Tevens zal er een uitgebreidere omschrijving van Themis, de doelgroep en de inhoud van de 

interventie aan bod komen. Vervolgens zal ik in mijn onderzoeksmethode een methodische 

verantwoording afleggen over de wijze waarop mijn onderzoeksvraag geoperationaliseerd is. In de 

resultaten zal ik de uitkomsten van het onderzoek presenteren. Het onderzoek wordt afgesloten met 

een discussie (met een koppeling tussen de onderzoeksresultaten en het theoretisch kader) en een 

aantal aanbevelingen. 

 

Theoretisch kader 

 

Sociaal culturele context 

De sociaal culturele context bepaalt een groot deel van de opvoeding en ontwikkeling van een 

kind. Allochtone kinderen krijgen een opvoeding waarvan de fundering afkomstig is uit een andere 

samenleving met niet-westerse waardeoriëntaties. Opgroeien in een bi-culturele omgeving en 

emigratie naar een samenleving met een andere cultuur vergen van zowel ouders als kinderen veel 

flexibiliteit en creativiteit (Pels, 1998).  

Super en Harkness (1986) beschrijven in hun theoretisch raamwerk, aangeduid met het concept 

„developmental niche‟ drie met elkaar samenhangende subsystemen. De drie subsystemen vormen 

gezamenlijk de sociale, fysische en culturele context van een opgroeiend kind. Het eerste subsysteem 

betreft „de fysische en sociale settingen binnen en buiten het gezin‟, dit vormt een van de belangrijkste 

culturele invloeden op het kind. Het tweede subsysteem bestaat uit „opvoedingspraktijken en 

gedragstrategieën‟. Het derde subsysteem heeft betrekking op de „parental ethnotheories‟ en geeft aan 

dat de theorieën van ouders per cultuur kunnen verschillen (Super & Harkness, 1986; Eldering, 2006). 

Enerzijds fungeren de drie subsystemen als een gecoördineerd geheel dat naar evenwicht streeft en 

weerstand biedt tegen dissonantie. Anderzijds heeft elk subsysteem een eigen wisselwerking met 

verschillende aspecten van de wijdere culturele en ecologische context en kunnen onafhankelijk van 

elkaar een verandering ondergaan.  

 

Sociaal culturele erfenis 

Ouders geven hun kinderen behalve een genetische ook een doelbewuste sociaal culturele 

erfenis mee (Elias & Scotson, 1985). Bolt (2000) definieert sociaal-culturele erfenis als: “de waarden, 

houdingen en praktijken die mensen van hun ouders overnemen en die ze van betekenis vinden bij de 
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opvoeding van hun eigen kinderen” (p.9). Deze betekenis hangt hoofdzakelijk samen met het sociaal 

overleven in een samenleving (Brinkgreve, Kruithof, Van Stolk & De Vries, 1994). De traditionele 

cultuur, eigen opvoeding en religie vormen het belangrijkste referentiekader voor de opvoeding van 

kinderen met allochtone ouders (Eldering, 2006).  

Overdracht van sociale erfenissen is niet zelden een passief proces. Ouders geven hun kinderen 

bepaalde attitudes, waardeoriëntaties en houdingen mee, waarop kinderen verschillend kunnen 

reageren. Kinderen selecteren bepaalde eigenschappen en gewoontes die zij willen overnemen. Zij 

kunnen een erfenis weigeren of zich tegen bepaalde waarden afzetten. Volgens Brinkgreve en Van 

Stolk (1997) gaan kinderen als volwassenen meer op hun ouders lijken en hun erfenis voor een groot 

deel op hun eigen kinderen projecteren.  

 

Veranderingen in culturele patronen 

Veranderingen in sociale erfenissen hangen samen met veranderingen in sociale verhoudingen 

en leefomstandigheden (Elias & Scotson, 1985). „Boodschappen‟ die ouders hun kinderen meegeven 

zijn gebaseerd op levensverwachtingen en collectieve ervaringen die zijn voortgekomen uit hun eigen 

verleden (Kuipers, 1995). Historische gebeurtenissen en ervaringen tijdens de jeugdperiode hebben 

een grote invloed op sociale en culturele oriëntaties van mensen. Volgens Mannheim (1970), de 

grondlegger van de generatietheorie, zijn mensen tijdens de formatieve periode, de Zeitgeist, het meest 

bevattelijk voor omgevingsfactoren die de basis vormen voor hun latere waardeoriëntaties. Als een 

generatie in een latere leeftijdsfase geconfronteerd wordt met een periode van grote maatschappelijke 

dynamiek, die het handhaven van oorspronkelijke waarden onmogelijk maakt, dan zullen de oude 

waarden normaliter plaatsmaken voor nieuwe patronen. Na emigratie moeten oude tradities dus 

worden vervangen en culturele patronen van opvoeding opnieuw worden vormgegeven vanwege 

andere maatschappelijk en sociale eisen. Zowel Becker (1992) als Brinkgreve en Van Stolk (1997) 

benadrukken echter dat volwassenen, onder veranderende omstandigheden, gekleurd blijven door hun 

formatieve periode. Dit leidt dus onbewust tot herhaling van de overdracht die zijzelf in het verleden 

hebben ontvangen. 

 

Sociaal culturele veranderingen na migratie 

Migranten verkeren in een dilemma tussen eigenheid en assimilatie (Brinkgreve & Van Stolk, 

1997). Steeds meer migranten ouders zijn zich ervan bewust dat de toekomst van hun kinderen niet in 

het land van herkomst is, maar in Nederland. Er wordt nog veel waarde gehecht aan het behoud van 

eigen taal, maar tevens aan een carrière in het Nederlandse onderwijs om te socialiseren in de 

Nederlandse maatschappij. Allochtone ouders raken zich er meer van bewust dat zij de 

verantwoordelijkheid hebben om hun kinderen te helpen ontwikkelen in de maatschappij waarin ze nu 

leven. De acculturatie leidt niet noodzakelijk tot volledige adaptatie van de dominante 

opvoedingsmodellen. Er wordt getracht een balans te vinden tussen de normen en waarden van de 

maatschappij en hun eigen culturele en religieuze levenswijze. In de praktijk ontstaan mengvormen 
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waarin verschillende culturele eisen worden verenigd; er ontstaat een coëxistentie van 

individualistische en collectivistische waarden (Kağitҫibaşi, 1996).  

Vlak na migratie domineerden traditionele, collectivistisch familiewaarden nog sterk de 

opvoedingsagenda. De invulling van deze waarden is inmiddels toonbaar veranderd. Autonomie, de 

waarde die in veel autochtone gezinnen bovenaan de opvoedingsagenda staat, is duidelijk in opkomst 

(Eldering, 2006). Verschillende onderzoeken (Eldering, 2006; Berry, 1997; Pels, 2004) hebben een 

toename van autoritatieve strategieën en een afname van autoritaire controle aangetoond. Ouders 

prefereren een meer open en minder afstandelijke relatie met hun kinderen dan zij in het verleden zelf 

hebben ontvangen. De veranderingen brengen tevens een minder strenge aanpak, meer 

bewegingsvrijheid en een vertrouwelijkere communicatie met meer onderhandelingsruimte voor 

kinderen.  

 

Risicofactoren 

Allochtone kinderen participeren intensiever en op meer gebieden in de Nederlandse 

samenleving dan hun ouders (Eldering, 2006). Er kan een culturele discontinuïteit ontstaan tussen de 

verschillende subsystemen, zoals onderscheiden door Super & Harkness, wat kan leiden tot 

spanningen binnen het gezin. De culturele discontinuïteit kan zich op verschillende terreinen 

voordoen, zoals het leren en gebruik van de Nederlandse taal, opvoedingsstijl, waarden en 

gedragsnormen en cognitieve stimulering. Andere specifieke risicofactoren voor migrantengezinnen 

zijn verschil in acculturatieniveau en discriminatie. Acculturatie is een proces dat op gang komt 

wanneer twee autonome culturen in direct contact met elkaar komen (Berry, 1997). Kinderen maken 

beter en sneller de Nederlandse taal eigen dan hun ouders en zij nemen eerder de waarden en normen 

van de Nederlandse samenleving over. Bovendien kennen zij vaak beter de weg in de Nederlandse 

samenleving waardoor zij een machtspositie binnen het gezin kunnen verwerven. Ervaren 

discriminatie hangt samen met de mate waarin de Nederlandse samenleving als een kansrijke en 

prettige omgeving wordt ervaren om kinderen op te voeden (Eldering, 2006). Negatieve beeldvorming 

kan voor migrantengezinnen een bedreiging vormen voor een goede opvoeding van hun kinderen in 

Nederland.  

Behalve met specifieke risicofactoren hebben allochtone gezinnen ook vaak te maken met een 

cumulatie van algemene risicofactoren. De opvoeding van allochtone kinderen vindt vaak plaats onder 

ongunstige omstandigheden: het gezin heeft een lage sociaal economische status, wonen in minder 

goede huizen en wijken, het gezinsinkomen is laag en kinderen beschikken over minder speelgoed en 

andere educatieve materialen (Eldering, 2006; Pels, 2000; McLoyd, 1990). Uit verschillende 

onderzoeken blijkt dat een cumulatie van risicofactoren de kans om een opvoedingsproces te verstoren 

vergroot (Sameroff, Seifer, Baldwin & Baldwin, 1993; Eldering, 2006).  
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Sociale steun  

Negatieve gevolgen van risicofactoren kunnen mogelijk worden onderdrukt door de protectieve 

factor „sociale steun‟ (Hashima & Atamo, 1994). Een sterk sociaal netwerk en met name sociale steun 

kan een positief effect hebben op het welbevinden van een persoon. Het ontbreken van een sociaal 

netwerk en sociale steun kan omgekeerd als risicofactor gezien worden. Migrantenouders die in het 

bezit zijn van dit belangrijk sociaal kapitaal, hebben een hecht netwerk en veel onderlinge steun. 

Informele steun, gekenmerkt door de natuurlijke sociale omgeving van een persoon zoals familie, 

vrienden buren etc, blijkt dan ook de sterkste en meest gewenste vorm van opvoedingsondersteuning 

te zijn (Rispens, Hermanns & Meeus, 1996; Burggraaff-Huiskes, 1999). Tegelijkertijd bevinden zij 

zich uitsluitend binnen een gesloten kring van verwanten die in een vergelijkbare kwetsbare positie 

verkeren. De sociale controle is groot en de openheid naar veranderingen gering (Lutz, 1995).  

Andere dimensies van het sociale netwerk zoals het buurtleven, deelname aan verenigingen of 

vrijwilligerswerk ontbreken vaak bij allochtone gezinnen. Ouders zonder sociaal netwerk en deelname 

aan bovenstaande dimensies leiden een bijzonder geïsoleerd bestaan. Het geïsoleerde leven van een 

gezin heeft negatieve gevolgen voor een kind. Ten eerste functioneert het sociale leven van ouders als 

een bron van informatie en kennis (Van der Velden, 1991). Ten tweede wordt er een culturele afstand 

geschept tussen het kind en de samenleving waardoor er een gebrek aan aansluiting is (Wilson, 1987). 

Hierdoor kunnen ouders de „grip‟ op opvoeden verliezen vanwege hun slechte kennis en begrip van de 

Nederlandse cultuur en samenleving (Phalet, 1998).  

 

Opvoedingsondersteuning 

Tijdens het acculturatieproces kunnen er vragen ontstaan over de opvoeding van het kind. 

Allochtone ouders blijken op meer terreinen opvoedingsvragen te hebben dan autochtone ouders. 

Tijdens hun zoektocht naar de balans tussen oude en nieuwe waarden blijken bepaalde 

referentiekaders minder goed te werken of moeilijk te hanteren. De opvoedvragen van allochtonen 

ouders omvat onderwerpen als de gezondheid van hun kind, problemen op school en opvoeden in de 

Nederlandse cultuur. Volgens Pels (2004) blijkt dat bij het merendeel van de migrantenouders eerder 

de behoefte leeft aan uitwisseling over opvoeding met anderen dan voorlichtingen van deskundigen. 

Verschillende onderzoeken (Pels & Nijsten, 2004; Nieuwhof, 2002; Eldering, 2006) hebben tevens bij 

migranten een gebrek aan informatievoorzieningen gesignaleerd. Het blijkt dat allochtone ouders 

concrete informatie over de Nederlandse samenleving en omgangsvormen nodig hebben. De vraag en 

het perspectief van de allochtone ouders zouden de basis moeten vormen voor 

opvoedingsondersteuning.  

 

Inburgering 

Uit de teleurstellende cijfers is gebleken dat het integratiebeleid van de afgelopen jaren niet het 

beoogde resultaat heeft bereikt (SCP, 2007). Een groot deel van de oudkomers is nooit bereikt, het 

rendement van de inburgeringstrajecten is niet hoog genoeg en de vrijblijvendheid van de inburgering 
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heeft niet voldoende opgeleverd. Op 1 januari 2007 is de nieuwe inburgeringswet ingegaan waarin er 

een aantal vernieuwende elementen zoals deelnameverplichting, resultaatverplichting en een 

inburgeringsexamen zijn verwerkt.  

In het algemeen is de positie van allochtone vrouwen minder gunstig dan die van mannen. 

Vrouwelijke migranten zijn afhankelijk van hulp en ondersteuning van anderen in de zoektocht naar 

hun nieuwe identiteit (Lutz, 1995). Oudkomers vinden echter weinig aansluiting bij het huidige 

aanbod van inburgeringscursussen. Inburgeringscursussen zouden beter verlopen als het taalonderwijs 

wordt gecombineerd met een activiteit die aansluit bij de belevingswereld van de cursist. Een cursus 

waarin taalonderwijs wordt gekoppeld aan het opvoeden blijkt dan ook veel vrouwen aan te spreken 

(Frontoffice inburgering, 2007). Voor oudkomers met opvoedingsverantwoordelijkheid is er echter 

nog te weinig lesmateriaal voorhanden.  

De module „opvoeding‟ binnen het alternatieve inburgeringstraject Themis gaat ervan uit dat 

elke deelneemster in verschillende mate (moeder, oma, tante, toekomstig moeder) te maken heeft met 

opvoeding. De opvoedingsmodule volgt de werkwijze van Themis. De vrouwen leren van elkaar, 

ondersteunen elkaar en krijgen informatie over de Nederlandse opvoedingsidealen. De nadruk ligt niet 

bij de opvoedingsonmacht, maar in het verbeteren van de aanwezige opvoedingskwaliteiten. Door 

middel van een positieve benadering realiseren de deelneemsters dat zij invloed hebben op de 

ontwikkeling van het kind (Ouderschapscoach, 2007). 

Het huidige onderzoek tracht antwoord te vinden op de vraag of opvoedingsondersteuning 

binnen een inburgeringscurcus een alternatief is voor de preventieve vraag van allochtone ouders. De 

preventieve vraag is gebaseerd op inzichten over het ontstaan van de problemen en het bevorderen van 

sociale integratie (Pels, 2004). Hebben de deelneemsters na het volgen van de interventie, gericht op 

opvoedingsvaardigheden, meer kennis en vaardigheden voor het opvoeden van een kind in een 

individualistische, westerse wereld dan voor de interventie? Wat kan er gezegd worden over de 

effectiviteit van de interventie? De onderzoeksvraag luidt als volgt:  

In hoeverre heeft de interventie binnen het alternatieve inburgeringtraject Themis een positieve 

bijdrage geleverd aan het bewust zijn, kennis en vaardigheden van de deelneemsters met 

betrekking tot opvoeding?  

Deze vraag leidt tot de volgende specifieke deelvragen: 

1. In hoeverre is er een effect ten aanzien van het opvoedingsbewustzijn van de deelneemsters 

a. Is er een effect merkbaar ten aanzien van gebruikte communicatiestrategieën bij opvoeding? 

b. In hoeverre is er een effect merkbaar ten aanzien van verantwoordelijkheid voor de 

opvoeding? 

c. Is er een effect merkbaar ten aanzien van de opvoedingsdimensies controle, autonomie en              

disciplinering? 

d. In hoeverre is er een effect in de emotionele beleving van het ouderschap? 

e. Is er een verandering merkbaar in de ervaren onzekerheden van de deelneemsters? 

f. Zijn de deelneemsters zich meer bewust van hun invloed op de ontwikkeling van hun kind? 
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2. Zijn er effecten merkbaar ten aanzien van het belang van school? 

3. In hoeverre worden discrepanties tussen de traditionele opvoeding en Nederlandse tradities 

anders beschreven na het volgen van de interventie? 

4. Zijn er nieuwe opvoedingsideeën na het volgen van de interventie? 

5. Welke effecten ervaren de deelneemsters zelf na het volgen van de interventie? 

 

Achtergrondinformatie van het onderzoek 

Het alternatieve traject voor inburgering, Themis, onderscheidt zich van andere 

inburgeringscursussen vanwege het gebruik van participatieve basiseducatie uit de niet-westerse 

volwassen educatie, gericht op „empowerment‟ (Van „t Rood, 1996). Van ‟t Rood (1996) beschrijft het 

als “het vermogen van mensen om zichzelf te organiseren op basis van zelf gestelde doelen en met 

behulp van eigen strategieën”. Volgens de Themisbenadering is het voornamelijk belangrijk om het 

vermogen tot zelforganisatie van deelneemsters te ondersteunen en versterken. De participatieve 

methode neemt de achtergrond, de belevingswereld, de percepties en de oorspronkelijke cultuur van de 

vrouwen als uitgangspunt. Themis gaat uit van de vrouwen als groep en probeert bij de vrouwen via 

educatie een kritisch bewustzijn te stimuleren. De vrouwen moeten overtuigd raken van hun eigen 

invloed en geloven dat zij veranderingen in stand kunnen brengen.  

Themis is opgezet voor de meer kwetsbare groep oudkomers. Veel deelneemsters zijn laag of 

niet opgeleid en verkeren in een sociaal isolement. Naast een slechte beheersing van de Nederlandse 

taal, hebben de vrouwen zeer beperkte leesvaardigheden, zijn erg passief en hebben een gering 

expressievermogen. Bovendien is hun kennis van de Nederlandse cultuur en voorzieningen zeer 

beperkt en zijn ze afhankelijk van een uitkering. Eén van de middelen om de vrouwen optimaal te 

bereiken is het inzetten van professionals in eigen taal en cultuur. Allochtone vrouwen vinden meer 

aansluiting bij paraprofessionals vanwege het begrip voor culturele tegenstellingen (Edens, 1997; 

Nieuwhof, 2002; Van der Zwaard & Pannebakker, 1997). 

Tijdens de negen weken durende module „opvoeding‟ zijn de deelneemsters in aanraking 

gekomen met de thema‟s kindgerichte communicatie, structuur en regelmaat, het Nederlandse 

schoolsysteem, de verbeeldingskracht en vrije tijd van het kind, emoties en ongewenst gedrag. Het 

algemene doel, het leren van de Nederlandse taal, staat ook bij deze module centraal. De participatieve 

methode wordt gekenmerkt door groepsgesprekken, voorlichtingen, spelletjes, dans en beweging, 

dramalessen en praktijkdagen. Tijdens de bijeenkomsten hebben de deelneemsters ervaringen 

uitgewisseld, gediscussieerd en kennis opgedaan met behulp van de verschillende Themiswerkvormen.  

 

Methode 

 

Methodische karakterisering van het onderzoek  

Voor Themis, de opdrachtgever van dit onderzoek, is het van belang dat er een evaluatie wordt 

uitgevoerd, waarmee wordt vastgesteld in hoeverre de deelinterventie „opvoeding‟ die ontwikkeld is 
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door De Ouderschapscoach effectief is geweest. Het onderzoek kan daarom getypeerd worden als een 

interventieonderzoek en als een evaluatieonderzoek. De evaluatie is zowel kwantitatief als kwalitatief 

van aard. Tevens is het een retrospectief en procesmatig onderzoek („t Hart, 1998). Er is achterhaald 

hoe de opvoedingscursus verlopen is en hoe de betrokken partijen de cursus ervaren en gewaardeerd 

hebben. Met behulp van een voor- en een nameting is de interventie bekeken vanuit de perspectieven 

van de verschillende respondenten. De verschillende perspectieven zijn met elkaar vergeleken en er is 

geprobeerd een zo compleet mogelijk beeld te construeren van de deelinterventie „opvoeding‟.  

De voormeting heeft twee functies; het vaststellen van het „beginniveau‟ van de doelgroep zodat 

na de interventie nagegaan kan worden of het „eindniveau‟ verschilt van het beginniveau en als basis 

voor de ontwikkeling van de interventie zodat de interventie aansluit bij het kennisniveau van de 

deelneemsters. De scores van de voor- en nameting zijn apart van elkaar vergeleken met de scores van 

de controlegroep. Een experimenteel design met een voor- en nameting bij de controlegroep was in het 

kader van dit onderzoek niet haalbaar. Er is sprake van een pre-experimenteel design aangezien er bij 

de controlegroep maar sprake is van één meting, echter lag de voorkeur toch bij het gebruik van een 

referentiegroep. De vergelijking tussen voor- en nameting en met een controlegroep zal informatie 

opleveren ten aanzien van de vraag of de interventie van Themis een positieve invloed heeft op het 

opvoedingsgedrag en competenties van de allochtone vrouwen. Wanneer de deelinterventie effectief 

blijkt, kan dit een impuls zijn om opvoeding als vast onderwerp in het alternatieve inburgeringstraject 

te integreren. 

 

Steekproef en populatie 

De te onderzoeken populatie van dit onderzoek betreft de deelneemsters van het alternatieve 

inburgeringstraject Themis in Maastricht. De respondenten volgen een jaar lang een intensieve 

inburgeringscursus, waarvan negen weken lang één dagdeel bestaat uit het thema opvoeding. De 

deelneemsters zijn verdeeld over drie groepen die begeleid worden door een paraprofessional. De 

eerste groep bestaat volledig uit Marokkaanse vrouwen en wordt tevens begeleid door een 

Marokkaanse paraprofessional. Groep twee is een gemengde groep met vrouwen uit Afghanistan, Iran, 

Rusland, Somalië, Azerbeidjaan en Angola, begeleid door een Frans/Arabisch sprekende vrouw. De 

derde groep kent vrouwen uit Turkije, Syrië, Mongolië en Sri Lanka en wordt begeleid door een 

Turkse paraprofessional. In totaal zijn er 19 deelneemsters geïnterviewd en hebben 10 deelneemsters 

meegewerkt aan de vragenlijst. De gehele steekproef komt neer op 85% van het totaal aantal 

deelneemsters aan Themis in Maastricht in de leeftijd van 24 tot 50 jaar (gemiddelde leeftijd 36,5 

jaar). Alle deelneemsters hebben een aantal gezamenlijke kenmerken; ze wonen gemiddeld al 14 jaar  

in Nederland, hebben een geringe taalcompetentie en verkeren in een sociaalgeïsoleerde positie. 

Negenendertig procent van de vrouwen is alleenstaande moeder en slechts 33% heeft in het verleden 

het basisonderwijs afgerond. Niet alle deelneemsters waren bereid om mee te werken aan het 

onderzoek. Opvoeding is een gevoelig onderwerp en de interviews voor de voormeting werden door 

een aantal vrouwen geassocieerd met negatieve ervaringen zoals opvoedingsinstanties of 
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maatschappelijke hulpverlening. Na het volgen van de bijeenkomsten nam de weerstand af en de 

bereidheid om mee te werken aan de nameting toe. Om verscheidene redenen hebben echter niet alle 

deelneemsters de volledige interventie kunnen volgen. Het aantal respondenten voor de nameting is 

mede bepaald door de volledige aanwezigheid tijdens de negen weken durende interventie.  

De controlegroep is afkomstig uit Utrecht en bestaat uit 13 vrouwen van Marokkaanse, Turkse 

en Afghaanse afkomst in de leeftijd van 30 tot 54 jaar (gemiddelde leeftijd 38,7 jaar). Gemiddeld zijn 

deze vrouwen 19 jaar in Nederland en 60% van de vrouwen heeft het basisonderwijs afgerond. Op 

grond van deze achtergrondkenmerken is de controlegroep goed te vergelijken met de deelneemsters 

van Themis.  

 

Dataverzameling en Procedure 

In totaal zijn er in het kader van dit onderzoek 19 respondenten geïnterviewd. De gegevens zijn 

verzameld door middel van interviews en vragenlijsten. Zowel de interviews als de vragenlijsten zijn 

afgenomen bij de vrouwen thuis of op de leslocatie na de Themisbijeenkomsten. Alle interviews zijn 

opgenomen met audio-opnameapparatuur en na afloop uitgeschreven. De interviews namen ongeveer 

drie kwartier in beslag en er was er geen tolk aanwezig. Tijdens twee interviews heeft de partner van 

de deelneemsters bepaalde vragen van het interview vertaald. Voorafgaand aan de interviews heeft de 

auteur een aantal bijeenkomsten van Themis bijgewoond. Na het kennismaken en het creëren van een 

veilige en vertrouwde sfeer waren de vrouwen eerder bereid om mee te werken aan de interviews. 

Zowel de interviews van de voor- als de nameting zijn afgenomen door de auteur. Het afnemen van 

interviews door dezelfde persoon die bij de interventie betrokken is, heeft als nadeel dat de vrouwen 

sociaal wenselijke antwoorden kunnen gaan geven. Dit is zoveel mogelijk ondervangen door te 

benadrukken dat het niet gaat om het juiste antwoord, maar om de eigen opvoedingssituatie. Echter, 

het voordeel van afname van de interviews bij de voor en de nameting door dezelfde persoon is dat 

interviews nu op dezelfde wijze afgenomen konden worden en een mogelijk effect niet ligt bij de 

wijze van het interviewen. 

De vragenlijsten zijn na de interviews afgenomen. Niet alle deelneemsters hadden na het 

interview nog tijd of gelegenheid om de vragenlijst (volledig) in te vullen. Sommige vrouwen hadden 

moeite met de moeilijke woorden. Deze woorden zijn op een eenvoudige manier verklaard aan de 

hand van concrete opvoedingsvoorbeelden. De categorieën zijn gevisualiseerd met behulp van 

gekleurde blokjes en gerangschikt volgens de desbetreffende vraag. De deelneemsters kozen op deze 

manier de categorie (het blokje) waarin zij zich plaatsten.  

 

Instrumenten 

De vraagstelling van het onderzoek is in het interview vertaald naar concrete vragen, voor zover 

mogelijk, en er is getracht de vragen zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de 

deelneemsters. Er is een bepaalde structuur aangenomen in de interviews waardoor er een aantal 
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onderwerpen worden aangesneden en voorkomen wordt dat de interviews inhoudelijk teveel van 

elkaar verschillen. De deelneemsters werd gevraagd wat zij de belangrijkste taak van het opvoeden 

vinden. Er werd aandacht besteed aan opvoedingscompetenties en specifiek gevraagd naar de relatie 

en communicatie met het kind. Vervolgens werd de deelneemsters gevraagd of zij invloed hebben op 

de ontwikkeling van hun kind en of zij verschil ervaren met andere ouders. Verschillende 

opvoedingsdimensies als controleren en sturen, straffen en belonen en het maken van beslissingen zijn 

tevens tijdens het interview aan bod gekomen. Ter afsluiting werd de deelneemsters gevraagd wat zij 

het belang van school vinden, of zij hun schoolgaande kind (eren) steunen en of zij anders steun 

bieden dan hun ouders in het land van herkomst.  

Naast het interview is er ook een vragenlijst afgenomen met de deelneemsters. De vragenlijst 

bestaat uit vijf aspecten die met verschillende hulpbronnen worden gemeten (zie bijlage 2 voor de 

volledige vragenlijst). Het eerste aspect, de houding van de migrantenouders op de Nederlandse 

samenleving en hun eigen etnische groep, is gemeten met de Psychological Acculturation Scale (PAS; 

Stevens, Pels, Vollebergh & Crijnen, 2004). Alle 12 items werden beantwoord op een vijfpuntsschaal 

(1 = helemaal niet mee eens; 5 = helemaal mee eens). Deelneemsters werd gevraagd aan te geven in 

hoeverre zij het met een bepaalde uitspraak eens zijn, zoals: „Ik heb veel gemeen met de autochtoon 

Nederlandse mensen‟. De Cronbach‟s alpha is voor de voor -en nameting .63 en .75.  

De Parental Dimensions Inventory (PDI; Slater & Power, 1987; NL vertaling, Gerrits, 

Groenendaal, Dekovic & Noom, 1996) meet het tweede aspect, drie mogelijke gedragingen na 

wangedrag van het kind. Aan de deelneemsters werden drie vignetten voorgelegd en zij dienden 

daarbij aan te geven hoe waarschijnlijk het was dat zij een van onderstaande reacties zou vertonen De 

subschalen, liefdesonthouding, machtsuitoefening en inductie, bestaan uit 8 items, die op een 

zevenpuntsschaal beantwoord moeten worden (1 = zeer onwaarschijnlijk; 7 = zeer waarschijnlijk). De 

eerste dimensie, liefdesonthouding, werd vastgesteld aan de hand van twee items (U straft uw kind 

door hem/haar te negeren/ U stuurt uw kind weg). De tweede dimensie, machtsuitoefening, bestaat uit 

drie items (U straft uw kind fysiek/ U verheft uw stem en U neemt uw kind bepaalde privileges af). De 

derde dimensie, inductie, is gemeten met drie 3 items (U wijst op de gevolgen van het gedrag/ U praat 

met het kind en U wijst op eerder gemaakte afspraken). Cronbach‟s alpha is voor de voormeting .68 en 

de nameting .71. 

De Vragenlijst Toezicht Houden (VTH; Brown, Mounts, Lamborn & Steinberg, 1993; NL 

vertaling, Dekovic, 1996) meet het derde aspect. Deze subschaal bestaat uit 6 items die op een 

vierpuntsschaal beantwoord moeten worden (1 = niets; 4 = alles). Een voorbeelditem is „Hoeveel weet 

u over wat uw kind naartoe gaat als hij/zij de deur uitgaat?‟.  Deze schaal is betrouwbaar met een 

Cronbach‟s alpha van .94 en .75 voor respectievelijk de voor- en nameting. 

Het vierde gemeten aspect betreft opvattingen van ouders over controle en meet de mate waarin 

ouders regels opleggen aan het kind (PDI; Slater & Power, 1987; NL vertaling Gerrits et al., 1996). 

Deze subschaal bestaat uit 5 items met twee keuze mogelijkheden. De deelneemsters antwoordden op 

een zevenpuntsschaal (1 = helemaal eens met A; 4 = evenveel eens met A als B; 7 = helemaal eens 
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met B). Een voorbeelditem is A. „Er wordt tegenwoordig teveel nadruk gelegd op de  van kinderen‟/ 

B. „Tegenwoordig laten ouders hun kinderen te vaak doen wat de kinderen zelf willen‟. De schaal 

heeft een Cronbach‟s alpha van .73 voor de voormeting en .69 voor de nameting.  

Het laatste aspect is in kaart gebracht met de Self-Perceptions of the Parental Role (SPPR; 

McPhee, Benson & Bullock, 1986) en meet de betrokkenheid van ouders over de opvoeding van hun 

kind. Deze subschaal kon beantwoord worden op een vierpuntsschaal (1 = A, helemaal waar voor mij; 

4  = B, helemaal waar voor mij) en bestaat uit 5 items met twee keuze mogelijkheden. Een 

voorbeelditem is A. „Sommige ouders praten veel over hoe je een goede opvoeder kunt zijn‟/ B. 

„Andere ouders besteden niet veel tijd aan het praten over opvoeding‟. De Cronbach‟s alpha is voor de 

voor- en nameting .78 en .67. 

 

Analyse 

Om een beeld te krijgen van de effectiviteit van de deelinterventie binnen Themis zijn de 

verzamelde surveygegevens ingevoerd en geanalyseerd met het softwarepakket „ Statistical Products 

and Service Solutions‟ (SPSS, versie 14). Doordat er een voor- en nameting is uitgevoerd en er een 

controlegroep is konden verschilscores bepaald worden. Hiermee werden verschillende statistische 

analyses uitgevoerd. Met een tweezijdige Wilcoxon Signed-ranks toets en een t-toets voor afhankelijke 

steekproeven is er nagegaan of er significante verschillen zijn tussen de scores van de voor- en 

nameting. De verschillen tussen de deelneemsters van Themis en de controlegroep, die de interventie 

niet heeft gevolgd, zijn tweezijdig getoetst met een Mann Whitney U toets en een t-toets voor 

onafhankelijke steekproeven. De scores van de voormeting en de nameting zijn apart vergeleken met 

de scores van de controlegroep om te kijken in hoeverre er significante verschillen zijn en of de 

verschillen na de interventie toe of afnemen. De alpha is ingesteld op 5%, echter zullen de significante 

resultaten op 10% ook worden weergeven. 

De interviews zijn geanalyseerd aan de hand van de volgende deelaspecten: bewustzijn van de 

opvoedersrol, ondersteuning en het belang van onderwijs, discrepanties tussen de traditionele 

opvoeding & de Nederlandse tradities, nieuwe opvoedingsideeën en veranderingen die de 

deelneemsters zelf hebben ervaren. Alle interviews zijn opgenomen met digitale audio-opname 

apparatuur en na afloop uitgeschreven. Met behulp van MAXQDA2007, een softwareprogramma om 

kwalitatieve data te analyseren, zijn de gegevens geanalyseerd. De getranscribeerde interviews zijn 

thematische geordend middels het toekennen van steekwoorden aan relevante passages die 

overeenkwamen met de belangrijkste concepten die voortvloeien uit de vraagstelling. Aan de hand van 

de onderzoeksvragen is er een analyseplan opgesteld en is in MAXQDA een codeboom geconstrueerd. 

De relevante passages uit de interviews zijn geselecteerd en gekoppeld aan de bijbehorende subcodes. 

Per subcode is er een overzichtelijk schema gemaakt van de geselecteerde passages. De passages van 

de voormeting zijn individueel vergeleken met de passages van de nameting. Het uitgebreide schema 

met nadere specificeringen vormt de basis voor de beantwoording van de onderzoeksvraag. Dit 

resulteerde in de onderstaande presentatie van de resultaten. 
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Resultaten 

 

1. Kenmerken van de onderzoekspopulatie 

In tabel 1 wordt het geboorteland van de geïnterviewde moeders weergegeven. 

 

Tabel 1: Geboorteland deelneemsters in aantallen (N) en in procenten (%) 

Geboorteland N % 

Afghanistan 1 5,3 

Angola 2 10,5 

Azerbadjan 1 5,3 

China 1 5,3 

Iran 2 10,5 

Marokko 5 26,3 

Mongolië 1 5,3 

Rusland 1 5,3 

Somalië 1 5,3 

Sri Lanka 1 5,3 

Syrië 2 10,5 

Turkije 1 5,3 

Totaal 19 100,0 
 

Zoals uit de tabel naar voren komt is de meerderheid van de migrantenmoeders, te weten 26,3% 

geboren in Marokko. Onderstaande tabel 2 geeft de gemiddelde migratieleeftijd van de deelneemsters 

weer en de gemiddelde leeftijd ten tijde van de afname van het interview. 

 

Tabel 2: Migratieleeftijd en leeftijd ten tijde van het interview in jaren 

  N Mean SD 

Migratieleeftijd 19 24.10 6.82 

Huidige leeftijd 19 36.53 8.17 

 

Uit tabel 2 blijkt dat de huidige leeftijd van de deelneemsters een SD heeft van 8.17. Deze hoge 

spreiding wordt verklaard door een jongste leeftijd van 16 en een oudste leeftijd van 38 jaar. Tabel 3 

geeft het aantal jaren dat de deelneemsters in Nederland verblijven ten tijde van het interview weer en 

het jaar waarin de deelneemsters naar Nederland zijn geëmigreerd. 

 

Tabel 3: Migratiejaar en aantal jaren in Nederland ten tijde van het interview 

  N Mean SD 

Migratiejaar 19 1995 8.40 

Aantal jaren in Nederland 19 12.53 8.42 
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Uit tabel 3 komt naar voren dat er veel spreiding is in het migratiejaar van de deelneemsters en in het 

aantal verblijfsjaren in Nederland. Het migratiejaar varieert van 1974 tot 2004. Het aantal jaren in 

Nederland varieert respectievelijk van 34 tot 4 jaar.  

 

2. Analyse vragenlijst 

Tabel 4 geeft de gemiddelden en standaarddeviaties van de onderzoeksvariabelen voor de voormeting, 

de nameting en de controlegroep weer.  

 

Tabel 4: Gemiddelden en standaarddeviaties van de onderzoeksvariabelen 

  

 

  

Schaal 

Voormeting 

(n = 10) 

Nameting 

(n = 10) 

 

Controlegroep 

(n = 13 ) 

Mean  SD Mean  SD Mean  SD 

Acculturatie 2.59 .46 4.00 .50 2.47 .42 

Vormen van disciplinering: 

 Machtsuitoefening 

 

3.82 

 

.72 

 

3.32 

 

.41 

 

3.53 

 

.57 

 Inductie 5.31 .62 5.42 .24 5.13 .68 

 Liefdesonthouding 3.76 .72 3.43 .66 3.50 1.22 

Controle 4.96 .70 4.00 .35 4.53 .59 

Opvoedingsbetrokkenheid 2.12 .61 2.76 .46 2.15 .78 

Monitoren 3.45 .54 3.66 .26 3.37 .35 

 

De verschillen tussen de voormeting en de nameting zijn tweezijdig getoetst  met de Wilcoxon-Signed 

ranks-toets voor afhankelijke steekproeven en een t-toets voor afhankelijke groepen. Tabel 5 laat zien 

dat de deelneemsters na het volgen van de interventie significant lager scoren op de schaal controle (Z 

= -2.67; p = .008) en hoger scoren op de schalen acculturatie (Z = -2.80;  p = .005) en 

opvoedingsbetrokkenheid (Z = -2.15; p = .032). De schalen scoren respectievelijk (t = 3.74; p = .006), 

(t = -6.18; p = .000)  en (t = 2.46; p = .036) op een tweezijdige t-toets voor afhankelijke groepen. Op 

de overige schalen werden geen significante verschillen gevonden.  

 

Tabel 5: Weergave van de verschilscores tussen de voormeting (n = 10)  en de nameting (n= 10)   

  

Schaal 

Wilcoxon- Signed-ranks T-test 

                             Z                                                  T 

Acculturatie                          -2.80* (a)                                             -6.18 * 

Vormen van disciplinering: 

 Machtsuitoefening                       -1.68*** (b)                                           1.71    

 Inductie                               -.36 (a)                                          -0.55 

 Liefdesonthouding                             -1.18 (b)                                            1.31 

Controle        -2.67* (b)                                              3.74* 

Opvoedingsbetrokkenheid                         -2.15** (a) 2.46** 

Monitoren                             -1.26 (a)                                         - 1.41 
*      Verschil is significant met een p-waarde van < 0.01  
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 **    Verschil is significant met een p-waarde van < 0.05  

***  Verschil is significant met een p-waarde van < 0.1  

 

Tabel 6 toont de verschillen tussen de voormeting en de controlegroep en de nameting en de 

controlegroep. De verschillen zijn apart van elkaar, tweezijdig getoetst met een Mann Whitney U toets 

en een t-toets voor onafhankelijke steekproeven.  

 

Tabel 6: Weergave van de Mann Withney U test verschilscores en de T-scores voor 

onafhankelijke steekproeven tussen de voormeting (n= 10) en de controlegroep (n= 13) en de 

nameting (n= 10) en de controlegroep (n= 13)  

Schaal 

Voormeting - Controlegroep Nameting - Controlegroep 

Mann Whitney T- test Mann Whitney T-test 

U T U T 

Acculturatie 43.5 1.12            10.50*                    7.97*  

Vormen van disciplinering: 

 Machtsuitoefening 46.5 .75        47.50                   - .82 

 Inductie 54.5 .35        49.50                 1.32 

 Liefdesonthouding 44.0 .93        58.50                 - .09 

Controle 42.0 1.11            21.00** - 2.48**  

Opvoedingsbetrokkenheid 48.5 -1.00          19.50*                    - 3.33*  

Monitoren 47.0 .43  30.50***  2.25**   

a. Based on positive ranks 

b. Based on negative ranks 

*      Verschil is significant met een p-waarde van < 0.01  

 **    Verschil is significant met een p-waarde van < 0.05  

***  Verschil is significant met een p-waarde van < 0.1  

 

Tabel 6 laat zien dat de scores van de voormeting niet significant afwijken van de scores van de 

controlegroep. Echter, de scores van de nameting en de controlegroep verschillen daarentegen wel 

significant. De deelneemsters van Themis scoren significant lager op de schaal controle (U = 21.00; p 

= .035) en hoger op de schalen acculturatie (U = 10.50; p =  .000), opvoedingsbetrokkenheid (U = 

19.50; p = .009) en monitoren (U = 30.5; p = .060) dan de controlegroep. De schalen scoren 

respectievelijk  (t = -2.48; p = .024), (t = 7.97; p = .000), (t = -3.33; p = .003) en  (t = 2.25; p = .036) 

op een tweezijdige t-toets voor onafhankelijke steekproeven. Op de overige schalen werden geen 

significante verschillen gevonden.  

 

3. Analyse interview 

Middels een beschrijving van de volgende vijf geanalyseerde deelaspecten wordt getracht inzicht te 

verschaffen in de wijze waarop de interventie effect heeft op de opvoedingstradities van de 
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deelneemsters van Themis. Achtereenvolgens worden de effecten beschreven ten aanzien van de 

volgende deelaspecten: 1. bewustzijn van de rol als opvoeder, 2. ondersteuning en het belang van 

onderwijs, 3. discrepanties tussen de traditionele opvoeding & Nederlandse tradities, 4. rol van de man 

en 5. veranderingen die de deelneemsters zelf hebben ervaren. 

 

3.1. Bewustzijn rol als opvoeder 

Het bewustzijn van de rol als opvoeder zal gespecificeerd worden met een inhoudelijk effect en een 

effect gericht op de attitude van de deelneemsters. Een veranderende invulling van de opvoedersrol 

kan leiden tot een inhoudelijke verandering van opvoedingspraktijken en een attitudeverandering. Om 

de inhoudelijke veranderingen van de opvoedingspraktijken weer te geven is er onderscheid gemaakt 

in disciplinering, autonomie en communicatiestrategieën. Het attitude-effect, gericht op wijzigingen in 

de positie die de deelneemsters aannemen ten opzichte van opvoeding na bewustzijn, zal gemeten 

worden door de emotionele beleving van het ouderschap, de moeilijkheden van het opvoeden, de 

bewustwording van invloed op de ontwikkeling van het kind en de verantwoordelijkheid ten aanzien 

van opvoedingstaken.  

 

3.1.1. Inhoudelijke effecten 

a. Disciplinering 

Onder disciplinering valt in dit onderzoek de visie van de deelneemsters op straffen en 

belonen. Tijdens de voormeting geven alle deelneemsters aan wel eens te straffen. De meest 

gebruikelijke manier is liefdesonthouding en machtsuitoefening. Twee deelneemsters geven aan hun 

kind wel eens fysiek te straffen en vier deelneemsters straffen het kind door middel van een dreiging. 

Vijf deelneemsters geven aan hun kind wel eens te belonen. De kinderen voldoen dan aan een taak of 

tonen gewenst gedrag. Twee deelneemsters geven aan opzoek te zijn naar een balans tussen belonen 

en straffen. Zij vinden beide technieken noodzakelijk, maar hebben echter moeite met het veelvuldig 

toepassen van belonen. Onderstaand voorbeeld is van een Angolese vrouw die vertelt dat ze haar 

dochter wel eens fysiek corrigeert.  

 

“Gewoon praten, ik praat gewoon met haar.., euhmm Ja als zij bijvoorbeeld iets wilt.., en dan doet 

zij iets, dan krijgt zij niet wat ze wilt, snap je? Maar soms als zij echt iets doet, dan geef ik haar 

gewoon een tik. Dat helpt het beste. Ja hier mag het niet. Maar in mijn land, weet je. Daar is altijd 

zo. En zij snapt het daarna wel. Maar niet hard hé, gewoon een tikje.” 

(Angolese afkomst, alleenstaande moeder, basisonderwijs, 9 jaar in NL) 

 

Het volgende voorbeeld is van een Marokkaanse vrouw die haar kind op een andere wijze straft: 

 

Moeder: “Ja ik gewoon tegen mijn kinderen, jullie blijven alleen. Als jullie niet luisteren naar 

moeder, moeder gaat weg of gaat dood, dan jullie blijven zonder niemand. Als jullie zijn lief ik blijf 

bij jullie en vader, dat is beste straf voor mijn kinderen…” 

Interviewer: “Werkt dat dan?” 
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Moeder: “Ja dan zeggen ze sorry, niet weggaan enzo. Ik zal nooit meer doe zo zeggen ze dan.” 

  (Marokkaanse vrouw, basisonderwijs, 15 jaar in NL) 

 

Tijdens de nameting zijn de deelneemsters minder uitgesproken over het geven van straffen. 

Fysieke straf wordt niet meer genoemd en het straffen doormiddel van dreigen is slechts twee keer 

herhaald. De meerderheid van de deelneemsters, te weten 70%, geeft aan zowel te willen belonen als 

te straffen. Beide vormen vinden zij noodzakelijk in de opvoeding van hun kind. Zeven deelneemsters, 

te weten 37%,  geven tevens aan meer effectiviteit te ervaren in het geven van beloningen, maar wel 

zoekende zijn naar een juiste balans. Een aantal deelneemsters geeft hierbij aan dat belonen ook een 

negatieve uitwerking kan hebben op het gedrag van een kind. Wanneer het kind gewend raakt aan het 

ontvangen van een beloning kan verwend gedrag gaan overheersen. Het belonen van kinderen vinden 

de meeste deelneemsters lastig vanwege de consequente handhaving. Drie deelneemsters geven 

expliciet aan wel eens de fout te hebben gemaakt om een onrealistische beloning te koppelen aan goed 

gedrag van hun kind. Onderstaande citaat is van een Marokkaanse vrouw die opzoek is gegaan naar 

een alternatief voor fysieke straf. 

 

“Maar ik mag niet slaan, dus ik denken, denken, denken, Ik doe ze naar beneden. Zij gaan daar 

zitten, zonder muziek en zonder computer en dan zij worden stil en maken het goed daar. Dan komen 

zij een half uurtje later weer naar boven en dan krijgen ze iets lekkers.” 

(Marokkaanse afkomst, ongeschoold, 16 jaar in NL) 

 

Uit voorgaande resultaten kan worden geconcludeerd dat de deelneemsters na het volgen van 

de interventie meer informatie en kennis hebben opgedaan over verschillende vormen van 

disciplinering. Ondanks het feit dat een aantal deelneemsters moeite heeft met het consequent 

aanbieden van beloningen is er bij de meeste deelneemsters het besef dat kinderen gebaad zijn bij een 

combinatie en een goede balans tussen straffen en belonen.   

 

b. Autonomie 

Autonomie wordt in deze context gekoppeld aan het nemen van beslissingen. In het interview 

werd de deelneemsters gevraagd wie de beslissingen maakt: de ouder of het kind? Tijdens de 

voormeting gaven zes deelneemsters, te weten 32%, aan voor het kind te willen beslissen wanneer het 

zaken betrof die invloed hebben op de toekomst van het kind (school, liefdesleven etc.). Vier 

deelneemsters gaven „gevaar‟ als grootste reden voor het zelf nemen van beslissingen. Drie 

deelneemsters gaven aan het beste te willen voor hun kind, dus graag zelf de touwtjes in handen 

houden. Drie deelneemsters geven aan dat kinderen eerst in het bezit moeten zijn van een bepaalde 

hoeveelheid kennis, voordat zij zelf beslissingen mogen maken. Drie deelneemsters willen graag 

samen met het kind beslissen. Onderstaand voorbeeld is van een Angolese vrouw die erg verontrust 

reageerde bij het horen van deze vraag.  
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“Ik doe de beslissingen. Ik vind ook een vreemde vraag, want ik ben toch verantwoordelijk voor 

haar. Ik moet ervoor zorgen dat zij goed terecht komt.” 

(Angolese afkomst, alleenstaande moeder, basisonderwijs, 9 jaar in NL) 

 

Tijdens de nameting geven slechts drie deelneemsters expliciet aan zelf de keuzes voor het kind 

te willen maken. Acht deelneemsters, te weten 43%, willen, zolang het kind nog klein is en bepaalde 

zaken nog niet begrijpt, de keuzes graag zelf maken en slechts kleine keuzes aan de kinderen zelf 

overlaten. Zeven deelneemsters, te weten 37%, delen hun mening dat de kennis van het kind een 

voorwaarde is om zelf beslissingen te mogen nemen. Door drie deelneemsters wordt toegegeven dat 

zij het moeilijk vinden om hun kind op bepaalde gebieden de ruimte te geven om eigen keuzes te 

maken (vrienden, liefdespartner). Onderstaand citaat is van een Afghaanse vrouw en illustreert haar 

mening over de autonomie van haar dochter. 

 

“Bijvoorbeeld hier in Nederland zie je wel veel slechte dingen. Ik moet veel uiteg geven over wat is 

goed en kwaad. Ik kan haar wel zeggen welke weg is goed, maar als zij daar anders overdenkt doen 

wij dat samen. En beslissen wij samen. Ik vind het wel belangrijk dat ik haar accepteer zoals ze is.” 

 (Syrische afkomst, alleenstaande moeder, middelbaar onderwijs, 9 jaar in NL) 

 

Over het geheel bezien is er een kleine verschuiving zichtbaar ten aanzien van de autonomie 

van het kind. Na het volgen van de interventie is het kind centraler komen te staan en krijgt na het 

tonen van bepaalde kennis meer vrijheid om zelf of in overleg eigen keuzes te maken.  

 

c. Communicatiestrategieën 

De onderwerpen die de deelneemsters tijdens de voormeting associeerden met communicatie 

hebben betrekking op respect, begrip, eerlijkheid en een open relatie. Negen respondenten, te weten 

48%, van de respondenten prefereert een open relatie met hun kind en vijf respondenten benadrukken 

dat kinderen niet angstig of bang moeten zijn voor hun ouders. In onderstaand voorbeeld vertelt een 

Mongoolse vrouw over de communicatie met haar dochters.  

 

“Ja goede woorden hé, gewoon vriendelijk en beleefd en goed luisteren naar elkaar. Ja en ik moet 

ook vriendelijk zijn tegen mijn kinderen. Als de kinderen huilen moet ik  ze wel troosten. De kinderen 

moeten niet bang zijn voor wat de mama zegt, dat is heel belangrijk.” 

(Mongoolse afkomst, alleenstaande moeder, middelbaar onderwijs, 5 jaar in NL) 

 

Tijdens de nameting werd door tien respondenten, te weten 53% de nadruk op wederzijds begrip 

en vertrouwen gelegd. Twaalf respondenten, te weten 63%, benadrukken tevens een open en eerlijke 

relatie met hun kind waarin alles bespreekbaar is. Vijf respondenten geven aan waardering te willen 

tonen voor de mening van het kind. Eén respondent legt de nadruk op het spelenderwijs benaderen van 

haar dochter, bijvoorbeeld door het gebruik van kinderliedjes. De Mongoolse vrouw van bovenstaand 

citaat benadrukt tijdens de nameting het van groot belang te vinden om communicatie af te stemmen 

op het karakter van haar dochters. 
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Moeder: “Euhm de moeder moet hun karakter goed kennen en met hun reactie maken. Ik moet 

reactie maken. Euhmm ik moet hun altijd goed horen. Ja ze zijn hetzelfde, maar de ene is soms wat 

meer rustiger. Omdat bijvoorbeeld de oudste is soms wat ondeugend, en de jongste is juist soms heel 

rustig en euhmm hoe heet dat?” 

Interviewer: “Verlegen?” 

Moeder: “Ja heel erg verlegen, dus ik moet voor elke dochter een andere reactie maken.” 

(Mongoolse afkomst, alleenstaande moeder, middelbaar onderwijs, 5 jaar in NL) 

 

Net als bij de voormeting associeerden de deelneemsters communicatie tijdens de nameting 

met een open relatie en (wederzijds) begrip. Het aantal respondenten die soortgelijke antwoorden 

gaven is echter met 30% procenten gestegen.  

 

3.1.2. Attitude- effecten 

a. Emotionele beleving 

Een meerderheid van de respondenten, te weten 70%,  gaf tijdens de voormeting aan gelukkig te 

worden van het zicht op een goede toekomst voor hun kind, goede schoolprestaties, zelfstandigheid en  

de economische waarde van het kind. Zeventien respondenten, te weten 89%, benadrukten tevens het 

ondernemen van leuke activiteiten zoals winkelen en naar de bibliotheek. Onderstaand citaat, van een 

deelneemster van Angolese afkomst, geeft haar geluk weer wanneer zij positieve verhalen hoort over 

de schoolprestaties van haar zoon. 

 

“Ja die juffrouw die praat altijd met mij en soms die belt. Dan zij zeggen Genesse is lief en praat 

goed en is heel slimme man. Ik ben heel blij van binnen. Genesse moet goed school doen, anders ik 

ben niet blij.” 

(Angolese afkomst, alleenstaande moeder, ongeschoold, 15 jaar in NL) 

 

Tijdens de nameting geeft de meerderheid, te weten 90%, van de deelneemsters wederom aan 

gelukkig te worden van „kleine momenten‟ met het kind. Drie deelneemsters geven aan daarbij aan 

meer bewust te zijn van de diversiteit van een kind. Ze ervaren elke dag anders en geven aan te 

genieten van de mooie momenten met hun kinderen. De meerheid van de vrouwen, te weten 65%, 

blijft de volwassenheid en zelfstandigheid van het kind benadrukken als ultiem geluksgevoel. Echter 

wordt nu door vijf respondenten het proces naar volwassenheid benoemd. De deelneemsters noemen 

de ontwikkeling van het kind en geven aan dat het bijzondere momenten oplevert wanneer een kind 

een mijlpaal overbrugd of een nieuwe vorm van volwassenheid toont. Bovenstaande Angolese vrouw 

geeft tijdens de nameting een andere inhoud aan haar geluksgevoel. 

 

“Ja, ik vind die ontwikkeling blij.. Genesse nu kleuter en straks naar groep 3.Genesse snapt mij goed 

en wordt al een grote man. Hij straks lezen en schrijven en hij wordt weer groter en groter. Ik denk 

word nieuwe spannende tijd samen. 

(Angolese afkomst, alleenstaande moeder, ongeschoold, 15 jaar in NL) 
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Eén deelneemsters, een vrouw van Afghaanse afkomst, geeft tijdens de nameting aan dat ze na het 

horen van ervaringen en verhalen van andere deelneemsters ontdekte een bijzondere band te hebben 

met haar kinderen. Zij noemt deze sterke emotionele band een bevoorrecht geluksgevoel.  

Afsluitend kan worden gesteld dat er een kleine verschuiving is in de emotionele beleving van 

de deelneemsters na de interventie. De deelneemsters genieten meer van de diversiteit van het kind en 

hebben meer zicht op het proces naar volwassenheid waardoor zij waardering krijgen voor het gedrag 

van een kind behorend bij een ontwikkelingsfase. 

 

b. Moeilijkheden van het opvoeden  

Tijdens het interview werd de deelneemsters gevraagd wat zij het moeilijkst vinden aan het 

opvoeden van een kind. Zes deelneemsters, te weten 32%, noemden het alleenstaande moederschap. 

De onderwerpen hadden verder een grote spreiding; het gemis van familie in Nederland, eetproblemen 

van het kind, het leven tussen twee culturen, een problematisch verleden in het land van herkomst en 

de angst dat kinderen verkeerd worden beïnvloed door vrienden of op school.  

Tijdens de nameting werden de onderwerpen specifieker gericht op het kind. Twee 

deelneemsters benadrukken het moeilijk te vinden om hun kind vertrouwen te geven, twee 

respondenten ervaren moeilijkheden bij het verdelen van hun aandacht over de kinderen, éen 

respondent geeft aan moeite te hebben met weerstand en brutaliteit van haar kind en éen respondent is 

bang om haar kind verkeerd te sturen. Vijf respondenten benoemen de ontwikkelingsfase „puberteit‟. 

Drie deelneemsters wisten voorheen niet wat dit inhield en twee respondenten zijn, na het horen van 

andere ervaringen, voorbereid op deze turbulente tijd. Onderstaand citaat is van een Somalische vrouw 

met een dochter in de puberteit. Ze geeft aan een verklaring te hebben gevonden voor haar dochters 

gedrag en dat dit positieve invloeden heeft op zowel haar eigen gemoedsrust als haar dochters gedrag. 

 

 

“Ja ik veel leren. Ik wist eerst niet wat een puberteit was. Ik ben soms heel boos en onrustig tegen 

het meisje. Ik altijd vragen waarom, waarom, waarom jij zo? Vroeger ik niet weten. Ik altijd zeggen 

waarom jij zo boos? Ik ben jouw mama! Maar ik denk nu: laat maar…, is puberteit.  En dan wij 

allebei lachen. Is belangrijk hé. Problemen minder nu. Wanneer zij boos, en ik weet waarom. Ik denk 

meteen puberteit en dan is alles minder erg…”   

(Somalische afkomst, alleenstaande moeder, ongeschoold, 12 jaar in NL) 

 

Concluderend kan worden opgemerkt dat de deelneemsters na de interventie moeilijkheden 

niet meer associëren met het verleden of andere problematische gezinsaspecten maar het kind centraal 

zetten en verschillende onzekerheden aankaarten met betrekking tot ongewenst gedrag of de 

ontwikkeling van het kind. 
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c. Invloed op ontwikkeling 

In het interview werd er gevraagd naar de invloed op de ontwikkeling van het kind. Tijdens de 

voormeting waren er elf deelneemsters, te weten 58%, die de vraag niet begrepen of een irrelevant 

antwoord gaven. Twee deelneemsters dachten invloed uit te kunnen oefenen door hun kinderen van 

jongs af aan al veel te vertellen en het goede van het slechte te onderscheiden om de kinderen te 

weerhouden van het slechte pad. Vijf deelneemsters denken geen invloed te hebben, waarvan drie 

deelneemsters denken dat het kind een vaststaand karakter heeft waar niets aan valt te veranderen. 

Onderstaand voorbeeld is van een Marokkaanse vrouw met een dochter van 12 jaar oud en illustreert 

haar onwetendheid.  

 

Ja dat weet ik nog niet. Ik vind dat moeilijk hé, die vragen. Maar ik denk dat ze veel van zichzelf 

heeft. Ieder kind heeft toch een karakter en zij is zo. Daar kan ik niets aan veranderen, gewoon 

accepteren. 

(Marokkaanse afkomst, alleenstaande moeder, basisonderwijs, 13 jaar in NL) 

 

Tijdens de nameting benoemen zes deelneemsters, te weten 32%, dat kinderen leeftijdsfases 

kennen en dat deze leeftijdsfase een andere benadering nodig heeft. Ze benoemen het kind van baby 

tot puber en geven aan verschillende vormen van aandacht te moeten geven om het kind op de juiste 

manier te beïnvloeden. Vier deelneemster willen hun kinderen graag stimuleren om hun eigen weg te 

kiezen. Ze accepteren de keuzes van de kinderen en willen hierbij graag helpen en begeleiden met het 

geven van adviezen. Drie deelneemsters beseffen dat je een kind zelf moeten laten groeien en de 

ontwikkeling niet moet forceren. Daarnaast is er bij de meerderheid van de vrouwen, te weten 65%,  

het besef dat elk kind anders is, dus gebaad kan zijn bij een andere opvoedingsbenadering. 

Onderstaand citaat is van een Marokkaanse vrouw die tijdens de voormeting de vraag niet kon 

beantwoorden. 

 

“Nee, ik wil normaal. Ik heb kind van 5 jaar, hij doet vrolijk en spelen, maar ook leren. Ik wil graag 

normaal. Hoeft niet baby, hoeft niet echte man. Gewoon spelen, spelen, leren, leren, wat hij wil. “ 

  (Marokkaanse vrouw, ongeschoold, 16 jaar in NL) 

 

Drie deelneemsters benoemen de invloed van school en vrienden. Ze beseffen dat het kind voor 

het grootste gedeelte op school zit en dat dit een grote invloed heeft op de ontwikkeling. Twee 

deelneemsters benoemen tevens het gevaar van vrienden; ze zijn bang dat vrienden een slechte invloed 

zullen uitoefenen op hun kinderen.  

Globaal kan worden gesteld dat de deelneemsters bewust zijn geworden van de verschillende  

opvoedingsbenadering die kinderen nodig hebben per ontwikkelingsfase en karakter. Daarnaast kan er 

gesteld worden dat de deelneemsters inzien dat kinderen tijdens hun ontwikkeling bewegingsvrijheid 

nodig hebben om zichzelf te ontplooien.  
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d. Verantwoordelijkheid ten aanzien van opvoedingstaken 

Tijdens de voormeting noemden elf deelneemsters, te weten 58%, het verzorgen van het kind 

(koken, wassen, bedtijden) als belangrijkste opvoedingstaak. De onderwerpen hadden verder een grote 

spreiding. Er werd onder andere genoemd: het kind een goed leven geven, controleren of alles goed 

gaat, begeleiden naar een goede toekomst, gezondheid, studeren, lief zijn, open staan voor de mening 

van het kind en samen spelen.  

De meerderheid van de deelneemsters, te weten 70%, noemen tevens tijdens de nameting de 

verzorging van het kind. De onderwerpen kennen wederom een grote spreiding maar nemen een 

andere richting aan. Naast de verzorging noemen de deelneemsters een vriendelijke omgang met hun 

kind, het inschatten van de behoeftes van kinderen, het opbouwen van een speciale band, kinderen de 

vrijheid geven en keuzes accepteren, kinderen adviseren, wederzijds begrip opbrengen voor elkaar, 

ondersteuning bieden aan schoolgaande kinderen en het creëerden van een gezellige thuisomgeving. 

Onderstaand voorbeeld illustreert de visie van een Afghaanse vrouw op haar taak als opvoeder. 

 

Goed eten, goed drinken is goed. Sommige vader en moeder met haar kinderen is streng enzo, het 

kind gaat zich dan schamen. Ik wil niet dat Sara krijgt angst voor ons. Ik wil vriendelijk zijn en Sara 

goed gegroeid zien en begrijpen van elkaar wat wij elkaar vinden.  

  (Afghaanse vrouw, middelbaar onderwijs, 15 jaar in NL) 

 

Concluderend kan worden opgemerkt dat de deelneemsters bewust zijn geworden van hun 

multidisciplinaire taak als opvoeder. Tijdens de nameting stonden er naast de verzorging van het kind 

verschillende condities centraal gericht op het welzijn van het kind.   

 

3.2. Onderwijs 

Om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop het perspectief van de deelneemsters ten aanzien 

van onderwijs is veranderd, is er een onderscheid gemaakt tussen het belang van onderwijs en 

onderwijsondersteuning. Onderwijsondersteuning zal gespecificeerd worden aan de hand van de 

ondersteuning die de deelneemsters aan hun schoolgaande kinderen bieden en de ondersteuning die 

zijzelf tijdens hun schoolperiode in het verleden hebben ontvangen.  

 

3.2.1. Belang van onderwijs 

Zes respondenten, te weten 32%,  hebben bewust gekozen voor het onderwijs in België vanwege 

de strenge discipline. Drie respondenten hebben na negatieve ervaringen met het reguliere onderwijs 

gekozen voor een islamitische school. De meerderheid van de respondenten, te weten 80%, 

benadrukten tijdens de voormeting dat het belang van onderwijs bestaat uit het verzekeren een goede 

toekomst, het leren van de Nederlandse taal en het vergaren van kennis. Enkele respondenten noemden 

het respect voor vrouwen na het afronden van een studie en het verminderen van stigmatisering. 

Onderstaand voorbeeld is van een deelneemster van Marokkaanse afkomst. Om de relevantie van een 

goede opleiding duidelijk te maken, schets ze haar kinderen een negatief beeld over haar leven. 
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“Ik altijd tegen hun. Ik ben net als jullie vader, geen werk, weinig geld, altijd alles weinig. Ja? Altijd 

briefjes sociale dienst. Jullie hebben recht om door te leren en door te gaan. Alstublieft, doorgaan. 

Niet spijbelen of laat komen, anders krijgen jullie echt niks. Kapot jullie leven.” 

(Marokkaanse afkomst, ongeschoold, 16 jaar in NL) 

 

Na het volgen van de interventie wordt door het merendeel van de deelneemsters, te weten 75%,  

het belang van onderwijs wederom geassocieerd met het verzekeren van een goede toekomst voor het 

kind. Zeven respondenten, te weten 37%, benadrukken echter tevens een goede leerkracht, de 

medeleerlingen, een goede leeromgeving en het stimuleren van de ontwikkeling van het kind. 

Bovenstaande Marokkaanse vrouw legt het accent tijdens de nameting bij een goede leerkracht en het 

contact met de medeleerlingen. 

 

“Ja school is alles hé. Jouw kinderen leren weten.  Ze leren daar alles. Dat doet de mensen heel fijn. 

Ik hoop mijn kind heeft goede docent, is heel belangrijk. En ook voor kinderen is zo belangrijk, op tijd 

naar school en hun best doen op school. En ja die andere kinderen, liefst goede kinderen, dan kunnen 

zij van elkaar leren enzo.” 

(Marokkaanse afkomst, ongeschoold, 16 jaar in NL) 

 

3.2.2. Ondersteuning 

Tijdens het interview werd de deelneemsters gevraagd of er een verschil is tussen het 

ondersteunen van hun schoolgaande kinderen en de ondersteuning die zij in het verleden van hun 

ouders hebben ontvangen. Voor vier respondenten was deze vraag niet relevant vanwege hun 

ongeschoolde verleden. De meerheid van de respondenten, te weten 65% die wel onderwijs hebben 

gevolgd geven aan een herhaling van het verleden te zien. In het land van herkomst waren ouders vaak 

niet of laag geschoold, waardoor zij weinig steun konden bieden aan hun schoolgaande kinderen. 

Vanwege de slechte beheersing van de Nederlandse taal vindt er bij veel deelneemsters een herhaling 

plaats van deze gebrekkige ondersteuning. Elf respondenten, te weten 58%, geven aan op hetzelfde 

lees- en taalniveau te zitten als hun kind in het basisonderwijs. 

 

“Ja weet je, als hij straks 11 of 12 is dan zal hij meer begrijpen dan mij. Ik heb wel school gehad, 

maar echt niet zoveel als hij straks. Dus eigenlijk heb ik gehandicapt, ik vind heel erg. En weet je….,  

mijn ouders waren  ook voor mij. Dus eigenlijk…, ja er is niet veranderd.  

(Syrische afkomst, alleenstaande moeder, middelbaar onderwijs, 9 jaar in NL) 

 

Tijdens de nameting geven vijf respondenten aan hun gebrekkige ondersteuning te willen 

compenseren door het uitstralen van enthousiasme en het creëren van een stimulerende leeromgeving 

voor het kind. 

Globaal kan worden gesteld dat er een kleine verschuiving is in het perspectief van de 

deelneemsters ten aanzien van onderwijs. Zowel bij de voor- als de nameting wordt onderwijs 

geassocieerd met het verzekeren van een goede toekomst. Echter is er na de interventie meer oog voor 
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de kwaliteit en de verschillende eigenschappen binnen het onderwijs. Tevens is bijna de helft van de 

deelneemsters die geen inhoudelijke onderwijsondersteuning kunnen bieden aan hun kind bewust 

geworden van andere stimulerende ondersteuning voor het schoolgaande kind. 

 

3.3. Discrepanties tussen de traditionele opvoeding en Nederlands tradities 

Tijdens de voormeting benadrukten negen deelneemsters geen tot weinig contact te hebben met 

Nederlandse ouders met als gevolg weinig opvoedingsverschillen te kunnen aangeven. De meeste 

deelneemsters, te weten 75% hadden op jonge leeftijd al veel verantwoordelijkheden zoals de zorg 

voor een jonger broertje of zusje of het verplicht meehelpen in het huishouden. Tien deelneemsters, te 

weten 53%, benadrukten de strenge opvoeding (dominante ouders, fysieke straf, geen tegenspraak 

etc.) in het land van herkomst. Verschillende deelneemsters noemen tevens de sterke aanwezigheid 

van geloof in het dagelijks leven, respect voor ouderen, onveilige omstandigheden in het land van 

herkomst, verschil in opvoeding tussen jongens en meisjes en de aanwezigheid van een grote familie 

in het land van herkomst.  

Tijdens de nameting wordt er door zes respondenten, te weten 32%, de nadruk gelegd op het 

verschil in dagritme. De deelneemsters verbazen zich over het strakke schema dat de meeste ouders in 

Nederland handhaven. Onderstaand citaat is van een Marokkaanse deelneemster. Haar oudste zoon (12 

jaar) nam een Nederlandse vriend op woensdagmiddag mee naar huis om samen te spelen. 

 

“Ja Marokkaanse ouders zijn wel anders, Voorbeeld. Marokkaans hé, geen tijd. Hier 6 uur eten of 

12 uur „s middags eten en dan niet meer. Marokkaans heel de dag eten. Maakt niet uit welke tijd. Hij 

zegt mama ik wil eten, hij krijgt eten. Hij speelt met vriend deze week en ik zeg ik maak eten. 

Kinderen zitten op internet, maar die jongen niet eten. Die jongen eet niks, want hij moest om 6 uur 

eten thuis. Ja ik  vind niet normaal…, beter gewoon de hele dag eten.”. 

 (Marokkaanse afkomst, basisonderwijs, 12 jaar in NL) 

 

Vijf respondenten benadrukken hun modernisering. Ze voelen zich, ook op opvoedingsgebied, 

verwesterd en vinden het belangrijk om Nederlandse tradities in hun opvoeding te betrekken. 

Onderstaand voorbeeld is van een deelneemster uit Angola. Tijdens de voormeting benadrukte zij de 

dominantie van haar ouders en haar gedisciplineerde eigen opvoeding.  

 

Ik ben moderner. Ik leef hier. Ik moet ook Nederlandse tradities gebruiken in mijn opvoeding. De 

moeder praat hier over alles met het kind. Bij ons wordt alleen de foute dingen besproken. 

Complimenten worden niet gegeven. Vinden ze niet nodig. Ik moet juist ook complimentjes geven als 

zij goed doet. Is belangrijk voor het zelfvertrouwen van mijn dochter. 

(Angolese afkomst, alleenstaande moeder, basisonderwijs, 9 jaar in NL) 

 

Op grond van bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de deelneemsters voor 

de interventie de discrepanties veelal associeerden met hun eigen opvoeding in het land van herkomst. 
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Na de interventie worden de discrepanties door de meerderheid van de deelneemsters, te weten 65% 

weergeven in vergelijking met verschillende vormen van  de Nederlandse normen en waarden.  

 

3.4. Rol van de man  

Vier deelneemsters benadrukten tijdens de voormeting dat zij na de scheiding meer kennis over 

de Nederlandse samenleving en opvoeding kregen vanwege hun toenemende verantwoordelijkheid. 

Acht deelneemsters, te weten 43%, vertellen over de rol van hun man. In vier gevallen bemoeit de man 

zich slechts met de opvoeding wanneer de kinderen wangedrag tonen of een fout maken. Vier 

vrouwen fungeren in dit geval als een tussenpersoon tussen haar man en de kinderen. Twee 

deelneemsters voelen zich benadeeld vanwege hun strenge houding ten opzichte van hun kinderen, 

terwijl haar man deze houding niet aanneemt. Een andere deelneemsters noemt haar man „heel slim‟ 

en geeft aan dat haar man altijd gelijk heeft. Onderstaand citaat is van een Marokkaanse vrouw die 

vertelt over de rol van haar man.  

 

Moeder: “Ik heb euhmm man heel streng hé. Echt streng hé. Ik ben niet zo. Ik wil juist heel lief zijn. 

Mijn kinderen weten bij man die tijd is nee. Die weten precies wanneer zij kijken naar hun vader. 

Maar wij zijn altijd lief tegen elkaar. Als zij bijvoorbeeld een beetje laat thuis komen, ik wachten, 

wachten op die kinderen. en dan ik zeg tegen mijn man waar die kinderen zijn, bijvoorbeeld huiswerk 

of bij sport ofzo.” 

Interviewer: “Oké dus je verdedigt je kinderen tegenover je man?” 

Moeder: “Ja anders hij is snel boos en soms zij hebben goede reden. Ik doe snel deur open als 

kinderen komen thuis en ik zeg Ga nu boven en trek pyjamakleren aan en kom dan naar beneden, ik 

zeg tegen jouw vader zo en zo…,” 

  (Marokkaanse vrouw, basisonderwijs, 15 jaar in NL) 

 

Tijdens de nameting komt er in geen enkel interview een verandering met betrekking tot de rol 

van de man naar voren ten opzichte van wat deze vrouwen vertelden tijdens de voormeting. Slechts 

één vrouw, die tijdens de voormeting aangaf het vervelend te vinden dat haar man de kinderen overal 

toestemming voor geeft terwijl zij overwegend de corrigerende rol aanneemt, geeft tijdens de 

nameting aan de kritiek van haar man naast zich neer te leggen. 

 

“Soms mijn man vindt mij geen goede moeder. Mijn kinderen zijn vrij en ik geef te weinig straf. 

Maar ik ben blij met wat ik doe. Mijn man heeft kritiek, maar ik ben gewoon zo. En ik zou niet anders 

willen. Ik ben zo gelukkig en mijn kinderen ook.” 

(Syrische vrouw, basisonderwijs, 9 jaar in NL) 

 

Bovenstaande resultaten laten zien dat er bij de meerderheid van de getrouwde vrouwen, te 

weten 90% geen verandering is opgetreden ten aanzien van de (opvoeders)rol van de man .  
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3.5. Effecten volgens de deelneemsters 

Aan het eind van het interview is de deelneemsters gevraagd naar hun tevredenheid over de 

interventie. De meeste deelneemsters, te weten 90%,  zijn erg enthousiast vanwege de leerzame lessen 

met praktische tips en het uitwisselingen van ervaringen. Vanwege het verschil in afkomst en het 

verschil in acculturatieniveau hebben de vrouwen uiteenlopende verhalen gehoord en nieuwe ideeën 

opgedaan. Zes deelneemsters, te weten 32%, noemen de alternatieven voor het gebruik van straf en 

vier respondenten richten zich specifiek op fysieke straffen. De meeste deelneemsters,  te weten 70%,  

hadden nog geen praktische ervaringen met deze alternatieven en tijdens de bijeenkomsten kregen zij 

de mogelijkheid om dit op een interactieve wijze in de groep te oefenen. Onderstaande reflectie is van 

een Iranese vrouw en illustreert de wijze waarop zij nieuwe ideeën vormgeeft. 

 

“Ik leer heel veel over die opvoeding hier in NL en ook tijdens de lessen. Vroeger ik wist niet wat 

een beste moeder was en beste manier om kind op te voeden. Ik kan nu uit meer manieren kiezen 

en ook kijken welke manier het beste bij mijn dochter passen. Dat vind ik heel fijn. Ik denk dat ik 

ook al een andere moeder zal zijn voor mijn tweede kind. Ik heb nu toch meer kennis. Die zal ik 

meteen willen uitproberen.” 

(Iranese vrouw, middelbaar onderwijs,4 jaar in NL) 

 

Vijf deelneemsters vertellen tijdens de nameting over hun balans die zij ten aanzien van opvoeding tot 

op heden aan het vormen zijn. Onderstaande reflectie is van een Turkse vrouw en illustreert haar 

zoektocht naar de pedagogische balans tussen haar herinneringen uit het verleden, de tradities in het 

land van herkomst en de Nederlandse normen en waarden.  

 

“Ja mijn ouders hadden mij opvoeden, ik gebruik die dingen die ik zag en de goede dingen natuurlijk 

en sommige ervaringen ik zie van Nederlandse mensen en ik wil al die goede dingen combineren. Bij 

Nederlandse opvoeding, kinderen mogen fouten maken, is niet erg. Ik wil dat graag. Kinderen mogen 

zichzelf zijn en hoeven niet ouder of wijzer te zijn dan is. Mijn eigen opvoeding was wel streng hoor. 

Ik ben een beetje strengheid meegenomen maar niet teveel en ook niet onderdrukken van die 

kinderen is niet goed”  

  (Turkse afkomst, alleenstaande moeder, 6 jaar in NL) 

 

Acht deelneemsters noemen expliciet de ontwikkelingsfases van een kind en het Nederlandse 

schoolsysteem. Vooral de loopbaan na het basisonderwijs was voor de meeste deelneemsters niet 

duidelijk. Vier deelneemsters benadrukken het positieve effect van nieuwe opvoedingsideeën op hun 

zelfvertrouwen. Onderstaande reflectie van een Syrische vrouw geeft deze positieve uitwerking weer.  

 

“In Nederland werd ik wel in diepe gegooid. Maar ik leer elke dag, ook voor opvoeding, eerste 

wist ik het niet, maar hoe meer ik leer hoe beter het gaat. Ik ben blij met nieuwe ideeën.” 

 (Syrische afkomst, middelbaar onderwijs, 9 jaar in NL) 

 

Drie deelneemsters hebben al volwassen kinderen, maar geven aan de nieuwe ideeën graag in 

ontvangst te nemen met het oog op de (toekomstige) kleinkinderen. Twee van de (toekomstige) 
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grootmoeders zijn zich bewust van de strenge opvoeding die zij hun kinderen hebben gegeven. 

Onderstaand citaat is van een Chinese vrouw die de opvoeding van haar kinderen op een negatieve 

wijze evalueert. 

 

“Ja beter als kinderen zelf beslissen, maar als moeder is wel moeilijk. Ik in deze tijd veel nieuwe 

dingen leren over opvoeding. Vind het wel heel spannend. Ik weet nu ik moet kinderen straffen en 

belonen is heel belangrijk voor kinderen. Ik ga verhuizen naar Utrecht en meer zorgen voor kinderen 

van mijn dochters, dan kunnen zij in het ziekenhuis werken. Ja als ik vroeger wist wat ik nu wist… 

Soms ik denk ben geen lieve moeder geweest voor mijn kinderen. Maar toen was gewoon hé.., 

iedereen deed zo.” 

  (Chinese vrouw, basisonderwijs, 34 jaar in NL) 

 

Drie vrouwen laten zich negatiever uit over de interventie. Ze vinden het belangrijker om de 

Nederlandse taal te leren door middel van veel huiswerk en gedisciplineerde lessen. Opvoeding als 

thema vinden zij niet noodzakelijk. 

 

Discussie 

 

Op basis van de resultaten van de analyses kan worden geconcludeerd dat de 

opvoedingsinterventie binnen het alternatieve inburgeringtraject Themis een positieve uitwerking heeft 

op het bewustzijn, het kennisniveau en de opvoedingsvaardigheden van de deelneemsters. Uit de 

kwantitatieve resultaten is af te leiden dat de scores van de voormeting niet significant afwijken van de 

scores van de controlegroep. Na het volgen van de interventie zijn er in vergelijking met de nameting 

en de controlegroep significante verschillen gevonden op de schalen acculturatie, controle en 

opvoedingsbetrokkenheid. Na het volgen van de interventie hebben de deelneemsters hoger gescoord 

op de schaal „acculturatie‟. De houding van de deelneemsters ten opzichte van de Nederlandse 

maatschappij is positiever geworden; de deelneemsters blijken zich na de interventie meer te kunnen 

identificeren met de Nederlandse maatschappij. Dit is mogelijk te verklaren aan de hand van het 

theoretisch concept van Berry (1997), die beweert dat naast de attitude van migranten ook nieuwe 

ervaringen een grote factor is die invloed uitoefent op het acculturatieproces. De ervaringen en kennis 

ten aanzien van de Nederlandse opvoedingscultuur die de deelneemsters tijdens de interventie hebben 

opgedaan zouden een bijdrage kunnen leveren aan de toegenomen identificatie met de Nederlandse 

samenleving. Na de interventie is er tevens een significant effect voor de schaal controle gevonden. De 

deelneemsters leggen minder nadruk op controle en kinderen krijgen meer vrijheid en ruimte om 

fouten te maken. Dit effect is consistent met de bevindingen van het onderzoek van Kağitҫibaşi (1989) 

die de veranderingen bij moeders heeft onderzocht na het volgen van HIPPY (Home Intervention 

Programme for preschool Youngsters), een gezinsinterventie voor allochtone gezinnen. OPSTAP is de 

Nederlandse versie van HIPPY (Eldering, & Vedder, 1992). Moeders die hebben deelgenomen aan 

HIPPY, benadrukten na afloop van de opvoedingsondersteunende interventie minder de 
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gehoorzaamheid en meer de autonomie van het kind. In het onderzoek van Eldering en Vedder (1992) 

wordt deze verschuiving verklaard vanwege het positieve beeld dat de interventie richt op de 

autonomie van het kind. Een mogelijke verklaring voor het significante effect op de schaal controle is 

dat de deelneemsters van Themis positieve geluiden hebben gehoord over de autonomie van het kind 

en op basis daarvan hun oordeel over gehoorzaamheid hebben aangepast. Tevens kan deze bevinding 

gerelateerd worden aan de resultaten van verschillende onderzoeken (Eldering, 2006; Pels & Nijsten, 

2004) waarin spontane ontwikkelingen worden aangetoond dat allochtone ouders tegenwoordig meer 

overleggen met hun kinderen en hun kinderen meer vrijheid gunnen.  

De laatste schaal waarbij er een significante verandering heeft plaatsgevonden is 

opvoedingsbetrokkenheid. Na het volgen van de interventie scoren de deelneemsters hoger op de 

schaal opvoedingsbetrokkenheid waaruit blijkt dat de deelneemsters open staan voor adviezen en meer 

behoefte hebben aan informatie en ondersteuning. Deze bevinding kan gerelateerd worden aan het 

onderzoek van Pels en Nijsten (2004) waaruit blijkt dat de opvoedingsbetrokkenheid van ouders na 

hun migratie kan toenemen vanwege de zoektocht naar de een nieuwe pedagogische balans waarbij er 

twijfels, vragen en onzekerheden kunnen ontstaan. Een mogelijke verklaring voor de toenemende 

behoefte aan ondersteuning zou kunnen zijn dat de deelneemsters meer informatie willen over het 

actief uitvoeren van Nederlandse opvoedingstradities of over het vormgeven van de nieuwe 

opvoedingsideeën die ze hebben opgedaan tijdens de Themisbijeenkomsten.  

Het is opvallend dat er ondanks de kleine steekproef en een redelijk korte interventie periode 

toch significante resultaten zijn gevonden. Aangezien er geen sprake is van randomisatie en van een 

pre-experimenteel design is er een slechte vergelijkingsbasis om door middel van kwantitatief 

onderzoek verantwoord een uitspraak te doen over het effect van de interventie. Echter, aangezien de 

controlegroep niet significante verschilt van de voormeting van Themis, maar in vergelijking met de 

voormeting op dezelfde schalen significante effecten aantoont als de nameting van Themis, heeft het 

gebruik van deze referentiegroep geleid tot een versterking van de kwantitatieve resultaten. 

De kwalitatieve analyse schept tevens een positief beeld over het effect op de mate van 

opvoedingsbewustzijn van de deelneemsters. Uit de kwalitatieve resultaten is af te leiden dat de 

deelneemsters na de interventie meer kennis hebben over de Nederlandse opvoedingsnormen- en 

waarden. Het kind centraler is komen te staan; de deelneemsters zijn zich meer bewust geworden van 

de diversiteit van het kind, de ontwikkeling en het proces naar volwassenheid, hun multidisciplinaire 

taak als opvoeder en het belang van een open relatie met wederzijds begrip. In contact met de andere 

deelneemsters is er veel informatie uitgewisseld en hebben de deelneemsters nieuwe kennis opgedaan. 

Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten in verwachtingen en het aanpassen of versterken van 

opvoedingsvaardigheden. Het subsysteem parental ethnotheories, zoals onderscheiden door Super en 

Harkness (1986) gaat na migratie verschillende veranderingen door. Dit proces wordt door de 

meerderheid van de deelneemsters beaamd vanwege het besef dat de toekomst van hun kinderen in 

Nederland ligt en dus hun eigen tradities in combinaties met hun eigen opvoeding niet kunnen 

projecteren op hun kinderen. De waarden, opvoedingsdoelen en culturele denkbeelden worden volgens 
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de deelneemsters in bepaalde mate aangepast aan de Nederlandse tradities. De meerderheid van de 

deelneemsters geeft tijdens de interviews van de nameting aan het moeilijk te vinden om hun oude 

opvoedingsstijlen te vervangen door nieuwe ideeën. Vaak hebben de deelneemsters geen jonge 

kinderen meer en is het niet gemakkelijk om een nieuwe vorm van opvoeding binnen een 

gezinssituatie toe te passen. Gezien de diepe verankering van culturele normen en waarden in de 

opvoedingshandelingen van de oudkomers, moeten niet te hoge verwachtingen gesteld worden maar 

gekeken worden naar kleine veranderingen. 

 Geconcludeerd kan worden dat de interventie een positieve uitwerking heeft op het 

kennisniveau en de opvoedingscompetenties, zoals door de deelneemsters gepercipieerd. Over het 

algemeen kan er gesteld worden dat de vrouwen zich specifieker zijn gaan richten op het welzijn en de 

belangen van het kind. Ze zijn zich bewust geworden dat kinderen behoefte hebben aan een 

kindvriendelijke omgeving waarin er onderhandeld mag worden en kinderen de ruimte krijgen om 

zichzelf naar eigen wil te ontwikkelen. Voor de interventie lag de nadruk bij veel vrouwen op de 

voorbereiding tot volwassenheid van het kind. Veel vrouwen streven ernaar om kinderen zo snel 

mogelijk volwassen te maken zodat hun taak voldaan is. Na de interventie verplaatste deze aandacht 

zich naar het proces naar volwassenheid. De deelneemsters hebben meer oog voor de verschillende 

mijlpalen die kinderen tijdens de groei doormaken. De meerderheid van de deelneemsters is zich 

tevens bewust van de mentale invloed; de deelneemsters beseffen dat kinderen afhankelijk zijn van 

hun adviezen, maar dat kinderen ook een eigen inbreng moeten hebben. Volgens Pels (2000) houden 

traditionele laag opgeleide ouders minder rekening met de specifieke eigenschappen van het 

individuele kind (positiegerichte communicatie). Hoger opgeleide ouders zijn zich vaker bewust van 

de individuele persoonlijkheid van het kind en geven hun kind meer ruimte voor een eigen ontplooiing 

(persoonsgerichte communicatie). In het licht van dit gegeven zou je de resultaten kunnen zien als een 

verschuiving van positiegerichte naar persoonsgerichte communicatie. Een kleine minderheid beseft 

tevens de invloed van vrienden en de omgeving. Het belang van school werd voor de interventie 

geassocieerd met een goede toekomst, kennis en het leren van de Nederlandse taal. Na de interventie 

beseffen een aantal deelneemsters de noodzaak van een goede leerkracht, medeleerlingen en een 

stimulerende studieomgeving. Naast het einddoel van een opleiding hebben de deelneemsters tevens 

oog gekregen voor de middelen die worden ingezet op dit te bereiken.  

Voor een groot deel van de deelneemsters was de interventie het eerste moment dat zij op 

praktische wijze met Nederlandse opvoedingsnormen en waarden in aanmerking komen. Een aantal 

van deze vrouwen vonden de deelinterventie niet relevant, waarschijnlijk vanwege de spiegel die zij 

tijdens de bijeenkomsten voor zich krijgen. Opvoeding ligt voor veel vrouwen erg gevoelig; ze hebben 

naast de kinderen de taak voor het huishouden en dit samen heeft voor veel vrouwen een grote 

betekenis. Kritiek of andere vormen van opvoeding kunnen als een gevaar worden beschouwd 

vanwege de directe aanslag op hun levenstaak.  

Het taalniveau van de deelneemsters is in een aantal gevallen opmerkelijk laag. Tijdens de 

voormeting wist de helft van de ondervraagde deelneemsters geen antwoord op de vraag of zij invloed 
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hebben op de ontwikkeling van hun kind. Na de interventie beseffen de meerderheid van de vrouwen 

dat kinderen een eigen karakter hebben en dat kinderen een ontwikkeling doormaken. Tevens is het 

voor de deelneemsters duidelijk dat een kind ontwikkelingsfases kent en dat elke ontwikkelingsfase 

gekenmerkt wordt door bepaald gedrag. Naast de concrete leereffecten omtrent de ontwikkelingsfases 

van een kind en het Nederlandse schoolsysteem hebben zij ook kennis genomen van Nederlandse 

opvoedingsnormen en waarden zoals de autoritatieve opvoedingsstijl, het positief benaderen van een 

kind, de fantasie van het kind en de Nederlandse structuur. Op individueel niveau kan er gesteld 

worden dat de interventie op elke deelneemster een positief effect heeft gehad; er mag dus tevens 

gesproken worden over een groepseffect. De meest geïsoleerde en laagopgeleide vrouwen zijn zich 

bewust geworden als hun rol als opvoeder en zullen in de toekomst het proces naar een balans tussen 

oude en nieuwe waarden gaan doorlopen. Er zijn ook een aantal deelneemsters die dit proces als eerder 

gestart zijn, maar tijdens de interventie ideeën hebben opgedaan om dit veranderingsproces te 

versnellen.  

Een aantal getrouwde deelneemsters laten zich negatief uit over de rol van hun partner tijdens 

het opvoeden. De man heeft een passieve rol of neemt juist een dominerende rol aan. Na de interventie 

blijken er geen veranderingen te zijn ten opzichte van de rol van de man. Interessant voor vervolg 

onderzoek zou zijn om de gezinssituatie in beeld te nemen tijdens en na de opvoedingsinterventie. In 

hoeverre biedt een man weerstand tegen nieuwe ideeën en hoe kan een man actief betrokken worden 

tijdens dit langdurige veranderingsproces. 

De deelneemsters hebben de interventie positief ervaren hetgeen blijkt uit de enthousiaste 

reacties tijdens de nameting. Geconcludeerd kan worden dat de toegepaste interventie van Themis 

goed aansluit bij de culturele eigenheid van de vrouwen en dat op een adequate manier is ingespeeld 

hun behoeften en wensen. Een aantal deelneemsters koppelen de inhoud van de bijeenkomsten aan een 

toename van het zelfvertrouwen. Deze bevinding kan gerelateerd worden aan de bevindingen van 

McCord (1990) die aantoont dat de competentie van de moeder mede wordt bepaald door haar 

rolopvatting, opvoedingsstijl en haar zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen van de moeder is mede 

afhankelijk van de kennis van de wereld om haar heen. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat 

de toegenomen kennis een positief effect heeft op het zelfvertrouwen en dit een versterkend effect kan 

hebben op het competentieniveau van de deelneemsters.  

Het is niet waarschijnlijk dat er andere factoren dan de interventie zijn die het verschil tussen 

de voor- en de nameting kunnen verklaren. Bij het verrichte onderzoek zijn echter wel een aantal 

kritische kanttekeningen te plaatsen. Aangezien niet alle deelneemsters bereid waren om mee te 

werken aan dit onderzoek zijn de uitkomsten gebaseerd op een relatief kleine onderzoeksgroep. Een 

algemene beperking van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek is dat mensen de neiging hebben 

om sociaalwenselijke antwoorden te geven, wanneer zij expliciet ergens om worden gevraagd. 

Daarnaast was de auteur betrokken bij de interventie wat tevens kan leiden tot sociaalwenselijke 

antwoorden. Een andere beperking is het gebruik van hetzelfde meetinstrument tijdens de voor- en de 

nameting, wat leidt tot een zwakke positionering van de resultaten.  Het vermogen tot zelfreflectie is 
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tevens een beperking. Vanwege het lage opleidingsniveau, zullen de deelneemsters weinig 

zelfreflectieve vaardigheden bezitten en zullen zich er minder van bewust zijn een verandering in hun 

opvoedingspraktijk te hebben teweeggebracht. Daarnaast zullen bepaalde antwoorden vanwege het 

slechte taalgebruik niet volledig tot zijn recht zijn gekomen en tevens van invloed zijn op de 

betrouwbaarheid van het onderzoek. De specifieke gelokaliseerde, doelgroep met een aantal 

kenmerken dat hoogstwaarschijnlijk niet representaties is voor alle „oudkomers‟ in Nederland, zorgt 

voor een beperkte generalisatie.  

Het investeren in een opvoedingsmodule binnen een inburgeringtraject is echter zeker de 

moeite waard voor zowel de deelneemsters als voor hun kinderen die minder geconfronteerd zullen 

worden met culturele discontinuïteit en de ouderen van de toekomst zijn. Zoals eerder besproken is de 

positieve uitwerking van de opvoedingsinterventie voor veel deelneemsters een start van een langdurig 

proces naar de zoektocht van een balans tussen eigen tradities en Nederlandse opvoedingsnormen en 

waarden. Het bewustzijn moet in de toekomst worden vergroot en omgezet worden tot de 

opvoedingshandelingen die binnen het gezin passen. Vervolg onderzoek zal moeten uitwijzen of 

nieuwe opvoedingsvormen binnen een gezin staande blijven en hoe een gezin daar op reageert. Het is 

tevens interessant om vervolg onderzoek te richten op de eventuele begeleiding van dit langdurige 

proces. Wellicht dat een vorm van opvoedingsondersteuning een positieve bijdrage kan leveren aan 

het structureel implementeren van deze veranderingen. 

 

Aanbevelingen 

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek naar de invloed van een deelinterventie binnen 

een alternatief inburgeringtraject, zijn de volgende aanbevelingen tot stand gekomen: 

 Gezien de positieve resultaten van het onderzoek is het wenselijk om een  

opvoedingsinterventie binnen een inburgeringstraject te integreren.  

 Opvoedingsondersteuning binnen een inburgeringtraject aanbieden in heterogenen groepen 

met diverse achtergronden en culturele tradities heeft een verijkend effect op de 

migrantenvrouwen. Ze maken in hecht groepsverband kennis met andere uiteenlopende 

tradities. 

 Opvoedingsondersteuning zou idealiter langer aangeboden moeten worden vanwege de het 

langdurige proces naar de balans tussen oude tradities en de nieuwe eisen die aan hen worden 

gesteld.  

 Omdat de doelgroep van Themis, ondanks de overeenkomsten, toch erg heterogeen blijkt te 

zijn in gezinssituatie en acculturatieniveau is het effectiever om meer individueel vraaggericht 

of in niveaugroepen te werken met als doel meer aansluiting te vinden bij de specifieke 

behoeften en problemen van de deelneemsters.  
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 In de toekomst is het aan te bevelen om meer evaluatieonderzoek te doen naar de effecten van 

opvoedingsondersteuning gericht op allochtone vrouwen. Er is tot op heden te weinig 

onderzoeksmateriaal op gerichte wetenschappelijke vergelijkingen te maken.  
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Bijlage 1 Interview 

 

Persoonlijke gegevens  

 

1. Waar bent u geboren?  ……………………………………………………………………… 

2. Wanneer bent u naar Nederland gekomen? (jaartal)  ………………………………………. 

3. Welke nationaliteit heeft u?  ………………………………………………………………... 

4. Leeftijd: (geboortejaar)  …………………………………………………………………….. 

5. Wat voor opleiding heeft u (in Nederland)?  

(alleen de hoogste opleiding invullen + aantal jaren of afgemaakt) 

Cursussen o.a. Nederlandse taal  

Basisonderwijs + aantal jaar  

LBO/ VMBO-b of gemengd  

ROC  

MAVO/ VMBO-t  

MBO  

HAVO  

HBO  

VWO  

Universiteit  

Anders, namelijk:  

 

6.  Heeft u een opleiding in xxx (land van herkomst)? 

0   Ja 

0   Nee 

7.  Welke opleiding?  ......................................................................................................................... 

8.  Wat is uw beroep?  ………………………………………………………………………… 

9.  Beheersing Nederlandse taal: (invullen door enquêteur)  

Voldoende voor interview  1 2 3 4 5   Onvoldoende voor interview 

10.  Wat is uw relatie met opvoeding? (Moeder, grootmoeder, tante?) ………………………  

11. Hoeveel kinderen zijn er in het gezin? En indien relevant qua leeftijd, welke opleiding   doen    

ze op dit moment of hebben ze gedaan? En welk beroep hebben deze kinderen? 

 

 

 

 

 

Naam Meisje/jongen Leeftijd Opleiding Beroep 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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Opvoeding in het algemeen 

 

Taak opvoeder algemeen 

1. Wat vindt u uw belangrijkste taak als opvoeder, meer in het algemeen? 

Uitkomst opvoeding 

2. Wanneer vindt u dat de opvoeding is geslaagd? 

Met andere woorden, wat hoopt u dat de uitkomst is van uw opvoeding? 

Ervaren opvoedingscompetenties 

3. .Wat vindt u de moeilijkste kant van het opvoeden en waarom? (wat gaat niet goed?) 

4.  Wat vindt u de makkelijkste kant van het opvoeden en waarom? (wat gaat wél goed?) 

Waar vindt u dat u goed in bent als het om opvoeden gaat, bijv. in vergelijking met hoe anderen 

dat doen? 

Type relatie en belang relatie opvoeder kind 

5. Wat voor relatie moet je als goede opvoeder hebben met je kind? 

6. Hoe vindt u dat de communicatie moet zijn tussen ouders en kinderen? 

Bijv. hoe moeten kinderen hun ouders aanspreken?  

En hoe moeten ouders hun kinderen aanspreken? 

7. Vindt u dat het contact tussen u en uw kind anders is dan bij andere ouders of op school?  

(verschil met Nederlandse opvoeders) 

Positieve opvoedingstechnieken 

8. Vertelt u uw kind wel eens dat u van hem/haar houdt of trots op hem/haar bent? 

9. Geeft u uw kind wel eens een complimentje? Zo ja, wanneer en waarom? 

10. Waar mag uw kind zelf over beslissen? 

Of: sommige mensen vinden dat kinderen veel zelf moeten beslissen, anderen vinden dat dat niet 

goed is. Wat vindt u hiervan? 

Controleren en sturen 

11. Wat werkt volgens u het beste als u uw kind wilt controleren of sturen en waarom?  

(eerst als open vraag) 

12. Als u moet kiezen, welke van de volgende mogelijkheden werken volgens u het beste als je het 

gedrag van een kind wilt beïnvloeden? 

(eerst alle opties noemen, dan laten reflecteren op het belang van elke optie) 

- straffen 

- belonen 

- een goede onderlinge band waardoor kinderen „vanzelf‟ doen wat u goed vindt 

13. Stel dat u kind iets gedaan heeft waardoor het straf verdient. Wat werkt dan het beste? 

 

 

Perceptie belang rol als opvoeder 
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14. Denkt u dat u als opvoeder grote invloed heeft op de ontwikkeling van u kind? 

Bijv. op de manier waarop uw kind nu praat, wat uw kind weet of hoe sociaal vaardig of hoe 

beleefd uw kind is?  

Waar heb je als opvoeder meer invloed op en waar minder? (verschil met Nederlandse opvoeders, 

leden van eigen etnische groep) 

Perceptie beïnvloeding ontwikkeling 

15. Hoe kun je volgens u de ontwikkeling van je kind het beste beïnvloeden? 

(eerst als open vraag stellen) 

Wat werkt volgens u beter: 

- kinderen direct iets leren (uitleggen) of kinderen zelf laten kijken en meedoen? 

- kinderen jong verantwoordelijkheid geven of ze lang de mogelijkheid geven om te spelen 

- kinderen beschermen of ze in contact brengen met veel verschillende mensen (ondermeer 

vriendjes/vriendinnetjes) 

- kinderen raad geven of kinderen dingen zelf laten uitzoeken 

16. Probeert u de ontwikkeling van uw kind anders te sturen dan dit bijvoorbeeld op school gebeurt of 

zoals dit bij anderen gebeurt? (verschil met Nederlandse opvoeders) 

Vrije tijd 

17. Hoeveel tijd brengt u met uw kind door? (eerst open, dan eventueel voorbeelden) 

18. Brengt u wel eens een bezoek aan een voorziening speciaal gericht op uw kind?  

(eerst als open vraag stellen, dan eventueel voorbeelden aandragen; portclub, bibliotheek, 

bioscoop etc.) 

Is uw opvoeding veranderd 

19. Bent u anders gaan denken over uw rol als opvoeder in de loop van de jaren? 

(bijvoorbeeld in vergelijking met hoe dat met een eerste kind ging) 

Verschil met opvoeding eigen ouders 

20. Vindt u dat u nu een andere opvoeder bent dan uw ouders voor u waren? Zo ja, in welk opzicht 

verschilt uw opvoeding van de opvoeding van uw ouders? 

 

Steun opvoeder bij school 

 

Wat houdt steun voor school in 

1. Wat kunnen ouders doen om kinderen te helpen bij school?  

  (eerst als openvraag stellen, daarna doorgaan met de onderstaande uitwerking van de vraag) 

Vindt u het uw taak om: 

2. te zorgen dat een kind naar school kan door bijvoorbeeld op tijd wekken, kleding klaarleggen, 

eten klaarleggen? 

- te controleren & monitoren (huiwerk controleren, in de gaten houden van cijfers) 

- te helpen bij het huiswerk zoals: 
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- overhoren lesstof 

- voordoen van bijv. rekenopgaven 

- uitleggen lesstof 

- aanleren hoe je moet studeren 

- anders 

- uw kind stimuleren om het goed te doen (bijv. zeggen hoe belangrijk school is voor later of 

zelfvertrouwen stimuleren) 

3. Wie ondersteunt uw kind nog meer met school in het gezin? 

4. En buiten het gezin? 

5. Hoe verdelen jullie dan de taken? 

-  ieder heeft een andere taak, nl… 

-  of: hangt van de omstandigheden af, nl… 

Is steun wederzijds? 

6. Verwacht u uw kind u of andere gezinsleden ook ondersteunt bij: 

Taken die te maken hebben met school of leren (bijv. bij een cursus die de ouder doet)? Zo ja, 

welke? In het algemeen, bijv. huishoudelijke taken, zo ja, welke? 

Veranderingen opvatting steun 

7. Bent u de loop van tijd anders gaan denken over wat je moet doen als ouders om je kind te 

helpen succesvol te zijn op school? (indien van toepassing) 

8. Was dit anders bij oudere kinderen? En zo ja, hoe? 

Verschil met steun eigen ouders 

9. Vindt u dat uw kind op dezelfde manier of anders ondersteunt als uw ouders u vroeger 

ondersteunden? Indien van toepassing: wat is het verschil? 

Belang school 

10. Wat voor u het belang van school? 

 

Invloed Themis 

 

Voormeting 

1. Is u dagelijks leven veranderd sinds de bijeenkomsten van Themis? 

2. Wat verwacht u van het thema opvoeding binnen Themis? 

Nameting 

3. Hoe kijkt u naar momenteel terug op de Themis bijeenkomsten en activiteiten? 

4. Hoe heeft u het thema opvoeding binnen Themis ervaren, heeft het invloed gehad op uw 

dagelijks leven? 
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Bijlage 2 Vragenlijst
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