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Abstract

The hypotheses that conservative religious parents differ from other parents if it comes to

parenting and parenting support, was tested using data from 976 parents with children

between 0 and 18 years old in the community Nunspeet, the Netherlands. The survey was

about parenting, wishes and demands for parenting support. One-Way Anova’s, Independent-

sample T tests and multiple regression analyses, indicated that conservative religious parents

experience more stress than other parents. They are more worried about themes like

obedience, aggressive behaviour and social contacts. They are also more worried about their

children going to church and confirmation classes. The same percentage of conservative

religious parents as others parents wishes advice or support in the future, but when it comes to

parenting support, conservative religious parents significantly chose less available forms of

advice and support then other parents. It seems to be that there are barriers that keep

conservative religious parents away from parenting support. Further qualitative research

would be effective to find out what those barriers are. Research for concrete wishes and

demands from these parents if it comes to parenting support is necessary.

Key words: parenting, religion, conservatism, worries, stress, support

Introductie

Opvoedingsondersteuning is een actueel thema op de agenda van veel gemeenten. Alle

gemeenten in Nederland dienen voor het einde van deze kabinetsperiode een gecoördineerd

aanbod aan ondersteuning te bieden binnen een Centrum voor Jeugd en Gezin (Van den

Andel, Van Dijk & Slabbertje, 2007). Zij dienen de door de overheid aangereikte algemene

plannen, zelf te concretiseren en aan te passen aan de lokale situatie. In opdracht van het

gemeentebestuur van de gemeente Nunspeet, ben ik daarom een onderzoek gestart naar de

wensen en behoeften van ouders met kinderen tussen de 0 en 18 jaar in deze gemeente.

Resultaten uit dit onderzoek onder 976 gezinnen vormen een belangrijke basis voor het te

ontwikkelen Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Nunspeet (Pluim, 2008)

Uit het onderzoek in de gemeente Nunspeet bleek, dat een meerderheid van de ouders

(54%) vragen of zorgen over de opvoeding van hun kinderen heeft. Bijna 40% van de ouders

gaf aan dat zij advies of ondersteuning wensen bij het opvoeden, nu of in de toekomst. Veel

ouders (54%) kunnen met deze vragen of zorgen terecht bij familie, vrienden, buren of

kennissen. Ook leerkrachten en huisartsen blijken belangrijke bronnen van steun te zijn.

Vragen van ouders gaan veelal over grenzen/regels stellen, druk/agressief gedrag of luisteren
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en gehoorzamen. Ook (faal)angst en onzekerheid scoorden hoog. Uit het onderzoek blijkt dat

ouders het liefst advies of ondersteuning krijgen via internet, persoonlijke gesprekken of een

telefonische hulplijn (ook anoniem). Een belangrijke uitkomst is dat 72% van de ouders een

fysiek loket niet van belang achten. Privacy speelt hierbij een belangrijke rol (Pluim, 2008).

Naast gegevens voor het te ontwikkelen Centrum voor Jeugd en Gezin, zijn ook op het gebied

van opvoedingsondersteuning en religie waardevolle gegevens verzameld.

Religie, zo bleek uit het onderzoek, speelt binnen de gemeente Nunspeet een zeer

belangrijke rol. Van de ouders die de vragenlijst invulden, gaf 78% aan een Protestants

Christelijke geloofsovertuiging te hebben (Pluim, 2008). Deze ouders achten het geloof van

groot belang bij de opvoeding. Daar gering wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de

gereformeerde gezindte en opvoedingsondersteuning (Fiala, Bjorck & Gursuch, 2002), is het

van belang deze specifieke groep ouders nader uit te lichten. De gereformeerde gezindte is

een breed begrip waaronder veel kerkgenootschappen te vatten zijn. In dit onderzoek zal het

gaan om de gereformeerde gezindte in ‘engere’ zin, namelijk de Gereformeerde Gemeenten,

de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk (voorheen

Hervormde Bondsgemeenten) (Polder & Van der Wal, 2000). Van de ouders die meewerkten

aan het onderzoek in de gemeente Nunspeet, behoort 27% (N=263) tot deze specifieke

doelgroep (Pluim, 2008).

In het huidige onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen ouders uit de

gereformeerde gezindte en overige ouders op het gebied van zorgen, stress en behoefte aan

opvoedingsondersteuning.

Opvoedingsondersteuning

In enkele gemeenten is al onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van ouders

aangaande opvoedingsondersteuning. Uit onderzoek van Hermanns en Vergeer (2002) blijkt,

dat zowel kleine als grote gemeenten moeite hebben met het opstellen van een visie en goed

beleid betreffende opvoedingsondersteuning. Hoewel kleine gemeenten vaak weinig aanbod

hebben, hebben grotere gemeenten dit aanbod wel, maar ontbreekt het nogal eens aan

samenhang en structuur. Hermanns en Vergeer (2002) wijzen met name op het ontbreken van

een doelmatig preventief beleid. Beleidsontwikkeling, zo stellen zij, is op dit gebied echter

wel van groot belang. Zij spreken over een specifiek beleid aangaande

Opvoedingsondersteuning en Ontwikkelingsstimulering, wat tot doel heeft ‘opvoeders te

helpen opvoeden’ en ‘kinderen te helpen bij hun ontwikkeling’ (Hermanns & Vergeer, 2002,

p. 53).
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Een toonaangevend onderzoek naar de behoeften van ouders aan

opvoedingsondersteuning vond plaats in het kader van ‘landelijke experimenten

opvoedingsondersteuning’ (Leseman, Hermanns, Fahrenfort & Klaver, 1998). In dit

onderzoek zegt 93 % van de ouders één of meer vragen te hebben over de opvoeding van hun

kinderen. Wanneer zij die vragen als belastend ervaren, heeft 73 % van de ouders behoefte

aan informatie of steun van anderen. Een belangrijk deel vindt die steun ook binnen het eigen

netwerk, maar dit geldt niet voor alle ouders. Wanneer ouders advies of ondersteuning

wensen bij de opvoeding, is het van belang dat bij het maken van een beleid duidelijkheid is

over de vorm van ondersteuning die ouders wensen. Aangaande het soort vragen en de vorm

van steun die ouders op prijs zouden stellen, kunnen professionals op een juiste manier

worden ingezet (Leseman et al., 1998).

Opvoedingsondersteuning is met name belangrijk voor ouders die moeite hebben met

de opvoeding en die onvoldoende steun uit hun sociale omgeving krijgen (Hermanns, Ôry &

Schrijvers, 2005). Het doel van opvoedingsondersteuning is preventief: het voorkomen van

problemen die de opvoeding en ontwikkeling van kinderen kunnen belemmeren en het

versterken van de draagkracht en competentie van ouders (Anzion & Bär, 2004). Wanneer het

bijvoorbeeld gaat om de preventie van psychosociale problematiek bij jeugdigen, nemen

ouders een belangrijke plaats in. Een goede ouder-kind relatie en een ondersteunend

opvoedingsklimaat zijn belangrijke beschermende factoren tegenover risico’s die kinderen in

ontwikkeling kunnen bedreigen (Anzion & Bär, 2004). De ondersteuning van ouders is om

die reden een belangrijke en zinvolle strategie in het voorkomen van problematiek bij

kinderen en een belangrijk middel om een optimale ontwikkeling van het kind te bevorderen.

Kwetsbare ouders zijn volgens Bordewijk en Vlaardingerbroek (2006) ouders met een

inkomen onder de armoedegrens, eenoudergezinnen, niet-westerse ouders en laagopgeleide

ouders. Daarnaast stellen zij dat ouders van jonge kinderen ten opzichte van ouders met

oudere kinderen zich meer zorgen maken over de opvoeding. Dit geldt ook voor ouders van

één kind ten opzichte van ouders met drie of meer kinderen. Appleyard, Egeland, Van

Duimen en Sroufe (2005) stellen daarentegen juist dat een groot gezin een risicofactor vormt

bij de opvoeding. Aalbers- van Leeuwen, Hees en Hermanns (2002) spreken van

risicofactoren als ‘tussenkind zijn’, ‘het ontbreken van aandacht’, ‘ongewenst kind zijn’ en

‘de geboorte van een broertje of zusje’ die vaak voorkomen bij grote gezinnen.

Ook stress kan een belangrijke rol spelen bij de opvoeding (Sepa, Frodi & Ludvigsson,

2004). Stress bij de opvoeding kan gezien worden als een conditie waarbij er verschillende

aspecten van de opvoeding resulteren in een discrepantie tussen situationele factoren en
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persoonlijke factoren (Sepa et al., 2004). Ervaren stress bij de opvoeding kan negatieve

gevolgen hebben voor zowel ouders als kinderen. Zo is stress in verschillende onderzoeken

gerelateerd aan kindermishandeling, psychologisch welzijn, negatieve moeder- kind

interacties, minder verantwoordelijkheid ten opzichte van de kinderen en een minder veilige

hechtingsrelatie tussen moeder en kind (Sepa et al., 2004).

Factoren die samenhangen met stress zijn demografische factoren als leeftijd van de

ouders, aantal kinderen, levensomstandigheden, afkomst, gezinssituatie, opleidingsniveau en

werksituatie (Sepa et al., 2004). Met name wanneer het gaat om de leeftijd van de ouders zijn

er recente onderzoeksgegevens met betrekking tot stress (Nordal, 2008). Het American

Psychologist Association (APA) Helpcenter, bracht zeer recent een aanvulling op het

bestaande onderzoek van Schlesinger (1989) over ‘sandwich generation’ moeders. Zij stellen

dat deze zogenoemde ‘sandwich generation’ moeders, met een leeftijd tussen de 35 en 54 jaar,

meer stress ervaren dan jongere moeders. De belangrijkste reden hiervoor is dat deze moeders

naast de zorg voor hun kinderen ook vaak de zorg voor hun ouders op zich nemen. De stress

lijkt voornamelijk voor te komen bij moeders die expliciet de verzorgende rol op zich nemen,

waardoor zij zich overvraagd voelen (Fleenor, 2008). Nordal (2008, p.2) stelt: “It’s not

surprising that so many people in that age group are experiencing stress: The worry of your

parents’ health, and your children’s well-being as well as the financial concern of putting

kids through college and saving for your own retirement is a lot to handle.”

Van groot belang is het voor moeders te leren omgaan met stress (Nordal, 2008).

Professionele ondersteuning kan hierbij van belang zijn, naast het accepteren van

ondersteuning uit de naaste omgeving. Ook Sepa en collega’s (2004) benadrukken dat sociale

steun van groot belang is om de negatieve invloed van stress te reduceren. Stress reduceren

kan door middel van leren omgaan met stress, met de emoties achter stress en het veranderen

van ongezonde gewoonten (Nordal, 2008; Schlesinger, 1989). Moeders stellen hun gezin vaak

voorop, maar negeren daarbij eigen behoeften. Ook voor hun naasten is het belangrijk dat

moeders leren omgaan met stress. Moeders zijn immers rolmodellen voor overige gezinsleden

en leren omgaan met stress kan voorkomen dat andere gezinsleden het ongezonde gedrag van

moeder gaan imiteren (Nordal, 2008; Sepa et al., 2004).
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Gereformeerde Gezindte

Recent onderzoek naar de specifieke doelgroep ‘ouders uit de gereformeerde gezindte’ werd

gedaan door Van den Berg, Van der Gun, Kierczak, van de Kooij en Wulp (2005). Zij

interviewden voor hun onderzoek 30 moeders uit deze specifieke doelgroep. Van de Berg et

al. (2005) typeren ouders uit de gereformeerde gezindte als traditionele ouders uit veelal

plattelandsgemeenten met weinig migratie. Het gaat om omstreeks 4,5% van de Nederlandse

bevolking (CBS, 2008; Van den Berg et al., 2005). Ze zijn woonachtig in een brede strook

van zuidwest naar noordoost Nederland, de zogenaamde ‘Bible belt’.

Ouders uit de gereformeerde gezindte stellen het liefhebben van God boven alles en

willen leven naar de geboden zoals ze in de Bijbel zijn opgetekend (Polder & Van der Wal,

2000). Gezinnen bezoeken veelal twee maal per zondag een kerkdienst en kinderen uit deze

gezinnen zitten vaak op Reformatorische of Christelijke scholen (Polder & Van der Wal,

2000). Er bestaan veel clichés over deze doelgroep. Van den Berg en collega’s (2005)

spreken over het dragen van rokken voor vrouwen, geen televisie, het dragen van een zwart

pak en hoed voor mannen op zondag en de zogenoemde ‘zondagsrust’. Een aantal van deze

praktische levenswijzen en uiterlijkheden zijn juist en typeren de gereformeerde gezindte,

maar er dient met voorzichtigheid over gesproken te worden gezien hier veel verschillende

opvattingen over zijn binnen de gereformeerde gezindte.

Onderzoek dat gedaan is naar gereformeerde ouders, gaat veelal over

opvoedingsstijlen. Bartkowski en Xu (2000) benadrukken dat deze ouders veel waarde

hechten aan gehoorzaamheid van kinderen en gezag van ouders. Daarnaast lijken zij vaker

dan andere ouders gebruik te maken van fysieke disciplinering. Historisch gezien lijkt de

gehoorzaamheid aan ouders, kinderen voor te bereiden op de gehoorzaamheid aan God.

Streng religieuze ouders zouden ook aangemoedigd worden door hun autoriteiten, kinderen

autoritair op te voeden, zo stellen Gunnoe, Hetherington en Reiss (1999). Eastin, Greenberg

en Hofschire (2006) stellen dat ouders met een streng religieuze levensovertuiging hun

kinderen vaak autoritair opvoeden doordat zij weinig autoritatieve technieken kennen.

Risicofactoren, behorend bij een autoritaire opvoedingsstijl, kunnen rigide

opvoedingsattituden van ouders, commanderen en het fysieke straffen zijn (Aalbers- van

Leeuwen et al., 2002). Aalbers- van Leeuwen en collega’s (2002) deden literatuuronderzoek

naar het moderne huishouden, waarbij zij spreken van een overgang tussen een

bevelshuishouding naar een onderhandelingshuishouden. Er is een toename van ouders die

niet door overreding, maar door praten en bespreken met kinderen controle trachten te

houden, waarbij zij betrokken zijn bij het wel en wee van hun kinderen. Een autoritaire
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opvoedingsstijl zal daardoor minder vaak voor komen. Het gevaar dat optreedt wanneer

ouders minder controle uitoefenen, is dat zij de controle over hun kinderen verliezen, zo

stellen Aalbers- van Leeuwen en collega’s (2002). Daardoor loopt een risicofactor als

‘pedagogische onmacht’ de kans vaker voor te komen. Vanuit deze onmacht gaan ouders vaak

‘schreeuwen, straffen en dreigen’.

Deze pedagogische onmacht lijkt minder voor te komen bij ouders uit de

gereformeerde gezindte (Bartkowski & Xu, 2000). Een belangrijk positief effect dat gevonden

is binnen opvoeding in de gereformeerde gezindte, is dat deze ouders meer positieve emoties

uiten naar hun kinderen en minder vaak hun stem verheffen dan andere ouders, zo stellen

Bartkowski en Xu (2000). Ook Gunnoe en collega’s (1999) vinden positieve effecten. Er zijn

minder conflicten binnen het gezin, adolescenten hebben meer zelfregulatie en minder

internaliserende problematiek.

Wanneer het gaat om de taken in huis, zijn vrouwen veelal belast met huishoudelijke

taken, ook al gaat het om een gezin met tweeverdieners, zo stellen Ellison en Bartkowski

(2002). In streng religieuze gezinnen worden vaak traditionele sekserollen gehanteerd. Dit

komt tot uiting in houding en verwachtingen. Vaders zijn niet of nauwelijks in beeld, daar

waar het gaat om ondersteuning op het gebied van opvoeding (Van den Berg et al., 2005).

Protestanten worden wereldwijd vaak gezien als bronnen van culturele en institutionele steun

voor ongelijkheid van seksen en patriarchie (Ellison & Bartkowski, 2002). Patriarchie ontstaat

doordat God de man heeft aangesteld als hoofd van zijn vrouw (Eva werd immers geschapen

uit een rib van Adam). Volgens Edgell- Becker en Hofmeister (2001) ligt de religieuze

betrokkenheid van mannen voornamelijk in het huwelijk, het fulltime werken en de sociale

betrokkenheid. Moeders letten er op dat de kerkelijke gemeenschap goed aansluit bij hun

waarden en levensstijl. Het is daarom ook de taak van moeder te bepalen of

opvoedingsondersteuning aansluit bij de waarden en levensstijl die het gezin hanteert.

Opvoedingsondersteuning binnen de gereformeerde gezindte

Ouders met een streng religieuze levensovertuiging geloven dat de Bijbel het onfeilbare

woord van God is. Deze vormt daarom een leidraad voor het menselijk leven. Er staan

richtlijnen in die kunnen helpen bij alledaagse vragen, maar ook bij gezinsproblemen (Ellison

& Bartkowski, 2002). Ellison en Bartkowski (2002) benadrukken dat de religie van een

persoon een bron van ondersteuning op zich kan zijn om een mens te helpen omgaan met

stressvolle levensgebeurtenissen. Pargament (1997) noemt deze bronnen ‘religious support’

(p. 208). Het gaat hierbij volgens hem om directe steun van God en steun van betrokken
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personen in de sociale omgeving. Resultaten uit het onderzoek van Fiala en collega’s (2002)

tonen aan dat religieuze aanhankelijkheid (waaronder het behoren tot een religieuze

gemeenschap), niet automatisch religieuze ondersteuning betekent.

Bij veel ouders uit de gereformeerde gezindte bestaat angst te vragen om deze

ondersteuning binnen de sociale omgeving (Van den Berg et al., 2005). De angst om af te

wijken van de norm (het gaat goed met je kind(eren)) kan als belemmering werken om een

probleem voor te leggen. Als je kind het niet goed doet, dan faal je als ouder. Ouders uit de

gereformeerde gezindte, zo stellen Van den Berg en collega’s (2005), komen pas met vragen

wanneer de problemen al ernstig zijn. De drempel om advies of ondersteuning te vragen ligt

vaak hoog. Barrières liggen volgens van den Berg en collega’s (2005) bij schaamte,

onzekerheid en angst om te stuiten op onbegrip. Patrick, Rhoades, Small en Coatsworth

(2008) spreken ook over praktische barrières als tijd en locatie. Afstand kan bijvoorbeeld een

belemmering zijn (Van den Berg et al., 2005) Wanneer activiteiten met betrekking tot

opvoedingsondersteuning veel meer betrokken zijn bij het kerkelijk leven, zullen deze

barrières minder problematisch zijn, zo stellen Patrick en collega’s (2008).

Uit onderzoek van Edgell- Becker en Hofmeister (2001) bleek dat bijna 70% van de

moeders aangaf, dat kerken weten wat de behoeften en zorgen van vrouwen in de gemeentes

zijn. Een resultaat dat nog niet eerder in onderzoeken teruggevonden is. Voor

opvoedingsondersteuning en sociale steun in religieuze context, zo stellen Fiala en collega’s

(2002), is nog minimale aandacht geweest. Zij benadrukken dat congregaties, ofwel kerkelijke

verenigingen, bronnen kunnen zijn van vriendschap en ondersteuning. Binnen deze

congregaties houden mensen vast aan dezelfde waarden, normen en doelen. Fiala en collega’s

(2002) concluderen dat ondersteuning binnen een religieuze context geoptimaliseerd dient te

worden, door hier in de toekomst rekening mee te houden wanneer maatschappelijke

interventies worden ontwikkeld.

Een belangrijke aanbeveling die Patrick en collega’s (2008) doen, is gebruik maken

van bestaande sociale netwerken. Ouders kunnen elkaar dan attenderen op interventies met

betrekking tot opvoedingsondersteuning. Het vertrouwen bestaat al binnen deze sociale

netwerken. Daarnaast kan er door interventies voor ouders ook een sociaal netwerk om ouders

heen worden gecreëerd. Patrick en collega’s (2008) bevelen kerken aan samen te werken met

professionals uit het werkveld om zogenaamde ‘faith-placed’ programma’s te ontwikkelen. Er

dient een goede samenwerking te zijn tussen professionals en gelovige gemeenschappen om

zodoende een goed beleid te ontwikkelen. Het welzijn van families hangt daarom deels af van

betrokken leiders bij een kerkgemeenschap, zo stellen Lee en Iverson- Gilbert (2003). Zij
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deden onderzoek naar steun en aan familie gerelateerde stress binnen Protestantse families.

Zij richtten zich met name op de leiders, behorende bij de Protestantse gemeenten en stelden

dat deze regelmatig en autoritair contact hebben met de families. Zij zijn vaak de eerste

contactpersonen waar ouders naar toe gaan als ze ondersteuning nodig hebben (Lee &

Iverson- Gilbert, 2003). Zij stellen dat ondersteuning van leiders uit de kerk, net zo belangrijk

is als ondersteuning van familie en van de sociale omgeving. Het bevordert tevredenheid en

optimisme.

Professionals die gespecialiseerd zijn in gezinsleven en geassocieerd zijn met kerken,

kunnen hierbij een belangrijke rol spelen (Lee & Iverson- Gilbert, 2003). Deze mensen weten

vaak hoe zij tegemoet kunnen komen aan de behoeften van deze specifieke groep ouders en

hoe zij gepaste ondersteuning kunnen aanbieden. Professionals die betrokken zijn bij kerken,

kunnen helpen een sociaal klimaat te creëren om zo ondersteunende relaties te bevorderen

(Lee & Iverson- Gilbert, 2003).

Doel

Doel van het onderzoek is 1) een beeld te krijgen van verschillen binnen demografische

gegevens wanneer het gaat om vragen, zorgen of stress bij de opvoeding. Daarnaast 2) een

vergelijking maken tussen ouders uit de gereformeerde gezindte en andere ouders met

betrekking tot vragen, zorgen of stress bij de opvoeding en 3) een vergelijking maken tussen

ouders uit gereformeerde gezindte en andere ouders wanneer het gaat om wensen en

behoeften met betrekking tot opvoedingsondersteuning. Tenslotte 4) nagaan welke factoren

binnen de gereformeerde gezindte invloed hebben op ervaren zorgen- of stress.
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Methode

Opzet

Voor het onderzoek in de gemeente Nunspeet, is een vragenlijst afgenomen bij een

representatief deel van de ouders met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, woonachtig in de

gemeente Nunspeet. De gemeente Nunspeet is een middelgrote gemeente (+ 26.695 inwoners)

en bestaat uit de dorpen Nunspeet, Elspeet, Vierhouten en Hulshorst. De vragenlijst is

afgenomen in de maanden december en januari 2007-2008.

Deelnemers

In de gemeente Nunspeet wonen 7197 kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar. Deze

kinderen komen uit 2648 gezinnen verdeeld over de dorpen Nunspeet, Elspeet, Vierhouten en

Hulshorst. De gemeente Nunspeet heeft evenredig uit ieder dorp aselect een steekproef

getrokken. Men filterde meerdere kinderen uit één gezin uit. Dit betekent dat er in Nunspeet

1747 vragenlijsten verstuurd zijn, 433 in Elspeet, 273 in Hulshorst en 81 in Vierhouten. In

totaal zijn 2534 vragenlijsten verstuurd. Van de totale populatie ouders met kinderen tussen

de 0 en 18 jaar in de gemeente Nunspeet, is 96% aangeschreven.

Om de respons te verhogen is er naast een brief van de gemeente Nunspeet, een

persoonlijke brief aan ouders toegevoegd (zie bijlage 1 en 2). Daarnaast is er publiciteit aan

het onderzoek gegeven in de lokale nieuwsbladen. Daarnaast zijn er posters ontwikkeld , die

het onderzoek op verschillende plaatsen hebben aangekondigd (zie bijlage 3). Ze zijn

opgehangen op alle scholen, bij bibliotheken, huisartsen etc. in de gemeente Nunspeet. Ook

heeft de poster tweemaal in de huis aan huis krant van de gemeente gestaan. Van de

aangeschreven gezinnen (N=2534) hebben 976 ouders de vragenlijst geretourneerd (39%).

Daarnaast hebben 67 ouders een retourstrookje teruggestuurd. De totale respons van het

onderzoek is 41 %.

Op basis van vraag 9 waarbij gevraagd is naar kerkgenootschap, is binnen de

onderzoeksgroep onderscheid gemaakt in enerzijds ouders die behoren tot de gereformeerde

gezindte (N=263, 27%) en anderzijds overige ouders (N=713, 73%). Bij de groep ‘overige

ouders’ is geen onderscheid is gemaakt op basis van religieuze achtergrond (wel dan niet

religieus). De gereformeerde gezindte is een breed begrip, waaronder veel

kerkgenootschappen te vatten zijn. Bij dit onderzoek is gekozen voor de gereformeerde

gezindte in ‘engere’ zin, namelijk de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde
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Gemeenten in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk (voorheen Hervormde

Bondsgemeenten) (Polder & Van der Wal, 2000).

Meetinstrument

Het meetinstrument (zie bijlage 4) vraagt naar demografische achtergrondgegevens als

gezinssituatie, opleiding, werksituatie, kinderen en religieuze achtergrond. Daarnaast komen

zorgen over specifieke terreinen van opvoeding, ervaren stress bij de opvoeding, behoefte aan

opvoedingsondersteuning en sociale steun aan bod in het meetinstrument, die voor ouders is

samengesteld vanuit bestaande en gedeeltelijk gestandaardiseerde vragenlijsten.

Demografische gegevens: De vragen naar demografische gegevens zijn een

combinatie van een bestaande vragenlijst van de GG&GD Utrecht (Van Bergen, De Geus &

Ameijden, 2005) met een aanvulling van standaardvragen van de lokale en nationale monitor

jeugdgezondheid (www.monitorgezondheid.nl). De algemene vragen 3, 4, 5 en 7 t/m 10 over

de leeftijd van ouders, gezinssituatie, opleidingsniveau, werksituatie, kinderen en religieuze

achtergrond zijn uit deze twee vragenlijsten afgeleid.

Religie: Vraag 9 over kerkgenootschap is gesplitst in twee groepen, namelijk ouders

uit de gereformeerde gezindte in ‘engere’ zin (Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde

Gemeente en Gereformeerde Gemeente in Nederland) en alle overige ouders, wel of niet

religieus. Daarnaast is er onderscheid gemaakt in belang van religie bij de opvoeding, vraag

10 uit de vragenlijst. Bij de analyses is met name onderscheid gemaakt tussen het belangrijk

vinden van religie en het zeer belangrijk vinden van religie.

Zorgen bij de opvoeding: Vraag 12 bestaande uit 18 items over terreinen van vragen

en zorgen, is afkomstig uit de vragenlijst van de GG&GD Utrecht (Van Bergen, De Geus &

Ameijden, 2005). Van deze vraag, is een ‘zorgenschaal’ gemaakt om meer waarde te hechten

aan de verschillende items en om de betrouwbaarheid te vergroten. De schaal meet een

Cronbach’s Alpha van .81.

Stress bij de opvoeding: Van de NOSI-K (Nijmeegse Opvoedings- en Stress Index-

Korte versie; De Brock, Vermulst, Gerris & Abidin, 1992) zijn de vragen 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10,

11, 13, 14, 16, 17, 18 en 19 opgenomen. De items 5, 7, 11, 13, 14 en 17 zijn positief

geformuleerd in tegenstelling tot de negatief geformuleerde items van de NOSI-K. De NOSI-K

is een gevalideerde vragenlijst die opvoedingsstress van ouders meet. Een voorbeelditem is: ‘Ik

ben verontrust over mijn kind(eren)’, met de antwoordcategorieën helemaal mee oneens,

grotendeels mee oneens, beetje mee oneens, beetje mee eens, grotendeels mee eens en

helemaal mee eens. Van vraag 19 (bestaande uit de 14 items over stress) is een ‘stressschaal’
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gemaakt. Uit een analyse bleek vraag 19.10 contra-indicatief te zijn. Dit item is omgepoold

zodat deze indicatief werd. Uit verdere analyse bleek dat item 19.6 een lage item restcorrelatie

had. Dit item is verwijderd. De Cronbach’s Alpha is .80 .Een Pearson correlatie wijst uit dat

de zorgen- en de stressschaal significant met elkaar samenhangen (r=.41, p<.001).

Behoefte aan opvoedingsondersteuning: Uit de VOBO (Vragenlijst Ondersteunende

Behoefte Ouders, NIWZ Jeugd, 2006) zijn de vragen 2, 6 en 15 opgenomen. Het betreft twee

items over algemene gegevens en één item over opvoedingsondersteuning. Een voorbeeld

item is: ‘Wanneer u ondersteuning wenst met betrekking tot de opvoeding, waar of van wie

zou u deze dan het liefst willen krijgen?’ Antwoordcategorieën zijn onder andere familie,

huisarts, leerkracht of (School) Maatschappelijk Werk. Van de vragenlijst van de GG&GD

Utrecht (2005) zijn de items 11, 12, 13 en 14 overgenomen over opvoedingsondersteuning.

Een voorbeeld item is: ‘Heeft u het afgelopen jaar (dus de laatste twaalf maanden) vragen

over het opvoeden van uw (pleeg)kind(eren) gehad?’ Antwoordcategorieën zijn (bijna) altijd,

vaak, soms, weinig of (bijna) nooit. De termen ‘behoefte’ en ‘problemen’ die gebruikt

worden in de vragenlijst van de GG&GD Utrecht zijn gewijzigd in ‘wensen’ en

‘vragen/zorgen’

Statistische analyses

Via One Way Anova’s is allereerst de invloed van demografische factoren op ervaren zorgen

en stress geanalyseerd. Om de groep gereformeerde gezindte te vergelijken met overige

ouders, zijn T-toetsen en Chi-kwadraat toetsen toegepast. Via T-toetsen (schalen) en Mann

Withney U testen (items) zijn verschillen tussen beide groepen getoetst. Tenslotte zijn via

Two-way Anova’s en meervoudige regressieanalyses verschillen binnen de groep

gereformeerde gezindte nader uitgewerkt.
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Resultaten

Demografische gegevens

Tabel 1 bevat een overzicht van demografische gegevens. Deze gegevens vormen een

belangrijke basis voor de resultaten.
Tabel 1: Demografische gegevens

Totale groep
(N=976)

Gereformeerde gezindte
(N=263)

Overige ouders
(N=713)

Woonplaats:
- Nunspeet
- Elspeet
- Hulshorst
- Vierhouten

76%
17%
5%
2%

58%
38%
3%
1%

82%
9%
6%
3%

Rol in het gezin:
- Moeder
- Vader
- Samen ingevuld

80%
18%
2%

76%
21%
2%

81%
18%
1%

Leeftijd ouders:
- 20-30 jaar
- 30-40 jaar
- 40-50 jaar
- 50-60 jaar

8%
40%
43%
9%

16%
35%
39%
10%

5%
42%
45%
8%

Gezinssituatie:
- Gehuwd
- Samenwonend
- Alleenstaand
- Gescheiden
- Weduwe/weduwnaar

91%
3%
1%
3%
2%

98%
0%
0%
2%
0%

89% a X²=21,26***
5%
2%
3%
2%

Opleidingsniveau ouders:
- Laag
- Gemiddeld
- Hoog

17%
65%
18%

25%
64%
11%

15%
65%
20% b X²=9,16**

Werksituatie moeders:
- Fulltime baan
- Parttime baan
- Huisvrouw

8%
60%
32%

6%
35%
60%

8%
71%
21% c X² =124,05***

Aantal kinderen:
- 1-2 kinderen
- 3-4 kinderen
- >5 kinderen

53%
37%
10%

34%
38%
28%

60%
37%
3% d X² =135,51***

Leeftijd kinderen:
- 0-4 jaar
- 5-12 jaar
- >13 jaar

24%
41%
35%

26%
37%
37%

23%
43%
34%

Geloofsovertuiging:
- Protestants Christelijk
- Rooms Katholiek
- Niet gelovig

78%
3%
17%

100%
0%
0%

71%
5%
23%

Kerkgenootschap:
- PKN
- HHK
- Gereformeerde Gemeente
- Ger. Gem. in Nederland
- Chr. Ger. Kerk
- Ned. Ger. Kerk

42%
10%
20%
4%
10%
3%

0%
29%
59%
13%
0%
0%

64%
0%
0%
0%
15%
5%

Belang van religie bij de opvoeding:
- Zeer belangrijk
- Belangrijk
- Beetje belangrijk
- Niet belangrijk
- Helemaal niet belangrijk

48%
25%
18%
8%
2%

79%
17%
3%
0%
0%

36% e X² = 46.01***
28%
23%
11%
3%

**p<0.01, ***p<0.001
a: chi kwadraat toets wel/niet gehuwd ger. gez. en overige ouders
b: chi kwadraat toets laag en midden/hoog opleidingsniveau ger. gez. en overige ouders
c: chi kwadraat toets moeder wel/niet werkend ger. gez. en overige ouders
d: chi kwadraat toets 1-4 of > 5 kinderen ger. gez. en overige ouders
e: chi kwadraat toets religie belangrijk of zeer belangrijk ger gez. en overige ouders.
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Tabel 1 geeft een aantal opvallende verschillen weer tussen de groepen gereformeerde

gezindte en overige ouders. Chi kwadraat toetsen wijzen uit, dat er significante verschillen

zijn op de gegevens gezinssituatie (wel/niet gehuwd, X²=21,26, p<.001), opleidingsniveau

(laag en midden/hoog, X²=9,16, p=.001), werksituatie moeders (wel/niet werkend, X²

=124,05, p<.001) en aantal kinderen (1-4/>5, X² =135,51, p<.001). Ouders uit de

gereformeerde gezindte zijn vaker gehuwd, hebben een lager opleidingsniveau, minder

werkende moeders en meer kinderen dan overige ouders.

Religie is opgedeeld in drie klassen: Zeer belangrijk, belangrijk en niet belangrijk. Uit

een One-Way ANOVA blijkt, dat er een significant verschil is tussen belang van religie en de

groepen gereformeerde gezindte en overige ouders (F=64.73 en p<.001). Wanneer religie

vervolgens opgedeeld wordt in twee klassen, namelijk zeer belangrijk en belangrijk, dan blijkt

uit een Chi kwadraat toets, dat er een significant verschil is tussen ouders uit de

gereformeerde gezindte en overige ouders wanneer het gaat om belang van religie (X² =

46.01, p<.001). Ouders uit de gereformeerde gezindte hebben significant vaker gekozen voor

‘zeer belangrijk’.

Demografische gegevens, zorgen en stress

Demografische gegevens zijn in verband gebracht met een zorgen- en stressschaal. Deze

schalen geven een beeld van de hoeveelheid vragen of zorgen en de hoeveelheid stress die

ouders ervaren bij de opvoeding. Tabel 2 geeft deze resultaten weer.

Tabel 2: Verschillen binnen demografische gegevens

Zorgenschaal Stressschaal
(I) (J) (I-J) F df (I-J) F df

Leeftijd ouders : 20-30 jaar 30-40 jaar -1,48* 7,22*** 3

40-50 jaar -1,67*

50-60 jaar -3,11***

30-40 jaar 50-60 jaar -1,63**

40-50 jaar 50-60 jaar -1,45*

Gezinssituatie: gehuwd Gescheiden -3,35** 4,29** 4

samenwonend Gescheiden -3,13*

Opleidingsniveau: laag hoog 3,65* 3,41* 2

Aantal kinderen: 1-2 kinderen 3-4 kinderen -,89** 6,71** 2 -2,11* 6,54** 2

> 5 kinderen -1,19* -3,31*

Leeftijd kinderen: 0 -4 jaar 5-12 jaar -1,28** 11,19*** 2 4,85** 2

> 13 jaar -1,67*** -2,83**

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
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o Gemiddelde leeftijd ouders

Een One-Way ANOVA wijst uit dat er een verschil is tussen de leeftijd van ouders en zorgen

die zij ervaren bij de opvoeding (F= 7,22 , p<.001). Uit een (post hoc) Bonferroni toets blijkt

dat er een significant verschil is tussen ouders van 20-30 jaar en ouders van 30-40 jaar

(p=.03), 40-50 jaar (p=.01) en 50-60 jaar (p<.001). Ouders tussen de 30 en 40 jaar en 40 en 50

jaar verschillen ook in hun scores van ouders tussen de 50 en 60 jaar (p=.01, p=.03). Jongere

ouders scoren significant lager op de zorgenschaal dan oudere ouders. Wanneer het gaat om

stress die ouders ervaren bij de opvoeding, wijst een One-Way ANOVA uit, dat er geen

significant verschil is tussen ouders uit verschillende leeftijdscategorieën.

o Gezinssituatie

Voor de gezinssituatie is bekeken of ouders gehuwd zijn, samenwonend, alleenstaand,

gescheiden of weduwe/weduwnaar. Een One-Way ANOVA toont aan dat er een significant

verschil is tussen gezinssituaties en de hoeveelheid vragen of zorgen die ouders ervaren bij de

opvoeding (F= 4.29, p<.01). Een Bonferroni toets geeft weer dat er een significant verschil is

tussen gehuwde en gescheiden ouders (p<.01), waarbij gescheiden ouders hoger scoren op de

zorgenschaal dan gehuwde ouders. Ook is er een significant verschil tussen gescheiden ouders

en ongehuwd samenwonende ouders (p=.04), waarbij gescheiden ouders hoger scoren.

Daarnaast blijkt er geen significant verschil te zijn tussen gezinssituaties en de hoeveelheid

stress die wordt ervaren binnen het gezin.

o Opleidingsniveau ouders

Opleidingsniveau is verdeeld in drie klassen: laag, midden en hoog. Een One-Way ANOVA

wijst uit dat er geen significant verschil is tussen het opleidingsniveau van ouders en de

hoeveelheid vragen of zorgen die zij ervaren bij de opvoeding. Een One-Way ANOVA geeft

wel een significant verschil weer tussen opleidingsniveau van ouders en de hoeveelheid stress

die zij ervaren bij de opvoeding (F=3.41, p=.03). Uit een Bonferroni toets blijkt, dat ouders

met een laag opleidingsniveau meer stress ervaren dan ouders met een hoog opleidingsniveau

(p=.03). Tussen een laag en gemiddeld opleidingsniveau en tussen een gemiddeld en hoog

opleidingsniveau zijn geen significante verschillen gevonden.

o Werksituatie moeders

De huidige werksituatie van moeders is verdeeld in drie klassen: fulltime werkend, parttime

werkend of huisvrouw. Een One-Way ANOVA wijst uit dat er geen significant verschil is
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tussen de huidige werksituatie van moeders en de hoeveelheid vragen of zorgen die zij ervaart

bij de opvoeding. Ook blijkt uit een One-Way ANOVA, dat er geen significant verschil is

tussen de huidige werksituatie van moeders en de hoeveelheid stress die wordt ervaren bij de

opvoeding.

o Aantal kinderen

Het aantal kinderen is verdeeld in drie klassen: 1-2 kinderen, 3-4 kinderen en 5 of meer

kinderen. Met een One-Way ANOVA is aangetoond, dat er een significant verschil is tussen

het aantal kinderen binnen gezinnen en de hoeveelheid vragen of zorgen die ervaren worden

door ouders bij de opvoeding (F=6.71 en p<.01). Ook is er door middel van een One-Way

ANOVA een significant verschil gevonden tussen het aantal kinderen binnen gezinnen en de

hoeveelheid stress die ervaren wordt door ouders (F=6.54 en p<.01). Een Bonferroni toets

wijst uit dat op zowel de zorgenschaal als de stressschaal ouders met 3 of 4 kinderen (p=.01,

p=.01), of meer dan 5 kinderen hoger (p=.03, p=.02) scoren dan ouders met 1 of 2 kinderen.

Er is geen significant verschil tussen ouders met 3 of 4 kinderen of ouders met meer dan 5

kinderen op beide schalen gevonden.

o Leeftijd kinderen

De leeftijd van de kinderen is verdeeld in drie klassen: 0-4 jaar, 5-12 jaar en vanaf 13 jaar.

Een One-Way ANOVA wijst uit dat er een significant verschil blijkt te zijn tussen de leeftijd

van kinderen binnen gezinnen en de hoeveelheid vragen of zorgen die ouders ervaren bij de

opvoeding (F=11.19, p<.001). Een Bonferroni toets laat zien dat ouders met kinderen in de

leeftijd van 0-4 jaar lager scoren op de zorgenschaal dan ouders met kinderen tussen de 5 en

12 (p<.01) of boven de 13 jaar (p<.001). Er is geen significant verschil gevonden tussen

ouders met kinderen in de leeftijd van 5-12 jaar en ouders met kinderen boven de 13 jaar.

Daarnaast blijkt uit een One-Way ANOVA, dat er een significant verschil is tussen het aantal

kinderen binnen gezinnen en de hoeveelheid stress die door ouders wordt ervaren (F=4.85,

p<.01). Een Bonferroni toets wijst uit dat er een significant verschil is tussen ouders met

kinderen tussen de 0 en 4 jaar en ouders met kinderen boven de 13 jaar (p=.01). Ouders met

jonge kinderen ervaren minder stress dan ouders van kinderen boven de 13, zo blijkt uit de

analyse.
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Terreinen van zorgen

Tabel 3 geeft de resultaten weer van de verschillen tussen de groepen ouders uit de

gereformeerde gezindte en overige ouders op itemniveau (terreinen van zorg). Verschillen

zijn getoetst met de Mann-Whitney U test.

Tabel 3: zorgen en stress; verschillen tussen ouders uit de ger. gez. en andere ouders

Overige ouders Ger. gez. ouders
N M (SD) N M (SD) U

zorgenschaal 658 3,81(3,96) 246 4,19(4,11)

stressschaal 674 33,71(10,40) 244 37,34(9,61) 65907***

Terreinen
1 .slapen 673 ,18(,42) 253 ,15(,42)
2. voeding/ eten 672 ,27(,49) 254 ,23(,47)

3. Zindelijkheid 673 ,10(,34) 253 ,11(,31)

4. praten 673 ,12(,37) 252 ,12(,37)

5. druk, agressief 673 ,24(,51) 252 ,34(,59) 78809,5*

6. pesten/gepest worden 673 ,24(,48) 251 ,20(,47)

7. angst/onzekerheid 674 ,44(,58) 252 ,38(,58)

8. gehoorzamen 674 ,39(,57) 253 ,55(,65) 74210,5***

9. sociaal contact 674 ,21(,46) 253 ,28(,53) 79540*

10. vrije tijdsbesteding 674 ,19(,43) 253 ,25(,50)

11. schoolprestaties 671 ,29(,52) 251 ,31(,53)

12. grenzen/regels 473 ,41(,58) 251 ,50(,66)

13. verdrietig/depressie 674 ,19(,45) 251 ,14(,38)

14. vriendschap 674 ,15(,40) 251 ,14(,38)

15. kerkgang/catechisatie 669 ,10(,33) 250 ,19(,46) 77655**

16. roken/drugs/alcohol 671 ,15(,42) 249 ,15(,42)

17. stelen, vandalisme 673 ,05(,27) 249 ,02(,14)

18. seksualiteit 672 ,08(,31) 249 ,10(,35)

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.00

o Zorgenschaal

Uit een onafhankelijke T-toets blijkt, dat er geen significant verschil is tussen ouders uit de

gereformeerde gezindte en overige ouders wanneer het gaat om vragen of zorgen die zij

ervaren bij de opvoeding.

o Stressschaal

Een onafhankelijke T-toets wijst uit dat er een significant verschil blijkt te zijn tussen ouders

uit de gereformeerde gezindte en overige ouders (t=4,76 en p<.001) wanneer het gaat om

stress die zij ervaren bij de opvoeding. Ouders uit de gereformeerde gezindte scoren

significant hoger op de stressschaal dan overige ouders.
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o Terreinen van vragen of zorgen

Uit onderzoek van Pluim (2008) bleek dat de volgende terreinen de meeste vragen of zorgen

van ouders omvatten: Faalangst/onzekerheid, luisteren/gehoorzamen, grenzen/regels/

afspraken, schoolprestaties en druk/agressief gedrag. Om te toetsen of deze terreinen

verschillen voor ouders uit de gereformeerde gezindte, zijn Mann Whitney U toetsen

uitgevoerd op de verschillende items (terreinen) uit vraag 12 (zie vragenlijst bijlage 2). Uit de

analyses blijkt allereerst een significant verschil tussen ouders uit de gereformeerde gezindte

en andere ouders op druk/agressief gedrag (U=78809,5, p=.02). Ouders uit de gereformeerde

gezindte ervaren op dit terrein meer vragen en zorgen. Dit verschil komt ook duidelijk naar

voren op het terrein luisteren/gehoorzamen (U=74210,5, p<.001). Ook op de terreinen van

sociaal contact/spelen (U=79540, p=.02) en kerkgang/catechisatie (U=77655, p<.01) zijn

significante verschillen gevonden tussen ouders uit de gereformeerde gezindte en overige

ouders, waarbij ouders uit de gereformeerde gezindte op beide items hoger scoorden. Dit

betekent dat ouders uit de gereformeerde gezindte zich over de terreinen druk/agressief

gedrag, luisteren/gehoorzamen, sociaal contact/spelen en kerkgang/catechisatie meer zorgen

maken dan andere ouders.

Opvoedingsondersteuning

Onderstaande resultaten maken onderscheid tussen de groep gereformeerde gezindte en

overige ouders wanneer het gaat om wensen en behoeften aangaande

opvoedingsondersteuning. De verschillen zijn getoetst met Mann-Whitney U testen. De

Tabellen 4 en 5 geven de resultaten weer.

Tabel 4: vormen van ondersteuning; verschillen tussen twee groepen ouders

Overige ouders Ger. Gez. ouders
N M (SD) N M (SD) U

Vormen:
1. telefonische hulplijn 582 1,81(,75) 213 1,64(,74) 54044,5**
2. loket 580 1,37(,59) 214 1,24(,50) 55382,5**

3. inloopspreekuur 580 1,83(,74) 214 1,54(,63) 49421***

4. internet 581 2,10(,77) 214 1,89(,77) 52726***

5. groepsvoorlichting 579 1,46(,63) 214 1,50(,69)

6. groepscursus 580 1,38(,57) 214 1,38(,63)

7. huisbezoek 581 1,50(,66) 214 1,46(,65)

8. persoonlijke gesprekken 580 1,92(,81) 214 1,84(,81)

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
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o Advies en ondersteuning bij de opvoeding

Wanneer het gaat om advies en ondersteuning bij de opvoeding, wijst een Chi-kwadraat test

uit dat er geen significant verschil is tussen ouders uit de gereformeerde gezindte en overige

ouders. Van de ouders uit de gereformeerde gezindte geeft 34% aan advies of ondersteuning

te willen ontvangen. Dit tegenover 39% van de overige ouders.

o Vormen van advies en ondersteuning

De meeste gewenste vormen van advies en ondersteuning zijn internet (73%), persoonlijke

gesprekken (62%), een inloopspreekuur (58%) en een telefonische hulplijn (57%) (Pluim,

2008). Om te bepalen of er verschillen zijn tussen vormen van ondersteuning die ouders uit

de gereformeerde gezindte en overige ouders wensen, zijn met de losse items uit vraag 14 (zie

vragenlijst bijlage 1) Mann Whitney U testen gedaan. Hieruit blijkt dat er significante

verschillen zijn wanneer het gaat om een inloopspreekuur (U=49421, p<.001) en

ondersteuning via internet (U=52726, p<.001). Bij beide items ligt de gemiddelde keuze van

ouders uit de gereformeerde gezindte beduidend lager dan de gemiddelde keuze van andere

ouders. Ook hebben ouders uit de gereformeerde gezindte significant minder gekozen voor

een telefonische hulplijn (U=54044,5, p<.01) en een loket (U=55382,5, p<.01) dan andere

ouders.
Tabel 5: Bronnen van steun: verschillen tussen twee groepen ouders

Overige ouders Ger. Gez. Ouders

Bronnen afgelopen jaar
N M SD N M SD X²

sociale omgeving 613 ,60 ,49 233 ,55 ,50

huisarts 614 ,25 ,44 233 ,18 ,39 4,93*

dominee 614 ,02 ,13 233 ,06 ,25 12,25***

pastoraat 614 ,03 ,17 233 ,07 ,25 6,79**

leerkracht 613 ,32 ,47 233 ,30 ,46

schoolarts 614 ,09 ,29 233 ,11 ,09

consultatiebureau 614 ,15 ,36 233 ,15 ,36

opvoedkundige 613 ,09 ,29 233 ,09 ,29

Bronnen toekomst
sociale omgeving

613 ,55 ,49 233 ,53 ,50

huisarts 614 ,32 ,47 233 ,26 ,44

dominee 614 ,07 ,25 233 ,19 ,40 30,65***

pastoraat 613 ,06 ,24 233 ,20 ,40 33,44***

leerkracht 614 ,41 ,49 232 ,46 ,50

schoolarts 614 ,13 ,34 233 ,12 ,32

consultatiebureau 614 ,09 ,29 233 ,13 ,33

opvoedkundige 613 ,20 ,40 233 ,19 ,40

CJG 614 ,12 ,33 233 ,04 ,19 13,57***

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
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o Bronnen van advies en ondersteuning

Uit onderzoeksgegevens van Pluim (2008) blijkt dat de belangrijkste bronnen van steun voor

ouders de sociale omgeving (58%), een leerkracht op school (31%), de huisarts (23%), het

consultatiebureau (15%) of de schoolarts (10%) waren het afgelopen jaar. Naast deze bronnen

van steun zijn bij huidige analyses ook het pastoraat van de kerk, de dominee en een

opvoedkundige meegenomen. Een Chi-kwadraat toets op de afzonderlijke items, wijst uit dat

er een significant verschil is tussen ouders uit de gereformeerde gezindte en overige ouders

wanneer het gaat om de bronnen ‘dominee’ (X² =12.25, p<.001) en ‘pastoraat van de kerk’

(X² =6.79, p=.02). Ouders uit de gereformeerde gezindte (13%) hebben deze bronnen vaker

geraadpleegd dan overige ouders (5%). Daarnaast toont de analyse een significant verschil

wanneer het gaat om ondersteuning van de huisarts (X² = 4.93, p=.02). Ouders uit de

gereformeerde gezindte hebben een huisarts minder geraadpleegd dan andere ouders.

Wanneer het gaat om hulpbronnen die ouders het liefst zouden willen raadplegen in de

toekomst, zijn er ook onafhankelijke T-toetsen uitgevoerd om eventuele verschillen te

constateren. Uit de resultaten blijkt dat er wederom significante verschillen zijn tussen ouders

uit de gereformeerde gezindte en overige ouders wanneer het gaat om de bronnen ‘dominee’

(X² = 30.65, p<.001) en ‘pastoraat van de kerk’ (X² = 33.44, p<.001). Ouders uit de

gereformeerde gezindte (39%) hebben meer dan overige ouders (13%) de wens deze bronnen

in de toekomst raad te plegen. De analyses tonen ook een significant verschil tussen ouders uit

de gereformeerde gezindte en overige ouders wanneer het gaat om het Centrum voor Jeugd en

Gezin (X² = 13.57, p<.001). Van de ouders uit de Gereformeerde Gezindte heeft 4% voor

deze nieuwe, nog te ontwikkelen bron van ondersteuning gekozen, tegenover 12% van de

overige ouders.

Zorgen en Stress: verschillen binnen de gereformeerde gezindte

Uit bovenstaande resultaten blijkt dat ouders uit de gereformeerde gezindte meer stress

ervaren bij de opvoeding dan overige ouders. Van belang is het te onderzoeken of een aantal

demografische factoren, naast religie, invloed hebben op de ervaren stress van ouders. Uit een

Two-Way Anova blijkt dat er geen significant interactie effect is tussen het aantal kinderen

van ouders en de kerkelijke achtergrond, zowel op de stressschaal als op de zorgenschaal.

Ook blijkt uit een Two-Way Anova, dat wanneer het gaat om de leeftijd van kinderen, de

leeftijd van ouders en het opleidingsniveau van ouders, geen significante interactie effecten

gevonden worden tussen genoemde demografische gegevens en ervaren zorgen- en stress die

ouders uit de gereformeerde gezindte ervaren. Tenslotte wijst een Two-Way Anova uit, dat er
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geen significant interactie effect gevonden wordt tussen het belang van religie bij de

opvoeding (belangrijk of zeer belangrijk) en ervaren zorgen- en stress die ouders uit de

gereformeerde gezindte ervaren.

Om te bepalen welke demografische gegevens binnen de gereformeerde gezindte

bijdragen aan de variantie op de zorgen- en stressschaal, zijn meervoudige regressieanalyses

gedaan met de volgende onafhankelijke variabelen: gezinssituatie, leeftijd van de ouders,

opleidingsniveau van de ouders, werksituatie van de moeder, leeftijd van de kinderen, aantal

kinderen en belang van religie. Als afhankelijke variabelen zijn de zorgen- en stressschaal

gebruikt. Uit de analyses blijkt dat het meervoudig regressieanalyse model 25% van de

variantie verklaard op de zorgenschaal. Het model geeft aan, dat binnen de gereformeerde

gezindte, de gezinssituatie een significant deel van de variantie binnen de zorgenschaal

verklaard (t=5,11, p<.001). De overige onafhankelijke variabelen waren niet significant. Ook

blijkt uit de analyses dat het meervoudig regressieanalyse model 11% van de variantie op de

stressschaal verklaard. Het model geeft aan, dat binnen de gereformeerde gezindte de

gezinssituatie een significant deel van de variantie binnen de stressschaal verklaard

(t=2,71, p<.01). De overige onafhankelijke variabelen waren niet significant.

Vervolgens is meervoudige regressieanalyses gedaan door middel van de Forward

methode. Door middel van deze methode worden de variabelen één voor één in het model

opgenomen als ze voldoen aan het opnamecriterium. De eerste variabele die wordt

opgenomen is de variabele die de hoogste (absolute) correlatie met de afhankelijke variabele

heeft en dus de meeste variantie kan verklaren, waarna is gezocht naar eventuele andere

correlerende variabelen. Uit de analyse blijkt dat model 1, waarin gezinssituatie van

significant belang is (t=5,5, p<.001), 20% van de variantie binnen de zorgenschaal verklaard.

Model 2, waarin ook het aantal kinderen is meegenomen en van significant belang is (t=2,28,

p=.02), verklaard 23% van de variantie binnen de zorgenschaal. Uit de analyse op de

stressschaal blijkt, dat model 1, waarin gezinssituatie van significant belang is (t=3,21, p<.01),

7% van de variantie binnen de stressschaal verklaard. Model 2, waarin ook de leeftijd van de

kinderen is meegenomen en van significant belang is (t=2,11, p=.04), wordt 11% van de

variantie binnen de stresschaal verklaard. Zowel op de zorgen als op de stressschaal zullen

andere variabelen een deel van de variantie verklaren.
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Discussie

Demografische gegevens
Uit de resultaten blijkt, dat gescheiden ouders meer vragen en zorgen ervaren bij de

opvoeding dan gehuwde of samenwonende ouders. Bordewijk en Vlaardingerbroek (2005)

achten deze ouders al kwetsbaar in hun onderzoek naar opvoedingsondersteuning. Ook blijkt

uit de resultaten, dat ouders boven de 30 jaar meer vragen en zorgen hebben over de

opvoeding dan ouders op jongere leeftijd. In de literatuur wordt gesproken over zogenaamde

‘sandwich generation’ moeders, met een leeftijd tussen de 35 en 54 jaar (Nordal, 2008). Zij

ervaren veel zorgen en stress bij de opvoeding doordat zij naast de zorg voor hun kinderen

ook vaak de zorg voor hun ouders op zich nemen (Fleenor, 2008; Nordal, 2008).

Naast leeftijd van de ouders, speelt ook de leeftijd van de kinderen en het aantal

kinderen een rol. Uit de resultaten blijkt, dat ouders van kinderen tussen de 5 en 12 jaar en

kinderen vanaf 13 jaar, meer zorgen en ouders met kinderen vanaf 13 jaar meer stress bij de

opvoeding ervaren dan ouders van jonge kinderen (tussen de 0 en 4 jaar). Deze gegevens

ondersteunen de bevindingen van Fleenor (2008) en Nordal (2008), dat ouders van oudere

kinderen vaak meer zorgen ervaren door de gezondheid van hun eigen ouders, financiële

zorgen zoals scholing van de kinderen en zorgen over de toekomst van hun kinderen.

Naast leeftijd van de kinderen, speelt ook het aantal kinderen een rol. Ouders met 3 of

meer kinderen ervaren meer vragen, zorgen en stress bij de opvoeding, zo blijkt uit de

resultaten. Appleyard en collega’s (2005) concluderen dat een groot gezin een risicofactor

vormt bij de opvoeding. Aalbers- van Leeuwen en collega’s (2002) benoemen risicofactoren

als ‘tussenkind zijn’, ‘het ontbreken van aandacht’ en ‘ongewenst kind zijn’, die vaak

voorkomen bij grote gezinnen. Mogelijk dragen deze factoren bij aan ervaren zorgen en stress

van ouders.

Wanneer het gaat om stress bij de opvoeding, is een demografisch verschil gevonden

binnen opleidingsniveau van de ouders. Zo blijkt uit de resultaten dat ouders met een laag

opleidingsniveau meer stress ervaren dan ouders met een hoog opleidingsniveau. Ouders met

een laag opleidingsniveau worden in de literatuur vaak aangeduid als ‘kwetsbaar’ (Aalbers-

van Leeuwen et al., 2002; Bordewijk & Vlaardingerbroek, 2006).
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Terreinen van zorgen
Uit de resultaten blijkt dat er geen verschil is tussen ouders uit de gereformeerde gezindte en

overige ouders, wanneer het gaat om vragen of zorgen die zij ervaren bij de opvoeding. Op

afzonderlijke terreinen van vragen of zorgen, zijn wel verschillen gevonden. De terreinen

waar de totale onderzoeksgroep vragen of zorgen over heeft, komen grotendeels overeen met

de landelijke top vijf van opvoedvragen (Pluim, 2008). Ongehoorzaam gedrag van het kind,

grenzen en regels stellen en het druk of agressief zijn van het kind behoren tot de top drie

(Bordewijk & Vlaardingerbroek, 2006). Opvallend is de categorie (faal)angst/onzekerheid.

Op dit terrein scoren ouders in de gemeente Nunspeet hoger dan ouders landelijk (Pluim,

2008).

Er zijn verschillen gevonden tussen ouders uit de gereformeerde gezindte en overige

ouders op de terreinen druk/agressief gedrag en luisteren/gehoorzamen. Ouders uit de

gereformeerde gezindte maken zich op deze terreinen meer zorgen dan andere ouders.

Bartkowski en Xu (2000) benadrukten al in hun onderzoek naar streng religieuze ouders, dat

deze ouders veel waarde hechten aan gehoorzaamheid van kinderen en gezag van ouders.

Historisch gezien schijnt de gehoorzaamheid aan ouders, kinderen voor te bereiden op de

gehoorzaamheid aan God (Gunnoe et al., 1999). Naast bovenstaande terreinen, verschillen

ouders uit de gereformeerde gezindte ook op de terreinen sociaal contact/spelen en

kerkgang/catechisatie. Kerkgang/catechisatie is te verklaren vanuit het feit dat ouders hier

veel waarde aan hechten (Van den Berg et al., 2005). Zorgen over sociale contacten kan

verklaard worden vanuit de schaamte, onzekerheid en angst om te stuiten op onbegrip (Van

den Berg et al., 2005) waar zowel ouders als kinderen uit de gereformeerde gezindte mee te

maken krijgen.

Opvoedingsondersteuning
Uit de resultaten blijkt dat ouders uit de gereformeerde gezindte, evenals andere ouders,

opvoedingsondersteuning nu of in de toekomst op prijs zouden stellen. Gemiddeld 37% van

de ouders geeft dit aan. De meeste gewenste vormen van advies en ondersteuning zijn

internet, persoonlijke gesprekken, een inloopspreekuur en een telefonische hulplijn (Pluim,

2008). Opvallend is, dat ouders uit de gereformeerde gezindte bij veel vormen van advies en

ondersteuning aangeven dat zij deze een beetje of niet belangrijk vinden. Zij kiezen opvallend

minder voor een inloopspreekuur, een telefonische hulplijn of een loket. De drempel om

advies of ondersteuning te vragen ligt voor ouders uit de gereformeerde gezindte vaak hoog

(Van den Berg et al., 2005; Patrick et al., 2008). Barrières liggen vooral bij schaamte,

onzekerheid en angst om te stuiten op onbegrip. Ook internet blijkt minder van belang voor
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deze ouders. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat zij minder gebruik maken van

moderne media dan andere ouders (Van den Berg et al., 2005).

Uit resultaten van Pluim (2008), is gebleken dat het sociale netwerk van ouders,

familie/vrienden/buren/kennissen, een belangrijke rol speelt wanneer het gaat om advies en/of

ondersteuning bij de opvoeding. Het eigen netwerk van ouders kan een belangrijke kracht zijn

om ouders te ondersteunen. Het is daarom van belang de kracht van dit netwerk te benutten

(Patrick et al., 2008; Pluim, 2008). Het eigen netwerk sluit veelal aan bij de achtergrond van

ouders, waarmee direct het belang van religie in het oog gehouden wordt. Daarnaast kunnen

ouders elkaar attenderen op interventies met betrekking tot opvoedingsondersteuning. Het

vertrouwen bestaat immers al binnen deze sociale netwerken (Patrick et al., 2008). Uit huidige

resultaten blijkt, dat ouders uit de gereformeerde gezindte aan dit sociale netwerk een gelijke

waarde hechten als andere ouders.

Het belang van religie blijkt ook uit de keuze van ouders uit de gereformeerde

gezindte voor de hulpbron ‘dominee’ en ‘pastoraat van de kerk’. Van de ouders uit de

gereformeerde gezindte heeft 13% deze bronnen het afgelopen jaar geraadpleegd en zou 39%

deze bronnen in de toekomst raad willen plegen. Lee en Iverson- Gilbert (2003) benadrukten

al dat leiders behorende bij Protestantse gemeenten, vaak regelmatig en autoritair contact

hebben met families. Zij zijn vaak de eerste contactpersonen waar ouders naar toe gaan

wanneer zij ondersteuning nodig hebben. Leiders uit de kerk zijn volgens hen net zo

belangrijk als ondersteuning van familie en de sociale omgeving. Het bevordert tevredenheid

en optimisme, zo stellen zij.

Uit de resultaten blijkt dat de huisarts, die uit resultaten van Pluim (2008) naar voren

kwam als een belangrijke bron van ondersteuning, onder ouders uit de gereformeerde gezindte

minder geraadpleegd is. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn, dat huisartsen niet altijd

dezelfde religieuze waarden en normen hanteren, waardoor ondersteuning niet

geoptimaliseerd wordt binnen een religieuze context (Fiala et al., 2002). Dit kan voor ouders

een belemmering vormen (Van den Berg et al., 2005).

Scholen zijn daarentegen wél een belangrijke bron van ondersteuning voor ouders.

Ouders uit de gereformeerde gezindte kiezen veelal voor een reformatorische of christelijke

basis- of middelbare school (Van den Berg et al., 2005). Leerkrachten op deze scholen hebben

een belangrijke signaleringsfunctie. Met name omdat de drempel voor ouders uit de

gereformeerde gezindte vaak erg hoog ligt en zij vaak te laat om advies of ondersteuning

vragen (Van den Berg et al., 2005). Van de totale groep ouders gaf 43 % aan voor advies of

ondersteuning terecht te willen kunnen bij een leerkracht op school (Pluim, 2008). Ook
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binnen christelijke- en reformatorische scholen dient hier daarom aandacht voor te zijn (Fiala

et al., 2002).

Het onderzoek van Pluim (2008) bevat belangrijke aanbevelingen voor het te

realiseren Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Nunspeet. Huidig onderzoek wijst

uit, dat de doelgroep ouders uit de gereformeerde gezindte minder positief staat tegenover het

te ontwikkelen centrum dan andere ouders. Van hen zegt 4% hier in de toekomst gebruik van

te willen maken tegenover 12% van de overige ouders. Het blijkt wederom van groot belang

dat professionals die betrokken worden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, gespecialiseerd

zijn in het gezinsleven en betrokken zijn bij kerken. Alleen op die wijze kunnen zij een

belangrijke rol spelen aangaande opvoedingsondersteuning binnen de gereformeerde gezindte

(Fiala et al., 2002; Lee & Iverson- Gilbert, 2003).

Het bereiken van ouders uit de gereformeerde gezindte wanneer het gaat om

opvoedingsondersteuning, verdient wel degelijk een andere aanpak dan het bereiken van

andere ouders. Er dient rekening te worden gehouden met de verschillende barrières die deze

specifieke groep ouders ondervinden. Daarnaast dienen de betrokken professionals weet te

hebben van het gezinsleven met de daarbij behorende normen en waarden van deze ouders.

Zowel naar het pastoraat van de verschillende gereformeerde gezindtekerken en leerkrachten

van christelijke of reformatorische scholen gaat een belangrijk signaal uit. Zij hebben een

belangrijke signaleringsfunctie wanneer het gaat het om vragen, zorgen of stress in gezinnen

uit de gereformeerde gezindte. Zij kunnen ouders wijzen op beschikbare ondersteuning en hen

de drempel, die vaak gerelateerd is aan schaamte, onzekerheid en angst om te stuiten op

onbegrip, over te helpen.

Zorgen en stress: verschillen binnen de gereformeerde gezindte
Een belangrijk en opvallend verschil tussen beide groepen ouders, is de stress die zij ervaren

bij de opvoeding. Uit resultaten blijkt dat ouders uit de gereformeerde gezindte meer stress

ervaren dan andere ouders. Dit kan verklaard worden vanuit het traditionele rollenpatroon dat

vaak gehanteerd wordt binnen gezinnen uit de gereformeerde gezindte (Ellison & Bartkowski,

2002; Van den Berg et al., 2005). Vrouwen zijn veelal belast met huishoudelijke taken en

vaders zijn nauwelijks in beeld daar waar het gaat om ondersteuning op het gebied van zorg

en opvoeding (Van den Berg et al., 2005; Ellison & Bartkowski, 2002). Van de moeders uit

de gereformeerde gezindte heeft 76% de vragenlijst ingevuld, tegenover 21% van de vaders

(Pluim, 2008).
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Daarnaast bestaat er bij veel ouders uit de gereformeerde gezindte vaak angst te

vragen naar ondersteuning binnen de sociale omgeving (Van den Berg et al., 2005). De angst

om af te wijken van de norm kan als belemmering werken om een probleem voor te leggen.

Als je kind het niet goed doet, dan faal je als ouder. Dit kan, naast de zorg die veelal op de

schouders van moeder rust, stress veroorzaken. Uit de resultaten is gebleken, dat leeftijd van

de ouders, leeftijd van de kinderen en aantal kinderen ook een rol speelt wanneer het gaat om

stress binnen een gezin. Analyses hebben uitgewezen, dat binnen de gereformeerde gemeente

de gezinssituatie, het aantal kinderen en de leeftijd van kinderen een klein deel van de zorgen

en stress kunnen verklaren. Er zullen andere, niet onderzochte factoren zijn, die ook van

invloed zijn op de ervaren zorgen en stress binnen deze gezinnen.

Sterke kanten en beperkingen van het onderzoek

Met dit onderzoek is een groot deel van de ouders uit de gemeente Nunspeet met kinderen

tussen de 0 en 18 jaar bereikt (96%). De goede respons (N=976, 41%) zorgt voor een

betrouwbaar onderzoek met waardevolle gegevens. Ook het bereik van ouders uit de

gereformeerde gezindte is groot (N=263). Onderzoek naar deze doelgroep is vaak gebaseerd

op kwalitatieve interviews met een beperkt aantal ouders. Van de 67 ouders die een

retourstrookje retourneerden, gaf 15% aan niet binnen de doelgroep te vallen. Deze uitkomst

zou representatief kunnen zijn voor de gehele onderzoeksgroep. Dit zou betekenen dat 15%

van de 2534 aangeschreven ouders niet binnen de doelgroep viel, zodat het totaal aantal

aangeschreven ouders binnen de doelgroep 2154 is. De respons valt dan ook hoger uit en

wordt 48%. Echter, het is niet bekend of de bovengenoemde 15% representatief is voor de

gehele steekproef. Wel kan verwacht worden dat een deel van de aangeschreven ouders niet

tot de doelgroep behoorden.

Aanbevelingen

Het onderzoek van Pluim (2008) bevat belangrijke aanbevelingen voor het te realiseren

Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Nunspeet. Deze studie wijst uit, dat de

doelgroep ouders uit de gereformeerde gezindte, minder positief staat tegenover het te

ontwikkelen Centrum dan andere ouders. Van hen zegt 4% hier in de toekomst gebruik van te

willen maken tegenover 12% van de overige ouders.

Geloof kan niet achterwege worden gelaten wanneer opvoedingsondersteuning voor

een dergelijke doelgroep wordt ontwikkeld. Zoals één ouder stelt (Pluim, 2008): ‘Als een

hulpverlener niet kerkelijk betrokken is, dan heeft het geen zin te praten over godsdienstige

zaken en opvoeding, omdat deze persoon daar zelf heel anders over denkt en geen advies kan
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geven’. Te denken valt dan aan allerlei gebieden: advies over computeren, vloeken,

geldbesteding, uiterlijk, verkering etc. (Pluim, 2008). Veel ouders geven aan dit advies erg op

prijs te stellen. Het blijkt wederom van groot belang dat professionals, die betrokken worden

bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, gespecialiseerd zijn in het gezinsleven en betrokken

zijn bij kerken. Alleen op die wijze kunnen zij een belangrijke rol spelen aangaande

opvoedingsondersteuning binnen de gereformeerde gezindte (Fiala et al., 2002; Lee &

Iverson- Gilbert, 2003).

Het zou zinvol zijn, vervolgonderzoek specifiek op de doelgroep ‘gereformeerde

gezindte’ te richten. Wensen en behoeften aangaande opvoedingsondersteuning van ouders uit

deze specifieke doelgroep zouden door middel van kwalitatieve interviews nader uitgelicht

kunnen worden. Uit de resultaten blijkt immers dat deze ouders significant minder kiezen

voor verschillende vormen van advies en ondersteuning. De vraag is dan, hoe deze ouders wél

bereikt kunnen en willen worden. Daarnaast dient er oog te zijn voor het pastoraat binnen

kerken. Zoals blijkt uit de resultaten vervullen kerken een belangrijke rol. Hoe ver kan deze

rol gaan en waar liggen mogelijkheden tot samenwerking met hulpverleningsinstanties? Het

zou interessant zijn vervolgonderzoek binnen betrokken kerkgemeenschappen uit te voeren.
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Bijlage 1: Motivatiebrief ouders
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Nunspeet, 01-12-2007

Betreft: Deelname onderzoek

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van een onderzoek van de Universiteit Utrecht, dat gehouden wordt in
de gemeente Nunspeet, ontvangt u deze brief.

Mijn naam is Hetty Pluim en voor mijn masteropleiding Orthopedagogiek, voer ik
onder begeleiding van dr. Monique van Londen, een onderzoek uit met betrekking tot
opvoeding in de gemeente Nunspeet. Dit alles in samenwerking met de gemeente
Nunspeet en Cor Jan Kolijn, begeleider vanuit mijn stage-instelling SPCJ Radix.

Met dit onderzoek wil ik in kaart brengen, wat vragen en wensen van ouders zijn met
betrekking tot de opvoeding en het aanbod aan opvoedingsondersteuning. De
gemeente Nunspeet acht het van groot belang, dat u als ouders, inspraak heeft in de
ontwikkelingen op dit gebied. De gemeente stemt immers graag hun zorg en
ondersteuning af op uw vragen en wensen!

Door mee te werken aan dit onderzoek, laat u zowel uw stem als inwoner van de
gemeente Nunspeet, als uw stem als Nederlandse ouder horen. Binnenkort zal er in
iedere gemeente in Nederland een Centrum voor Jeugd en Gezin komen. Deze
Centra bieden een plek waar ouders, kinderen en jongeren gemakkelijk en
vanzelfsprekend terecht kunnen met allerlei vragen over opvoeden en opgroeien.
Om dit project op een goede en effectieve manier te realiseren, heeft de gemeente
Nunspeet uw medewerking nodig. Een aantal vragen uit de vragenlijst zullen
daarom ook gaan over het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Bijgevoegd vindt u een vragenlijst die u in ongeveer 15 minuten in kan vullen. Alle
informatie wordt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. In de bijgevoegde
retourenvelop dient u de vragenlijst terug te sturen vóór uiterlijk 1 februari 2008.
Wanneer u om een bepaalde reden liever niet deel neemt of deel kan nemen aan het
onderzoek, vraag ik u vriendelijk het bijgevoegde antwoordstrookje met daarop uw
reden terug te sturen in de bijgevoegde retourenvelop.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u mij altijd bereiken via de mail op:
h.pluim@students.uu.nl

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Hetty Pluim
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 ----- ----- ----- ----- ----- ---------- ----- ----- ---------- ----- -----

Antwoordstrookje

Ik kan of wil niet mee doen, omdat:

Ik geen kinderen tussen de 0 en 18 jaar heb en
dus niet binnen de doelgroep val 

Ik geen tijd heb om de vragenlijst in te vullen 
Ik geen interesse heb (ik wens ook geen advies en
ondersteuning bij de opvoeding) 

Ik geen interesse heb (aan een onderzoek van de
gemeente Nunspeet werk ik liever niet mee) 

Ik het onderzoek niet van belang acht 
Anders, namelijk

 ----- ----- ----- ----- ----- ---------- ----- ----- ---------- ----- -----
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Bijlage 2: Begeleidende brief Gemeente Nunspeet
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N U N S P E E T  E L S P E E T  H U L S H O R S T  V I E R H O U T E N

Onderzoek naar opvoeding en
opvoedingsondersteuning

Geachte ouder/verzorger,

Bij deze brief treft u een brief en vragenlijst aan van de Universiteit Utrecht, faculteit Sociale
Wetenschappen. Het gaat om een onderzoek naar opvoeding en opvoedingsondersteuning.
Het initiatief van dit onderzoek gaat uit van de studente Hetty Pluim in het kader van haar
studie orthopedagogiek. In de bijgevoegde brief van Hetty Pluim vindt u meer informatie over
haar onderzoek.

Om een goed beeld te krijgen over opvoeding en opvoedingsondersteuning, wordt de helft
van alle gezinnen met kinderen in de leeftijd van nul tot achttien jaar in Nunspeet, Elspeet,
Hulshorst en Vierhouten aangeschreven door de gemeente Nunspeet. U bent via een
steekproef door de gemeente Nunspeet geselecteerd als deelnemer van het onderzoek. De
adresgegevens worden niet verstrekt aan de Universiteit Utrecht en dat is ook de reden dat u
zowel een aanbevelingsbrief van de gemeente Nunspeet ontvangt als een brief van Hetty
Pluim.

De gemeente Nunspeet heeft veel belang bij de uitkomsten van dit onderzoek en werkt er
daarom graag aan mee. De uitkomsten van het onderzoek worden betrokken bij de
ontwikkeling van een Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Nunspeet. De gemeente
heeft namelijk de wettelijke taak om vóór 2011 een Centrum voor Jeugd en Gezin te
realiseren en wil daarbij graag zo veel mogelijk aansluiten bij de wensen van ouders en
jongeren.

U kunt de vragenlijst anoniem invullen en terugsturen in de bijgesloten antwoordenvelop.
Hier hoeft geen postzegel op. Wij zorgen er dan voor dat Hetty Pluim de ingevulde
vragenlijsten ontvangt.

Wij hopen dat wij mogen rekenen op uw medewerking. Alvast hartelijke dank.

datum ons kenmerk collegebesluit behandeld door bijlage(n)
december 2007 mevrouw P.M. Laman

(0341) 25 92 61

onderwerp:

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,
namens hen,
het hoofd van de afdeling
Maatschappelijke Ontwikkeling,

VERZENDADVIES
Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling
Behandelend ambtenaar: mevrouw P.M. Laman

Paraaf
afd.hoofd

Wijze van afhandeling: Normaal
Prioriteit: Normaal Uiterste verzenddatum:
Bijlagen: 2 motivatiebrief + vragenlijst
Bijzonderheden: Samenvoegen met adresgegevens uit GBA. Deze worden aangeleverd

door team Publiek
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Bijlage 3: Poster
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Bijlage 4: Vragenlijst ouders
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Vragenlijst ouders/verzorgers

Onderstaande vragen hoeft u alleen te beantwoorden als u een of meer
(pleeg)kinderen hebt in de leeftijd tot en met 18 jaar. Als u geen kinderen hebt of als
uw kinderen ouder zijn dan 18 jaar, wilt u dan zo vriendelijk zijn de vragenlijst te
retourneren?

1. In welk van de onderstaande dorpen woont u?

Nunspeet 
Elspeet 
Hulshorst 
Vierhouten 

2. Bent u de moeder, vader of verzorger?

Moeder 
Vader 
(pleeg/stief) moeder/verzorger 
(pleeg/stief) vader/verzorger 
anders, namelijk

3. Wat is de leeftijd van u en uw medeopvoeder? (Wanneer er sprake is van een
medeopvoeder)

(pleeg/stief)
moeder/
verzorger

(pleeg/stief)
vader/ verzorger

leeftijd

4. Hoe ziet uw gezinssituatie eruit?

gehuwd 
ongehuwd, samenwonend 
ongehuwd, alleenstaand 
gescheiden 
anders, namelijk
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5. Wat is de hoogst voltooide opleiding van u en uw medeopvoeder (Wanneer er
sprake is van een medeopvoeder)? (Het gaat om een opleiding afgerond met
diploma of voldoende getuigschrift).

(pleeg/stief)
moeder/
verzorger

(pleeg/stief)
vader/verzorger

Geen opleiding (basisschool niet afgemaakt)  
Basisonderwijs (basisschool, speciaal
basisonderwijs)  

Lager of voorbereidend beroepsonderwijs

(zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO)
 

Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

(zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO TL)
 

Middelbaar beroepsonderwijs en
beroepsbegeleidend onderwijs

(zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS)

 

Hoger algemeen en voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO,
Atheneum, Gymnasium, HBS,MMS)

 

Hoger beroepsonderwijs (zoals HTS, HEAO,
HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs)

 

Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)  
Anders, namelijk

6. Hebben u en uw medeopvoeder (Wanneer er sprake is van een mede-
opvoeder) op dit moment betaald of onbetaald werk? (Wanneer u een parttime
baan heeft, vult u dan het aantal uren in op de stippellijn)

(pleeg/stief)
moeder/
verzorger

(pleeg/stief)
vader/verzorger

Een fulltime betaalde baan  
Een fulltime onbetaalde baan (vrijwilligerswerk)  
Een parttime betaalde baan  uur  uur
Een parttime onbetaalde baan (vrijwilligerswerk)  uur  uur
Werk in het huishouden (niet op zoek naar een
baan)  

Geen betaald werk (wel zoekende)  
Student  
Anders, namelijk
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7. Wat is de leeftijd van uw (pleeg)kind(eren)? (Wanneer er sprake is van een
tweeling dient u in de tweede kolom twee keer dezelfde leeftijd in te vullen).
Wanneer u meer dan 10 (pleeg)kinderen onder de 18 heeft, kunt u de categorieën
zelf aanvullen)

1e kind
2e kind
3e kind
4e kind
5e kind
6e kind
7e kind
8e kind
9e kind
10e kind

--------- jaar
--------- jaar
--------- jaar
--------- jaar
--------- jaar
--------- jaar
--------- jaar
--------- jaar
--------- jaar
--------- jaar

8. Tot welk geloof rekenen u en uw medeopvoeder uzelf? (Wanneer er sprake is
van een medeopvoeder)

(pleeg/stief)
moeder/
verzorger

(pleeg/stief)
vader/verzorger

Protestants Christelijk  
Rooms Katholiek  
Islam  
Jodendom  
Hindoeïsme  
Boeddhisme  
Geen geloof  
Anders, namelijk

9. (Deze vraag dient u alleen de beantwoorden wanneer u en/of uw
medeopvoeder uzelf tot het Protestants Christelijke Geloof rekenen)
Zijn u en uw medeopvoeder aangesloten bij een kerkgenootschap?

(pleeg/stief)
moeder/
verzorger

(pleeg/stief)
vader/verzorger

PKN (Protestantse Kerk Nederland)  
HHK (Hersteld Hervormde Kerk)  
Gereformeerde Gemeente  
Gereformeerde Gemeente in Nederland  



Opvoedingsondersteuning en de
gereformeerde gezindte

Hetty Pluim, 3207765

Juni 2008 44

Christelijk Gereformeerde Kerk  
Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk  
Evangelische Gemeente  
Pinkstergemeente  
Geen kerkgenootschap  
Anders, namelijk

10. In welke mate is religie voor u van belang bij de opvoeding van uw
(pleeg)kind(eren)?

Zeer belangrijk 
Belangrijk 
Beetje belangrijk 
Niet belangrijk 
Helemaal niet belangrijk 

11. Heeft u het afgelopen jaar (dus de laatste twaalf maanden) vragen over het
opvoeden van uw (pleeg)kind(eren) gehad?

(bijna) altijd 
vaak 
soms 
weinig 
(bijna) nooit 

12. Kunt u aangeven op welke terreinen deze vragen of zorgen betrekking
hebben? Geeft u steeds voor ieder terrein aan:

 of u zich hierover geen, een beetje of veel zorgen maakt:

Geen
zorgen

Beetje
zorgen

Veel
zorgen

slapen ڤ ڤ ڤ
voeding/eten ڤ ڤ ڤ
zindelijkheid ڤ ڤ ڤ
praten ڤ ڤ ڤ
druk, agressief zijn ڤ ڤ ڤ
pesten, gepest worden ڤ ڤ ڤ
angst, onzekerheid, faalangst ڤ ڤ ڤ
luisteren, gehoorzamen ڤ ڤ ڤ
sociaal contact, spelen ڤ ڤ ڤ
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besteding vrije tijd ڤ ڤ ڤ
schoolprestaties ڤ ڤ ڤ
houden aan/stellen van grenzen, regels, afspraken ڤ ڤ ڤ
verdrietig, depressief zijn ڤ ڤ ڤ
vriendschap ڤ ڤ ڤ
kerkgang, catechisatie ڤ ڤ ڤ
roken, drugs, alcohol ڤ ڤ ڤ
stelen, vandalisme ڤ ڤ ڤ
seksualiteit ڤ ڤ ڤ
anders, namelijk : ڤ ڤ ڤ

13. Zou u het nu of in de toekomst, op prijs stellen, advies en/of ondersteuning bij
het opvoeden te krijgen?

ja 
nee 

14. Welke vorm van advies of ondersteuning heeft uw voorkeur? (Geeft u bij
iedere categorie aan hoe belangrijk u deze vindt)

Niet
belangrijk

Beetje
belangrijk

Zeer
belangrijk

telefonische hulplijn (ook anoniem) ڤ ڤ ڤ
loket ڤ ڤ ڤ
inloopspreekuur ڤ ڤ ڤ
internet (informatie op websites etc.) ڤ ڤ ڤ
groepsvoorlichting ڤ ڤ ڤ
groepscursus ڤ ڤ ڤ
huisbezoek ڤ ڤ ڤ
persoonlijke gesprekken ڤ ڤ ڤ
anders, namelijk

ڤ ڤ ڤ

15. Wanneer u ondersteuning wenst met betrekking tot de opvoeding, waar of
van wie zou u deze dan het liefst willen krijgen?
Geef aan:

 Wanneer u het afgelopen jaar (dus de laatste 12 maanden) advies of
ondersteuning wenste bij het opvoeden, naar wie of waar ging u dan heen?

 Wanneer u nu of in de toekomst ondersteuning wenst met betrekking tot de
opvoeding, waar of van wie zou u deze dan het liefst willen krijgen?
(U mag maximaal 3 antwoorden aankruisen)

Afgelopen
jaar

Nu of in de
toekomst

familie, vrienden, buren of kennissen ڤ ڤ
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huisarts ڤ ڤ
dominee ڤ ڤ
pastoraat van de kerk/ouderling ڤ ڤ
leerkracht op school ڤ ڤ
leidster van de kinderopvang ڤ ڤ
leidster van de peuterspeelzaal ڤ ڤ
ervaren ouder of vrijwilligster ڤ ڤ
schoolarts- of verpleegkundige ڤ ڤ
consultatiebureau ڤ ڤ
Landstede Welzijn ڤ ڤ
Maatschappelijke Werk (MW) ڤ ڤ
School Maatschappelijk Werk (SMW) ڤ ڤ
Straathoekwerk (SHW) ڤ ڤ
opvoedkundige/(ortho)pedagoog/psycholoog ڤ ڤ
GGD/JGZ ڤ ڤ
Bureau Jeugdzorg ڤ ڤ
JIP (Jongeren Informatie Punt) ڤ ڤ
Centrum voor Jeugd en Gezin ڤ ڤ
anders, namelijk : ڤ ڤ

In de toekomst zal er een Centrum voor Jeugd en Gezin komen in de gemeente
Nunspeet. Het gaat hierbij onder andere om een loket waar u als ouder/verzorger,
vrijblijvend met vragen over de opvoeding naar toe kan. Hieronder volgen een
drietal vragen die betrekking hebben op dit Centrum voor Jeugd en Gezin.

16. Zou u het op prijs stellen of juist bezwaarlijk vinden, wanneer het loket,
behorende bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in Nunspeet wordt geplaatst?

Ik stel het zeker op prijs 
Ik stel het een beetje op prijs 
Ik vind het een beetje bezwaarlijk 
Ik vind het erg bezwaarlijk 

17. Wanneer u het bezwaarlijk vindt, kunt u hier dan de reden van
aangeven? (U mag meerdere antwoorden aankruisen)

Ik heb geen auto 
Ik vind de reiskosten teveel 
Ik heb geen oppas voor mijn kind(eren) 
Het kost mij teveel tijd 
Anders, namelijk
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18. Wat lijkt u een geschikte plaats voor het loket behorende bij het Centrum
voor Jeugd en Gezin, wanneer deze in Nunspeet wordt geplaatst? (U mag
meerdere antwoorden aankruisen)

Gemeentehuis 
Bibliotheek (Jongeren Informatie Punt) 
SHW (Straathoekwerk) 
MFA (Multifunctionele Accommodatie) 
Icare (consultatiebureau) 
Landstede Welzijn 
Op de school van mijn (pleeg)kind(eren) 
In de dorpsstraat 
Geen voorkeur 
Anders, namelijk

19. Hieronder vindt u een aantal vragen of uitspraken over hoe u als ouder denkt
over de opvoeding van uw kind(eren). Achter elke uitspraak staan de volgende
antwoordmogelijkheden:

1. helemaal mee oneens
2. grotendeels mee oneens
3. beetje mee oneens
4. beetje mee eens
5. grotendeels mee eens
6. helemaal mee eens

Kruis bij elke uitspraak het hokje van uw keuze aan. Per uitspraak is slechts één
antwoord mogelijk. Denk niet te lang na over een antwoord, elk antwoord is goed als
het maar uw eigen mening is. Wilt u s.v.p. op alle uitspraken een antwoord geven?
Bij een verkeerd kruisje, omcirkelt u deze en zet een nieuw kruisje.

Helemaal
mee

oneens

Groten-
deels
mee

oneens

Beetje
mee

oneens

Beetje
mee
eens

Groten-
deels
mee
eens

Helemaal
mee
eens

1. Ik vind het erg moeilijk om
beslissingen te nemen ten
aanzien van mijn kind(eren)

ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ

2. Ik ben verontrust over mijn
kind(eren).

ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ

3. Ik heb het gevoel dat ik de
opvoeding goed aan kan

ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ

4. Het ouderschap over mijn
kind(eren) is moeilijker dan ik
dacht dat het zou zijn

ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ



Opvoedingsondersteuning en de
gereformeerde gezindte

Hetty Pluim, 3207765

Juni 2008 48

Helemaal
mee

oneens

Groten-
deels
mee

oneens

Beetje
mee

0neens

Beetje
mee
eens

Groten-
deels
mee
eens

Helemaal
mee
eens

5. Ik heb minder problemen met
het grootbrengen van mijn
kinderen dan ik verwacht had

ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ

6. Sinds ik kinderen heb, ben ik
sneller moe

ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ

7. Hoe ik ook mijn best doe, soms
heb ik het gevoel dat ik de
opvoeding niet goed in de hand
kan houden

ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ

8. Ik vind mijzelf een goede ouder ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ

9. De verdere opvoeding van mijn
kind(eren) zie ik met vertrouwen
tegemoet

ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ

10. Ik merk dat ik goed in staat
ben voor mijn kind(eren) te zorgen

ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ

11. Er zijn een aantal dingen
aangaande mijn kind(eren) die mij
behoorlijk dwars zitten

ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ

12. De eisen van mijn kind(eren)
aan mij zijn gelijk aan de eisen
van de meeste andere kinderen
aan hun ouders

ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ

13. Als ik mijn kind(eren) iets
verbied, gebeurt het later meestal
alsnog

ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ

14. De eis van mij kind(eren) om
aandacht is gelijk aan de
aandacht die ik kan geven.

ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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