
‘Mijn kinderen moeten zich  
niet meer en ook niet minder  
voelen dan een ander.’
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Maar liefst een kwart van de jeugd tot 25 
jaar in Nederland heeft een ouder met een 

migratieachtergrond. Ongeveer twee derde van hun 
ouders heeft wortels in ‘niet-westerse’ landen. Van 
die ouders is er een groeiende groep zelf opgegroeid 

in Nederland. Uiteraard komen ouders met een 
migratieachtergrond opvoedingsvraagstukken tegen. 
Deels gaat het om vragen die nog niet zo in beeld zijn 

bij alle professionals. Enkele praktische handvaten 
helpen jeugdprofessionals om deze ouders te 

ondersteunen.
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ennisplatform Integratie &  
Samenleving doet veel onder-
zoek onder ouders, professione-
le en informele ondersteuners 
van ouders en jongeren. Daaruit 

komt naar voren dat zowel de eerste als 
tweede generatie ouders met een mi-
gratieachtergrond tegen uiteenlopende 
opvoedingsvragen aanlopen. Deels betreft 
het vragen die alle ouders hebben. Bijvoor-
beeld rond het disciplineren van kinderen, 
omgang met sociale media, gamen of hoe 
de verbinding met pubers te houden. Maar 
deze ouders krijgen, net als hun kinderen, 
ook te maken met vragen die specifiek zijn 
voor hun minderheidspositie. Tegelijker-
tijd zien we dat er nauwelijks aanbod en 

aandacht is vanuit formele organisaties 
om ouders erbij te ondersteunen. Ergo, de 
vraagstukken staan veelal nog niet op het 
netvlies van veel professionals en organi-
saties. Of, wat ook regelmatig voorkomt, 
zij weten niet goed hoe ouders hierin te 
ondersteunen. 

Ondersteun  
op maat bij  
migratie-

achtergrond
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‘Ik wil dat ze hun achtergrond 
kennen en dat hun identiteit een 
associatie heeft met de positieve 
dingen daarvan.’
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Culturele identiteit
De specifieke vragen onder ouders met 
een migratieachtergrond of -verleden 
gaan vaak over de ondersteuning van hun 
kinderen bij het ontwikkelen van een ste-

vige en gezonde meervoudige culturele 
identiteit. Hun kinderen voelen zich vaak 
zowel Nederlander als verbonden met de 
waarden of religieuze kaders die met hun 
oorspronkelijke herkomst of die van hun 
ouders te maken hebben. Hetzelfde geldt 
voor ouders die hier zelf zijn opgegroeid. 

Enkele voorbeelden van vragen zijn: 
• Hoe breng ik mijn waarden over aan 

mijn kinderen in een omgeving waarin 
deze waarden minder aandacht krijgen 
of minder worden gewaardeerd? 

• Hoe leer ik mijn kinderen met 
botsingen in waarden tussen thuis  
en de omgeving om te gaan? 

• Hoe ga ik om met discriminatie, 
racisme of negatieve beeldvorming  
over mij of mijn kinderen, of over  
mijn gemeenschap? 

• Hoe leer ik mijn kinderen positief naar 
de toekomst te kijken terwijl ik ook 
weet dat zij in sommige opzichten 
minder kansen hebben? 

• Hoe voed ik mijn kind op in een buurt 
waar veel onveiligheid is of negatieve 
invloeden zijn? 

Weerbaar opvoeden
Wat het ontwikkelen van een stevige meer-
voudige identiteit kan bemoeilijken, is dat 
de Nederlandse omgeving de waarden of 
religie van ouders of kinderen niet altijd 
accepteert. In de media en soms ook in 
de directe omgeving krijgen zij geregeld 
te maken met discriminatie of negatieve 
beeldvorming over hun groep, waarden 
of geloof. Dit terwijl zij zelf hun eigen 
waarden, tradities of religie ook als een 
belangrijk kader en bron van steun kun-
nen ervaren. Daarnaast is er sprake van 
kansenongelijkheid. Kinderen – met name 
jongens, die hier het meest mee te maken 
krijgen – reageren hier soms sterk op. 
Gevolg kan zijn dat ze minder positief naar 
de Nederlandse omgeving kijken of zelfs 
afhaken. Ouders zijn zich niet altijd bewust 
van wat zij uitstralen naar kinderen en wat 
dit voor effect heeft. Of ze twijfelen hoe zij 
moeten omgaan met discriminatie of ne-
gatieve beeldvorming. Ouders en kinderen 
moeten zich ook verhouden tot de eigen 
gemeenschap; dit kan de zoektocht naar 
hoe de meervoudige identiteit precies vorm 
te geven bemoeilijken. Bijvoorbeeld als je 
je eigen invulling wilt zoeken als gezin in 
vrijheden of interpretaties van het geloof. 

De vragen waar ouders voor staan zijn 
samen te vatten onder de term: weerbaar 
opvoeden. Hoe kun je je kinderen opvoe-



‘Ze heeft mijn islamitische normen 
en waarden meegekregen dus dit of 
dat doe ik niet, maar ze is wel open 
minded. Ik heb altijd opgevoed met 
mag in plaats van moet.’
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den tot weerbare, in de eigen achtergrond 
en Nederlandse maatschappij gewortelde 
personen met een stevige identiteit? Een 
identiteit waarbij zij een Turkse Nederlan-
der of een Surinaamse Nederlander kun-
nen zijn met alles wat daarbij hoort.

Mogelijkheden tot ondersteu-
ning 
Het ondersteunen van kinderen bij het 
omgaan met discriminatie of negatieve 
beeldvorming is cruciaal voor een gezonde 
ontwikkeling, of het nu gaat om het op-
bouwen van zelfvertrouwen of een positief 
zelfbeeld. Voor ouders en jongeren is het 
daarbij belangrijk dat zij kunnen zijn wie 
ze zijn. 

Hoe kunnen ouders worden ondersteund? 
Er zijn verschillende antwoorden. 

Uitwisseling in informele sfeer
Voor ouders is het fijn om, in een veili-
ge omgeving, gedachten en ervaringen 
rond dit soort thema’s met elkaar uit te 
wisselen. Er zijn veel plekken in het land 
waar groepen moeders of ouders bij elkaar 
komen, begeleid door sleutelpersonen of 
(semi-)professionele ondersteuners. Het 
gaat vaak om personen die zelf een mi-
gratieachtergrond hebben. Dit kan helpen, 
te meer juist bij thema’s op dit gebied 
herkenning een goed fundament vormt. 
Voor veel ouders wordt vertrouwen eerder 
bereikt met een persoon die begrijpt wat 
zij meemaken of tegenkomen. 

Ondersteuning van uit formele 
organisaties
Professionals in formele organisaties, 
ook zonder migratieachtergrond, kun-
nen ouders eveneens goed ondersteunen. 
Voorwaarde is wel dat ze zich weten te 
verplaatsen in de leefwereld van ouders, 
hun vraagstukken begrijpen en zich be-
wust zijn van hun eigen ‘bril’ waarmee ze 
naar ouders kijken. Om ouders vervolgens 
te ondersteunen is het belangrijk met hen 
te praten over hun voorbeeldrol en over 
het belang om de gevoelens van hun kin-
deren te erkennen en aandacht te geven. 
Daarbij hoort ook dat zij hun kinderen 
kunnen begeleiden in hoe en wanneer wel 
en wanneer niet te reageren op vervelende 
voorvallen. En laten zien dat ze achter hen 
staan, bijvoorbeeld in contact met school. 

Wat kun je gebruiken?
KIS ontwikkelt kennis en tools die bruik-
baar zijn om als organisatie ouders beter 
te ondersteunen.
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Neem de Teambijeenkomst Waarden-
opvoeding in Diversiteit, ontwikkeld 
voor professionals in de opvoedon-
dersteuning. Deze is te gebruiken in je 
eigen team, zonder ondersteuning van 
buitenaf. Er is een handleiding, po-
werpoint en achtergrondartikel. Via de 
teambijeenkomst leer je jezelf en elkaar 
beter kennen en via filmfragmenten, 
die worden besproken met elkaar, ver-
plaats je je in de leefwereld van ouders 
en wissel je ervaringen uit. Als collega’s 
weet je elkaar na afloop beter te vinden 
op de ondersteuning van ouders bij de 
besproken thema’s. De filmfragmenten 
zijn ook in oudergroepen te gebruiken. 
Ondersteuning door de ontwikkelaars is 
ook mogelijk, als gewenst.

Specifiek voor het onderwerp discrimi-
natie kan het artikel Zo praat je met je 

kind over racisme worden geraadpleegd. 
Over waarom het belangrijk is het ge-
sprek over dit onderwerp niet te vermij-
den, inclusief suggesties voor hoe je dat 
het beste kan aanpakken. In dit artikel 
staan tips voor het bespreken van racis-
me met kinderen per leeftijdsgroep.

Bijeenkomsten
Daarnaast ontwikkelde KIS bijeen-
komsten ‘weerbaar opvoeden’ voor 
semi-professionele ondersteunen. deze 
zijn te gebruiken met oudergroepen in 
informele bijeenkomsten. Er is een pool 
van semi-professionals getraind die 
de bijeenkomsten kan uitvoeren met 
ouders of (semi-)professionals in jouw 
gemeente kan trainen hierin. De bijeen-
komsten gaan onder andere over wat 
weerbaar opvoeden is, de opvoeding 
van jongens en meisjes, omgaan met 
discriminatie en waardenopvoeding. 
Meer informatie hierover is te vinden 
op www.kis.nl. 

KIS doet ook onderzoek naar wat werkt 
bij groepsbijeenkomsten met ouders 
over onder meer waardenopvoeding en 
religie. Het artikel Ouders ondersteunen 
bij weerbaar opvoeden vat de uitkom-
sten samen. Verder zijn 40 moeders van 
de tweede generatie geïnterviewd over 
wat zij tegenkomen als vraagstukken 
bij het opvoeden. Het rapport Moeders 
van de tweede generatie1 en het artikel 
Opvoeden als ouder met een meervou-
dige identiteit geeft inzicht in wat ze 
tegenkomen.

Aan de slag
Ga om ouders van allerlei herkomst 
goed te ondersteunen breder aan de slag 
met inclusie en cultuursensitief werken 
in je organisatie. Zie hiervoor bijvoor-
beeld Wijkteams voor alle doelgroepen 
effectief. Neem met het oog hierop ook 
eens kennis van het artikel Opvoeden in 
gezinnen van statushouders. Tot slot is 
een online module Intercultureel vak-
manschap ontwikkeld, plus een online 
module levensbeschouwelijke compe-
tenties: De zin van zingeving.  n

1.  De quotes in dit artikel komen uit dit rapport

Over de auteur
Dr. Marjolijn Distelbrink en drs. Jamila Achahchah zijn  
beiden betrokken bij Kennisplatform Integratie & Samenleving 
(www.kis.nl). 
Contact via: 
mdistelbrink@verwey-jonker.nl en j.achahchah@movisie.nl. 

‘Ik zeg heel vaak dat ze Nederlanders 
zijn. Anders zijn ze helemaal de 
kluts kwijt. Echt Somalisch zijn 
ze namelijk ook niet. Je bent 
eigenlijk een mooie mix. Maar de 
maatschappij dwingt je om bepaalde 
identiteit te kiezen.’
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