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Opdrachten bij hoofdstuk 2 – Leefwerelden van jongeren

Opdrachten bij 
hoofdstuk 2: hét gezin bestaat niet

OpvOEdingsprOBlEmEn in migrAntEngEzinnEn: OvErdrEvEn Of  
OndErschAt? 
Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse jongeren verschijnen nogal eens op een nega-
tieve manier in het nieuws: ze komen op jonge leeftijd met de politie in aanraking, haken af van 
school, zorgen in het uitgaansleven voor overlast. Bij het uitbrengen van het Jaarrapport Integratie 
2011 ‘schrikt’ het Sociaal en Cultureel Planbureau zelfs van de cijfers over allochtone jongeren, 
aldus de NOS. Tegenover dit sombere beeld zijn er ook berichten over de gestage stijging van 
migrantenjongeren op de onderwijsladder, de emancipatie van meisjes en vrouwen, het succes 
van Surinaamse sporters, Marokkaanse acteurs en Turkse politici. Toch lijkt negatieve bericht-
geving over etnische minderheden te domineren. Is dit het gevolg van selectieve waarneming 
en beeldvorming? Worden problemen in de ontwikkeling en opvoeding van migrantenjongeren 
overdreven en uitvergroot? Is er sprake van vooroordelen wanneer gewezen wordt op onmachtige 
ouders die te autoritair en straffend zouden zijn, niet weten wat hun kinderen buitenshuis doen, 
onzeker zijn over hun opvoeding en te weinig weten van de Nederlandse samenleving? Wordt er 
wel nauwkeurig gekeken, is er sprake van diversiteit binnen diversiteit, is er van ‘hét’ migranten-
gezin geen sprake?

 Opdracht 1
Analyseer bovengenoemde problematiek, de discussies in de media en de onderzoeken die daar-
bij een rol spelen.

1  Onderzoek op basis van diverse bronnen of er redenen zijn tot extra zorg over de opvoeding 
in migrantengezinnen. Maak in je zoektocht onderscheid tussen feit en mening; wees kritisch 
op het type bronnen dat je gebruikt. En heb oog voor ‘diversiteit binnen diversiteit’: voor de 
invloed van meerdere factoren en omstandigheden – zoals culturele en sociale achtergrond, 
opleidingsniveau en inkomen, gezinstypen en gezinssituaties – en op de opvoedings- en ge-
zinsproblemen die (mogelijk) gesignaleerd worden. 

2  Stel vast of en waar gezinnen die problemen ondervinden steun zoeken indien ze vragen heb-
ben over de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen en of deze steun voldoet. Hierbij 
maak je eveneens gebruik van diverse literatuurbronnen. 

3  Motiveer of het aanbod aansluit bij het type ondersteuning dat ouders en jongeren nodig 
(kunnen) hebben en geef aan in welke mate dat verbetering behoeft. 

Gebruik voor je onderzoek achtergrondliteratuur waarnaar in hoofdstuk 2 verwezen wordt. Ook 
kun je recente artikelen in tijdschriften als PiP (Pedagogiek in Praktijk), Sozio en Jeugd & Co raad-
plegen. En rapporten als ‘Toepasbaarheid van opvoedingsondersteuning voor Marokkaanse en 

http://nos.nl/artikel/336817-scp-schrikt-van-allochtone-jongeren.html
http://www.expoo.be/sites/default/files/kennisdocument/rapport-opvoedingsondersteuning_marokturkse_gezinnen.pdf
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Turkse gezinnen in Nederland’ en factsheets als ‘Culturele diversiteit in opvoeden en opgroeien: 
feiten en cijfers’. 

Ook op de website van de academische Kenniswerkplaats Tienplus zijn diverse publicaties en 
presentaties te vinden die bruikbaar kunnen zijn.

Aanvullend kun je informatie verzamelen via voorzieningen in jouw stad (Centrum voor Jeugd 
en Gezin, Jeugdzorg, migrantenorganisaties) en kun je via de gemeente recent cijfermateriaal ver-
zamelen over gezinnen en jeugd. 

vErplichtE OpvOEdcursus vOOr OudErs: hypE Of nOOdzAAk?
Het gezin is de meest voorkomende opvoedingssituatie voor kinderen. Over de wijze waarop de 
opvoeding in gezinnen verloopt, over de resultaten ervan, en over de risico’s die kinderen er lo-
pen, vinden in de media en politiek regelmatig pittige discussies plaats. Ouders zouden te weinig 
grenzen stellen, vooral gericht zijn op hun eigen geluk en gaan scheiden en hertrouwen wanneer 
het hun uitkomt. Ze beschermen en verwennen hun kinderen te veel of laten hen juist aan hun 
lot over. Aanstaande ouders zouden verplicht moeten worden om een opvoedcursus te volgen 
om te voorkomen dat hun kinderen later ontsporen, stelde Leonard Geluk in 2007, toenmalig 
CDA-wethouder voor Jeugd in Rotterdam. Daartoe zou de wet veranderd moeten worden, om 
weigerende ouders een sanctie op te kunnen leggen. Sindsdien laait met enige regelmaat de dis-
cussie op over de vraag of het niet de gewoonste zaak van de wereld moet zijn om alle aanstaande 
ouders een opvoedcursus te laten volgen. Om het opvoedgedrag van ouders te verbeteren en op 
deze manier een halt toe te roepen aan jeugdcriminaliteit, om kindermishandeling te voorkomen 
en om de gevolgen van echtscheiding voor kinderen in te perken. Zo stuurde kinderombudsman 
Marc Dullaert in november 2011 een brief naar de Tweede Kamer om te wijzen op de omvang van 
kindermishandeling en beval in dat verband oudercursussen aan. Is het allemaal één grote hype 
of is het juist realistisch om oudercursussen in te willen voeren? 

 Opdracht 2
Onderzoek of er sprake is van een mythe over falend ouderschap of dat de zorg daarover terecht is.

1  Onderzoek of er redenen zijn om bezorgd te zijn over de gezinsopvoeding en de gevolgen 
ervan voor de ontwikkeling van kinderen. Onderscheid hierin feiten van meningen, betrouw-
bare onderzoeksbronnen van mediahype. Beschrijf op basis hiervan een probleemstelling en 
onderbouw deze zorgvuldig. 

2  Motiveer op basis van achtergrondliteratuur of kinderen en jongeren in bepaalde gezinnen 
meer risico lopen dan in andere. Gebruik voor deze beschrijving minimaal drie betrouwbare 
bronnen.

3  Geef aan of er politieke en pedagogische maatregelen nodig zijn om de gezinsopvoeding te 
verbeteren, op welke gronden, en of opvoedcursussen daaraan bijdragen. Beargumenteer dit 
zorgvuldig.

http://www.expoo.be/sites/default/files/kennisdocument/rapport-opvoedingsondersteuning_marokturkse_gezinnen.pdf
http://www.nji.nl/nji/dossierDownloads/Cijfers_Culturelediversiteit.pdf
http://www.nji.nl/nji/dossierDownloads/Cijfers_Culturelediversiteit.pdf
http://www.kenniswerkplaatstienplus.nl/
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Voor dit onderzoek maak je gebruik van achtergrondliteratuur waarnaar in hoofdstuk 2 verwezen 
wordt. Ook kun je recente artikelen in tijdschriften als PiP (Pedagogiek in Praktijk) en Jeugd & Co 
raadplegen. Voor het peilen van meningen kun je ‘straatinterviews’ houden, discussies volgen op 
internet, gebruikmaken van radio- en televisie-uitzendingen, zoals hier. In alle gevallen moet er 
sprake zijn van correcte, volledige bronvermelding. 

Resultaat van dit onderzoek is een paper waarin het geformuleerde probleem onderzocht is, en 
argumenten gegeven worden om wel of niet (verplichte) oudercursussen in te voeren. 

De resultaten van dit onderzoek kun je ook gebruiken ter voorbereiding van een ‘Lagerhuis-
debat’ of een discussie met klasgenoten over (bijvoorbeeld) de stelling: ‘Opvoedcursus voor aan-
staande ouders: noodzaak of onzin?’ Studenten van Hogeschool Arnhem Nijmegen hielden zo’n 
debat in 2011 en werden beoordeeld door een vakkundige jury.

http://www.rkk.nl/soeterbeeck/archief/2008/detail_objectID666935.html
http://www.han.nl/gebied/gedrag-maatschappij/nieuws/nieuws/verplichte-opvoedcursus-v/

