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Samenvatting 

Dit onderzoek richtte zich op het in kaart brengen van de behoefte aan 

opvoedingsondersteuning bij ouders in de achterstandswijken in Utrecht.  

Voor dit onderzoek zijn vijftien ouders, zowel allochtoon als autochtoon, van kinderen in de 

bovenbouw geïnterviewd. Deze kinderen zitten op brede scholen in een achterstandswijk. 

Onder opvoedingsondersteuning worden alle activiteiten verstaan die gericht zijn op ouders 

en andere opvoeders, met als doel hun pedagogisch handelen te verbeteren. De geïnterviewde 

ouders meldden geen zwaar probleemgedrag van hun kinderen. Bij hulpvragen die tot 

opvoedingsvragen of -spanning leiden overzagen ouders de toegang tot het beschikbare 

hulpaanbod. Het informele circuit werkte goed om ouders te informeren over de beschikbare 

en juiste hulp. Belangrijk was de laagdrempeligheid van de hulp; deze moet dichtbij en in 

eigen taal beschikbaar zijn. Voor ouders die moeite hadden om de juiste hulp te vinden, werd 

school als een goede verwijsplek genoemd. Signaleren speelde hier een grote rol. 

Aanbevelingen die kunnen worden gedaan zijn dat er meer aandacht besteed kan worden aan 

de transparantie van de weg naar het hulpaanbod en dat er hoog kan worden ingestoken op het 

ouderparticipatiebeleid op scholen om ouders zo goed mogelijk te betrekken bij de 

ontwikkeling van hun kind. 
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Inleiding 

Problemen rondom de opvoeding van kinderen komen in ieder gezin voor. Bijvoorbeeld een 

kind dat niet wil eten of niet wil slapen. Er zijn ook gezinnen waar deze problemen kunnen 

leiden tot spanning. Ouders weten niet meer wat ze moeten doen om deze impasse te 

doorbreken. Deze ouders zijn gebaat bij informatie en ondersteuning zodat ze uiteindelijk zelf 

weer verder kunnen met de opvoeding van hun kinderen. In Nederland noemen we deze vorm 

van hulp opvoedingsondersteuning. Deze vorm van hulp is ter preventie van intensievere hulp 

en probeert verergering van problemen te voorkomen. Opvoedingsondersteuning valt onder 

de verantwoordelijkheid van de gemeente (Ministerie VWS, 2005). De ondersteuning wordt 

door verschillende instellingen aangeboden zoals door wijkwelzijnsorganisaties, 

opvoedbureaus, thuiszorg, scholen, maatschappelijk werk of door de GG&GD. Het aanbod is 

hierdoor groot en kan versnipperd zijn, waardoor onzeker is of ouders de weg naar de juiste 

hulp weten te vinden. Door de grote hoeveelheid instellingen en de afstand tussen instelling 

en ouders is het mogelijk dat de behoefte afwijkt van de vraag. Het doel van dit onderzoek is 

daarom om de behoefte van ouders in de stad Utrecht te onderzoeken en dit duidelijk in kaart 

te brengen. De centrale vraagstelling luidt: wat is de behoefte aan opvoedingsondersteuning 

bij ouders in de vier achterstandswijken in Utrecht? 

Dit onderzoek richt zich ten eerste op de problemen die voor kunnen komen bij kinderen, 

ouders en hun omgeving. Daarna komt het begrip opvoedingsondersteuning aan de orde: wat 

verstaan we hieronder, wat zijn kenmerken en indicatoren en welke functies heeft 

opvoedingsondersteuning? Dit begrip wordt gekoppeld aan verschillende theoretische 

modellen. Vervolgens wordt opvoedingsondersteuning afgezet tegen intensievere vormen van 

hulp om de rol duidelijk te krijgen. Ook wordt er expliciet gekeken naar de plek van 

opvoedingsondersteuning in de stad Utrecht.
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Problemen rondom kinderen, ouders en omgeving 

Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de opvoeding en ontwikkeling. Deze 

risicofactoren kunnen kindgebonden, oudergebonden en omgevingsgebonden zijn (Verhulst, 

Verheij & Ferdinand, 2003). Als we naar kinderen, ouder en de omgeving kijken, moeten we 

stilstaan bij Bronfenbrenner. Hij heeft aan de ecologische theorie bijgedragen door 

inzichtelijk te maken hoe de wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving verloopt. 

Tijdens de ontwikkeling van het kind is er sprake van een aantal omgevingsniveaus die 

invloed hebben op het kind. Deze niveaus beïnvloeden elkaar ook onderling. Van der Ploeg 

(2005) noemt de volgende vier omgevingsniveaus van Bronfenbrenner: 

1) Het microsysteem: dit het meest nabije niveau. Het wordt gevormd door het gezin. Het 

gezin wordt weer gevormd door de lokale omgeving, zoals school, buurthuis en 

sportclubs. Vrienden worden ook tot dit omgevingsgebied gerekend.  

2) Het mesoniveau: hier gaat het om de onderlinge interacties tussen de verschillende 

microniveaus die het kind beïnvloeden.  

3) Het exosysteem: dit intermediaire niveau verwijst naar formele en informele 

structuren: maatschappelijk, economisch, religieuze en politieke instellingen. De 

sociaal-economische klasse van het gezin speelt hier ook een rol. In feite gaat het om 

settings waarin het kind niet aanwezig is, maar die het kind via de ouders wel 

beïnvloeden. 

4) Het macroniveau: dit niveau staat het meest ver weg van het kind. Het gaat om 

gebeurtenissen en ontwikkelingen die zich op nationaal en internationaal niveau 

voltrekken. Voorbeelden hiervan zijn ideologieën en culturen. 

Deze niveaus zijn niet strikt van elkaar te scheiden, maar lopen in elkaar over en beïnvloeden 

elkaar. De gehele ontwikkeling van een kind is een voortdurende wisselwerking tussen 

henzelf en hun omgeving. 

Sommige kinderen lijkt alles voor de wind te gaan: ze zijn intelligent, hebben vrienden 

en vriendinnen, zijn nooit ziek en ze zien er goed uit. Andere kinderen maken een minder 

makkelijke ontwikkeling door. Dit kan komen door een moeilijke start zoals complicaties 

tijdens de zwangerschap, een laag geboortegewicht, moeilijk temperament, lichamelijke 

ziekten en handicaps of een laag IQ (Van Dijke, Snijders & Terpstra, 1999). Hier verloopt de 

groei van baby tot volwassen moeizaam. Deze risicofactoren kunnen los van elkaar ontstaan 

maar ook in combinatie met elkaar voorkomen. Ze kunnen elkaar continu beïnvloeden. 

Kinderen van ouders met een lage economische status blijken vatbaarder te zijn voor 

ontwikkeling- en gedragsproblemen vergeleken met kinderen uit gezinnen met een hogere 
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economische status (Kim-Cohen, Moffitt, Caspi & Taylor, 2004). Longitudinale studies laten 

zien dat kinderen van ouders met financiële stress in hogere mate probleemgedrag vertonen 

(Thompson, Grow, Ruma, Daly & Burk, 1993). Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen 

hebben ook minder toegang tot cognitie-stimulerende activiteiten dan kinderen uit gezinnen 

met een hoger inkomen. Deze activiteiten zijn van belang bij de samenhang tussen een lage 

economische status en het IQ van een kind (Duncan, Brooks-Gunn & Klebanov, 1994). Naast 

risicofactoren bestaan er ook protectieve factoren. Protectieve factoren zijn aspecten die een 

kind kunnen beschermen tegen de invloed van risicofactoren in de omgeving of tegen 

psychopathologie (Slot&Spanjaard, 2000). Psychopathologie zijn stoornissen in de persoon 

van het kind zoals agressie en angst. Voorbeelden van protectieve factoren zijn: een goede 

gezondheid, een affectieve band met tenminste één volwassene, humor of sociale 

vaardigheden (Blokland, 1996). Een andere belangrijke protectieve factor is veerkracht. 

Hieronder worden de persoonlijke eigenschappen verstaan om zich succesvol aan te passen 

aan risico’s en tegenslagen (Burggraaf-Huiskes, 1999). Voorbeelden hiervan zijn intelligentie 

of een positief zelfbeeld. Het is dus niet altijd het geval dat kinderen uit ongunstige situaties 

zich minder goed ontplooien dan kinderen uit een gunstige leefomgeving. In sommige 

situaties ontplooien kinderen uit arme gezinnen zich beter dan verwacht. Wanneer de 

risicofactoren en de protectieve factoren in balans zijn, is er evenwicht tussen 

ontwikkelingstaken en vaardigheden. In het competentiemodel van Slot en Spanjaard is er 

sprake van een evenwichtstoestand als iemand over voldoende vaardigheden beschikt om 

taken te vervullen in het dagelijks leven (Burggraaf-Huiskes, 1999).  

Bij de ontwikkeling van kinderen spelen ouders een grote rol. Voor veel ouders is het 

ouderschap weggelegd en kunnen zij op een goede en liefdevolle manier met hun kinderen 

omgaan. Dit is niet voor alle ouders het geval. Ze kunnen moeilijkheden hebben met het tonen 

van affectie, onvoorspelbaar zijn of zelfs mishandelen. Deze ouders kunnen het opvoeden als 

een last beschouwen (van Dijk et al., 1999). De houding en de interactie van ouders met hun 

kinderen wordt beïnvloed door de combinatie van economische stress, omgevingsfactoren en 

andere kritische levensgebeurtenissen. Dit beïnvloedt ook het gedrag en de emotionele 

gesteldheid van hun kinderen. Het onderzoek van Thompson et al. (1993) laat ook zien dat 

deze gezinnen een grotere kans hebben op negatieve levensgebeurtenissen zoals scheiding, 

werkeloosheid en kindermishandeling. Tienermoeders zijn een voorbeeld van risicofactoren 

die elkaar in stand houden en versterken. Ze hebben meer kans op slechte medische zorg, 

sociale isolatie, ongunstige sociaal-economische omstandigheden, slechte familierelaties, 

éénouderschap en depressie. Al deze risicofactoren zorgen ervoor dat er sterk verminderde 



 

 

6

competentie van de ouders ontstaat en dat het kind cognitief ondergestimuleerd wordt. Andere 

risicofactoren bij ouders zijn psychopathologie bij één of beide ouders, relatieproblemen, 

verslaving, gezinsconflicten of gebrekkige gezinscommunicatie (Verhulst et al., 2003, 

Blokland, 1996). Voor ouders gelden ook protectieve factoren: een stabiele relatie, 

vaardigheden om met kinderen om te kunnen gaan, een goede gezondheid en positieve 

jeugdervaringen (Blokland, 1996).  

Naast de problemen bij kinderen of ouders, speelt de omgeving een rol. Problemen bij 

de ontwikkeling van een kind of problemen bij ouders kunnen ontstaan door onder andere 

ingrijpende levensgebeurtenissen, het behoren tot een achterstandsgroep of etnische 

minderheid, slechte behuizing of woonomgeving of het ontbreken van sociale steun 

(Blokland, 1996). 

Het dynamische proces tussen kind, ouders(s) en omgeving wordt het transactionele 

ontwikkelingsmodel van de ontwikkeling genoemd (Sameroff & Fiese, 1990). Het model laat 

zien dat drie elementen elkaar continu beïnvloeden. De ontwikkeling van het kind wordt 

gezien als een product van de voortdurende transacties tussen het kind en zijn omgeving, die 

geboden wordt door de opvoeders en de sociale context. Het model geeft ook houvast voor 

het analyseren van opvoedingsvragen en –problemen, wanneer de kinderlijke ontwikkeling 

niet optimaal verloopt. Dit model past goed bij opvoedingsondersteuning omdat hier niet 

alleen wordt gekeken naar het kind maar ook naar ouders en omgeving. 

Soms kan het zijn dat er meer risicofactoren en psychopathologie bij een kind of ouder 

aanwezig zijn dan protectieve factoren en vaardigheden. Als dit het geval is dan kan het voor 

moeilijkheden zorgen bij de ontwikkeling en opvoeding van een kind. Wanneer deze 

problemen te zwaar worden voor ouders, is opvoedingsondersteuning een goede optie om de 

draagkracht bij ouders te versterken zodat ze beter met de problemen om kunnen gaan 

(Blokland, 1996).
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Opvoedingsondersteuning 

In Nederland wordt onder opvoedingsondersteuning verstaan: alle activiteiten die gericht zijn 

op ouders en andere (beroeps) opvoeders, met het doel hun pedagogisch handelen te 

verbeteren (Hermanns, Nijnatten, Verheij & Reuling, 2005). De gedachte achter 

opvoedingsondersteuning is dat ouders versterkt worden in hun handelen. Er wordt gekeken 

naar de eigen rol van de ouders, hun inbreng is het uitgangspunt. Dit sluit aan bij 

empowerment: het bevorderen van eigen krachten van opvoeders en jeugdigen en het 

versterken van hun maatschappelijke positie (Rappaport & Zimmerman, 2000). 

Empowerment kan in totaal gezien worden als een proces waarbij personen leren hoe ze beter 

een link kunnen leggen tussen hun doelen en de manier waarop ze die kunnen bereiken. Het 

laat een verband zien tussen hun inspanningen en de uitkomsten daarvan. Op individueel 

niveau worden personen sterker gemaakt binnen hun sociale context, zodat zij beter in staat 

zijn om hun omgeving te controleren (Zimmerman, 2000). Dit staat bij 

opvoedingsondersteuning centraal. De bedoeling is dat ouders na de ondersteuning zelf verder 

kunnen met de opvoeding van hun kinderen.  

De zwaarte van de opvoedingsproblematiek waarmee ouders te maken hebben verschilt. 

In het model van Kousemaker en Timmers-Huigens (1985) worden vier verschillende niveaus 

onderscheiden: opvoedingsvragen, opvoedingsspanning, opvoedingscrisis en 

opvoedingsnood. Opvoedingsondersteuning houdt zich voornamelijk bezig met 

opvoedingsspanning (Prinsen & Koch, 2001). Omdat ouders primair verantwoordelijk zijn 

voor de opvoeding en verzorging van hun kind, betekent dit dat opvoedingsondersteuning 

altijd uitgaat van de situatie en de vraag van de ouders (Prinsen & Koch, 2001). Zij zijn 

degene die het initiatief nemen tot het zoeken van advies, informatie of andere hulp. 

Kenmerkend voor opvoedingsspanning is dat vragen niet meer gemakkelijk zijn op te lossen 

en tot probleem worden. De ouders worden onzeker en hebben behoefte aan informatie of 

advies vanuit deze onzekerheid. Vaak is de steun vanuit de eigen omgeving niet meer 

voldoende. Als dit het geval is dan kunnen ouders gebaat zijn bij opvoedingsondersteuning. 

Het is belangrijk dat er wordt ingegrepen voordat problemen verergeren. Bakker, Blokland en 

Wijnen (2007) stellen dat opvoedingsondersteuning als doel heeft om een optimale 

ontwikkeling van kinderen te bevorderen door het bieden van steun aan ouders en opvoeders. 

Opvoedingsondersteuning richt zich niet op het kind zelf, maar vooral op de context 

waarbinnen de opvoeding plaatsvindt. Van belang is een goede samenwerkingsrelatie tussen 

hulpverlener en ouders. 
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De overheid hanteert de volgende de functies van opvoedingsondersteuning: signaleren, 

informeren, adviseren, sociale en praktische steun bieden, toeleiden naar zorg en zorg 

coördineren (Hermanns et al., 2005; NJI, 2008). 

Opvoedingsondersteuning bestaat in verschillende vormen: inloopochtenden, 

themabijeenkomsten, ouderavonden, pedagogisch spreekuur, oudercursus, - training of – 

programma en zelfhulpgroepen. Ouders ontvangen hier informatie, advies, praktische of 

emotionele steun.  

Er zijn ook contra-indicaties voor opvoedingsondersteuning (Hermanns et al., 2005; 

NJI, 2008). Het probleem mag geen duidelijke medische of kinderpsychiatrische oorzaak 

hebben. De gezinssituatie mag niet te gecompliceerd zijn en er mag geen ernstige persoonlijke 

problematiek bij de ouders voorkomen. Als er al contact is met tweedelijns hulpverlening is 

opvoedingsondersteuning niet de juiste hulp. Bij opvoedingsondersteuning is het van belang 

dat het potentieel voor opvoeden aanwezig is bij ouders, dat het probleem minder dan zes 

maanden bestaat en dat het gedrag te plaatsen is in het kader van een normale ontwikkeling. 

De vraag waar ouders mee komen is een herkenbaar opvoedingsprobleem. Vaak hebben 

ouders een duwtje in de rug nodig om tot de vaardigheden te komen om de situatie te kunnen 

verbeteren. Zodra ouders weer vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, gaat de opvoeding 

vaak al veel beter.  
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Opvoedingsondersteuning in relatie tot andere vormen van hulp 

Er is al gezegd dat een kenmerk van opvoedingsondersteuning het preventieve karakter is. Het 

doel is om in te grijpen en de situatie te verbeteren voordat problemen verergeren en ouders 

het helemaal niet meer aan kunnen. In Nederland bestaan er naast opvoedingsondersteuning 

nog andere hulpvormen. Deze hulp wordt ingezet als opvoedingsondersteuning het doel niet 

bereikt: ouders kunnen de problematiek niet zelf meer het hoofd bieden. Hieronder staan de 

hulpvarianten in Nederland kort beschreven (Ministerie VWS, 2005): 

• Ambulante hulpverlening, zoals wekelijkse hulp thuis met een pedagoog: cliënten 

worden vaak verwezen door de ‘eerste lijn’. Ambulante hulp betekent dat de kinderen 

of jongeren nog gewoon thuis wonen maar dat ze op gezette tijden bijvoorbeeld 

gesprekken hebben.  

• Dagbehandeling, dagelijkse behandeling binnen een instelling (meestal buiten 

schooltijden). Dagbehandeling is een vorm van meer intensieve ambulante hulp. 

Tegelijkertijd met de behandeling van de jeugdige probeert de hulpverlener ook de 

kwaliteit van het gezin en de omgeving te verbeteren. Dagbehandeling is pas effectief 

als de resultaten die overdag worden geboekt, ‘s avonds ook voortgezet worden. 

Voorbeelden van dagbehandeling zijn het Medisch Kinderdagverblijven of 

Boddaertcentra. 

• Residentiële hulp, waar bij de jongere in een leefgroep woont of begeleiding krijgt in 

een kamertrainingscentrum. Het kind is uit huis geplaatst. Er zijn verschillende 

vormen zoals residentiële voorzieningen, justitiële instellingen en landelijke 

instellingen voor specifieke jeugdhulpverlening.  

• Pleegzorg, de jongere woont in een pleeggezin. De jeugdige wordt voor een bepaalde 

tijd verzorgd, opgevoed en geholpen. Er zijn verschillende soorten pleeggezinnen: 

crisisopvanggezinnen, tijdelijke plaatsingen of langdurige gezinsvervangende 

plaatsingen. 

Al deze vormen van hulp of zorg zijn geïndiceerd, dit wil zeggen dat Bureau Jeugdzorg 

hiervoor een indicatie heeft afgegeven (met uitzondering van ambulante hulp). Vaak hebben 

gezinnen waarvan de kinderen nu een geïndiceerde vorm van hulp hebben, al andere hulp 

gehad zoals opvoedingsondersteuning (Hermanns, 2004). Dit bleek niet toereikend te zijn en 

daarom werden ze doorverwezen naar passende hulp. De lichtere vormen van hulp horen goed 

aan te sluiten bij de hulpvraag en er moet ook worden doorverwezen wanneer de juiste hulp 
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niet kan worden geboden. Juist de lage drempel van opvoedingsondersteuning en de 

signaleringsfunctie kunnen er voor zorgen dat een kind samen met zijn ouders uiteindelijk 

passende hulp krijgt.  

Belangrijke algemeen werkzame factoren in de jeugdzorg zijn (Hermanns et al., 2005): 

een goede relatie tussen cliënt en hulpverlener; goede aansluiting bij de motivatie van de 

cliënt; een goede aansluiting van het type interventie bij het probleem en de hulpvraag; een 

goede structurering van de interventie, dat wil zeggen: heldere en concrete doelstelling, 

doordachte opzet, goede planning en fasering; uitvoering van de interventie zoals zij behoort 

uitgevoerd te worden; voldoende professionaliteit van de behandelaar en goede 

werkomstandigheden van de behandelaar. Verder is het van belang dat de hulpverlening 

gericht is op het weer grip krijgen op het eigen leven van ouders en kinderen; dat de hulp 

beschikbaar is in de eigen leefsituatie van ouders en kinderen en dat de sociale netwerken 

rondom ouders en kinderen worden betrokken bij de hulpverlening. 
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Opvoedingsondersteuning in Utrecht 

Opvoedingsondersteuning valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente (Ministerie 

VWS, 2005). Opvoedingsondersteuning kent in de gemeente twee doelstellingen, namelijk het 

bevorderen van opvoedkundige competenties en de preventie van pedagogische problematiek. 

Deze twee doelstellingen vallen onder de functies van de gemeente voorafgaand aan de 

jeugdzorg. De functies van de gemeente zijn (a) het verstrekken van informatie aan ouders en 

jeugdigen over opvoeden en opgroeien en over het voorzieningsaanbod van de gemeente, (b) 

het signaleren van vragen die leven bij ouders en jeugdigen over opvoeden en opgroeien en 

het signaleren en beoordelen van problemen die betrokkenen mogelijk zelf niet onderkennen, 

(c) het toeleiden naar het hulpaanbod, (d) het uitvoeren van licht pedagogische hulp, dit is 

kortdurende hulp die vrij toegankelijk is voor gezinnen op het moment dat de opvoeding 

dreigt te stagneren en (e) de coördinatie van zorg wanneer er meerdere hulpverleners vanuit 

verschillende organisaties betrokken zijn bij een gezin met meervoudige problematiek 

(Hermanns, et al., 2005). Naast de doelstellingen zijn er voor gemeentes twee afwegingen 

voor opvoedingsondersteuning. Ten eerste een maatschappelijk belang: uiteindelijk is 

opvoedingsondersteuning goedkoper dan gangbare jeugdhulpverlening en voorkomt het 

grotere problemen in de toekomst. Ten tweede het individuele belang van de opvoeder: de 

ouder die behoefte heeft aan deskundige steun bij opvoedingsvragen en – problemen, kan zijn 

verhaal kwijt en wordt geholpen.  

Vanaf 1998 wordt er in Utrecht gewerkt aan de ontwikkeling van het brede 

schoolconcept. De visie die ten grondslag ligt aan deze ontwikkeling is het inhoudelijk 

afstemmen van aanbod van instellingen die zich richten op kinderen van nul tot twaalf jaar en 

hun ouders. Dit moet een rijkere leeromgeving opleveren en heeft een meerwaarde voor de 

ontwikkelingskansen van kinderen. Talentontwikkeling en ouderbetrokkenheid zijn op dit 

moment twee belangrijke thema’s binnen de brede scholen in Utrecht. Op brede scholen 

wordt door wijkwelzijnsorganisaties hulp aan ouders geboden in de vorm van 

inloopochtenden. Hier wordt informatie en advies verstrekt over verschillende onderwerpen 

binnen de opvoeding. Naast opvoedingsondersteuning op scholen, wordt er door meer 

instellingen hulp aangeboden. Ondanks de hoge prevalentie op het gebied van 

probleemgedrag bij kinderen, komt slechts 49% van de Utrechtse ouders in contact met 

professionele hulp van welke soort dan ook (Van Bergen, de Geus & Ameijden, 2005). Dit 

komt door het bestaan van wachtlijsten, de onbekendheid van de hulp of het niet 

terechtkunnen bij hulpinstanties. Een ander probleem is het aanbod van 

opvoedingsondersteuning (Prinz & Sanders, 2007, Zubrick 1995). Sommige programma’s 
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hebben een bepaalde duur en intensiteit waaraan ouders niet kunnen voldoen. Deze 

programma’s sluiten niet aan bij de behoefte en mogelijkheden van ouders. Daarnaast speelt 

ook de perceptie van ouders een rol. Dit kan een barrière zijn om hulp te gaan vragen bij 

opvoedingsproblematiek. Onbedoeld hebben opvoedingsondersteuning programma’s een 

stempel van ongeschiktheid van ouders of krijgen ouders het gevoel dat ze het fout doen 

(Prinz & Sanders, 2007). Tot slot zijn er veel programma’s speciaal opgezet voor gezinnen 

met een laag inkomen. Hier wordt vooral ingespeeld op het feit dat deze ouders moeilijk te 

bereiken zijn. Dit terwijl er in die groepen heel veel ouders kunnen zitten die het nut van 

opvoedingsondersteuning wel onderschrijven. 

Er zijn duidelijke verschillen naar opleidingsniveau en vooral naar etniciteit in de mate 

waarin ouders een beroep (willen) doen op hun informele en formele netwerk en in de 

tevredenheid over contacten met professionals. Allochtone ouders zoeken eerder steun bij hun 

familieleden en vrienden (Mak & Pels, 2005). Uit onderzoek van Van Bergen et al.(2005) 

blijkt dat de professionele hulpbehoefte bij allochtone ouders minder vaak vervuld is dan bij 

autochtone ouders. De oorzaak hiervan is vaak de onbekendheid, ervaren afstand of omdat 

hun opvatting over problemen en oplossingen vaak verschilt van die van Nederlandse 

professionals. Dit geldt vooral bij de tweedelijns hulpverlening, die in de ogen van allochtone 

ouders vaak een te individualistische, kindgerichte aanpak heeft. De eerstelijns professional, 

zoals huisarts, verpleegkundige en leerkracht, krijgt echter meer vertrouwen. Een andere 

reden waarom allochtone een grotere onvervulde behoefte hebben aan professionele hulp is 

omdat zij laat naar hulp zoeken. Pas als problemen ernstig zijn, wordt er hulp gezocht. Om 

hierbij aan te sluiten is de context en vorm waarin ondersteuning wordt geboden van groot 

belang. Vanuit preventief oogpunt is het belangrijk om zo vroeg mogelijk in te grijpen 

voordat problemen nog ernstiger worden. Werkzame factoren om bereikbaarheid van de 

doelgroep te vergroten zijn een vertrouwensband met ouders, aansluiten op de leefwereld en 

aansluiten bij competenties van ouders (Dogan, Van Dijke & Terpstra, 2005). 

In dit onderzoek wordt er explicieter gekeken naar de behoefte aan 

opvoedingsondersteuning bij ouders in de vier achterstandswijken in Utrecht. Er wordt 

nagegaan welke vorm van ondersteuning het beste aansluit bij deze doelgroep. Als gemeente 

is het van belang om goed in te spelen op de wensen van ouders in Utrecht en het aanbod zo 

goed mogelijk hierop aan te sluiten. 
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Methode 

Doelgroep 

De onderzoeksgroep bestond uit vijftien vrouwen met verschillende nationaliteiten: 

Marokkaans, Turks, Algerijns en Nederlands. Deze vrouwen zijn geïnterviewd over hun 

behoeften aan opvoedingsondersteuning. In totaal zijn er elf allochtone vrouwen en vier 

autochtone vrouwen geïnterviewd. De meeste vrouwen waren getrouwd en hadden gemiddeld 

drie kinderen waarvan er één of meerdere in de bovenbouw. Over het algemeen werkten ze 

niet of parttime. Dit onderzoek was gericht op Forums met een kansenprofiel. Een Forum met 

een kansenprofiel staat in een achterstandswijk; dit kunnen zowel allochtone als autochtone 

achterstanden betreffen. Het kansenprofiel richt zich primair op het bestrijden en voorkomen 

van (onderwijs) achterstanden. Binnen de achterstandswijken zijn de basisscholen onderzocht 

die zijn aangesloten bij een Forum. In Utrecht zijn er vier Forums met een kansenprofiel: 

Overvecht, Sint Jan de Doper (Zuid), Hart van Noord (Zuid- West) en Boemerang (Noord- 

West). In totaal zijn hier zes scholen bij aangesloten. Forum Boemerang is het enige Forum in 

een autochtone achterstandswijk. De rest staat in achterstandswijken met voornamelijk 

allochtone inwoners. Van vrijwel alle scholen zijn ouders gesproken. Alleen de respondenten 

van de Sint Jan de Doper verleenden geen medewerking. 

 

Design 

Er zijn half open interviews afgenomen bij de ouders. In de interviews werd door middel van 

gestructureerde vragen aan ouders gevraagd naar de meest voorkomende 

opvoedingsproblemen bij hun kinderen (bijvoorbeeld slaapgedrag of omgaan met andere 

kinderen). Er werd nagegaan wat de ernst was van deze problemen, welke eigen oplossingen 

ouders hadden geprobeerd en welke vormen van hulp ze hier eerder bij hadden gehad. Bij de 

eerdere vormen van hulp werd gekeken naar de manier waarop ze hier gekomen waren en of 

deze hulp als wenselijk werd ervaren. Ook werd er gevraagd naar de kennis van verschillende 

vormen van opvoedingsondersteuning. Aan ouders is ook gevraagd welke bronnen zij 

gebruiken voor hulp of steun bij de opvoeding. Dit kan zowel in de vorm van personen zoals 

familie, huisarts, maatschappelijk werk of school, als in de vorm van multimedia zoals 

televisie, internet of boeken. Er is gekeken wat de geïnterviewde vrouwen belangrijk vonden 

aan de hulp: bijvoorbeeld in welke vorm of op welke plaats het aangeboden moest worden. 

Het interview werd afgesloten met mogelijke overige opmerkingen of suggesties. 

Bij aanvang is het doel van het onderzoek uitgelegd, achtergrond informatie gegeven en de 

anonimiteit gegarandeerd. De werving van respondenten verliep via de desbetreffende 



 

 

14

scholen. Alle directeuren van de desbetreffende scholen zijn aangeschreven met de vraag om 

medewerking bij dit onderzoek. De meeste ouders zijn gevonden via de inloopochtenden op 

de scholen. De assistenten ouderbetrokkenheid hebben de ouders tijdens de inloopochtenden 

gevraagd en doorverwezen. Sommige scholen hebben een brief meegegeven voor de ouders. 

Hier kwam geen response op. De interviews zijn zowel individueel als in groepsverband 

afgenomen. De keuze hiervoor lag bij de ouders. Sommigen gaven aan liever geen individueel 

gesprek te willen.  

 

Representativiteit 

In dit onderzoek is slechts een deel van de populatie bereikt. Alle geïnterviewde ouders 

namen al deel aan inloopochtenden of andere activiteiten op school, zoals de ouderraad. Deze 

ouders stonden op één of andere manier al open voor contact of mogelijke hulp. 

Logischerwijs zijn dit ook de ouders die de weg naar de juiste hulpverlening weten te vinden. 

Belangrijk is wel dat de grootste groep geïnterviewde vrouwen allochtoon was. Het grootste 

gedeelte van de bevolking in de achterstandswijken in Utrecht is allochtoon.  

 

Betrouwbaarheid 

In de interviews is nadrukkelijk aangegeven dat de anonimiteit gewaarborgd bleef. Hierdoor 

was achteraf niet te reconstrueren wie wat gezegd heeft. De resultaten hebben geen negatieve 

gevolgen gehad voor de respondenten (Baarda, de Goede en Teunissen, 1995). Ouders zaten 

wel in een enigszins geforceerde setting en de drempel om informatie te geven over de 

opvoeding van hun eigen kinderen kon hoog zijn. Wanneer ouders wisten dat hun gegevens 

anoniem blijven, spraken zij gemakkelijker vrijuit. Dit kan de kwaliteit van de 

interviewresultaten bevorderen (Emans, 2002). De geïnterviewde ouders stonden erg open 

voor alle vragen. Er kwamen geen onderwerpen aan de orde waar ze niet op wilden reageren. 

Niet alle ouders konden op alle vragen antwoord geven, dit kwam doordat ze bijvoorbeeld 

bepaalde problemen zelf nog niet ervaren hadden. Er was in dit onderzoek weinig sprake van 

sociale wenselijkheid. Ouders konden op alle vragen zelf beslissen of ze wilden antwoorden 

en hebben dat ook gedaan: ze spraken bijvoorbeeld vrijuit over welke vormen van hulp ze al 

hadden gehad en waren hier ook erg tevreden over. Het was interessant geweest om te 

onderzoeken hoe dit is voor ouders die nog helemaal niets doen wat betreft school of hulp. 

Het probleem was dat dit tegelijkertijd ook de meest onbereikbare groep is; zij staan er 

waarschijnlijk minder voor open of willen geen hulp aanvaarden.  
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Resultaten: 

Opvoedingsproblemen 

De geïnterviewde ouders noemden een groot aantal opvoedingsproblemen. De meeste 

problemen die aan de orde kwamen waren problemen die goed te plaatsen zijn in de 

ontwikkelingen van een kind, bijvoorbeeld eet- of slaapproblematiek, slecht luisteren of zich 

niet houden aan regels thuis. Geen van deze problemen leverden zoveel moeilijkheden op dat 

de dagelijkse gang van zaken te erg onder druk kwam te staan. Vaak gaven de ouders aan dat 

de problematiek na een bepaalde periode overging en dat ze zelf het idee hadden dat dit 

hoorde bij een normale ontwikkeling. In enkele gevallen wisten ouders zich geen raad meer 

met de situatie en hadden ze behoefte aan meer informatie van een professional. Deze vorm 

van problematiek valt onder opvoedingsspanning, hetgeen waar opvoedingsondersteuning 

zich voornamelijk mee bezig houdt. Sommige ouders gaven aan nog geen problemen in de 

opvoedingssituatie te hebben ervaren. Veel van de genoemde problemen hingen samen met de 

leeftijd van de kinderen. Ouders van jonge kinderen noemden vaker problemen rondom 

ontwikkeling en gezondheid. Als de kinderen ouder waren, in de leeftijd van tien tot twaalf 

jaar, dan kwamen er vaker problemen rondom het stellen van grenzen en schoolprestaties aan 

de orde.  

 

Eigen oplossingen 

Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen en daarom is het belangrijk 

dat ze bij problemen eigen oplossingen bedenken om hier beter mee om te kunnen gaan. 

De geïnterviewde ouders waren erg oplossingsgericht en deden er alles aan doen om te zorgen 

dat de problematiek niet uit de hand loopt. Thuis probeerden ze zo consequent mogelijk regels 

te hanteren en structuur te bieden door bijvoorbeeld elke dag dezelfde regels te hanteren 

rondom eetgedrag: bord niet leeg eten, betekent geen toetje! Kinderen krijgen zo een goede 

structuur en voldoende duidelijkheid. Bij gedragsproblemen gaven de geïnterviewde ouders 

aan dat grenzen stellen van groot belang is. Naast discipline vonden ouders belonen ook een 

goed middel om kinderen dingen aan- of af te leren. Een voorbeeld hier van was een moeder 

die een beloningssysteem had bedacht om haar zoontje zichzelf te laten aankleden. Vaak 

zagen ouders het als een kwestie van goed oefenen en herhalen. Aanvullende informatie werd 

opgezocht in de bibliotheek, consultatiebureau of apotheek.  

Wanneer ouders het idee hadden dat problemen school gerelateerd zijn, zoals wanneer een 

kind niet meer naar school wilde, gingen ze als eerste naar de desbetreffende leerkracht. Ze 

gaven aan een goede band te hebben met de leerkrachten en voelden zich niet belemmerd om 
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hiernaar toe te stappen met vragen. Naast de leerkracht werd soms ook de schoolleider 

geraadpleegd. Vaak was dit na verwijzing van een leerkracht. Zodra de gezondheid van het 

kind in het spel was, bijvoorbeeld als kind heel weinig at, vertrouwden ouders op huisarts of 

schoolarts.  

 

Hulp en wenselijkheid 

Een belangrijke vraag was of ouders, indien ze vragen hadden, de juiste weg wisten te vinden 

naar de beschikbare hulp. De geïnterviewde ouders waren goed op de hoogte van mogelijke 

vormen van hulp. Vaak kwamen ouders terecht bij de juiste hulp via een doorverwijzing van 

school. Ze werden dan doorverwezen naar de thuiszorg, GG&GD, maatschappelijk werk, 

logopedist, schoolarts of speciaal onderwijs. Via de huisarts en het consultatiebureau werden 

ouders doorverwezen naar het ziekenhuis, specialisten of fysiotherapeut, zoals een kind dat op 

tienjarige leeftijd nog steeds moeite had met rennen. 

Over het algemeen was de hulp wenselijk. Ouders kregen nuttige handvatten en tips waar ze 

mee verder konden in hun opvoeding. De hulp was dan ook de juiste. Soms werd er wel 

doorverwezen maar was er vervolgens geen plek of bestond er een wachtlijst. Het kwam ook 

voor dat het doorverwijzen lang duurde of niet goed ging. Wanneer de hulp niet wenselijk 

was dan lag dit aan problematiek bij de ouders zelf. Er was een moeder die zelf vormen van 

intensieve hulpverlening kreeg waardoor ze de hulp voor haar kind als last beschouwde. Er 

waren bijna geen ouders die hulp als onwenselijk beschouwden. Hulp is meestal iets waar ze 

zelf om gevraagd hebben of naar op zoek zijn gegaan. Soms vonden ouders het wel 

onduidelijk ze moesten moet zijn voor welke hulp. Hulp of informatie kon volgens de ouders 

het beste ook in eigen taal zijn zodat iedereen het kan lezen of zodat het mondeling beter kan 

worden uitgelegd.  

 

Hulp van derden 

Naast professionele hulp waren er ook nog een heleboel andere bronnen waar men advies of 

hulp kan vragen. Uit de interviews bleek, net als in de literatuur, dat allochtone ouders eerder 

steun zoeken bij hun familieleden en vrienden. Familie, vooral ouders, zijn van groot belang. 

Aangegeven werd dat dit een makkelijke, veilige en betrouwbare hulpbron is. Daarnaast zijn 

vrienden, buren en collega’s de grootste bron die wordt aangeboord voor advies. Dit zijn 

mensen waar ouders dagelijks mee in contact zijn en waarmee er gemakkelijk gepraat wordt. 

Ouders noemden de inloopochtenden op school een handige manier om tot advies te komen. 

De laagdrempeligheid speelde hier een grote rol. Hier zitten vaak bekende ouders die in 
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dezelfde levensfase zitten. Door gesprekken konden ouders elkaar helpen met vragen over de 

opvoeding. 

Tegenwoordig zijn er op televisie veel programma´s over de opvoeding van kinderen. De 

geïnterviewde ouders gaven aan dit wel te kijken maar dit niet als serieuze bron van advies 

voor hun eigen problemen met kinderen te zien.  

 

Belangrijke vormen van hulp 

Hulp via school werd door ouders vaak genoemd. Deze vorm is laagdrempelig en de 

leerkracht kent de kinderen en kan nuttige tips geven. Ouders noemden als voordeel van hulp 

via school dat er dan gekeken kon worden of het gedrag zowel thuis als op school verbeterde. 

Bijvoorbeeld het gedrag van een kind, wat zowel op school als thuis moeite had met regels, 

verbeterde na goed oefenen thuis en in de klas. Inloopochtenden deden het ook goed: dit is 

ook een ontmoetingsplaats voor moeders waar ervaringen uitgewisseld worden. Iedere week 

wordt er een ander onderwerp besproken, zoals gezonde voeding, veiligheid of sporten. Bij 

deze doelgroep bleek informatie via via en mondeling het beste te werken. Voor sommige 

moeders was de taal een barrière en via contacten op school kwamen ze vaak wel naar 

bijvoorbeeld inloopochtenden of excursies naar de bibliotheek of inburgeringcursussen. 

Ouders wisten zelf heel goed waar ze heen willen met welke problematiek: voor 

gezondheidsaspecten naar de huisarts en voor gedragsproblematiek naar de GG&GD. 

 

Wensen of suggesties 

Op de vraag of ouders nog bepaalde dingen misten in hun omgeving wat betreft 

opvoedingsondersteuning of andere vormen van hulp werd enthousiast gereageerd. Genoemde 

suggesties waren voorlichting voor mannen, zodat ouders één lijn kunnen trekken, 

inburgeringcursussen en taalcursus via school aanbieden, een ontmoetingsplaats speciaal voor 

vrouwen in de wijk creëren, kinderopvang tijdens de inloopochtenden, inburgeringcursussen 

of taallessen en nuttige informatie vaker op de regio televisie langs laten komen, ook in de 

verschillende talen. 

 

Laagdrempeligheid  

De wil bij ouders om advies en informatie te ontvangen was zeker aanwezig. Ouders stonden 

niet afwijzend tegenover hulp of informatie. Belangrijk vonden ouders dat de 

randvoorwaarden goed geregeld zijn zodat iedereen toegang tot de juiste hulp heeft. Hierbij 

was afstand van groot belang, zowel letterlijk als figuurlijk. Letterlijk vonden ouders het 
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belangrijk dat ze niet heel de stad door hoeven om bij een instelling te komen en figuurlijk 

moet de hulp ook aansluiten bij hun belevingswereld. De drempel om 

opvoedingsondersteuning te vragen moest niet te hoog zijn. 

Daarom vonden ouders de school een uitstekende plek om naast onderwijs ook andere 

vormen van informatie aan te bieden. Op dit moment zijn er op bijna elke school 

inloopochtenden georganiseerd. Ouders komen hierop af juist omdat het in de buurt is. Ook 

hier zie je dat informatie zich informeel verspreidt. Moeders komen sneller als ze weten dat 

de buurvrouw ook gaat. Een ander belangrijk punt was dat de inloopochtenden ook in eigen 

taal worden gegeven. Taal blijft voor sommige ouders een barrière. Gestreefd wordt naar 

communicatie in het Nederlands maar op het moment dat dingen niet worden begrepen is de 

eigen taal wel heel handig. De drempel om te komen wordt hiermee verlaagd. Naast het 

verkrijgen van informatie en advies over de opvoeding van hun kinderen, maakt de 

uitwisseling van ervaringen met andere ouders, deze inloopmomenten waardevol. Één moeder 

verwoordde dit mooi: “ het is toch fijn om te weten dat ik niet de enige moeder ben die z’n 

kind weleens achter het behang wil plakken!”   

Er waren moeders die overdag werken. Op dit moment zijn inloopmomenten vaak ‘s ochtends 

of ‘s middags zodat zij hier niet aan deel kunnen nemen. Ouders noemden dit als 

aandachtspunt. 
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Discussie & conclusie 

De centrale vraagstelling in dit onderzoek was: wat is de behoefte aan 

opvoedingsondersteuning bij ouders in de vier achterstandswijken in Utrecht?  

Om inzicht in de behoefte te krijgen, zijn er vijftien ouders geïnterviewd in verschillende 

wijken. 

De resultaten laten zien dat er wel opvoedingsproblemen zijn, maar dat deze over het 

algemeen passen binnen de normale ontwikkeling van een kind. Soms waren vragen niet 

gemakkelijk op te lossen en leidden ze tot een probleem. Ouders hadden dan behoefte aan 

advies en informatie. Deze moeilijkere problemen vallen onder de categorie 

opvoedingsvragen of -spanning, daar waar opvoedingsondersteuning zich op richt. De 

geïnterviewde ouders proberen zoveel mogelijk eigen oplossingen te bedenken om tot 

verbetering te komen. Voorop staat dat ouders niet afwijkend stonden tegenover initiatieven 

georganiseerd om informatie en advies uit te wisselen. Ze hebben het beste voor met hun 

kinderen en willen dat ze zo goed mogelijk presteren, zowel thuis als op school. Wanneer 

ouders hulp nodig hadden, overzagen ze de toegang tot het beschikbare hulpaanbod en 

maakten hier gebruik van. Deze hulp ervaarden ze als wenselijk. 

In dit onderzoek zijn zowel allochtone als autochtone ouders geïnterviewd. Ze gaven 

open antwoord op elke vraag. Wel zijn dit de ouders die al een link hadden met school. De 

groep ouders die weinig of niets doen aan ouderparticipatie is met dit onderzoek niet bereikt. 

Één thema kwam bij alle geïnterviewde ouders terug, namelijk de laagdrempeligheid 

van de hulp. Ouders vinden laagdrempeligheid belangrijk. Hiermee bedoelden ze onder 

andere de letterlijke afstand tot de hulpverlening. Dit kan er voor pleiten om 

opvoedingsondersteuning aan te bieden in de eigen wijk. Op deze manier hebben alle ouders 

toegang en zullen ze hierdoor eerder de eerste stap richting ondersteuning zetten. 

Laagdrempeligheid bereik je naast de letterlijke afstand ook door ouders zich op hun gemak te 

laten voelen door aan te sluiten bij hun belevingswereld, een informeel karakter te creëren en 

eigen initiatieven vanuit de wijk en/of ouders te stimuleren. Een goede manier om 

ondersteuning aan te bieden in de eigen wijk, is de ontwikkeling van het Ouder Kind Centra 

(OKC). Het OKC is in Utrecht de plek waar kinderen, jongeren tot 23 jaar en hun ouders 

terechtkunnen met vragen over opgroeien en/of opvoeden. De insteek van het OKC is dat zij 

sneller en beter hulp krijgen dan dat nu het geval is. Op dit moment is het moeilijk om snel 

goede informatie te krijgen als het gaat om opgroeien en opvoeden. In een OKC bundelen 

verschillende organisaties in een wijk hun krachten en werken samen. Op deze manier wordt 

de signalering, beoordeling en toeleiding van en naar hulp beter gewaarborgd. Het doel is dat 
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er in iedere Utrechtse wijk een OKC komt. De hulpverlening wordt hiermee verbeterd. Er is 

één plek in de wijk waar ouders hun verhaal kunnen doen en deze plek is makkelijk 

bereikbaar. Ouders kunnen hier zo binnenlopen. Met de OKC’s worden dus laagdrempelige 

voorzieningen gecreëerd. Ouders kunnen advies krijgen over de opvoeding tijdens het 

opvoedspreekuur of ze kunnen een cursus volgen op het gebied van opvoeden. De manier 

waarop ouders informatie of een cursus krijgen aangeboden speelde volgens ouders een 

belangrijke rol. Ze gaven aan dat een mondelinge benadering een goede manier van 

communiceren was. Het informele circuit werkt bij deze doelgroep goed om ouders te 

informeren over bijvoorbeeld inloopochtenden, excursies of informatieavonden. 

Uit de interviews kwam naar voren dat de meeste ouders de weg naar de juiste hulp 

redelijk goed wisten te vinden en dat ze hier ook zelf initiatief in namen. Sommige ouders in 

achterstandswijken hebben misschien wat vaker een duwtje in de rug nodig om tot de juiste 

hulp te komen. Hierop inspelend zou het handig zijn als de weg naar het juiste hulpaanbod 

helder en transparant is voor iedereen. Vervolgens is het belangrijk om te kijken naar de vorm 

waarin hulp wordt aangeboden. Iedere ouder is uniek en het is handig als er goed wordt 

ingesprongen op de hulpvraag van de ouder. Een vooraf vastgelegde methode is dan ook 

moeilijk toe te passen op deze doelgroep. Er zijn ouders die de taal niet spreken: 

opvoedingsondersteuning in het Nederlands heeft in dit geval weinig zin.  

Kijkend naar de laagdrempeligheid is de school naast het OKC een belangrijke plek wat 

betreft het aanbieden van opvoedingsondersteuning. De drempel voor ouders om hierheen te 

gaan is laag en het is een goede signaleringsplek om kinderen en hun ouders door te verwijzen 

naar passende hulpvormen. Scholen kunnen goed inspringen op het informele karakter, iets 

wat ouders als belangrijk aangaven. In dit kader speelt de Brede School in Utrecht een 

belangrijke rol. Hier wordt er middels inhoudelijke samenwerking gestreefd om partners in de 

wijk aan te laten sluiten bij school. Zo kan de doorgaande lijn beter worden gewaarborgd en 

kunnen kinderen en ouders zich optimaal ontplooien. Op dit moment bestaat een brede school 

meestal uit meerdere scholen en een wijkwelzijnsorganisatie. De wijkwelzijnsorganisaties 

organiseren nu al de inloopochtenden op de verschillende scholen in achterstandswijken. Dit 

werd door de geïnterviewde ouders als nuttig ervaren en hier kan dan ook verder op worden 

voortgeborduurd in het ouderparticipatiebeleid op scholen. Het zou goed zijn om hoog in te 

steken op het bereiken van ouders via school en om ze zo veel mogelijk te betrekken bij de 

ontwikkeling van hun kind. 

Daarom zou naast de twee gemeentelijke afwegingen voor opvoedingsondersteuning, 

namelijk (a) het maatschappelijke belang: opvoedingsondersteuning is op de lange termijn 
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goedkoper dan andere hulpverleningsvormen en voorkomt grotere problematiek en (b) het 

individuele belang van de ouders: zij kunnen hun verhaal kwijt en krijgen hierbij deskundige 

steun, een derde afweging het individuele belang van het kind kunnen zijn. Ondanks dat 

opvoedingsondersteuning gericht is op het verbeteren van het pedagogisch handelen van 

ouders, zou de ontwikkeling van het kind de grootste drijfveer behoren te zijn. Het 

ondersteunen van ouders is er uiteindelijk op gericht om hen te helpen kinderen zo goed 

mogelijk te laten opvoeden en opgroeien. 

 

 

 



 

 

22

Geraadpleegde literatuur 

Ackermann, M., Osseweijer, E., Schmidt, H. & Molen, H. van. der. (2007). Zelf leren  

schrijven: schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen. 

Amsterdam: Uitgeverij Boom. 

Baarda, D. B., Goede, M. P. M. de. & Teunissen, J. (1995). Basisboek Kwalitatief onderzoek.  

Praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. 

Groningen: Stenfert Kroese.  

Bergen, A.van., Geus, G.de. & Ameijden, E.van. (2005). Rapport Behoefte aan  

opvoedingsondersteuning bij Utrechtse ouders en verzorgers. Utrecht: GG&GD. 

Burggraaff-Huiskes, M. (1999). Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie.  

Bussum: Uitgeverij Coutinho. 

Dekovic, M. & Groenendaal, H. (2000). Risicofactoren voor kwaliteit van de opvoeding.  

Pedagogiek, 20. 

Dijke, A.van., Snijders, J. & Terpstra, L. (1999). Het werkveld opvoedingsondersteuning en 

 ontwikkelingsstimulering. Utrecht: NIZW. 

Doğan, G., Dijke, A.van. & Terpstra, L. (2000). Wie zijn er ‘moeilijk bereikbaar’?  

Aanknopingspunten voor ondersteuning en begeleiding van ‘moeilijk bereikbare’ 

gezinnen en jongeren. Utrecht: NIZW.  

Duncan, G.J., Brooks-Gunn, J. & Klebanov, P.K. (1994). Economic deprivation and early  

childhood development. Child Development, 65, 296-318. 

Emans, B. (2002). Interviewen: Theorie, techniek en training. Groningen/Houten: Wolters- 

Noordhoff bv. 

Hermanns, J. (2004). 'Van behandelingsplan naar opvoedingsarrangement', in: D. van der  

Aalsvoort (red.), Eén kind, één plan bij jonge risicokinderen. Leuven: Acco.  

Hermanns, J., Nijnatten, C.van., Verheij, F. & Reuling, M. (2005). Handboek Jeugdzorg deel  

2: methodieken en programma’s. Bohn Stafleu van Loghum. 

Hashima, P.Y. & Amato, P.R. (1994). Poverty, social support, and parental behavior. Child  

Development, 65, 394-403.FF 

Kim-Cohen, J., Moffitt, T.E., Caspi, A. & Taylor, A. (2004). Genetic and Environmental  

Processes in Young Children’s Resilience and Vulnerability to Socioeconomic 

Deprivation,  Child Development, 75, 3, 651-668. 

Kousemaker, N. P .J. & Timmers - Huigens, D. (1985). Pedagogische hulpverlening in de  

eerste lijn. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 14, 549-565. 

Mak, J. & Pels, T. (2005). Ondersteuning van opvoeders in Alphen aan de Rijn. Een analyse 



 

 

23

 van vraag en aanbod. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.  

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2005). Informatiebrochure Wet op de  

Jeugdzorg. Den Haag. 

Nederlands Jeugd Instituut (2008). Opvoedingsondersteuning. Verkregen van: www.nji.nl op 26  

 maart, 2008. 

Ploeg, J.D. van der. (2005). Behandeling van gedragsproblemen, initiatieven en inzichten.  

Rotterdam: Lemniscaat. 

Ploeg, J.D. van der. (2005). Gedragsproblemen: ontwikkeling en risico’s. Rotterdam:  

Lemniscaat. 

Prinsen, B. & Koch, W. (2001). Vragen staat vrij. Naar een vraaggerichte  

opvoedingsondersteuning in de jeugdgezondheidszorg. Utrecht: NIZW. 

Prinz, R.J. & Sanders, M.S. (2007). Adopting a population-level approach to parenting and 

 family support interventions. Clinical Psychology Review, 27, 739-749. 

Programma Bureau Jeugd. (2006). Een nieuwe fase voor Forum, de brede school in Utrecht.  

Utrecht: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. 

Rappaport, J. & Seiman, E. (2000). Handbook of Community Psychology. New York: Kluwer 

 Academic/Plenum Publishers. 

Sameroff, A.J. & Fiese, B.H. (1990). Transactional regulation and early intervention. In: S.J.  

 Meissels & J.P. Shankhoff (Eds.). Handbook of early intervention. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Slot, N.W. & Spanjaard, H.J.M. (2000). Competentievergroting in de residentiele jeugdzorg.  

Baarn: Uitgeverij Intro. 

Thompson, R.W., Grow, C.R., Ruma, P.B., Daly, D.I. & Burke, R.V. ( 1993). Evaluation of a  

practical parenting program with middle and low-income families. Family Relations, 

42, 1, 21-25. 

Zimmerman, M.A. (2000). Empowerment Theory. Psychological, organizational and  

community levels of analysis. In: Rappaport, J. Seidman, E. Handbook of Community 

Psychology, New York: Kluwer Academy. 

Zubrick, S.R., Silburn, S.R., Garton, A., Burton, P., Dalby, R., Carlton, J., et al. (1995).  

Western Australia Child Health Survey: Developing health and well-being in the 

nineties. Perth: Australian Bureau of Statistics and the Institute for Child Health 

Research. 


