
 
 

Arnhemse Ouders over het Centrum voor 

Jeugd en Gezin 

 
 

Een onderzoek naar opvoedingsvragen van ouders in Arnhem en hun 
wensen ten aanzien van een Centrum voor Jeugd en Gezin 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ellen de Ruijter 

Juni 2009 
 

 

 



Arnhemse ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin juni 2009 

Universiteit Utrecht 2

 

 

 

 

 

 

 

Arnhemse Ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Een onderzoek naar opvoedingsvragen van ouders in Arnhem en hun wensen ten aanzien van 
een Centrum voor Jeugd en Gezin 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen de Ruijter 

Studentnummer: 3223000 

 

Masterthesis Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken/Pedagogiek 

Universiteit Utrecht, juni 2009 

 

Een onderzoek in samenwerking met de gemeente Arnhem 

 

Thesisbegeleider Dr. P. van der Ploeg  
 



Arnhemse ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin juni 2009 

Universiteit Utrecht 3

Abstract 

The Centre for Youth and Family will be providing parenting support. This 

study examined the extent to which parents have minor concerns about the 

upbringing of their children, the satisfaction of these parents regarding the 

received parenting support and the expectations of parents regarding the 

Centre for Youth and Family. Through 32 interviews, the opinion of both 

indigenous and immigrant parents is examined. The study showed that all 

parents have minor parental concerns. Most of the parents have concerns 

regarding the chi behaviour and emotional development of the child. Almost 

half the parents had an unmet need for support on dealing with their 

concerns; they did not get support or were not satisfied by the support they 

received. All parents that said they could not get the support they needed, 

were immigrant parents. Also, awareness of the existence of the centre is 

important, indigenous and immigrant parents have different ideas how to 

achieve this awareness. Native parents are less likely to use the centre for 

minor concerns, they think of the centre to be helpful when bigger problems 

have occurred.  

Samenvatting 

Het CJG is een toekomstige voorziening die onder andere opvoed- en 

opgroeiondersteuning zal bieden aan ouders met kinderen van 0-23 jaar. In 

deze studie is onderzocht in welke mate ouders opvoedingsvragen hebben, in 

hoeverre de gewenste steun ontbrak of onvoldoende was en wat ouders 

verwachten van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Middels 32 

interviews is de mening van zowel autochtone als allochtone ouders hierover 

geïnventariseerd. Uit het onderzoek bleek dat alle ouders vragen hebben over 

de opvoeding. De meeste vragen gingen over het gedrag van het kind, over het 

omgaan van het kind met anderen en emoties en over de woonomgeving van 

het gezin. Bijna de helft van de ouders had een onvervulde behoefte aan 

opvoedingsondersteuning. Vooral allochtone ouders blijken de steun die zij 

willen niet te kunnen mobiliseren. Daarnaast is bekendheid van het CJG erg 

belangrijk en hebben autochtone en allochtone ouders daar verschillende 

ideeën over. Autochtone ouders zeggen daarnaast vaker dat zij waarschijnlijk 

niet, of alleen bij grote problemen hulp aan het CJG zullen vragen. 
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Introductie 

Door de versnipperde jeugdhulpverlening in Nederland zijn veel instellingen en overheden 

betrokken bij één en hetzelfde kind of gezin. Ook zijn er veel organisaties en overheden 

gemoeid met het beleid rondom jeugdhulpverlening. Wanneer iets fout gaat is het onduidelijk 

wie de verantwoordelijkheid heeft (Van Eijck, 2006). Operatie JONG heeft het jeugdbeleid 

onderzocht en kwam met verschillende aanbevelingen. Op basis hiervan is een Ministerie 

voor Jeugd en Gezin ingesteld. De eerste minister hierop is minister Rouvoet. Hij heeft 

gehoor gegeven aan de aanbeveling van operatie JONG om in elke gemeente een Centrum 

voor Jeugd en Gezin (CJG) op te zetten. De minister gaat er in zijn beleid van uit dat alle 

kinderen en jongeren, ongeacht culturele achtergrond of handicap, alle kansen moeten krijgen 

om veilig te kunnen opgroeien (programmaministerie Jeugd en Gezin, 2007). Iedere gemeente 

in Nederland dient vóór 2012 een Centrum voor Jeugd en Gezin te hebben geopend. Dit 

centrum moet op een laagdrempelige wijze opvoed- en opgroeiondersteuning bieden aan 

ouders en kinderen. De centra brengen diverse instanties en functies samen die langs elkaar 

heen werken. Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling een extra (bureaucratische) laag aan te 

brengen (programmaministerie Jeugd en Gezin, 2007). Vanuit het Rijk (programmaministerie 

Jeugd en Gezin 2008) is een landelijk basismodel ontwikkeld voor Centra voor Jeugd en 

Gezin. De kernpartners zijn de jeugdgezondheidszorg (GGD en consultatiebureau), Bureau 

Jeugdzorg, en opvoedingsondersteuning, waarbij ook een schakel moet worden gemaakt met 

de onderwijsvoorzieningen. Er moet ten minste één fysiek inlooppunt per gemeente worden 

geopend waar de vijf taken van opvoed- en opgroeiondersteuning worden uitgevoerd, deze 

zijn informatie en advies, signalering en beoordeling, toeleiding naar zorg, licht pedagogische 

hulp en zorgcoördinatie. Elk centrum moet inspelen op de wensen en behoeften van de 

inwoners (programmaministerie Jeugd en Gezin, 2007). Het bovenstaande basismodel van 

kernpartners is het uitgangspunt voor ieder CJG. Maar het is aan de gemeenten om op basis 

van lokaal maatwerk te bepalen welke andere instanties en functionaliteiten aan de centra 

worden toegevoegd of waarmee afstemming wordt bereikt. 

De lokale situatie 

In Arnhem worden de Centra voor Jeugd en Gezin voor individuele cliënten fysiek 

toegankelijk door middel van laagdrempelige lokale frontoffices. Hier kunnen ouders terecht 

met hun vragen, dit kan zowel op afspraak als tijdens inloopspreekuren. Op termijn worden er 
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vier frontoffices geopend, waarvan twee in 2009. De lokale frontoffice heeft met name een 

preventieve en signalerende functie waarbij opgroei- en opvoedingsondersteuning wordt 

geboden. De kernpartners zijn Bureau Jeugdzorg Gelderland, GGD, Stichting Thuiszorg 

Midden Gelderland en maatschappelijk werk van Rijnstad. Deze partners leveren elk een 

dagdeel per week een medewerker voor het inloopspreekuur.  

Op regionaal niveau wordt de backoffice gestart. Dit is een samenwerkingsverband 

tussen elf gemeenten in de regio Arnhem. De backoffice heeft de taak om de lokale 

frontoffices afzonderlijk en gezamenlijk beter te laten functioneren en daarmee de 

jeugdzorgketen te verbeteren. De backoffice vergroot de bereikbaarheid van het CJG voor 

ouders, hier komt het beheer van de digitale en telefonische ingang. De website en de 

telefoonlijn zijn dan ook regionale voorzieningen. Daarnaast worden de verwijsindex en het 

elektronisch kinddossier in de backoffice beheerd. In de backoffice vindt aansturing en 

ondersteuning van de lokale frontoffices plaats. De regionale backoffice vervult een 

belangrijke rol in het, waar nodig, leggen van de verbinding met het Veiligheidshuis, het 

Vangnet Casusoverleg 12- van de politie of de Zorg Advies Teams (ZAT’s). Waar mogelijk 

maakt de regionale backoffice CJG gebruik van de bestaande lokale en regionale netwerken. 

De medewerkers van de frontoffice worden aangestuurd vanuit de regionale backoffice. 

Hiermee is een goede aansluiting tussen lokale frontoffices en de regionale backoffice 

gewaarborgd (Hulpverlening Gelderland Midden, 2008). 

Zoals gezegd is er geen standaard pakket voor het Centrum voor Jeugd en Gezin, het 

landelijk basismodel is niet meer en niet minder dat een taakstellend kader. Het rijk geeft alle 

gemeenten de opdracht rekening te houden met de wensen en behoeften van de opvoeders in 

hun gemeenten. Voor de gemeente Arnhem is het daarom van belang om na te gaan wat 

ouders van een CJG nodig hebben en welke opvoedingsvragen ouders hebben. Daar zal deze 

studie zich op richten. 

Definitie 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet op laagdrempelige wijze opvoed- en 

opgroeiondersteuning bieden aan ouders (programmaministerie Jeugd en Gezin, 2007). 

Opgroei- en opvoedingsondersteuning omvat alle activiteiten die tot doel hebben de 

opvoedsituatie te verbeteren, met andere woorden: opvoeders helpen opvoeden (Hermanns, 

1992). Dit kan bestaan uit voorlichting, advisering en begeleiding, praktische hulp bij de 

verzorging van kinderen, sociale steun en gezinshulpverlening (www.nji.nl). 

Opvoedingsvragen zijn alle vragen, zorgen of problemen van ouders met betrekking tot het 
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gedrag, de gezondheid, de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen, en met betrekking 

tot de sociaal-economische en culturele context waarin de opvoeding plaatsvindt (Hermanns 

& Leseman, 2002). Opvoedingsvragen leiden niet per definitie tot een behoefte aan 

opvoedingsondersteuning. Dit ontstaat pas wanneer de vragen belastend zijn voor ouders en 

wanneer copingstrategieën van ouders naar hun eigen beleving tekort schieten (Hermanns & 

Leseman, 2002). Ouders kunnen dan steun vragen uit hun omgeving, dit kan zowel het eigen 

sociale netwerk als de professionele hulpverlening zijn (Bertrand, Hermanns en Leseman, 

1998). 

Literatuurinventarisatie 

De literatuur is geïnventariseerd op twee domeinen. Ten eerste is literatuur gezocht over de 

aanwezigheid van opvoedingsvragen bij ouders, waarbij geprobeerd is verschillende groepen 

te onderscheiden. Ten tweede is die literatuur gezocht over het Centrum voor Jeugd en Gezin, 

waarbij de mening van ouders naar voren komt.  

 Literatuur over opvoedingsvragen werd geïnventariseerd via Nederlandse kenniscentra 

zoals Spectrum Gelderland en het NJI. Daarnaast zijn de databanken ERIC en Omega 

doorzocht. De volgende zoektermen zijn gebruikt: parenting education, parent support, 

parenting programs, parent intervention, parenting stress en parental concerns. Deze termen 

werden gecombineerd met child-rearing, upbringing, prevention, emotional problems en 

behavioral problems. Uit de zoekresultaten is een selectie gemaakt. Een artikel werd gelezen 

wanneer het ging over opvoedingsvragen, opvoedingsstress of opvoedingszorgen van 

doorsnee ouders, waar mogelijk in combinatie met hulp- en steunbronnen van ouders.  

Naast beleidsstukken over het jeugdbeleid en het CJG is wetenschappelijke literatuur 

over het CJG geïnventariseerd. Bestaande literatuur over het Centrum voor Jeugd en Gezin is 

gezocht via Nederlandse kenniscentra. Logischerwijs zijn dit allemaal artikelen van 

Nederlandse auteurs, aangezien het specifiek gaat om de Nederlandse CJG’s. Daarnaast is in 

ERIC en Omega gezocht naar literatuur, waarbij de termen family centers, family support 

services, preventive services en primary care centers werden gebruikt. Artikelen waren 

relevant wanneer ze over het Centrum voor Jeugd en Gezin of een vergelijkbare buitenlandse 

organisatie gingen en de mening of visie van ouders werd besproken. De literatuur werd 

gebruikt om nieuwe relevante artikelen te verzamelen. 

 Beide domeinen worden beschreven op basis van wetenschappelijke literatuur. Een 

selectie van de bestaande literatuur komt hierin naar voren. Deze selectie biedt een duidelijk 

beeld van de beschikbare literatuur.  
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Opvoedingsvragen 

De komst van een kind in een gezin is een grote verandering voor ouders, die zowel positieve 

als negatieve emoties met zich meebrengt (Deater-Deckard, 1998). Deze emoties hebben 

allemaal invloed op de opvoeding van kinderen en het gezin als geheel (Dix, 1991). Positieve 

emoties rondom de opvoeding bevorderen afstemming en interactie tussen ouders en 

kinderen. Negatieve emoties leiden er bij ouders toe dat zij zichzelf slecht vinden opvoeden. 

Dit kan leiden tot een sfeer van straffen of het vermijden van de kinderen (Dix, 1991). De 

emoties van ouders hangen samen met hoe zij het ouderschap ervaren en of er risicofactoren 

en protectieve factoren aanwezig zijn. Risicofactoren zijn factoren die kunnen leiden tot 

chronisch negatieve emoties. Hierbij kan worden gedacht aan armoede, ziekten, laag 

opleidingsniveau en discriminatie. Wanneer risicofactoren aanwezig zijn, maar vooral 

wanneer risicofactoren cumuleren bestaat er een kans op psychosociale problemen (Bakker, 

Bakker, Dijke & Terpstra, 1997). Protectieve factoren daarentegen, zijn factoren die 

bescherming bieden tegen negatieve invloeden. Zij zijn alleen zichtbaar wanneer 

risicofactoren aanwezig zijn. Bij protectieve factoren kan gedacht worden aan een stabiel 

inkomen, sociale steun en een goede gezondheid (Werner 2000; Ten Brink & Veer 1998). 

Deze protectieve factoren zorgen ervoor dat ouders in een periode van tegenspoed hun 

kinderen toch voldoende stabiliteit kunnen geven en zelf hun opvoedingsproblemen kunnen 

aanpakken (Osofsky & Thompson, 2000; Rutter, 2000). Door disbalans tussen protectieve 

factoren en risicofactoren kan er opvoedingsstress ontstaan. Echter, de emoties van de meeste 

ouders zijn in balans en de meeste ouders kunnen hun kinderen laten opgroeien tot 

zelfstandige volwassenen (Dix, 1991). Wel vormt opvoeden in iedere familie een uitdaging. 

Ouders hebben allemaal wel eens te maken met kinderen die veel zeuren, troep maken, of 

ruzie maken met broertjes en zusjes (Crnic & Greenberg 1990). Deze gebeurtenissen op 

zichzelf hebben geen negatieve impact op de opvoeding. Maar herhaling van dit gedrag 

gedurende een dag of langer kan een serieuze stressor zijn voor ouders. Dit kan een probleem 

veroorzaken in het functioneren van het kind, de ouders en de familie (Deater-Deckard, 1998; 

Crnic & Greenberg 1990). Deze kleine, maar structurele, opvoedingsmoeilijkheden zijn een 

belangrijke bron van stress, ook bij doorsnee ouders met doorsnee kinderen. Deze kleine 

stressoren zijn zelfs betere voorspellers van het functioneren van kinderen, ouders en families 

dan grote ingrijpende gebeurtenissen, zoals een scheiding van ouders (Crnic & Greenberg 

1990). Opvoedingsstress heeft tot gevolg dat ouders emotioneel minder beschikbaar zijn. 

Hierdoor vermindert het vertrouwen, het plezier, de voldoening en de zekerheid in de relatie 
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tussen ouder en kind (Belsky, Crnic & Woodworth, 1995; Crnic, Gaze & Hoffman, 2005). 

Ouders die last hebben van opvoedingsstress schatten het gedrag van hun kind vaker negatief 

in en de verwachtingen die zij stellen aan hun kind zijn vaak hoger dan bij ouders waar de 

draagkracht en draaglast beter verdeeld is (Dixon, Hamilton-Giachritsis & Browne, 2005). 

Door in een vroeg stadium in te grijpen kan opvoedingsstress en de gevolgen daarvan worden 

voorkomen. Het is belangrijk dit in een vroeg stadium te doen omdat dit meest effectief blijkt 

te zijn (Tremblay & Craigh, 1995). Deater-Deckard (1998) concludeerde dat alle ouders, 

ongeacht de sociaal-economische status en sociale netwerken, wel eens in enige mate 

opvoedingsstress ondervinden. Opvoedingsstress is dus inherent aan opvoeden, maar het moet 

niet onderschat worden. Er zijn veel individuele verschillen in de mate waarin 

opvoedingsstress voorkomt en de reacties van ouders daarop (Deater-Deckard, 1998). 

Opvoedingsvragen kunnen een voorbode zijn van opvoedingsstress, maar dit is niet 

per definitie het geval. Vragen kunnen vaak worden opgelost door hulp van de directe 

omgeving, zoals binnen het gezin zelf of met familie, vrienden of organisaties. Wanneer de 

vragen echter wel belastend zijn, maar hulp ontbreekt of onvoldoende is, wordt de draaglast 

groter (Burggraaff-Huiskes, 1999). Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar 

opvoedingsvragen van ouders. Amerikaans onderzoek van ‘Zero to three’ (1997) bracht naar 

boven dat ouders van kinderen tussen de nul en drie jaar zich vaak onvoorbereid voelden voor 

het ouderschap. De Commenwalt Foundation (1996) vond dat ouders meer informatie wilden 

over opvoeden. Ook in Nederland zijn verscheidene onderzoeken gedaan naar 

opvoedingsvragen en opvoedingsstress. In 1998 vonden Bertrand, Hermanns & Leseman dat 

bijna 93% van alle ouders opvoedingsvragen hebben. De gebieden waarop de meeste vragen 

ontstaan zijn lichamelijke ontwikkeling en gezondheid, kinderopvang en de aanpak van 

opvoeding in het algemeen. Dit komt overeen met de landelijke top van opvoedingsvragen. 

Volgens Ince (2008) bestaat deze top van opvoedingsvragen uit vragen over ongehoorzaam 

gedrag, druk of agressief gedrag, grenzen stellen aan kinderen, ontwikkeling van het kind en 

de gezondheid van het kind (Ince, 2008). Bijna 74% van alle ouders in het onderzoek van 

Bertrand, Hermanns en Leseman (1998) heeft behoefte aan steun op ten minste één gebied. 

De mate waarin in deze steun kan worden voorzien, verschilt per doelgroep. Van de 

Nederlandse ouders had ongeveer 30% een onvervulde behoefte aan 

opvoedingsondersteuning, tegen ongeveer 60% van de Marokkaanse en Turkse ouders. Deze 

verschillen worden door Bertrand et al. (1998) toegeschreven aan de geringe beschikbaarheid 

van sociale steunbronnen en lagere woontevredenheid bij de Turkse en Marokkaanse ouders. 

Ook ervaren Turkse en Marokkaanse ouders een grotere mate van opvoedingsstress (Bertrand, 
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Hermanns & Leseman, 1998). In de Landelijke Jeugdmonitor (van Weert & Zeijl, 2008) 

wordt gesteld dat een derde van de Nederlandse ouders zich zorgen maakt om de opvoeding, 

hiervan zoekt 60% hulp buiten de familie- en vriendenkring.  

In een enquêteonderzoek in Utrecht (Van Bergen, De Geus, Van Ameijden, 2005) is 

een bredere doelgroep betrokken, namelijk ouders met kinderen tot 18 jaar. Hiervan gaf ruim 

de helft aan opvoedingsvragen te hebben. Ook bleek dat 11% van de onderzoeksgroep vaak of 

bijna altijd opvoedingsvragen heeft. Door 6% van de ouders worden vaak of bijna altijd 

opvoedingsproblemen ervaren. Deze groep bestaat vooral uit laagopgeleide, allochtone en 

alleenstaande ouders. De respondenten in dit onderzoek zijn representatief voor de 

Nederlandse bevolking. Dit zou mooie inzichten kunnen bieden in de verschillen tussen 

autochtone en allochtone ouders. Echter, de terreinen van opvoedingsvragen die ouders 

kunnen aangegeven zijn erg beperkt. Dit maakt de kans groot dat veel vragen over de 

opvoeding niet naar voren zijn gekomen. Het is ook onduidelijk wat voor soort gezinnen 

meededen aan het onderzoek. Kenmerken van gezinnen blijken namelijk samen te hangen met 

opvoedingsvragen, en onduidelijkheid hierover maakt de interpretatie van de resultaten 

moeilijk. Een aantal van deze groepen worden hier benoemd. Het aantal opvoedingsvragen 

neemt af naarmate het gezin groter is (Zeijl, Crone, Wiefferink, Keuzenkamp & Reijneveld, 

2005). Maar ook alleenstaande ouders vormen een bijzondere groep, zij hebben vaak een 

negatievere beleving van het ouderschap dan ouderkoppels. Ook hebben zij vaker het gevoel 

dat ze de opvoeding niet aankunnen en dat ze zich moeten bewijzen ten opzichte van de 

maatschappij en de directe omgeving (Van Weert & Zeijl, 2008; Van den Berg, Van der Gun, 

Kierczak, Van de Kooij & Wulp, 2005). Zij spreken hun opvoedingsvragen niet makkelijk uit, 

want daaruit zou kunnen blijken dat ze de opvoeding zelf niet aankunnen. Alleenstaande 

ouders gaan vaak pas naar professionele hulpverlening wanneer er sprake is van een 

crisissituatie (Van den Berg et al.). Maar ook allochtonen van niet-westerse afkomst hebben, 

ten opzichte van autochtone ouders, vaker het gevoel dat ze de opvoeding minder goed 

aankunnen. Zij vinden de opvoeding vaker moeilijker dan ze van te voren hadden verwacht. 

Toch zijn niet-westerse allochtonen ouders wel tevreden over het verloop van de opvoeding 

(Van Weert & Zeijl, 2008). Volgens Van Bergen, De Geus, Van Ameijden (2005) verschillen 

de gebieden waarop allochtone ouders vragen hebben van die van autochtone ouders. De top 

wordt gedeeld, namelijk gedragsproblemen, aanpak van de opvoeding en de emotionele 

ontwikkeling (Blokland, 2007). Allochtone ouders rapporteren daarnaast vaker vragen op 

gebied van sociale contacten, uitgaan en vrije tijdsbesteding (Van Bergen et al., 2005). 
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Hogeropgeleide ouders gaven in het onderzoek onder de Utrechtse bevolking aan meer 

opvoedingsvragen te hebben dan laagopgeleide ouders (Van Bergen et al. 2005). Dit staat in 

contrast met het feit dat er bij hoogopgeleide ouders minder vaak ernstige 

opvoedingsproblemen voorkomen en dat deze ouders vaker hun eigen steun kunnen 

mobiliseren (Van Bergen et al., 2005). Volgens Van Bergen et al. (2005) worden ouders 

kritischer en bewuster, maar ook onzekerder over hun opvoedingshandelen naarmate hun 

opleidingsniveau hoger is. Hierdoor ontstaan meer opvoedingsvragen onder hoogopgeleiden. 

Onderzoek van Van den Berg, Van der Gun, Kierczak, Kooij & Wulp (2005) wijst uit dat 

opvoedingsonzekerheid vooral voorkomt bij ouders van de midden, of hogere sociaal-

economische klassen. Reden hiervoor zou de afname zijn van steun uit het gezin van 

herkomst. Ook zijn deze ouders beter bekend met pedagogiek en psychologie en is de drempel 

voor professionele hulpverlening minder hoog (Van den Berg et al., 2005). Furedi (2001) 

spreekt over paranoid parenting. Ouders lijken tegenwoordig niet langer één specifiek 

probleem te hebben, zoals vroeger, maar een algemeen gebrek aan zelfvertrouwen. Dit wordt 

gestuurd door het permanente gevoel dat kinderen iets kan overkomen (Furedi, 2001). 

Op basis van de literatuur kan gezegd worden dat kleine opvoedingsvragen een 

belangrijke bron van stress kunnen zijn. Bijna alle ouders hebben wel eens opvoedingsvragen. 

De belangrijkste gebieden waarop ouders vragen hebben zijn de lichamelijke ontwikkeling, 

het gedrag van het kind en de aanpak van de opvoeding in het algemeen. Er kampen een 

aantal groepen in grotere mate met opvoedingsmoeilijkheden, namelijk ouders van kleine 

gezinnen, alleenstaande ouders, allochtone ouders en hoogopgeleiden.  

Wensen CJG en hulpverlening 

Uit onderzoek in Engeland blijkt dat het effectief is om één centraal punt te hebben waar 

ouders terecht kunnen bij verschillende organisaties (Stratham, 2001). Family support 

services in Engeland zijn bedoeld voor ouders die te maken hebben met de normale stress die 

opvoeden met zich meebrengt, voor geruststelling, voor het versterken van families met 

opvoedingsvragen of –problemen en voor het voorkomen van kindermishandeling. Er is een 

verschil met preservation services die alleen bedoeld zijn voor risicogezinnen, en waar vaak 

pas gebruik van wordt gemaakt naar aanleiding van contact met de kinderbescherming 

(McCrosky & Meezan, 1998). 

 Uit onderzoek van Pithouse en Holland (1999) blijkt dat vooral vrouwen naar centra 

voor opvoedingsondersteuning komen. Zij geven aan dat het onwaarschijnlijk is dat vaders of 

partners worden aangetrokken, tenzij het voor hen – en de vrouwen – duidelijk is dat het 



Arnhemse ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin juni 2009 

Universiteit Utrecht 11

gebruik van een centrum voordelen oplevert. Daarbij komt dat veel vrouwen die langskomen 

hun kinderen vaak niet meenemen, tenzij ze jonger zijn dan vier. Maar als je ook oudere 

kinderen binnen wilt halen is het belangrijk dat een centrum is voorbereid op jongeren 

(Pithouse & Holland, 1999). Niet alleen de voorbereiding op jongeren en kinderen is 

belangrijk, maar ook de voorbereiding op culturele diversiteit binnen de organisatie. Er zijn 

verschillende opvattingen in de literatuur over het matchen van de cultuur van de hulpverlener 

en de cliënt. De eerste opvatting is dat allochtone ouders achterdochtig zouden worden 

wanneer hun hulpverlener dezelfde culturele achtergrond heeft. De achterdocht komt dan door 

de mogelijkheid dat de hulpverlener privacygevoelige informatie zou kunnen doorvertellen 

binnen de gemeenschap (Thoburn, Chand, Procter & Goldstein, 2006). Maar daarnaast speelt 

ook een rol dat hulpverleners verplicht zijn sommige zaken door te geven (Brandon, Thoburn, 

Lewis & Way, 1999). Een andere opvatting is, dat de cliënt en hulpverlener het best dezelfde 

culturele achtergrond kunnen hebben. Het spreken van dezelfde taal en de luistervaardigheden 

zouden daarbij belangrijke aspecten zijn (Gray 2002). De laatste opvatting geeft juist aan dat 

het niet om de culturele achtergrond gaat, maar om de interculturele competenties. Wanneer 

deze competenties aanwezig zijn bij de hulpverlener, zou de feitelijke achtergrond niet meer 

uitmaken (Prevatt-Goldstein, 2002).  

Blokland (2007) vindt dat opvoedingsondersteuning voor een brede groep toegankelijk 

moet zijn, omdat alle ouders met kinderen in alle leeftijdsfases wel eens op vragen of 

problemen stuiten. Er wordt dan ook gepleit voor een populatiegerichte aanpak. Voordeel 

hiervan is dat het niet stigmatiserend is waardoor het meer ouders aanspreekt dan alleen de 

risicogroepen. Het CJG sluit aan op deze visie dat een breed publiek moet worden 

aangesproken. Binnen deze hulpverlening zijn drie aspecten van belang, namelijk emotionele 

steun, informationele steun en instrumentele steun (Hermanns, 2001). Bij emotionele steun 

draait het om het kunnen uiten van emoties zonder normering of oordeel. De openheid van 

mensen moet worden gewaardeerd. De informationele steun houdt in dat ouders worden 

geholpen een ordening te maken in de problemen binnen de opvoeding. Instrumentele steun is 

praktische hulp door hulpverleners (Hermanns, 2001).  

Het Ministerie voor Jeugd en Gezin heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de 

perceptie van burgers van het CJG. Hieruit blijkt dat 68% van de burgers positief staat ten 

opzichte van de centra voor Jeugd en Gezin. Daarnaast geeft 25% aan nog ‘af te wachten wat 

het wordt’ maar deze mensen zijn niet op voorhand tegen de komst van CJG’s (Ministerie van 

Jeugd en Gezin, 2008). Enkele onderzoekers hebben zich gericht op de verwachtingen van 

ouders ten aanzien van het CJG. Volgens ouders in Almere is het belangrijk de centra 



Arnhemse ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin juni 2009 

Universiteit Utrecht 12

laagdrempelig te houden, waar ouders kunnen binnenlopen zonder afspraken, wachttijd of 

kosten (Gemeente Almere & Zorggroep Almere, 2006). Vertrouwelijkheid is ook een 

belangrijk punt. Ouders willen de mogelijkheid om anoniem hun vragen te stellen en daarom 

zou er niet direct een dossier moeten worden aangelegd. Tegelijkertijd zeggen ouders dat er 

een centraal bestand moet zijn met gegevens zodat ouders hun verhaal niet iedere keer 

opnieuw hoeven te vertellen. Iedere ouder die hulp vraagt zou een vaste hulpverlener moeten 

hebben, met de mogelijkheid om te wisselen als blijkt dat het niet klikt. Verder moeten de 

adviezen van medewerkers praktisch en concreet zijn en zouden misstanden van andere 

families gemeld moeten kunnen worden. Er moet informatie beschikbaar zijn over de wijze 

waarop het hulpverleningscircuit in elkaar zit en waar ouders met welke problemen terecht 

kunnen. Andere veelgenoemde eisen aan een CJG zijn snelle hulpverlening, ervarings-

deskundige medewerkers en nazorg (Gemeente Almere & Zorggroep Almere, 2006). In dit 

onderzoek is gebruik gemaakt van panelgesprekken. Behalve dat er nauwelijks allochtone 

ouders deelnamen in dit onderzoek, is er weinig bekend van de achtergrond van de 

participanten. Daarnaast is de topiclijst die de leidraad vormde voor de gesprekken onbekend. 

Hierdoor is het onbekend hoe de resultaten tot stand zijn gekomen en welke verschillen er 

bestaan tussen verschillende typen participanten. 

Meijer (2007) deed onderzoek in Groningen naar de mening van ouders over het CJG. 

Met een respons van 180 enquêtes heeft slechts 28% van de steekproef een ingevulde 

vragenlijst teruggestuurd. Slechts negen hiervan werden ingevuld door mensen met een niet-

Nederlandse afkomst. Een duidelijk beeld van niet-westerse allochtonen is daarom niet naar 

voren gekomen. Autochtone ouders willen volgens dit onderzoek het liefst informatie via een 

website en folders. Een fysieke inloop heeft niet de voorkeur voor de respondenten. Maar als 

er gebruik gemaakt wordt van het fysieke punt wil men het liefst dat het gevestigd is in een 

consultatiebureau. Waarschijnlijk is dit vanwege de bekendheid die het consultatiebureau 

geniet, ouders zien het CJG als een verlengde daarvan. Opvallend is dat, hoewel de 

professionele medewerker het meest belangrijk wordt gevonden, ouders ook graag hulp 

krijgen van vrijwilligers van het CJG die zelf kinderen hebben (Meijer, 2007) .  

De gemeente Zwolle (Stichting Alexander, 2008) heeft een aantal drempels 

geïdentificeerd die ouders belemmeren om gebruik te maken van het CJG, hierbij werd 

gebruik gemaakt van panelgesprekken. Ouders gaven aan geen gebruik te (gaan) maken van 

het CJG wegens schaamte, culturele verschillen, angst voor het kwijtraken van de kinderen of 

angst voor doorvertellen. Allochtone moeders gaven aan dat hun echtgenoten vaak 

onbereikbaar zijn voor advies en informatie over opvoeden. Er zou nog een grote drempel 
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bestaan voor vaders om een actievere houding aan te nemen. Daarnaast verwachten ouders 

snelle hulp of doorverwijzing, een makkelijk bereikbare locatie, liefst in de buurt, een sfeer 

die niet doet denken aan ziekenhuizen of psychiatrische instellingen, en veel kleur en 

gezelligheid. Bekendheid aan het bestaan en het programma van het CJG zou moeten worden 

gegeven door folders, internet, televisie en kranten (Stichting Alexander, 2008). 

Op basis van de literatuur zijn een aantal dingen duidelijk geworden. De heersende 

visie is dat een brede aanpak in één locatie waar verschillende organisaties zijn 

vertegenwoordigd goed zou kunnen werken. Het zou minder stigmatiserend zijn als er op een 

brede doelgroep wordt gemikt. Ook blijkt dat een groot deel van de Nederlandse bevolking 

positief staat ten opzichte van een CJG. Ouders hechten veel waarde aan vertrouwelijkheid, 

snelheid en directe hulp. Daarnaast zijn er drempels bij ouders zoals angsten, 

cultuurverschillen en schaamte, waardoor het CJG misschien niet door iedereen benut zal 

worden. 

Conclusies 

Bij de meeste besproken studies, zijn weinig of geen allochtone ouders betrokken. Daardoor is 

het onbekend hoe allochtone ouders denken over het CJG en of zij andere of méér 

opvoedingsvragen ervaren dan autochtone ouders. Dat is een interessant aspect dat betrokken 

zal worden in dit onderzoek. De enige studie die wel onderscheid maakt naar afkomst, 

Bertrand, Leseman & Hermanns (1998), onderzocht alleen ouders met kinderen van nul tot 

zes jaar. Dat betekent dat er over de visie van allochtone ouders met kinderen in verdere 

levensfases niets bekend is. Daarom is het huidige onderzoek toegespitst op ouders met 

kinderen in het primair onderwijs. Omdat het CJG een brede doelgroep tracht te bereiken is 

het niet zo interessant om uitsluitend risicogezinnen te betrekken in het onderzoek. Het CJG is 

juist ook bedoeld voor doorsnee ouders met doorsnee kinderen. Uit de literatuur is een aantal 

drempels en kansen voor het CJG bekend geworden die in het huidige onderzoek kunnen 

worden uitgediept. Zo zouden ouders het belangrijk vinden dat er vertrouwelijkheid is en dat 

er geen dossier zou moeten worden aangelegd. Tegelijkertijd vinden ouders wel dat er een 

database moet zijn met gegevens. Dit staat haaks op elkaar en biedt een interessant onderwerp 

om te onderzoeken. Bekendheid vinden ouders erg belangrijk, maar er is weinig aandacht 

besteed aan hoe de PR het beste geregeld kan worden. Aangezien er gestreefd wordt naar een 

grote groep allochtone deelnemers is het interessant om te onderzoeken wat ouders 

verwachten van medewerkers. Specifiek of allochtone, maar ook autochtone, ouders het 

belangrijk vinden dat zij een hulpverlener krijgen van een andere dan de Nederlandse 
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oorsprong. Dit alles leidt tot de volgende onderzoeksvraag, ‘Welke opvoedingsvragen hebben 

doorsnee ouders en wat verwachten zij van een centrum voor Jeugd en Gezin, en waarin 

verschillen allochtone ouders van autochtone ouders?’. 

Methode 

Participanten 

De onderzoeksgroep bestond uit 32 moeders met kinderen in het regulier basisonderwijs, 

waarbij een interview is afgenomen. Door middel van de selectie van scholen is het aantal 

allochtone en autochtone gezinnen redelijk gelijk aan elkaar. Er deden 16 moeders van 

Nederlandse afkomst mee en 15 moeders met een niet-westerse achtergrond, namelijk een 

Somalische, een Afghaanse, een Surinaamse, een Libanese, een Syrische, een Nigeriaanse en 

een Koerdische vrouw, en daarnaast nog vier Turkse en vier Marokkaanse moeders. Eén 

moeder is afkomstig uit een westers land, zij is Zweedse van de tweede generatie.  

Alle participanten zijn woonachtig in Arnhem. De gemiddelde leeftijd van de kinderen 

waarover de vragenlijst werd afgenomen is 7,4 jaar. Veruit de meeste ouders, 28, vormen een 

twee-oudergezin, slechts vier moeders zijn alleenstaand. De meeste respondenten werken 

parttime (21 moeders) of zorgen voor het huishouden en de opvoeding (9 moeders). 

De groep kinderen waarover de opvoedingsvragen zijn besproken bestaat uit 15 

meisjes en 17 jongens. De meeste gezinnen (17) hadden totaal twee kinderen, het aantal 

kinderen binnen de gezinnen varieerde tussen de één en vijf.  

Werving 

Uit meerdere non-respons analyses is naar voren gekomen dat allochtonen een vergelijkbaar 

respons-proces hebben als autochtonen (Reskens, 2006). Lagere responscijfers onder 

allochtonen worden verklaard door de woonsituatie en taalproblemen. Allochtonen wonen 

voornamelijk in stedelijke gebieden, waar het erg moeilijk is om mensen te bereiken, zowel 

allochtoon als autochtoon. Vanwege problemen met de taal en lezen blijkt een bepaalde groep 

allochtonen niet in staat te zijn te participeren aan enquêtes (Reskens 2006). Redenen voor de 

non-respons van allochtonen in enquêtes zijn dus de woonsituatie en de taalproblemen. Maar 

ook bij panelgesprekken is de participatie van allochtonen laag, dit wordt onderschreven door 

verschillende onderzoeken (SEO, 2004; CBS, 2004). Uit onderzoek van CBS (2004) blijkt dat 

allochtonen vaker deelnemen aan een interview zodra er contact is gelegd. Op dat moment 

weigeren allochtonen minder vaak dan autochtonen, waaruit blijkt dat de non-respons van 
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autochtonen dan groter is dan bij allochtonen (CBS, 2004). Dit bood een helder uitgangspunt 

voor de werving van respondenten. Door zelf contact te leggen was de respons van 

allochtonen om deel te nemen aan het interview groter. 

Procedure 

Er zijn vijf pretest interviews gehouden. Hierbij zijn ouders met kinderen in variërende 

leeftijden en gezinnen met een gevarieerde afkomst en sociaal economische status betrokken. 

Naar aanleiding van deze interviews zijn de vragen aangepast die niet de gewenste uitwerking 

bleken te hebben. 

Vier basisscholen in Arnhem hebben hun medewerking verleend; twee witte en twee 

zwarte basisscholen. Eén zwarte basisschool heeft actief negen respondenten geworven. De 

andere basisscholen gaven toestemming voor de werving van ouders, maar hadden daar zelf 

geen actieve rol in. De werving bij deze drie scholen heeft plaatsgevonden middels een 

oproep in de nieuwsbrief, waardoor drie ouders zijn geworven. Met de resterende 

respondenten is contact gelegd op het schoolplein rond de tijd dat de ouders hun kinderen 

wegbrachten of ophaalden. Dit heeft 20 respondenten opgeleverd.  

De locatie waarop het interview werd afgenomen hing af van de voorkeur van de 

participant. De meeste interviews (22) zijn afgenomen bij de gezinnen thuis. Eén interview is 

op het stadskantoor van de gemeente Arnhem afgenomen en de resterende 9 participanten 

wilden het interview liever op de basisschool van hun kind houden.  

De intentie was alle gesprekken op te nemen met een digitale voicerecorder. Echter, 

drie moeders wilden dat niet en in die gevallen is er vanaf gezien. In twee andere gevallen is 

alleen het halfgestructureerde gedeelte opgenomen wegens technische beperkingen. 

Meetinstrumenten  

 Opvoedingsvragen en Behoefte aan opvoedingsondersteuning. De opvoedingsvragen 

en de behoefte aan opvoedingsondersteuning is gemeten met de VOBO (Vragenlijst 

Onvervulde Behoefte aan Opvoedingsondersteuning). De onvervulde behoefte aan 

opvoedingsondersteuning wordt gemeten door met ouders bij alle dertien domeinen na te gaan 

of er vragen waren, in welke mate ze belastend waren, of er behoefte was aan steun, van wie 

ouders steun gekregen hadden en de tevredenheid daarover. De domeinen zijn: 1) Gedrag van 

het kind; 2) Omgang met anderen & eigen emoties; 3) Taal, spraak & denkontwikkeling; 4) 

Lichamelijke ontwikkeling & gezondheid; 5) Tweetaligheid & multiculturele opvoeding; 
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6)Ontwikkelingsstimulering & onderwijsvoorbereiding; 7) Vrijetijdsbesteding; 8) Woonom-

geving; 9) Sociale contacten ouders; 10) Opvang van kind(eren); 11) Aanpak van opvoeding 

algemeen; 12) Gezinsproblemen; 13) overig. De lijst is in een half uur door een minimaal 

HBO-opgeleide beroepskracht af te nemen en te scoren. De VOBO werd afgenomen over één 

kind uit het gezin. Dit kind is het ‘doelkind’. Het doelkind was altijd één van de kinderen die 

op één van de deelnemende basisscholen zit. Wanneer twee of meer kinderen uit hetzelfde 

gezin op de betreffende basisschool zaten mochten de ouders zelf kiezen over welk kind ze de 

vragen beantwoordden. Uiteraard werd geregistreerd welke van de kinderen dan werd 

uitgekozen als ‘doelkind’. De systematische manier van vragen stellen en de 

keuzemogelijkheden vergroten de betrouwbaarheid en de validiteit (Baarda, de Goede & 

Teunissen, 2005). Verondersteld wordt dat dit instrument betrouwbaar is omdat de 

betrouwbaarheid getoetst is in een aantal eerdere onderzoeken (Bertrand, Hermanns, & 

Leseman, 1998; Leseman & Hermanns, 2002).  

Herkomst. Om een vergelijking te maken tussen allochtone en autochtone ouders is het 

geboorteland van vader en moeder bepalend. In navolging van Leseman en Hermanns (2002) 

is ervoor gekozen, dat bij gemengde huwelijken het geboorteland van moeder doorslaggevend 

is. Om de tweede generatie allochtonen te identificeren was het geboorteland van de 

grootmoeder aan moederskant bepalend. 

Sociaal-Economische Status. De SES kan worden gemeten door drie dimensies; 

opleiding, beroep en inkomen. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van het gemiddelde 

opleidingsniveau van vader en moeder. Hiervoor is gekozen omdat dit makkelijk achterhaald 

kan worden en betrouwbaar is. Ook blijkt uit onderzoek dat het onderwijs dat iemand heeft 

genoten een goede indicator is voor de positie die men inneemt op de andere dimensies, en het 

opleidingsniveau is blijvender dan het beroep en het inkomen van mensen (Van Herten et al., 

2002). Het bereikte opleidingsniveau is gebaseerd op het onderzoek van Leseman & 

Hermanns (2002) waarbij met behulp van een tienpuntsschaal het opleidingsniveau werd 

nagevraagd. De sociaal-economische status is berekend als het gemiddelde van het 

opleidingsniveau van vader en moeder. Bij alleenstaand ouderschap is het opleidingsniveau 

van de opvoedende ouder doorslaggevend.  

Design 

De interviews met de ouders waren deels gestructureerd deels halfgestructureerd. Het 

meetinstrument, de VOBO, is een gestructureerd meetinstrument. De wensen en 

verwachtingen ten aanzien van een Centrum voor Jeugd en Gezin werden inzichtelijk 
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gemaakt door middel van open vragen over de verwachtingen die ouders hebben van 

medewerkers, het gebouw, dossiervorming, kosten, bekendheid verwerven, openingstijden, 

drempels en de locatie van het CJG. De betrouwbaarheid van het open interview is 

gewaarborgd door het maken van een protocol; een topiclijst. Omdat het ging over de 

verwachtingen ten aanzien van het CJG is de kans op sociaal wenselijke antwoorden klein. 

Het onderwerp stond daarvoor nog vrij ver van de respondenten af.  

Representativiteit  

Representativiteit is in dit onderzoek niet nagestreefd. Beoogd werd een brede groep 

Arnhemse ouders te spreken, waarin ook de allochtone ouders ruimschoots vertegenwoordigd 

waren. De ouders die instemden mee te doen met het onderzoek vormden een selecte groep 

die niet wantrouwend staat ten opzichte van hulpverlening en niet veel moeite heeft om over 

opvoeding te praten en kritisch naar het handelen te kijken. Het onderzoek is niet te 

generaliseren naar de totale groep Arnhemse ouders.  

Non-respons 

De non-respons voor de school die de participanten voor dit onderzoek zelf regelde is 

onbekend. De respons op het bericht in de nieuwsbrieven was bijna nihil. Bij de werving van 

ouders op het schoolplein gold een respons van ongeveer 70%. De resterende 30% gaf aan het 

te druk te hebben, te veel problemen thuis te hebben of gaf geen reden op voor de weigering.  
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Resultaten 

Opvoedingsvragen 

In tabel 1 is te zien dat alle ouders in dit onderzoek vragen hebben over ten minste één 

domein van opvoeding en ontwikkeling. Ook hebben alle ouders behoefte aan steun op ten 

minste één domein. 

Tabel 1: ouders met vragen, behoefte aan steun en niet onvervulde behoeften aan steun op 
tenminste één van de dertien terreinen van opvoeding en ontwikkeling 

Ouders met op tenminste 
één domein… 

Totaal Autochtoon Allochtoon 

N  % N % N % 

Vragen  
 

32 100 17 100 15 100 

Behoefte aan steun 
 

32 100 17 100 15 100 

Niet-vervulde behoefte 
aan steun 

16 50 7 41 9 59 

In tabel 2 wordt weergegeven dat ouders in dit onderzoek gemiddeld op ruim vier gebieden 

vragen hebben gehad. Het aantal vragen ligt voor allochtone ouders iets hoger dan bij 

autochtone ouders. Dit verschil is echter niet significant. Ouders hebben gemiddeld op één 

domein belastende tot zeer belastende vragen. Er zijn geen significante verschillen gevonden 

tussen allochtone en autochtone ouders in de mate waarin zij een onvervulde behoefte aan 

opvoedingsondersteuning rapporteerden. 

Tabel 2: Aantal vragen, belastende vragen, behoefte aan steun en onvervulde behoefte aan 
steun van ouders. 
Aantal terreinen  
waarop ouders…  

score  
range 

Totale 
steekproef 

Autochtoon 
 

Allochtoon 
 
 

Vragen hadden over de opvoeding 0-13 4.47 3.94 5.07 

(zeer) belastende vragen hadden 
over de opvoeding 

0-13 .97 .82 1.13 

(zeer) belastende vraag plus 
behoefte aan steun van anderen 

0-13 .88 .71 1.09 

niet (adequaat) gesteund werden 0-13 .44 .47 .40 

De domeinen waarop ouders de meeste vragen hebben worden weergegeven in tabel 3. Veruit 

de meeste ouders hebben vragen over het gedrag van het kind en over de omgang van het kind 
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met anderen en emoties. Bij deze domeinen heeft 81% van de ouders vragen. De 

woonomgeving is het derde gebied waarop veel ouders vragen hebben. Van het totale aantal 

vragen op ieder domein wordt meer dan de helft niet als belastend ervaren. Alleen bij de 

woonomgeving en de aanpak van de opvoeding is dat anders: respectievelijk 68% en 75% van 

de ouders geeft aan dat het ook als belastend wordt ervaren binnen de opvoeding. Over 

kinderopvang hebben niet veel ouders vragen, maar alle ouders die een belastende vraag 

hebben zeggen ook een onvervulde behoefte aan opvoedingsondersteuning te ervaren. 

Tabel 3: Top 4 van vragen, belasting, en onvervulde steunbehoefte van ouders  
 
 
 
 
 
Domein 

Ouders met 
vragen 
 
 

(Helemaal) niet/ 
beetje belastende 
vragen 

(zeer) belastende 
vragen 
 
 

Onvervulde 
steunbehoefte 
 

% N % N % N % N 

1.  Gedrag van het kind 81 % 26 58% 15 42 % 11 9% 3 

2.  Omgang met anderen en 
eigen emoties 

81 % 26 73 % 19 27 % 7 6% 1 

8.  Woonomgeving 60 % 19 32 % 6 68 % 13 21% 7 

10.  Opvang van kinderen 13 % 4 25 % 1 75 % 3 13% 4 

Er zijn 16 ouders met een onvervulde behoefte aan opvoedingsondersteuning. Hieronder 

wordt verstaan dat steun van anderen niet toereikend was of dat ouders daarover ontevreden 

zijn, maar ook de gevallen waarin steun wel gewenst was maar niet kon worden verkregen. 

Bij 11 ouders was dit het geval op één domein, 1 ouder had een onvervulde behoefte op twee 

domeinen en 4 ouders hadden dat op 3 domeinen. De domeinen waarop de grootste 

onvervulde behoefte aan opvoedingsondersteuning wordt ervaren zijn de woonomgeving, 

opvang van kinderen en gedrag van het kind. Wanneer dit gesplitst wordt in ontevredenheid 

over de ervaren steun of het ontbreken van benodigde steun wordt er een interessant verschil 

zichtbaar. In tabel 4 is te zien dat alle ouders die zeggen dat zij steun wilden hebben bij een 

hun vraag of vragen, maar dat niet kregen of vonden, allochtone ouders waren. Autochtone 

ouders konden de benodigde steun dus wel vinden  
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Tabel 4: Onvervulde behoefte aan steun op dertien verschillende terreinen van de opvoeding 
en ontwikkeling van kinderen, gesplitst in niet ontvangen steun en ontevredenheid over steun. 
 
 
 
 
Domein 

Onvervulde 
steunbehoefte 
 
 

Steun gewenst, maar 
niet ontvangen 
 

Steun gekregen maar 
niet tevreden 
 

% N Allochtoon Autochtoon Allochtoon Autochtoon 
1. Gedrag van het kind 9% 3 1 - 1 1 

2. Omgang met anderen en 
eigen emoties 

3% 1 1 - - - 

3. Taal, spraak en 
denkontwikkeling 

6% 2 - - - 2 

4. Lich. ontwikkeling en 
gezondheid 

- - - - - - 

5. Tweetaligheid en 
multiculturaliteit 

3% 1 1 - - - 

6. Onderwijsstimulering 
onderwijsvoorbereiding 

3% 1 - - - 1 

7. Vrijetijdsbesteding 3% 1 1 - - - 

8. Woonomgeving 21% 7 1 - 3 3 

9. Sociale contacten van de 
ouders 

3% 1 1 - - - 

10. Opvang van kinderen 13% 3 2 - 1 - 

11. Aanpak opvoeding 
algemeen 

6% 2 1 - - - 

12. Gezinsonderwerpen 3% 1 1 - - - 

13. Anders 6% 2 1 - - 1 

De onderzoeksvraag over opvoedingsvragen van ouders is beantwoord: de vragen 

liggen vooral op gebied van gedrag, omgang met anderen en emoties en woonomgeving. 

Allochtone ouders geven aan meer vragen te hebben, maar omdat de steekproef een geringe 

omvang had, kan het gevonden verschil op toeval berusten. Er bestaat echter een duidelijk 

verschil tussen allochtone en autochtone ouders in de mate waarin ouders hun eigen steun 

kunnen mobiliseren. Alle ouders die wel steun wensten bij één van hun zorgen, maar geen 

steun kregen uit hun omgeving, waren allochtone ouders. Autochtone ouders kunnen de steun 

die zij wensen wel organiseren. 

Gebruik van het CJG 

Alle ouders geven aan dat ze positief tegenover een CJG staan. Het kan volgens hen een 

nuttig instrument zijn om problemen op te lossen. Toch is het onduidelijk in hoeverre deze 

ouders zelf ook echt gebruik zullen maken van het CJG. Hierbij bestaan er verschillen tussen 

allochtone en autochtone ouders. Autochtone ouders zeggen veel vaker dan allochtone ouders 
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dat zij waarschijnlijk geen gebruik zullen gaan maken van het CJG, of dat pas te doen 

wanneer de opvoedingsproblemen onbeheersbaar of onoplosbaar zijn. De onderwerpen 

waarover autochtone ouders vooral informatie willen gaan over het gedrag, de weerbaarheid 

van het kind en de aanpak van de opvoeding. Allochtone ouders zien vooral erg op tegen de 

puberteit en hebben behoefte aan informatie over die periode, maar ook over gezondheid, 

schoolontwikkeling en het gedrag en gevoel van het kind. Het aanleggen van een dossier zou 

voor een enkele allochtone ouder een drempelverhogend zijn. De meeste ouders zien er het 

nut van in, maar maken wel een onderscheid tussen eenmalige bezoeken en een 

hulpverleningstraject. De eenmalige bezoeken hoeven niet met naam en toenaam te worden 

vastgelegd, terwijl dat bij een traject wel belangrijk wordt gevonden zodat er een goede 

overdracht mogelijk is wanneer er verschillende hulpverleners bij zijn betrokken.  

Beeld van het CJG 

Ouders geven aan de sfeer binnen het CJG belangrijk te vinden. Hoe ouders zich dat 

voorstellen komt erg overeen, er zijn hierbij geen verschillen tussen allochtone en autochtone 

ouders. Het woord ‘huiskamersfeer’ komt bij dit onderwerp veel naar voren. Hiermee wordt 

bedoeld dat het geen klinische uitstraling moet hebben zoals een ziekenhuis of de wachtkamer 

van een huisarts. De meeste ouders verwachten een ontvangstruimte waar in ieder geval een 

speelhoek aanwezig is. Zij willen dat hun kind zich kan vermaken op het moment dat de 

ouders een gesprek hebben. Daarnaast willen ouders de mogelijkheid om informatie te lezen, 

er moet een leestafel zijn met foldermateriaal, tijdschriften over opvoeden en eventueel een 

aantal boeken. Het moet mogelijk zijn om daar rustig en comfortabel te zitten zonder een 

gesprek te hebben met een medewerker. Wanneer ouders een gesprek willen zeggen de 

meeste ouders dat ze verwachten dat er een soort balie of receptie is waar dat gemeld kan 

worden. Dit gesprek zal niet in de ontvangsthal plaatsvinden maar in een soort spreekkamer 

die er ook niet klinisch uit zou moeten zien. Een aantal ouders geeft aan dat zij het prettig 

vinden als er in deze spreekkamer comfortabele stoelen of banken staan in plaats van het 

bekende bureau met stoelen waar ze zich niet echt op hun gemak voelen. 

Er zou veel gebruik moeten worden gemaakt van kleuren en zonlicht. Enkele ouders vinden 

het echter lastig als anderen van buiten kunnen zien dat ze bij het CJG zijn. Ze zijn bang dat 

een bezoek aan het CJG wordt verbonden aan het imago dat er iets mis is met de opvoeding of 

met de kinderen. Dit zou een drempelverhogend kunnen zijn voor ouders om er naartoe te 

stappen. Eén respondent gaf aan dat als de buitendeur van het CJG open staat, dat al 

drempelverlagend werkt. Als er dan ook nog een rek folders vlak bij de ingang staat dan 
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kunnen ouders tijdens het bekijken van folders een blik naar binnen werpen, wat 

drempelverlagend kan werken. 

Bereiken van ouders 

Ouders geven aan pas gebruik te maken van het CJG als ze op de hoogte zijn van de 

(on)mogelijkheden bij het CJG. Naast de geijkte wegen zoals het verspreiden van folders in 

verschillende talen, affiches op veel bezochte plaatsen (buurthuizen, bibliotheken, scholen, 

huisartsen etc.) en berichten in de lokale media worden er ook andere mogelijkheden 

genoemd. Allochtone en autochtone ouders hebben hier verschillende opvattingen over. 

Autochtone ouders willen graag via de scholen worden geïnformeerd. Zij willen via hun 

kinderen (nieuws)brieven krijgen met informatie over het bestaan van het CJG en met welke 

problemen je er terecht kunt. Er moeten dan ook concrete voorbeelden in staan van 

onderwerpen waarmee je bij het CJG terecht kunt. Allochtone ouders willen ook graag via 

scholen op de hoogte worden gebracht, maar dan moet het op een andere manier worden 

ingevuld. Zij vinden het prettig als er medewerkers van het CJG langskomen op school. Vaak 

blijven deze ouders nog binnen school met elkaar praten wat een goed moment biedt om 

voorlichting te geven. Ook wordt het idee geopperd om de activiteiten van het CJG in de 

kalender van de scholen te zetten. Het voornemen om de CJG’s te openen binnen het concept 

van de brede school wordt door alle ouders aangemoedigd. Binnen die scholen zou het 

helemaal makkelijk zijn om ouders af en toe op te zoeken. Wat daarnaast voor allochtone 

ouders een belangrijke rol speelt is mond-tot-mond reclame. Positieve, maar ook negatieve 

verhalen over de hulp van het CJG doen heel snel de ronde. Dit bepaalt voor een deel het 

bereik van allochtone ouders. Omdat het CJG het imago wil dat het niet alleen voor ouders 

met grote problemen is bedoeld, moet ook daar aandacht aan worden besteed. Dit kan op 

verschillende manieren. In de promotie moet je niet alleen problemen aan de orde stellen maar 

vooral veel nadruk leggen op het bieden van praktische tips. Om ouders voor de eerste keer te 

interesseren om naar het CJG te gaan, is het van belang activiteiten te organiseren die niet 

meteen over problemen gaan. Zo is een filmvertoning of boekbespreking over opvoeden 

mogelijk, die kunnen worden afgesloten met een informeel gesprek. Dit kan een veilige 

‘binnenkomer’ zijn voor ouders. Andere veilige manieren om met het CJG in aanraking te 

komen is als bestaand groepsaanbod het CJG bezoekt en spreekt met een medewerker. 

Groepen van Rijnstad, buurtcentra en Prisma zouden op deze manier in contact kunnen 

komen met het CJG en zij kunnen dan zien waar het om draait en wie er werkt. Verder geven 

ouders aan dat er verschillende professionals zijn waar zij regelmatig contact mee hebben, 
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zoals de leerkrachten, consultatiebureaus en de huisarts. Juist deze mensen moeten op de 

hoogte zijn van de dienstverlening die het CJG biedt. Zij kunnen ouders doorverwijzen en het 

liefst ook alvast een eerste afspraak maken. Dit laatste lijkt een drempel weg te nemen, vooral 

bij allochtone ouders, omdat zij eerder een leerkracht dan een andere professional benaderen.  

Eerste contact 

Bijna alle ouders, autochtoon en allochtoon, zeggen het CJG niet zomaar te bezoeken voor al 

hun vragen. Het merendeel van de ouders geeft de voorkeur aan contacten via de telefoon 

maar vooral via de website. Op deze website zou concrete bruikbare informatie moeten staan, 

zoals de tien meest gestelde vragen, veel voorkomende alledaagse problemen, praktische tips 

en informatie over de verschillende leeftijdsfases. Allochtone ouders gebruiken de website 

iets minder vaak omdat zij vaker moeite hebben met de Nederlandse taal. Ouders gaan pas 

langs wanneer de website onvoldoende relevante informatie geeft, het probleem te groot is of 

wanneer uit telefonisch of mailcontact blijkt dat een afspraak gewenst is. Uitzondering hierop 

vormen de ouders met een hoog opleidingsniveau. Deze ouders geven vaker aan dat ze 

behoefte hebben aan individuele gesprekken. Wanneer ouders wel naar het CJG toe gaan, 

blijkt dat zij een voorkeur hebben voor bezoek in de ochtend. De meeste ouders in dit 

onderzoek hebben mogelijkheden om dit overdag te doen omdat zij niet fulltime werken. Wel 

geven zij aan dat het misschien handig is voor ouders die fulltime werken om ook af en toe   

’s avonds open te gaan. Bij de wijze waarop ouders contact zoeken en wanneer zij dat doen 

zijn er geen verschillen tussen autochtone en allochtone ouders. 

Medewerkers 

Ouders geven aan dat er een drempel bestaal om naar een CJG gaan en als ze er dan naartoe 

stappen willen ze direct hulp krijgen. Er is wel besef dat medewerkers niet alles kunnen 

weten, daarom is goede kennis van de sociale kaart belangrijk zodat er snel en effectief kan 

worden doorverwezen. Vaak moeten mensen bij meerdere instanties hulp vragen omdat de 

hulpverlening versnipperd is. Wanneer dit het geval is zou het handig zijn als een medewerker 

van het CJG een coördinerende functie heeft. Deze medewerker kan dan contact onderhouden 

met alle instanties en bewaken dat er niet langs elkaar heen gewerkt wordt. Vertrouwelijkheid 

is een belangrijk onderwerp. Ouders geven aan dat ze in alle vertrouwen moeten kunnen 

praten en dat niet de hele buurt er achter komt wat er speelt. In deze context zeggen sommige 

allochtone ouders ook dat ze liever geen medewerker willen hebben uit dezelfde cultuur of 
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een medewerker die dicht in de buurt woont. Verder vinden ouders het prettig als 

medewerkers zelf kinderen hebben, of een ruime ervaring in het werken met kinderen en 

gezinnen. Ouders willen zich niet veroordeeld voelen door medewerkers. Ze moeten een open 

houding hebben, ouders serieus nemen en het probleem van ouders niet groter maken dan het 

is of het bagatelliseren. Ouders moeten zich op hun gemak kunnen voelen en geaccepteerd 

worden, ongeacht cultuur of levensovertuiging. Ook moeten ouders zich kunnen herkennen in 

gespreksverslagen, hulpverleners moeten goed luisteren en meedenken. Alle ideeën van 

ouders over de gewenste houding van medewerkers komen ook terug in de literatuur over de 

drie vormen van steun die bestaan, namelijk emotionele, informationele en instrumentele 

steun. Verder geven ouders aan het prettig te vinden als ze steeds dezelfde medewerker 

krijgen, ook als ze maanden later voor een nieuw onderwerp komen. Enkele ouders vinden het 

belangrijk dat er huisbezoeken worden afgelegd zodat de thuissituatie helder is en er 

geobserveerd kan worden in de ‘normale’ omgeving. Allochtone en autochtone ouders delen 

de mening over de gewenste houding van hulpverleners.  

Culturele achtergrond medewerkers 

Ouders met een Nederlandse achtergrond vinden het belangrijk dat er een medewerker is met 

een andere culturele achtergrond. Zij verwachten dat allochtone mensen daar liever naartoe 

gaan dan naar een autochtone medewerker. Echter, zij willen niet allemaal zelf geholpen 

worden door een allochtone hulpverlener. Een aantal ouders is ervan overtuigd dat er te grote 

verschillen bestaan, bijvoorbeeld op het gebied van seksualiteit of de rollen van jongens en 

meisjes. Zij willen daarom een autochtone medewerker. Andere autochtone ouders vinden het 

geen enkel probleem om zelf geholpen te worden door een allochtone medewerker, mits die 

persoon de Nederlandse normen en waarden heeft en de taal goed beheerst. 

 De allochtone ouders laten een ander beeld zien. Zij geven allemaal aan dat het voor 

hen niet belangrijk is dat ze een multiculturele hulpverlener krijgen. Sommige allochtone 

ouders prefereren een Nederlandse hulpverlener. De reden die hiervoor wordt gegeven is dat 

ouders hun kinderen naar Nederlandse normen en waarden willen opvoeden of dat ouders het 

idee hebben dat een allochtone medewerker de problemen eerder laat lekken. Tegelijkertijd 

geven de allochtone ouders aan dat vanwege taalproblemen van veel allochtonen in Arnhem 

het zeker raadzaam is om een medewerker in te huren die talen spreekt die in Arnhem veel 

voorkomen. Hierdoor kunnen inwoners met slechte kennis van het Nederlands wel hun zorgen 

uiten en problemen proberen op te lossen. 
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De verschillen tussen allochtone en autochtone ouders in de verwachtingen van het 

CJG zitten vooral in de aanwezigheid van een allochtone medewerker. Allochtone ouders 

vinden dit niet zo belangrijk, autochtone ouders wel. Ook is de benaderingswijze anders. 

Allochtone ouders willen het liefst direct benaderd worden en vooraf kennis maken met 

medewerkers, terwijl autochtone ouders voorkeur hebben voor informatie op papier via 

scholen.  

Discussie 

In dit onderzoek is de vraag gesteld welke opvoedingsvragen doorsnee ouders hebben en 

welke verwachtingen zij hebben van een CJG. Daarbij werd specifiek gelet op verschillen 

tussen allochtone en autochtone ouders. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn 32 

ouders geïnterviewd, waarbij een bestaande vragenlijst werd afgenomen en een aantal topics 

werd besproken. In deze discussie zal worden besproken waarom de Nederlandse top van 

opvoedingsvragen niet precies overeenkomt met de resultaten van dit onderzoek, hoe de 

mening van allochtone ouders over allochtone medewerkers verklaard kan worden en of het 

CJG daadwerkelijk voor lichte opvoedingsvragen benut zal worden. Daarna worden enkele 

beperkingen van het onderzoek besproken. 

Uit dit onderzoek blijkt dat alle ouders vragen hebben. De meeste vragen gaan over het 

gedrag van het kind, de omgang van het kind met anderen en emoties en over de 

woonomgeving. Dit komt niet helemaal overeen met de landelijke top zoals Ince (2008) die 

opsomde, waarin de woonomgeving geen plaats had, maar de lichamelijke ontwikkeling wel. 

Een verklaring hiervoor is dat een groot deel van de ouders die in het huidige onderzoek 

betrokken zijn, wonen in de zogenaamde krachtwijken. Een aantal ouders heeft problemen 

met het huis of de veiligheid in de buurt. Ook vinden veel ouders dat er te weinig 

speeltoestellen of speelplaatsen zijn. Nu blijkt uit de ‘spelennota’ van de gemeente Arnhem 

ook dat in een deel van de wijken waarin dit onderzoek is uitgevoerd de landelijke norm niet 

wordt gehaald. Die norm staat voor één speelplek voor 60 kinderen, maar in een deel van 

Arnhem moeten 72 kinderen één speelplek delen. Ook zijn veel speelplaatsen in de 

desbetreffende wijken verouderd. Dus in deze wijken zijn te weinig én verouderde 

speeltoestellen. De lichamelijke ontwikkeling komt niet in de top terug, dit kan te maken 

hebben met het feit dat de doelgroep tussen de 4 en 12 jaar viel. De grootste lichamelijke 

veranderingen vinden plaats is de eerste vier jaar na de geboorte en in de tienerjaren. De jaren 

op de basisschool zijn wat lichamelijke ontwikkeling betreft vrij gelijkmatig. Een interessante 

uitkomst is dat de ouders die wel steun nodig hebben maar dat niet weten te verkrijgen, 
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allemaal allochtone ouders zijn. Een verklaring hiervoor kan zijn dat deze ouders hun vragen 

niet kwijt willen bij een bekende uit hun eigen culturele gemeenschap of dat het professionele 

aanbod onbekend is bij deze doelgroep. Het CJG zou deze groep daarom als een specifieke 

doelgroep kunnen definiëren en waaraan zij extra aandacht kunnen besteden.  

 Allochtone ouders vinden het niet belangrijk door een medewerker van een niet-

westerse oorsprong te worden geholpen. Sterker nog, enkelen geven aan liever een van 

oorsprong Nederlandse hulpverlener te hebben. Vaak weten deze ouders wel hoe ze geholpen 

willen worden door een professional. Die persoon moet namelijk respect hebben voor de 

situatie, waaronder ook de afkomst valt, ze moeten een open houding hebben en goed kunnen 

luisteren. Dit leidt tot de gedachte dat interculturele competenties van professionals om met 

allochtone ouders te werken belangrijker zijn dan de feitelijke afkomst van de professional. 

Dit wordt ondersteund door de theorie van Prevatt-Goldstein (2002). Andere ouders zeggen 

juist het liefst een autochtone medewerker te hebben omdat ze bang zijn voor geroddel in hun 

eigen kringen. Dit speelt een grote rol in de theorie van Thoburn, Chand, Procter & Goldstein 

(2006). Ook zeggen allochtone ouders dat er een grote groep allochtone ouders is die de 

Nederlandse taal niet machtig is. De theorie van Gray (2002) gaat ervan uit dat de taal en de 

luistervaardigheden erg belangrijk zijn en dat er daarom een match moet zijn tussen de cultuur 

van de hulpvrager en de hulpverlener. Kortom, alle opvattingen die in de literatuur beschreven 

worden, zijn genoemd door de respondenten. Hieruit blijkt dat er niet één hanteerbare theorie 

is, maar dat ouders verschillende opvattingen en voorkeuren hebben.  

  Autochtone ouders geven stuk voor stuk aan dat er zeker een allochtone professional 

moet worden aangesteld voor de allochtone ouders. Interessant is dat ongeveer de helft van de 

autochtone ouders niet geholpen wil worden door een allochtone hulpverlener. Deze mensen 

denken dat de kloof tussen een westerse en een niet-westerse opvoeding erg groot is en dat 

men elkaar niet kan helpen. Het zou interessant zijn om uitgebreider onderzoek te doen naar 

de motivaties van ouders, zowel allochtoon als autochtoon, om wel of niet door iemand van 

een andere culturele achtergrond te worden geholpen.  

Ouders komen niet zomaar met alledaagse vragen naar het Centrum voor Jeugd en 

Gezin. Zij komen pas als de problemen groter, onbeheersbaar, zijn. Dat zeggen vooral 

autochtone ouders. Dit staat in contrast met de visie van het CJG; ouders zouden met kleine 

zorgen aan de bel moeten trekken zodat grote problemen worden voorkomen. Dit contrast 

roept de vraag op of het CJG wel voldoende gebruikt zal worden voor lichte 

opvoedingsondersteuning. Het zou goed kunnen dat ouders pas komen wanneer er grote 

problemen zijn en waarbij lichte opvoedingsondersteuning niet meer toereikend is. Daardoor 
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zou het CJG in een aantal gevallen misschien alleen maar kunnen verwijzen naar andere 

instanties. Echter, het kan ook worden bekeken vanuit een ander punt. Namelijk het feit dat 

ouders zeggen dat ze pas van het CJG gebruik maken als ze precies weten wat het is en 

waarvoor het staat. Door de nadruk te leggen op de mogelijkheid dat ouders in een vroeg 

stadium kunnen aankloppen, kan misschien voorkomen worden dat ouders pas laat bij het 

CJG terecht komen. Medewerkers van het CJG zouden actief op zoek moeten gaan naar 

toekomstige cliënten. ‘Ouders opzoeken daar waar ze vaak komen’ is een veel gehoorde 

uitspraak. Ouders komen vooral op scholen, in wijkcentra, bij verenigingen en bij bestaande 

hulpverlening. Autochtone ouders geven daarbij de voorkeur aan zakelijke informatie in 

brieven of informatie via de nieuwsbrief waarin duidelijke voorbeelden staan van 

onderwerpen die passen binnen het CJG. Hier zouden dan ook alledaagse problemen moeten 

worden behandeld, niet alleen grote problemen. De interviews, maar ook ander onderzoek, 

wijzen naar de mogelijkheid om eerst ‘leuke’ laagdrempelige activiteiten te organiseren, dit 

vooral zou werken in het bereiken van allochtone ouders. Zij vinden het vaak belangrijk dat 

ze al mensen kennen die er werken. Mogelijk kan de school een toneelstuk uitvoeren waarin 

het centrum voor jeugd en gezin een rol krijgt. Het CJG kan een bespreking van een boek 

over opvoeden organiseren waarna een discussie kan worden gestart, of een film vertonen 

over een aspect van opvoeden en daarna informeel napraten. Dit zijn activiteiten om ouders 

langzaam voor het CJG warm te krijgen. Voor het bereiken van ouders geldt, dat er structureel 

aandacht moet worden besteed aan de bekendheid van het centrum en het aanbod. Cursussen 

van Rijnstad voor ouders met kleuters of peuters zouden structureel hun laatste bijeenkomst 

bij het CJG kunnen houden en daarbij zou een medewerker van het CJG aanwezig kunnen 

zijn. Op die manier leren ouders al gezichten van medewerkers kennen en wordt de drempel 

lager. Ouders ervaren op zo ook al het gebouw en de inrichting en weten dan al of zij zich op 

hun gemak voelen binnen het CJG. 

 

 

Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. Eén ervan is, dat er een selectieve groep 

allochtone ouders is geïnterviewd. Er zijn moeders gesproken die allen de Nederlandse taal 

redelijk tot goed onder controle hadden. Ouders die net in Nederland wonen, en ouders die 

hier al langer wonen maar de taal nog niet machtig zijn, zijn niet bij het onderzoek betrokken. 

De visie van deze ouders over opvoeden zou kunnen afwijken van de visie van de allochtone 

ouders die beter ingeburgerd zijn in de Nederlandse samenleving en zich misschien wel meer 

aan de westerse opvoedingsnormen hebben aangepast. Het is ook mogelijk dat er sociaal 
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wenselijke antwoorden zijn gegeven door de allochtone ouders omdat de interviewer zelf 

autochtoon is.  

Hoewel er in dit onderzoek voortdurend gesproken is over ‘ouders’ zijn er alleen maar 

moeders geïnterviewd. De meeste moeders konden ook spreken voor hun man, maar de 

mening van vaders is niet expliciet aan de orde geweest. Het is onduidelijk of vaders behoefte 

hebben aan een CJG. Uit de gesprekken is wel duidelijk geworden dat allochtone vaders 

moeilijk te bereiken zijn voor gesprekken over hun kind of over opvoeding. Veel vaders 

willen dat wel, maar moeders vinden dat onprettig en houden dit dan tegen. Naar de mening 

of behoefte van vaders, zowel allochtoon als autochtoon, zou nog nader onderzoek kunnen 

worden verricht. Dit zou eventueel ook kunnen in het kader van de wens voor een 

vadercentrum, zoals minister Rouvoet dat voor ogen heeft.  

Een laatste beperking van dit onderzoek is dat ouders zelf konden kiezen of ze 

medewerking verleenden aan het onderzoek. Een mogelijk gevolg is dat de respondenten een 

selecte groep vormen. Namelijk ouders die al bewust zijn van de wijze van opvoeden en 

daarover durven en willen praten. Maar waarschijnlijk zijn er ook ouders die niet zomaar met 

anderen of met professionals willen praten over opvoeding. Deze ouders zouden dan 

waarschijnlijk ook niet meedoen met een onderzoek over opvoeding. 
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