
Raad en daad bij 
het opvoeden

‘Ook de bekende ouder ploetert voort

en moet soms met kunst- en vlieg-

werk alle ballen in de lucht zien te houden’,

aldus Geleijnse, Veldhuis en Werkhoven

(2005) die Bekende Nederlanders inter-

viewden over opvoeden en ouderschap.

In het algemeen zijn ouders tevreden over

de opvoeding. Maar alle ouders hebben wel

eens vragen, en een op de tien ouders

vindt opvoeden zwaar. Dan zijn ze gebaat bij advies of

hulp. Deze factsheet gaat over ouders en hun behoefte

aan ondersteuning bij de opvoeding.

Dit is een bondig en feitelijk overzicht van de vragen die

ouders hebben, de soort hulp die ze wensen en de

ondersteuning die ze krijgen. Ook komt ter sprake wat

er bekend is uit onderzoek en hoe opvoedingsondersteu-

ning geregeld is in Nederland.

De informatie is bedoeld voor beleidsmakers en

beroepskrachten die werken met of voor gezinnen,

ouders, kinderen en jongeren.

NIZW Jeugd

Mei 2006

Victor Reinier (41), acteur en vader van

Jesse (12) en Janna (8):

‘Het hebben van een kind

is onbeschrijfelijk, maar

vooral onvoorwaarde-

lijk. Je hebt altijd en

voor honderd procent

verantwoordelijkheid. Je

kunt het niet even af

laten weten. Alles doe je

voor de eerste keer en dat

is doodeng.’

Hadassah de Boer (33), presentatrice enmoeder van Willem (2):
‘Je kunt je wel altijd zorgen maken of jehet goed doet. Maar je moet wel heel ergje best doen wil je kind niet opgroeien!’

Anita Witzier (43), presentatrice en

moeder van Bram (12) en Julia (7):

‘Vroeger werden jonge moeders volgens

mij veel meer gecorrigeerd en geholpen

door hun eigen moeders. Nu is het een

taboe om hulp te vragen. Je zou denken,

waarom ga je niet gewoon naar een

opvoedcursus ofzo? Maar dan denkt

iedereen weer: kijk die kan het niet!’

Antonie Kamerling (38), acteur en

vader van Merlijn (6) en Vlinder (0):

‘Ik vind dat je door de maatschappij

wel heel erg in de steek wordt

gelaten, alsof je ’t allemaal maar

moet weten. Het gaat niet vanzelf.’
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Wat is opvoedingsondersteuning?

Onder opvoedingsondersteuning wordt verstaan: alle activiteiten die gericht zijn op ouders en

andere (beroeps)opvoeders met het doel hun pedagogisch handelen te verbeteren. Kort gezegd:

opvoeders helpen opvoeden. Opvoedingsondersteuning is een relatief jong professioneel werk-

terrein; voor 1990 was het woord zelfs nauwelijks bekend. In de jaren negentig is opvoedings-

ondersteuning geweldig gegroeid, en beroepskrachten, beleidsmakers en wetenschappers hebben het

werk verder ontwikkeld. Opvoedingsondersteuning kan breed opgevat worden: het omvat alles en

iedereen die bijdraagt aan de opvoeding van kinderen. Maar meestal komt opvoedingsondersteu-

ning neer op ouders ondersteunen bij het opvoeden.

• De functies van opvoedingsondersteuning zijn signaleren, informeren, adviseren, sociale en prak-

tische steun bieden, toeleiden naar zorg, en zorg coördineren.

• Aanbieders van opvoedingsondersteuning zijn uiteenlopende instanties: de thuiszorg, het consul-

tatiebureau, de GGD, bureau jeugdzorg, een opvoedsteunpunt, -bureau of -winkel, scholen,

maatschappelijk werk, welzijnswerk of migrantenorganisaties.

• Opvoedingsondersteuning bestaat in verschillende vormen: inloopochtenden, themabijeenkom-

sten, ouderavonden, pedagogisch spreekuur, oudercursus, training of programma, zelfhulp-

groepen. Ouders ontvangen informatie, advies, praktische of emotionele steun. In sommige

Brabantse gemeenten krijgen kersverse ouders een Geboortekoffertje bij de geboorteaangifte. Het

Groeiboekje delen alle consultatiebureaus uit aan ouders.

Taak van gemeenten

Opvoedingsondersteuning krijgt steeds meer aandacht van beleidsmakers in het kader van lokaal

jeugdbeleid. Opvoedingsondersteuning wordt ingezet als preventie van psychosociale en

gedragsproblemen, schooluitval en jeugdcriminaliteit. Ouders zijn de eerstverantwoordelijken voor

de opvoeding, maar ze hebben recht op een ondersteunend aanbod van instellingen, maatregelen en

diensten. Dit recht is ook in de Kinderrechten vastgelegd (artikel 18).

Sinds de Wet op de jeugdzorg van kracht is zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het lokale

aanbod van opvoedingsondersteuning (ministerie van VWS 2004). Dat aanbod voorziet in vijf

functies:

1. Informatie en voorlichting: zowel aan ouders als aan kinderen en jongeren, over opgroeien en

opvoeden in het algemeen maar ook specifieke vragen. Bijvoorbeeld via de bibliotheek, scholen,

opvoedwinkels of pedagogische spreekuren.

2. Signalering: beroepskrachten die werken met jeugd of ouders dienen alert te zijn op signalen van

(dreigende) problemen, en deze signalen adequaat door te geven aan een relevante instantie zoals

bureau jeugdzorg of het advies- en meldpunt kindermishandeling.

3. Toeleiding naar zorg: voor hulpvragende jongeren of ouders en voor beroepskrachten is het

duidelijk waar ze met bepaalde vragen, problemen of signalen terechtkunnen voor hulp.

Bijvoorbeeld via een Buurtnetwerk 0-12, een jeugdzorgteam op school of een sociale kaart voor

beroepskrachten.

4. Licht pedagogische hulp: kinderen, jongeren en ouders kunnen voor advies of kortdurende hulp-

verlening in hun eigen gemeente terecht. Bijvoorbeeld via de (jeugd)gezondheidszorg, school,

pedagogische spreekuren, coachingsprojecten of (school)maatschappelijk werk. Kinderen of

gezinnen die meer zorg nodig hebben worden verwezen naar bureau jeugdzorg.



3

5. Coördinatie van zorg: heeft een gezin vanwege meerdere problemen te maken met meerdere

instanties en hulpverleners dan zorgt de gemeente ervoor dat al die hulp afgestemd is en samen-

hangt. Bijvoorbeeld via een centraal coördinatiepunt, een zorgcoördinator, een gezinscoach of via

bureau jeugdzorg.

Gezinnen in Nederland 

Een op de drie Nederlandse huishoudens is een gezin. Dat zijn ruim 4,5 miljoen gezinnen. De

meeste gezinnen (80%) hebben twee ouders die met elkaar getrouwd zijn. Ongeveer een op de

tien gezinnen is een eenoudergezin (zie tabel 1)
1

. Een op de vijf gezinnen is van niet-Nederlandse

afkomst. Dat zijn bijna 1 miljoen ‘allochtone’ gezinnen. De helft is van Surinaamse, Marokkaanse,

Turkse of Antilliaanse origine. De rest is uit de hele wereld afkomstig (zie figuur 2).

Tabel 1 Gezinnen in Nederland naar gezinssamenstelling  

totaal 

waarvan

Nederlands

allochtoon

totaal aantal gezinnen

4.618.271

3.706.529(80%)

911.742(20%)

waarvan getrouwd 

met kinderen

3.677.064

3.021.926

655.138

waarvan samen-

wonend met kinderen

497.083

392.125

104.958

waarvan eenouder-

gezin (% van totaal)

444.124(10%)

292.478 (8%)

151.646(17%)

Bewerking: Jannephine Snijders. Bron: CBS, laatst gewijzigd september 2005

Eenoudergezinnen

Sinds 2000 is het aantal eenoudergezinnen met

60.000 gegroeid tot inmiddels ruim 444.000

gezinnen. De meeste eenoudergezinnen ontstaan

door echtscheiding. Twee derde van die

eenoudergezinnen heeft een Nederlandse ouder;

één derde van de alleenstaande ouders heeft een

andere herkomst, vooral Surinaams.

Van de gezinnen met een Nederlandse, Turkse

of Marokkaanse herkomst bestaat ongeveer

10% uit eenoudergezinnen. Van de gezinnen

van Surinaamse of Antilliaanse

origine is dat één derde tot bijna de

helft (zie figuur 1).

Figuur 1: Totaal aantal allochtone eenoudergezinnen 

overig

turks

surinaams

antilliaans
marokkaans

1 Het CBS registreert veelsoortige gegevens die vaak over uiteenlopende tabellen verspreid zijn weergegeven. Voor deze factsheet zijn die

verschillende tabellen bewerkt en gecombineerd tot een tabel. Deze tabellen zijn dus niet rechtstreeks terug te vinden bij het CBS of het 

digitale Statline.
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Allochtone gezinnen 

In gezinnen met een Turkse (82%) en Marokkaanse

achtergrond (87%) zijn beide ouders meestal niet in

Nederland geboren. Bij gezinnen met een

Surinaamse of Antilliaanse herkomst is er vaker

sprake van gemengde ouderparen: bij 40 respectie-

velijk 60% is een van de ouders Nederlands.

Van de ouders met een Turkse, Marokkaanse en

Antilliaanse oorsprong is drie kwart pas als volwas-

sene naar Nederland gekomen; van de ouders met

een Surinaamse achtergrond ruim de helft. Slechts

weinig ouders van Turkse en Marokkaanse

afkomst spreken Nederlands met hun

kinderen (10 respectievelijk 20%). Ruim

de helft tot drie kwart van de ouders van

Turkse of Marokkaanse herkomst (57

respectievelijk 74%) heeft geen diploma

voortgezet onderwijs.

Figuur 2: Totaal aantal allochtone gezinnen

Kinderen in Nederland 

Er leven 3.987.957 kinderen tussen 0 en 20 jaar in Nederland. Zij maken bijna een kwart van de

Nederlandse bevolking uit. Een op de vijf kinderen heeft een niet-Nederlandse achtergrond 

(zie tabel 2). Op het totaal aantal kinderen tussen 0 en 20 jaar gaat het om kleine aantallen kinderen

van diverse herkomst. Landelijk gezien vormen kinderen van Marokkaanse origine bijvoorbeeld

maar 3% van de jeugd, terwijl dat percentage in de grote steden aanzienlijk hoger ligt.

Van die ‘allochtone’ kinderen heeft bijna de helft ouders van Marokkaanse, Surinaamse, Turkse of

Antilliaanse herkomst (figuur 3). Kinderen zelf voelen zich vaak meer Nederlands dan ‘allochtoon’.

Tabel 2 Kinderen in Nederland uitgesplitst naar leeftijd 

aantal kinderen

totaal

waarvan

Nederlands

allochtoon 

0 - 5 jaar

1. 010.626

776.821

233.805

5 - 10 jaar

987.916 

768.914

219.002 

10 - 15 jaar

1.010.032 

789.108

220.924 

15 - 20 jaar

979.383

759.184

220.199

totaal 0 - 20 jaar

3.987.957

3.094.027(78%)

893.930(22%)

Bewerking: Jannephine Snijders. Bron: CBS, peildatum 1 januari 2005

overig
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antilliaans
marokkaans



Figuur 3: Allochtone kinderen uitgesplitst naar herkomst en leeftijd 
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Bewerking: Jannephine Snijders. Bron: CBS, peildatum 1 januari 2005

Van alle kinderen tot 15 jaar groeit 12% in een eenoudergezin op. Dat is ongeveer een op de acht

kinderen in Nederland, in totaal zo’n 360.000 kinderen. Van kinderen met een Antilliaanse en

Surinaamse afkomst leeft bijna de helft al vanaf hun geboorte met één ouder. Bij Nederlandse

kinderen geldt dit voor 9%.

Ouders over opvoeden

De meeste ouders zijn tevreden over de opvoeding die zij hun kinderen geven. Ze vinden zich-

zelf warm en kindgericht, leggen de regels uit en stimuleren de zelfstandigheid van hun

kinderen. Ongeveer een op de tien ouders vindt opvoeden vermoeiend en een zware verantwoorde-

lijkheid.

Niet alle ouders zijn even tevreden over de opvoeding. Er zijn verschillen in de mate van tevreden-

heid:

• Gezinnen met hoogopgeleide moeders zijn meer tevreden over de opvoeding dan gezinnen met

laagopgeleide moeders.

• Ouders van meisjes zijn meer tevreden over de opvoeding dan ouders van jongens.

• Ouders met minder kinderen zijn meer tevreden over de opvoeding dan ouders van grote

gezinnen.

• Ouders die modaal verdienen zijn meer tevreden over de opvoeding dan ouders met een inkomen

onder de armoedegrens.

• Ouders die er alleen voor staan vinden de opvoeding vermoeiender en zwaarder dan gezinnen

met twee ouders.

• Niet-westerse ouders vinden de opvoeding vaak zwaarder dan westerse ouders.
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Beleving
Hoe ouders de opvoeding beleven hoeft niet overeen te komen met het oordeel dat andere mensen

over die opvoeding hebben. Het is goed om daarbij stil te staan. Ouders kunnen zich geen zorgen

maken, terwijl beroepskrachten menen dat er opvoedproblemen zijn. Dat kan aan een te positieve

kijk van de ouders liggen, maar beroepskrachten kunnen ook te veel uitgaan van bijvoorbeeld 

risicofactoren.

Andersom kan ook: ouders maken zich zorgen, terwijl daar volgens professionals geen reden toe is.

Daarom is het belangrijk dat de behoefte van ouders aan hulp serieus genomen wordt, zodat ouders

zich gesteund voelen. Dat heeft een positief effect op hun opvoedingsgedrag.

Een positieve kijk op de opvoeding hangt samen met positief opvoedgedrag van ouders. Ouders die

tevreden zijn over de opvoeding maken zich minder vaak zorgen over hun kinderen en vinden de

opvoeding minder zwaar dan ouders die ontevreden zijn. Positief ingestelde ouders voeden hun

kinderen minder autoritair op, knuffelen vaker en straffen vooral door hun kind vermanend toe te

spreken. Negatief ingestelde ouders zijn eerder geneigd hun kind te straffen met een tik, apart te

zetten of hun kind iets te onthouden.

Informatie over opvoeding

Een op de vijf ouders zegt minstens één keer per maand internet, een tijdschrift, brochure, of

televisieprogramma over opvoeden te raadplegen. Veel minder ouders gaan naar een thema-

avond of oudercursus: 15% heeft dit wel eens gedaan.

Ook via websites krijgen ouders steeds meer informatie over en hulp bij het opvoeden.

Oudervereniging Ouders & COO stelde aan zeven opvoedsites een vraag. Conclusie: ‘Ouders hoeven

niet om opvoedadvies verlegen te zitten: op internet zijn veel deskundigen te vinden. Ze reageren

meestal snel en geven serieuze, uitgebreide en respectvolle antwoorden.’ Het advies is bovendien

meestal gratis.

Ouders verschillen in de mate waarin ze informatie over opvoeden opzoeken:

• Ouders van jonge kinderen zoeken actiever dan ouders van oudere kinderen.

• Gezinnen met een hoogopgeleide moeder zoeken vaker dan die met een laagopgeleide moeder.

• Ouders met meer kinderen gaan eerder naar een opvoedcursus dan ouders met weinig kinderen.

• Hoogopgeleide ouders gaan eerder naar een opvoedcursus dan laagopgeleide ouders.

• Niet-westerse ouders gaan eerder naar een opvoedcursus dan westerse ouders.

Dat ouders vragen hebben en informatie zoeken hoeft niet te betekenen dat ze onzeker zijn over de

opvoeding. Het kan ook gezonde twijfel zijn, of interesse.

Ouders vragen ook wel eens beroepskrachten om informatie. Maar de verkregen informatie ervaren

ouders soms als kritiek in plaats van als advies. Het gegeven advies vinden ouders dan te dwingend

of bemoeizuchtig; het sluit niet aan bij hun behoeften en verwachtingen.



8

Vragen en zorgen van ouders

Alle ouders hebben wel eens zorgen of vragen over de opvoeding. Uit het onderzoek Kinderen in

Nederland (Zeijl e.a. 2005) blijkt dat bijna de helft van de ouders zich het afgelopen jaar zorgen

heeft gemaakt over de opvoeding of ontwikkeling van hun kinderen.

Uit verschillende onderzoeken komen steeds weer dezelfde opvoedvragen van ouders naar voren.

Veel vragen en zorgen zijn gerelateerd aan de leeftijd en de ontwikkelingsfase van de kinderen.

Top 5 van opvoedvragen:

1. Ongehoorzaam gedrag van het kind: niet of slecht luisteren, zich niet aan regels houden.

2. Druk of agressief gedrag van het kind: moeizame contacten met andere kinderen en volwassenen.

3. Ouders hebben moeite met grenzen stellen en hun kind corrigeren of straffen.

4. Ontwikkeling van het kind, zoals zindelijkheid en driftbuien.

5. Gezondheid van hun kind, zoals slapen, eten en groeien.

Ouders verschillen wel in de mate waarin ze zorgen hebben:

• Arme ouders maken zich vaker zorgen dan ouders die modaal verdienen.

• Ouders van jonge kinderen maken zich vaker zorgen dan ouders van oudere kinderen.

• Ouders van één kind maken zich vaker zorgen dan ouders van drie of meer kinderen.

• Ouders van jongens maken zich vaker zorgen dan ouders van meisjes.

Opvoedproblemen

Van opvoedproblemen is sprake als het gedrag van de kinderen of van de ouders dermate

storend is dat die problemen het gezinsfunctioneren ontregelen of te zwaar belasten. Uit

diverse onderzoeken blijkt dat 15 tot 20% van alle ouders opvoedproblemen heeft. Bij 5% daarvan

is er sprake van ernstige problemen. Opvoedproblemen hebben meestal te maken met het gedrag of

emotionele problemen van de kinderen of met de opvoedvaardigheden van de ouders.

Ook bij opvoedproblemen zijn er verschillen tussen ouders:

• Arme ouders hebben bijna twee keer zo vaak problemen dan ouders die modaal verdienen.

• Eenoudergezinnen hebben vaker opvoedproblemen dan gezinnen met twee ouders.

• Niet-westerse ouders hebben vaker opvoedproblemen dan westerse ouders.

• Ouders van jongens hebben vaker opvoedproblemen dan ouders van meisjes.

• Laagopgeleide ouders hebben vaker opvoedproblemen dan hoogopgeleide ouders.

• Ouders van kleine gezinnen hebben vaker opvoedproblemen dan ouders van grote gezinnen.

• Gezinnen met één werkende ouder hebben vaker opvoedproblemen dan gezinnen met twee

werkende ouders.



Onderzoek naar opvoedingsondersteuning

De afgelopen tien jaar zagen veel projecten, methodieken en programma’s voor opvoedings-

ondersteuning het licht, maar onderzoek vond nauwelijks plaats. Het was onbekend hoeveel

ouders gebruikmaken van het aanbod, of ze er wel behoefte aan hebben en hoe tevreden ze erover

zijn. De effecten van ondersteuning werden zelden onderzocht. Ook ontbrak het aan goede, gestan-

daardiseerde instrumenten om de vragen en behoeften van ouders na te gaan. Daardoor ontbeerde

het aanbod duidelijke samenhang, kwaliteit of beleid (Hermanns en Vergeer 2002).

Het onderzoek naar opvoeding en ondersteuning is lange tijd beperkt gebleven tot onderzoeken als

Opvoeden in Nederland (Rispen e.a. 1996) en De Experimenten Opvoedingsondersteuning (Leseman

e.a. 1998). Er is dringend behoefte aan nieuw representatief onderzoek dat als basis kan dienen voor

opvoedingsbeleid. Het onderzoek Kinderen in Nederland (Zeijl e.a. 2005) is daar een voorbeeld van.

Onvervulde behoefte
Een belangrijke conclusie van De Experimenten Opvoedingsondersteuning was dat er een gat is tussen

wat ouders wensen aan steun en wat ze daadwerkelijk krijgen. Ouders hebben bijvoorbeeld behoefte

aan praktische steun, maar krijgen informatie. De professionele opvoedondersteuners gaan niet in

op de gevraagde hulp of het gesignaleerde probleem.

Dat gat tussen vraag en aanbod, die onvervulde behoefte van ouders, is er nog steeds blijkt uit

recente, meestal lokale onderzoeken.

Uit alle onderzoeken komt het volgende naar voren:

• Alle ouders vinden voorzieningen voor opvoedingsondersteuning belangrijk.

• Veel ouders – variërend van de helft tot de meerderheid – hebben wel degelijk behoefte aan

opvoedingsondersteuning, maar weten niet waar ze hulp kunnen krijgen.

• Slechts een deel van de ouders die wel op de hoogte zijn van opvoedingsondersteuning maakt er

ook daadwerkelijk gebruik van. De meeste ouders krijgen hulp en steun van familie en vrienden.

• Ouders willen het liefst informatie en advies, maar ook praktische hulp (een oplossing) of emoti-

onele steun (begrip, een luisterend oor).

Ouders maken weinig gebruik van professionele opvoedingsondersteuning. Familie en vrienden zijn

de belangrijkste – informele – raadgevers inzake opvoedingsvragen en -problemen.

Formele steun vragen ouders aan de huisarts, het consultatiebureau, leiding van de kinderopvang en

leerkrachten van school. Ouders van oudere kinderen zoeken ook hulp bij pedagogen, psychologen,

RIAGG en bureau jeugdzorg.

Factoren die de opvoeding beïnvloeden
Daarnaast blijkt uit onderzoek dat bepaalde factoren van invloed zijn op de behoefte aan opvoe-

dingsondersteuning. Dat kunnen positieve, beschermende factoren zijn die de opvoeding onder-

steunen, maar ook negatieve factoren die de kans op problemen vergroten. Het gaat om kenmerken

van het gezin, van de ouder en van het kind.

• Gezinskenmerken: het gezinsinkomen, de gezinssamenstelling (één ouder, aantal kinderen), het

aantal ingrijpende levensgebeurtenissen.

• Ouderkenmerken: het opleidingsniveau van de ouders, het welbevinden van de ouder (depressi-

viteit, mate van plezier in het kind, ervaren opvoedingscompetentie), opvoedingsgedrag/-stijl

(responsiviteit, consistentie, disciplinering, acceptatie van het kind).

• Kindkenmerken: sekse, leeftijd, temperament, probleemgedrag.

9
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Een of twee risicofactoren hoeven niet erg belastend te zijn voor de opvoeding. Bij drie of meer risi-

cofactoren krijgen ouders wel sterk de behoefte aan ondersteuning (Berens 2004). Het welbevinden

van de ouder, de opvoedingsstijl en het temperament van het kind blijken sterk van invloed te zijn.

De steun die ouders krijgen van familie, vrienden, buren of beroepskrachten, werkt beschermend.

Hierbij is niet zozeer het aantal steunbronnen van belang, maar vooral hoe tevreden de ouders zijn

met die steun.

Meetinstrumenten
Om de behoefte aan opvoedingsondersteuning bij ouders na te gaan maken de meeste onderzoekers

gebruik van vragenlijsten. Die worden in groten getale verstuurd aan ouders, en een deel wordt

ingevuld en teruggestuurd. Met een deel van die ouders worden nog aanvullende gesprekken

gevoerd, soms individueel en soms in groepen. Soms nemen ook beroepskrachten uit onderwijs,

opvang of thuiszorg deel aan het onderzoek. Het zijn meestal moeders die meedoen aan onderzoek,

ook als er gesproken wordt over ‘ouders’.

Er ontstaan langzamerhand gestandaardiseerde instrumenten om de vragen en behoeften van

ouders over opvoeding te onderzoeken. Dat maakt de resultaten betrouwbaarder, beter te vergelijken

en daardoor representatiever. Aanbod en beleid rond opvoedingsondersteuning kunnen daardoor

verbeteren en verfijnen.

Voorbeelden van meetinstrumenten:

• Verschillende GGD’s ontwikkelen of werken al met monitors. Dat zijn terugkerende onderzoeken

onder jeugd en ouders op het gebied van gezondheid, ontwikkeling en opvoeding.

• In Zeeland wordt proefgedraaid met de VOBO: de Vragenlijst Onvervulde Behoeften en

Opvoedingsondersteuning. Verpleegkundigen leggen aan ouders van 1,5-jarigen de vragenlijst voor

om vroegtijdig problemen op te sporen en aan te pakken. De VOBO is ontwikkeld door

Bertrand, Hermanns en Leseman en wordt al toegepast door Halt-bureaus.

• De methode Opgroeien en Opvoeden in de wijk bestaat uit verschillende instrumenten om vraag

en aanbod van opvoedingsondersteuning te inventariseren en te verbeteren. Aan de hand van een

stappenplan worden prioriteiten gekozen, programma’s opgesteld, werkplannen uitgevoerd en

geëvalueerd.



11

Voorbeelden van onderzoeken

Vlaardingen

In Vlaardingen zijn 200 ouders gevraagd naar opvoedingsondersteuning (Rigter en Krooneman

2005). De bekendheid met het aanbod is slecht. Marokkaanse en Antilliaanse moeders hebben geen

idee waar ze terechtkunnen met hun vragen over opvoeden. De helft van de Turkse en twee derde

van laagopgeleide Nederlandse moeders weet dat ook niet. Behalve Marokkaanse moeders zouden

moeders wel professionele hulp willen als ze een opvoedingsvraag hebben. Alle ouders die wel een

vorm van opvoedingsondersteuning gehad hebben, waren daar erg tevreden over.

RAAK-regio’s

Uit het tussentijds verslag van de RAAK-regio’s (Hermanns en Ter Meulen 2005) blijkt dat 15% van

de ouders vragen over de opvoeding heeft, vaak al meer dan zes maanden. Ze weten niet altijd wie

hen hierbij kan helpen. Ongeveer 40% van de ouders weet niet wat bepaald aanbod inhoudt, zoals

een opvoedcursus, opvoedwinkel of opvoedspreekuur, en wat zij eraan kunnen hebben.

IJmond 

Eén derde van ouders met peuters heeft behoefte aan opvoedingsondersteuning, stelde Berens vast

in haar onderzoek onder 175 ouders in de regio IJmond (Berens 2004). Het gaat vooral om infor-

mele steun: familie of vrienden die een steuntje in de rug geven of een praatpaal zijn. Een op de

zeven ouders wilde een vrijwilliger die hen eens per week ondersteunt.

Het onderzoek maakte deel uit van een groter onderzoek naar Home Start (Asscher 2005). Van de

ouders uit die controlegroep wilde 10% opvoedingsondersteuning, 33% wilde iemand om mee te

praten en 14% wilde Home Start als ondersteuning.

Noord-Holland

De helft van de ouders heeft wel eens vragen over de opvoeding, blijkt uit onderzoek onder 207

ouders in de gemeenten Anna-Paulowna, Wieringermeer en Schagen (Koomen 2004). De vragen

betreffen vooral het gedrag, de gezondheid en de ontwikkeling van het kind. De meeste ouders die

hulp zochten (57%) deden dat bij bureau jeugdzorg, de huisarts of de school.

Zowel ouders als professionals zien opvoedingsondersteuning het liefst op een centrale plek voor

informatie en advies, inclusief pedagogisch spreekuur. Ook themabijeenkomsten spreken ouders

(25%) aan, meer nog dan een opvoedcursus (12%). De helft van de ouders zou naar een Buro

Opvoedingsvragen gaan als ze hulp zoeken.

Ouders hebben vooral behoefte aan informatie, een oplossing en ondersteuning, en een luisterend

oor.

Doetinchem

De ouders in de gemeente Doetinchem lieten via panelgesprekken weten wat zij graag aan onder-

steuning wensen (Bordewijk en Huijs 2002). Ouders noemden onder meer de volgende punten: een

wegwijzer voor ouders en gezinnen; gelegenheid in de buurt om met andere ouders te praten; een

laagdrempelige voorziening voor opvoedingsvragen. Daarbij lieten ze weten dat beroepskrachten

ouders serieus moeten nemen, goed moeten luisteren naar ouders en niet direct met adviezen

moeten klaarstaan.
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Brabant

De GGD Zuidoost-Brabant ondervroeg 4.354 ouders (Hoofwijk 2001). De helft van de ouders had

wel eens opvoedingsvragen; 8% wilde op dat moment professionele hulp. Ouders zeiden vooral

behoefte te hebben aan een centraal adviespunt met deskundige hulpverleners, folders of boekjes en

persoonlijke begeleiding.

Vluchtelingengezinnen

Tachtig moeders van Iraanse, Irakese, Somalische en Afghaanse afkomst zijn gevraagd naar opvoe-

ding en ondersteuning. Drie kwart van hen weet niet of nauwelijks waar ze terechtkunnen voor

hulp en steun. Hoe langer ze in Nederland wonen en hoe beter ze de taal spreken, hoe meer ze

weten, maar dan nog blijven school en huisarts de belangrijkste bronnen.

De resultaten bevestigen eerdere onderzoeken naar behoeften aan ondersteuning van vluchtelingen.

Veel ouders willen steun in de vorm van informatie over onderwijs en opvoeden in Nederland, en

over beschikbare voorzieningen. Behoefte aan praktische en emotionele steun komt nauwelijks naar

voren.

Opvoedingsondersteuning in het buitenland

Er zijn landen waar opvoedingsondersteuning al veel meer is ingeburgerd dan in Nederland. In

ons land wordt deelname aan een vorm van opvoedingsondersteuning nog gezien als een teken

van onvermogen en slecht opvoeden.

In Zweden zijn ouderschapscursussen vanzelfsprekend; je hebt er als ouder wat uit te leggen als je

daar niet aan meedoet. In Engeland staat het thema opvoeding hoog op de politieke agenda, en er is

een minister voor Kind, Gezin en Opvoeding. De BBC heeft een uitstekende website over opvoeden.

In Australië is opvoedingsondersteuning veel meer opgenomen in televisie- en radioprogramma’s,

kranten en tijdschriften.

Die verschillen tussen Nederland en andere landen zijn te verklaren door de beschikbare sociale

voorzieningen, de sociale verbanden in de samenlevingen, publieke en particuliere instanties en de

visie van beleidsmakers op dit alles.



Meer informatie

Er is veel informatie over opvoeden te vinden in boeken, tijdschriften, websites, radio en televisie.

En natuurlijk ook bij allerlei instellingen die werken voor en met kinderen en ouders.

Websites
www.opvoedingsondersteuning.info

www.loopp.nl

www.oudersonline.nl

www.opvoedadvies.nl

www.ouders.nl

www.jeugdinterventies.nl

www.jeugdgezondheidszorg.org

www.ggd.nl

www.ikwordgroter.nl
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