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4.1 Netwerken en steun

Het sociale netwerk van ouders kan een belangrijke bron van steun vormen bij het
opvoeden van kinderen. Advies en een luisterend oor kunnen de kwaliteit van het opvoe-
dend handelen beïnvloeden; emotionele steun kan stress en onzekerheid bij de opvoeding
verlichten. Ouders die zich meer gesteund weten door hun omgeving zijn over het alge-
meen meer tevreden met de opvoeding (Hashima en Amato 1994; De Roos et al. 2011).
Steunnetwerken kunnen gezien worden als een soort kapitaal waarop individuen kunnen
bouwen (Bourdieu 1986): de relaties die iemand onderhoudt hebben sociale waarde omdat
ze vormen van steun vertegenwoordigen. Het sociale kapitaal is het netwerk van relaties
waarover iemand beschikt en die indien nodig steun kunnen bieden.
Niet alle sociale contacten hebben waarde op dezelfde manier. Zo bieden contacten met
personen die op de een of andere manier hetzelfde zijn, ook wel bindende contacten
genoemd (Engels: ‘bonding contacts’), heel andere mogelijkheden dan contacten met perso-
nen die op de een of andere manier een brug slaan naar een andere sociale wereld, de
zogenoemde brugcontacten (Engels: ‘bridging contacts’) (Putnam 2000). Bindende contacten
zijn contacten met mensen die ervaren worden als ‘nabij’ en met wie men verbondenheid
ervaart. Deze contacten kunnen goed functioneren als vangnet en dienen voor onderlinge
steun. Dit kunnen contacten met ouders en familieleden zijn of met mensen van dezelfde
etnische gemeenschap. Maar deze contacten kunnen ook verstikkend werken en bijvoor-
beeld weinig perspectief bieden op sociale stijging indien er geen toegang is tot brug-
contacten.
Brugcontacten zijn contacten met mensen die anders zijn in termen van leeftijd, sociaal-
economische status, etniciteit of opleiding. Ze zijn bij uitstek geschikt om de eigen
gemeenschap te ontstijgen. Zo kunnen opvoeders via hun brugcontacten in aanraking
komen met andere ideeën over opvoeden of met nieuwe opvoedingsstrategieën. Een spe-
ciale vorm van brugcontacten zijn contacten met mensen met wie iemand in een ongelijke
machtsverhouding staat, zoals het geval is bij relaties van leken met professionals of insti-
tuties (Hawkins en Maurer 2012; Szreter en Woolcock 2004). Zo kunnen ouders met vragen
over de opvoeding in het formele circuit terecht bij consultatiebureaus en Centra voor
Jeugd en Gezin. Dergelijke contacten worden ook wel linking contacten genoemd.
De aard van het sociale netwerk van opvoeders is dus nauw gerelateerd aan de steun die
eruit volgt. Maar ook aan de mate waarin ouders in aanraking komen met nieuwe of
andere ideeën over de opvoeding of met professionele hulp. Dat wil overigens niet zeggen
dat een bepaald type contact op zichzelf beter is dan een ander.
In dit hoofdstuk staan de steunnetwerken van migrantenouders centraal. Door migratie
raken individuen, families en gemeenschappen ontworteld uit hun oude omgeving.
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Dit betekent onder meer dat de sociale steunnetwerken en informatiebronnen waarop
men kon vertrouwen in de oude omgeving opnieuw moeten worden opgebouwd (Suárez-
Orozco en Suárez-Orozco 2001). Tegelijkertijd ervaren opvoeders dat de opvoedpraktijken,
waarden en normen uit het land van herkomst niet vanzelfsprekend en zonder problemen
kunnen worden voortgezet in de nieuwe situatie. Het niet vanzelfsprekend kunnen rekenen
op een sociaal netwerk en de ervaring dat oude praktijken, normen en waarden niet aan-
sluiten hangen nauw met elkaar samen. Immers, bij het herstellen van ‘oude’ opvoedings-
waarden en praktijken speelt de omringende sociale gemeenschap een grote rol. En bij het
(her)opbouwen van (steun)netwerken is het van belang dat men in de nieuwe omgeving
voldoende aansluiting bij de opvoeding vindt in culturele zin om met vertrouwen nieuwe
banden aan te gaan die steun kunnen bieden.
Het netwerk van migranten laat zien hoe zij zich hebben gevestigd, wat hun bewegings-
ruimte is en welke toegang zij hebben tot contacten, zowel met migranten als met niet-
migranten (Boyd 1989). Het netwerk bestaat na aankomst in Nederland met name uit
familie en bekenden van de eigen herkomstgroep en is vooral lokaal georganiseerd.
Voor de Nederlandse situatie laat een studie naar Marokkaanse vrouwen van de eerste
generatie zien dat deze groep veelal steunt op lokale, familiegebonden netwerken die
elkaar wederzijds steunen, maar waarvan de banden soms ook als benauwend worden
ervaren (Van den Berg 2007). Na verloop van tijd kan het netwerk zich echter uitbreiden
over grotere afstand en met mensen van buiten de eigen gemeenschap, afhankelijk van
bijvoorbeeld gemeenschappelijke interesses of via betaalde arbeid (De Haan et al. in
voorbereiding). Juist het opvoeden van jonge kinderen kan voor migrantenmoeders
een manier zijn om contacten op te bouwen los van de eigen etnische gemeenschap
(Ryan 2007). Bovendien worden door nieuwe technologieën de zogenoemde trans-
nationale netwerken steeds toegankelijker.
Hoe steunnetwerken rondom de opvoeding worden vormgegeven hangt daarnaast
nauw samen met opvattingen en praktijken van het opvoeden zelf (De Haan et al. in voor-
bereiding). Zo wordt in het Marokkaanse model opvoeden als een taak van de gemeen-
schap gezien terwijl in Nederland opvoeden meer wordt beschouwd als een taak van het
kerngezin. Bovendien is zorg in de Nederlandse setting veel meer geprofessionaliseerd dan
in Marokko. Behalve het verlies aan netwerken na migratie kunnen deze culturele en
sociale verschillen er dus voor zorgen dat netwerken op een andere manier worden opge-
bouwd dan in het land van herkomst. Het wegvallen van de steun van collectieve netwer-
ken valt samen met de confrontatie met nieuwe modellen van opvoeden waarbij de ver-
antwoordelijkheid meer bij individuele ouders ligt. Deze overgang gaat ook samen met de
confrontatie met de meer kindgerichte opvoeding, waar het sturen en optimaliseren van
de kinderlijke ontwikkeling door volwassenen uitgangspunt is, tegenover een model
waarin conformiteit aan de gemeenschap via geleidelijke participatie en gehoorzaamheid
centraal staat (De Haan 2011). Opvoeding als een project gestuurd door individuele ouders
wordt vanzelfsprekender en ook noodzakelijk wanneer traditionele steunnetwerken weg-
vallen.
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De aandacht in dit hoofdstuk gaat uit naar de adviezen die migrantenouders over de
opvoeding ontvangen van de mensen in hun omgeving. De gegevens hiervoor ontlenen we
aan het Survey Integratie Minderheden 2011 (sim’11). Daarnaast laten we zien welke rol het
steunnetwerk kan hebben in de opvoeding. Dat doen we aan de hand van kwalitatieve net-
werkinterviews die zijn afgenomen bij 29 Marokkaans-Nederlandse moeders van de eerste
generatie. Deze interviews vonden plaats in het kader van het project De Pedagogische
Gemeenschap in de Multi-etnische Wijk van de Universiteit Utrecht (uit 2011/’12).1 Meer
(achtergrond)informatie over dit project en het sim’11 is te vinden in hoofdstuk 1 en in bij-
lage A (te vinden op www.scp.nl bij het desbetreffende rapport).
In dit hoofdstuk is er vooral aandacht voor de eerste generatie. Voor de tweede generatie
is de situatie anders. Er is geen sprake van een netwerk dat weggevallen is na migratie; de
tweede generatie is immers in Nederland geboren en gesocialiseerd. Daarnaast wonen
ouders en andere familieleden veelal in Nederland, wat de uitwisseling van steun gemak-
kelijker maakt. Desalniettemin zullen we ook in kaart brengen in hoeverre de tweede gene-
ratie ouders advies krijgt bij de opvoeding vanuit hun netwerk.

4.2 Steun bij de opvoeding: het krijgen van advies

Advies van anderen kan op verschillende manieren steunend zijn bij het opvoeden van kin-
deren. Zo kan advies de behoefte aan informatie bij ouders vervullen. Ook kan het gesprek
waarin advies wordt gegeven een sociale of emotionele functie hebben, bijvoorbeeld door-
dat ouders een luisterend oor vinden voor de problemen en de zorgen die zij hebben.
Hierna bespreken we hoe vaak ouders advies krijgen vanuit hun informele en hun formele
netwerk. Het kan hier gaan om zowel gevraagd als ongevraagd advies.

Advies vanuit het informele netwerk
Ouders en schoonouders zijn het meest in beeld bij het geven van advies over de opvoe-
ding (tabel 4.1). Dat geldt voor alle herkomstgroepen. Ongeveer de helft van alle ouders
zegt het afgelopen jaar ten minste een enkele keer advies te hebben gekregen van de eigen
ouders of schoonouders. Turks-Nederlandse ouders ontvangen wat minder vaak advies
van hun eigen ouders of schoonouders. Na de eigen ouders of schoonouders komen buren,
vrienden en kennissen duidelijk op de tweede plek.
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Tabel 4.1
Advies omtrent opvoeden, informeel en formeel, naar herkomst, 2011 (in procenten; n = 1439)a

 Turks
(n = 331)

  Marokkaans
(n = 364)

  Surinaams
(n = 232)

  Antilliaans
(n = 289)

 
 autochtoon
Nederlands
(n = 223)

 

 
informeel
   advies van ouders/
   schoonouders

41 48 47 46 54

 
   advies van buren,
   vrienden, kennissen

25 32 27 31 41

 
formeel
   advies van kinderopvang,
   peuterspeelzaal, school

23 40 38 34 32

 
   advies van Centrum voor
   Jeugd en Gezin,
   consultatiebureau

13 27 15 25 24

 
   advies van
   maatschappelijk werk,
   Bureau Jeugdzorg

4 5 8 9 4

a Percentage ouders dat in het afgelopen jaar ten minste een enkele keer advies heeft ontvangen.
Ouders met ten minste één thuiswonend kind tot 18 jaar zijn geselecteerd. Vetgedrukte percentages
geven aan dat verschillen met de autochtone groep statistisch significant zijn (logistische regressies;
p < 0,05). In aanvullende analyses is gecontroleerd voor leeftijd van het kind; dit had geen effect op de
verschillen met de autochtone ouders.

Bron: scp (sim’11) gewogen gegevens

Eigen ouders of schoonouders zijn typische bindende contacten; zij hebben ongeveer
dezelfde achtergrond. Afhankelijk van de buurt waarin de opvoeders wonen en de relaties
die zij ontwikkelen met anderen, kunnen buren, vrienden en kennissen ofwel bindende
contacten zijn ofwel brugcontacten: mensen met een andere achtergrond en met andere
denkbeelden. Vergeleken met autochtoon Nederlandse ouders ontvangen migranten-
ouders wat minder vaak advies van buren, vrienden of kennissen, en dat geldt voor alle
herkomstgroepen. Deze verschillen worden slechts voor een klein deel verklaard door
verschillen in achtergrondkenmerken, zoals het opleidingsniveau van de ouders en de
leeftijd van de kinderen (zie tabel D4.1 in bijlage D, te vinden op www.scp.nl bij het des-
betreffende rapport). Mogelijk zijn migrantenouders minder geneigd om zorgen over de
opvoeding en hun kinderen met anderen buiten de eigen kring te delen, vanwege bijvoor-
beeld schaamtegevoelens (Kleijnen en Van den Broek 2010). Daarnaast is mogelijk het pra-
ten over de opvoeding en het denken over de opvoeding als een ‘project’ van ouders bij
migrantengroepen minder ingeburgerd (Pels en De Haan 2007).
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Eerstegeneratieouders die al langere tijd in Nederland verblijven, ontvangen niet meer of
minder vaak advies dan eerstegeneratieouders die pas kort hier zijn (aanvullende analyses,
niet in tabel). Doorgaans lijken migrantenouders van de tweede generatie meer gebruik te
maken van hun persoonlijke netwerk dan migrantenouders van de eerste generatie (zie
tabel D4.2 in de bijlage). Zij krijgen meer advies bij de opvoeding van hun ouders en/of
schoonouders en ook van vrienden, kennissen en buren.
Deze verschillen tussen de eerste en de tweede generatie hebben vooral met de leeftijd
van de kinderen te maken en met de leeftijd en het opleidingsniveau van de ouders, zo
blijkt uit aanvullende analyses (zie tabel D4.2 in de bijlage). Migrantenouders van de
tweede generatie zijn meestal jonger dan de eerste generatie ouders en hebben daardoor
minder ervaring. Dat zij vaak jonge kinderen hebben, maakt ook dat zij meer behoefte
hebben aan advies. Ten slotte zijn ouders van de tweede generatie hoger opgeleid dan de
eerste generatie ouders. Ook uit eerder onderzoek is bekend dat hogeropgeleide ouders
vaker met anderen over de opvoeding praten (Doorten en Bucx 2011). Mogelijk houden
hogeropgeleiden zich explicieter en bewuster bezig met hoe de opvoeding vormgegeven
dient te worden.
Wat verder mogelijk meespeelt is dat de eigen ouders en schoonouders van de tweede
generatie migrantenouders meestal in Nederland wonen, en dat is niet altijd het geval voor
de ouders van de eerste generatie migrantenouders: die wonen vaker in het buitenland, en
dat bemoeilijkt mogelijk het contact en de uitwisseling van adviezen. Tegelijkertijd hoeft
dat in het huidige internettijdperk natuurlijk minder een belemmering te vormen. Uit
diverse studies (Mok et al. 2010; Pribilsky 2004) komt naar voren dat het zogenoemde
transnationale netwerk ook een belangrijke adviserende rol kan spelen bij de opvoeding.

Advies vanuit instanties
Advies over de opvoeding kan ook buiten het persoonlijke netwerk ingewonnen worden,
bij professionals. In het zogenoemde formele circuit kunnen ouders met vragen terecht
bij verschillende instanties en organisaties zoals de kinderopvang en school, consultatie-
bureaus en Centra voor Jeugd en Gezin, maar ook bij maatschappelijk werk en Bureau
Jeugdzorg. Van deze instanties zijn de kinderopvang, de peuterspeelzaal en de school de
belangrijkste gesprekspartners voor ouders, zo blijkt (tabel 4.1), en dit geldt voor alle
herkomstgroepen. Ruim een derde van de ouders uit de verschillende herkomstgroepen
zegt dat zij het afgelopen jaar ten minste een enkele keer met medewerkers van deze orga-
nisaties hebben gesproken over de opvoeding of van hen advies hebben gekregen. Ouders
met een Turkse achtergrond vragen wat minder vaak advies: ruim twee op de tien zeggen
dergelijke hulp in het afgelopen jaar te hebben gekregen.
Van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het consultatiebureau ontvangen ouders minder
vaak advies in verband met de opvoeding, maar nog altijd zegt ongeveer een op de vijf dat
dit het afgelopen jaar ten minste een enkele keer is gebeurd. Alleen bij ouders met een
Turkse achtergrond is dat wat minder vaak het geval. Advies van maatschappelijk werk of
Bureau Jeugdzorg ontvangt een kleine minderheid van de ouders – nog geen een op de
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tien; ouders hebben vaak pas contact met deze instanties wanneer er echt iets aan de
hand is.
Er zijn weinig verschillen met autochtoon Nederlandse ouders. Vergeleken met hen ont-
vangen Turks-Nederlandse ouders minder vaak advies van school of Centra voor Jeugd en
Gezin; deze verschillen worden niet verklaard door verschillen in achtergrondkenmerken
(zie tabel D4.1 in de bijlage). Verder krijgen ouders met een Antilliaanse achtergrond vaker
dan autochtone ouders advies van een maatschappelijk werker of Bureau Jeugdzorg.
Dat heeft ermee te maken dat de eerste groep lager opgeleid is en er vaker sprake is van
alleenstaand ouderschap; dat zijn over het algemeen risicofactoren voor contact met deze
hulpverleningsinstanties (Bot et al. 2013).
De tweede generatie ontvangt vaker advies van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het
consultatiebureau dan de eerste generatie, en dat heeft ermee te maken dat de tweede
generatie over het algemeen jonge kinderen heeft (zie tabel D4.2 in de bijlage). Verder zijn
er geen verschillen tussen de eerste en de tweede generatie en ook – voor de eerste gene-
ratie – zien we geen samenhang met verblijfsduur (niet in tabel).

4.3 De opvoednetwerken van Marokkaans-Nederlandse moeders

In het project De Pedagogische Gemeenschap in de Multi-etnische Wijk van de Universiteit
Utrecht (uit 2011/’12) is onderzocht op welke manier Marokkaans-Nederlandse moeders
van de eerste generatie vanuit hun netwerk ondersteuning krijgen bij de opvoeding. In het
geval de ouders het Nederlands voldoende machtig waren, zijn de interviews in het Neder-
lands gehouden. Dit was in de meeste gevallen zo. In een minderheid van de gevallen zijn
de interviews gehouden door tweetalige onderzoeksassistenten uit de doelgroep.
Alle moeders woonden al geruime tijd in Nederland. Met behulp van ego-netwerk-
interviews is het netwerk in kaart gebracht dat volgens deze moeders relevant is voor de
opvoeding van hun kinderen. Het netwerkplaatje dat ontstond vormde de input voor het
kwalitatieve deel van het interview. Vervolgens is nagegaan welke rol de verschillende con-
tacten in hun netwerk bij de opvoeding hebben. Nadat van elk contact gegevens waren
verzameld, werd dieper op het gebruik van het netwerk door de opvoeder ingegaan.
Zo werd bijvoorbeeld gevraagd: ‘Van wie heeft u iets geleerd over de opvoeding en wat
heeft u van diegene geleerd?’

4.3.1 Welk soort steunnetwerken ontwikkelen migrantenopvoeders?
De 29 moeders uit het onderzoek bespreken of delen opvoedingsvraagstukken met gemid-
deld veertien contacten (zie tabel 4.2). De contacten zijn onder te verdelen in elf contact-
groepen (zie figuur 4.1) en zijn onderscheiden naar etnische herkomst, leeftijd, geslacht,
nabijheid, en aantal jaren dat de moeders het contact onderhouden (zie tabel 4.2).
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Figuur 4.1
Netwerkcontacten van de moeders in het onderzoeksproject De Pedagogische Gemeenschap in de Multi-
etnische Wijk, 2011/’12 (in procenten; n = 29)a

echtgenoot/partner (5%)
 (schoon)ouders (8%)

zus/broer (25%)

andere familie (4%)

vriendinnen (19%)

buren (8%)

andere moeders (6%)

collega’s (6%)

leerkrachten (11%)

MZO (2%)
andere professionals  (6%)

a Zie voor meer informatie over dit onderzoeksproject: De Haan et al. (2013), Hofland (2012) en Bijlage A.

Bron: Universiteit Utrecht/ZonMw (De Pedagogische Gemeenschap in de Multi-etnische Wijk, 2011/’12)

Over het algemeen kan gesteld worden dat de zogenoemde bindende contacten een grote
rol spelen in het bieden van steun bij de opvoeding: twee derde van de mensen die deze
steun bieden, komt uit de eigen etnische gemeenschap. Het zijn vooral vrouwen die de
moeders uit het onderzoek ondersteunen, en mensen die ouder zijn dan wel ongeveer
dezelfde leeftijd hebben als de moeders. Vriendinnen zijn belangrijk (figuur 4.1), maar
vooral de familie (echtgenoot/partner, (schoon)ouders, broers en zussen, en overige
familieleden) speelt een grote rol (in totaal gemiddeld 42% van het netwerk). Zo worden
(schoon)ouders om advies gevraagd, ook al woont ongeveer twee derde van deze net-
werkgroep niet in Nederland maar in Marokko. Zij geven op afstand advies of steun via de
telefoon of via skype, maar ook gedurende de vakanties in Marokko zoals in het volgende
voorbeeld:

Interviewer: En praat je met hen [ouders in Marokko, red.] wel eens over opvoeding?
Moeder: Ja, via de telefoon of internet. En soms zelfs praten zij hierover met mijn kinderen. […] Ja,
jullie moeten luisteren naar je moeder en dit en dat. […] Ja, op sommige punten zij helpen mij ook, zij
helpen mij. Mijn moeder ook, zij helpt mij echt. (vrouw van Marokkaanse herkomst, 39 jaar,
sinds 20 jaar in Nederland)

Toch merken de moeders op dat eigen ouders of schoonouders op afstand niet altijd
begrijpen in welke situatie de moeder haar kinderen opvoedt en welke problemen en
mogelijkheden dat met zich meebrengt. Dit leidt soms tot onbruikbaar advies:

Ik zeg je, mijn moeder. Zij weet niet wat is hier [Nederland]. […] Ik zeg jou is anders. Zij geeft misschien
jou advies, […] ik kan niet. Ik moet het vragen aan de mensen die hier wonen. (vrouw van
Marokkaanse herkomst, 31 jaar, sinds 6 jaar in Nederland)
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Tabel 4.2
Kenmerken van de contacten van de moeders in het onderzoeksproject De Pedagogische Gemeenschap in
de Multi-etnische Wijk, 2011/’12 (in aantallen en procenten; n = 29)a

 (n)  %  gemiddeld  minimum  maximum 
 
totaal aantal contacten 417 14 8 26
 
geslacht
   vrouw 350 84
   man 67 16
leeftijd
   (ongeveer) dezelfde leeftijd 150 36
   jonger 80 19
   ouder 187 45
herkomst
   Marokkaans 276 67
   autochtoon Nederlands 115 28
   anders 26 6
afstand
   thuis 26 6
   zelfde straat/buurt 100 24
   zelfde stad 121 29
   rest van Nederland 69 17
   buiten Nederland 74 18
   onduidelijk 27 6
aantal jaren dat moeder contact kent
   1-3 70 17
   4-6 73 18
   7-10 74 18
   11-13 24 6
   14-16 8 2
   17-19 7 2
   ≥ 20 161 39

a Zie voor meer informatie over dit onderzoeksproject: De Haan et al. (2013), Hofland (2012) en
Bijlage A.

Bron: Universiteit Utrecht/ZonMw (De Pedagogische Gemeenschap in de Multi-etnische Wijk, 2011/’12)

Praktische steun komt alleen van (schoon)ouders die ook in Nederland wonen. Zo worden
ze ingeschakeld als oppas of brengen ze de kinderen naar school als de auto van de moe-
der kapot is. Opvallend is dat de opvoedingsadviezen – ook als de grootouders in Neder-
land wonen – niet aansluiten bij hun eigen opvoeding, bijvoorbeeld als het gaat om regels
hanteren, controle en structuur. Deze moeders vinden opa en oma te vrij. Bij opa en oma
mogen de kleinkinderen alles. Ze zeggen vaak ‘Laat hem maar, hij is nog klein’. Wanneer
een moeder vragen heeft over hoe zij zelf regels moet hanteren, vindt ze bij opa en oma
geen juist antwoord op de hulpvraag; ze zal die vraag dus ook niet stellen:
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Interviewer: Ja. En als je bijvoorbeeld wel met je moeder of met je schoonmoeder praat, je zei, daar
kan je niet altijd goed mee praten.
Moeder: Nou van mijn schoonmoeder mag alles. Niks moet. Dan denk je, ja. Dan verwacht je heel
raar antwoord. Waar ik niet op zit te wachten.
Interviewer: Dus eigenlijk als je daar iets aan vraagt dan krijg je niet het antwoord wat je eigenlijk
wil.
Moeder: Niet wat ik wil horen. (vrouw van Marokkaanse herkomst, leeftijd onbekend, sinds
19 jaar in Nederland)

Aan de andere kant vinden de moeders bij hun ouders wel herkenning in de normen en
waarden die zij in de opvoeding hanteren. Zoals respect hebben voor je ouders en specifiek
islamitische waarden als het niet drinken van alcohol. Daarnaast spelen broers en zussen
een belangrijke rol. Net als bij de eigen ouders of schoonouders geldt dat een groot deel
van deze contacten niet in Nederland woont, namelijk ruim vier op de tien.Waar broers wel
praktische steun verlenen, geven vooral zussen advies over de opvoeding. Voor de zussen
die in Nederland wonen, is vooral van belang dat zij de dilemma’s die te maken hebben
met de discrepantie tussen de islamitische achtergrond en de Nederlandse samenleving
herkennen. Deze contacten zijn niet alleen bindende contacten, zij vormen ook een belang-
rijke bron van kennis over hoe je kunt opvoeden in de Nederlandse samenleving als opvoe-
der met een migratieachtergrond. Zo kan er bruikbaar advies uitgewisseld worden:

Ja, zij [zus] kan mij antwoord geven op beide manieren. Zowel over onze Marokkaanse cultuur als in
Nederland. Zij kan op twee manieren een antwoord geven. Zij begrijpt ook het snelst denk ik hoe ik
aan zo’n vraag kom. Ze heeft zelf grotere kinderen, en kleintjes. […] De manier waarop ik de vraag stel,
dat weet ze, het komt uit onzekerheid of omdat ze niet weet hoe het in de cultuur gaat. (vrouw van
Marokkaanse herkomst, 32 jaar, sinds 30 jaar in Nederland)

Een aantal moeders ervaart verschillen tussen de eigen opvoeding en die van hun broer of
zus in Marokko. De moeders vinden hun familie in Marokko vaak strenger als het gaat om
het doen en laten van de dochters. Anderzijds zijn de moeders vaak consequenter en stren-
ger tegen kleine kinderen, waar hun zus ‘Laat hem maar, hij is nog klein’ zegt. Ditzelfde
geldt ook voor de categorie ‘andere familie’, die overigens opvallend klein is (figuur 4.1).
Dit is dan vaak een reden om aan deze familie in Marokko geen advies te vragen over de
opvoeding. Ze vertellen wel hoe het met de kinderen gaat maar verwachten geen advies:

Dan heb je het wel over opvoeding inderdaad. Maar je kan alleen een melding doen, je kan niks delen.
Weet je wel, ze kunnen niet met je meepraten over datgene waar jij het over hebt. Dan is het eigenlijk
gewoon een monoloog gesprek wat ik dan voer. Van ‘ik vind dat en ik vind ...’ (vrouw van
Marokkaanse herkomst, 32 jaar, sinds 30 jaar in Nederland)

Indien deze familieleden in Nederland wonen, zijn zij vaak wel van belang voor het geven
van praktische vormen van steun, zoals oppassen.
Vriendinnen vormen een laatste groep contacten die voor het grootste deel afkomstig zijn
uit de eigen etnische gemeenschap, maar ook voor een kleiner deel uit de Nederlandse
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gemeenschap. Dit zijn frequente contacten, mede doordat zij bijna allemaal in dezelfde
stad wonen als de moeder. Er wordt over veel verschillende onderwerpen rondom de
opvoeding gesproken, er worden vaak gezamenlijke activiteiten ondernomen en prakti-
sche tips uitgewisseld:

Moeder: Dat deel je dan. Als ik iets meemaak met mijn kind, wat ik leuk en grappig vind, dan heb ik
[het hierover met] haar. […] Ook over positieve dingen.
Interviewer: Dingen die leuk gaan of goed gaan?
Moeder: Ja, en gewoon advies van, goh wat ga je knutselen vandaag? Of wat kan ik eigenlijk mee-
nemen bij een verjaardagsfeestje of traktatie? (vrouw van Marokkaanse herkomst, 35 jaar,
geboren in Nederland)

Met vriendinnen kunnen (gevoelige) problemen in de opvoeding gedeeld worden, mede
op basis van het hebben van gedeelde waarden en normen. Anderzijds vormt deze catego-
rie ook deels een brug naar andere manieren van opvoeden. Zo kan een vriendin andere
regels stellen of op een andere manier met haar kind communiceren. Hierdoor leren de
moeders te reflecteren op hun eigen manier van opvoeden en doen ze ook nieuwe kennis
op, zodat deze contacten met vriendinnen deels brugcontacten zijn voor de moeders.
Ditzelfde geldt ook voor de opvoedcontacten met buren. De moeders delen de opvoeding
met buren met eenzelfde achtergrond (ongeveer de helft van de buren), maar ook met
autochtoon Nederlandse buren (ongeveer een derde). Wat specifiek van belang is bij de
contacten met buren is de praktische hulp door hun nabijheid. Ook kunnen buren met
dezelfde etnische achtergrond die langer in Nederland zijn, dezelfde functie hebben als
zussen en vriendinnen met meer ervaring. De autochtoon Nederlandse buurvrouw is van
belang omdat de moeders kunnen zien hoe het er bij anderen aan toe gaat. Ze zien bijvoor-
beeld hoe de buren met hun kinderen communiceren, welke verantwoordelijkheden de
kinderen krijgen en hoe laat de kinderen naar binnen moeten. Door te observeren kunnen
ze kritisch reflecteren op wat ze zien, of dingen overnemen:

Interviewer: En wat voor dingen heeft u geleerd van Petra [buurvrouw]?
Moeder: Ja van alles. Van kinderen die moeten niet laat naar buiten. Heb ik ook van haar geleerd.
Dus. En zij heeft het mij niet gezegd. Maar ik zie hoe zij het doet met haar kinderen. Dat neem ik over.
(vrouw van Marokkaanse herkomst, 49 jaar, sinds 26 jaar in Nederland)

Voorts ontmoeten de moeders andere moeders via bijvoorbeeld het schoolplein of
migrantenorganisaties. Bij deze contacten staat vooral het gesprek over school of het mee-
doen aan een activiteit centraal, en worden adviezen gedeeld. Net als de contacten met
vriendinnen vervullen ook deze contacten deels een brugfunctie (ruim een derde heeft een
andere etnische herkomst). Dit geldt evenzeer voor het contact over de opvoeding met col-
lega's: ruim vier op de vijf heeft een andere etnische achtergrond, en hiervan is twee derde
autochtoon Nederlands. De Nederlandse collega’s bieden de participanten een kijkje in het
Nederlandse opvoeden. De moeders horen hoe de collega’s bepaalde situaties aanpakken
en nemen daarvan over wat ze zelf kunnen toepassen. Omdat deze collega’s niet altijd
dezelfde opvoedingsvisie als de moeders hebben, worden hun adviezen kritisch gewogen.
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Een laatste categorie die we onderscheiden zijn de contacten met professionals en
instituties. Dan gaat het bijvoorbeeld om leerkrachten, of om medewerkers van het
consultatiebureau, een diëtist, een psycholoog en een maatschappelijk werker. Ook semi-
professionele contacten via de Migranten Zelf Organisaties (MZO’s) vallen hieronder.
Met uitzondering van de MZO’s, waar moeders vooral contacten hebben met semi-
professionals uit de eigen etnische groep, gaat het bij het contact met professionals voor-
namelijk om autochtone Nederlanders. Moeders vinden de kennis van de professionals en
semi-professionals uit de MZO’s vooral van belang omdat zij als jonge, Marokkaanse moe-
der geen idee hebben hoe het opvoeden (in Nederland) ‘hoort’ en zij bevestiging en advies
zoeken bij deze professionals:

Ja gewoon, ja maar consultatiebureau als er iets is… Ja op een gegeven moment had ik ook een keer
van, doe ik het goed, doe ik het niet goed? Heb ik iemand op het consultatiebureau tegen gevraagd
‘wil je es kijken?’ Nou ze zegt, je doet het hartstikke goed, ik hoef niets te zeggen of aanwijzingen te
geven, dus. (vrouw van Marokkaanse herkomst, 33 jaar, sinds 25 jaar in Nederland)

Het consultatiebureau is een plek waar iedere moeder komt en gevraagd maar ook onge-
vraagd advies krijgt over de gezondheid en opvoeding van het kind. Niet alle moeders kun-
nen zich vinden in de adviezen van het consultatiebureau. Deze moeder bijvoorbeeld
ervaart het advies om met haar kind te praten over een probleem als een typisch Neder-
lands advies, dat minder past bij haar eigen opvoeding:

Ja, die Nederlandse vrouw van het consultatiebureau, die probeerde mij heel erg, de praatcultuur zeg
maar. Ga je met je kind zitten, ga over praten. Ja dat … ik vind wel dat dat kan maar in bepaalde mate.
[…] Nou zijn ze nog jong, en nou moeten ze gewoon nog luisteren naar wat ik zeg. Ik vind niet dat ik in
discussie moet met een kind van vier. (vrouw van Marokkaanse herkomst, 28 jaar, geboren in
Nederland)

4.3.2 Welke rol spelen de verschillende contacten?
Zoals uit het voorgaande blijkt, worden de verschillende contacten van de moeders soms
om verschillende redenen geraadpleegd of hebben zij verschillende functies bij de onder-
steuning van hun opvoeding. Als we die redenen nader analyseren, dan zijn er drie factoren
te onderscheiden die aanleiding geven tot het vragen van advies dan wel die bepaalde
steun (on)mogelijk maken. Dit zijn a) de nabijheid van het contact, b) de identificatie van
het contact op bijvoorbeeld het normatieve vlak en c) de voor de opvoeder ontbrekende
kennis die een contact biedt. Deze factoren lichten we hieronder toe.
Nabijheid speelt een rol bij de frequentie van het contact, maar ook bij welke steun
mogelijk is. Contacten die dichtbij wonen zijn van belang doordat ze praktische hulp kun-
nen geven, maar ook doordat de moeders van hen het opvoeden kunnen ‘afkijken’, zoals
bij de autochtoon Nederlandse buurvrouw. Daarnaast is kennis van de (Nederlandse)
samenleving van belang. Contacten die dichtbij wonen, weten hoe het hier gaat:

Ja ik kom uit Marokko naar hier, ik ken helemaal niks. Ik leer bij mensen die wonen hier al lang. […] Bij
boekjes bijvoorbeeld. Mijn dochter heeft lage punten. Wat moet ik doen? […] Mijn schoonzus zegt ‘Oh
jij moet naar de bibliotheek’. Ik ken dat niet. ‘Moet jij naar bibliotheek en dan pak jij die boekjes en
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gaan lezen’ (vrouw van Marokkaanse herkomst, leeftijd onbekend, sinds 8 jaar in Neder-
land)

Interessant is in dit verband de bevinding dat een groot deel van het familienetwerk dat de
moeder relevant acht voor de opvoeding zich in het buitenland bevindt, namelijk ruim vier
op de tien familieleden. Deze groep blijft ondanks de afstand de opvoeding ondersteunen,
ook al is vooral praktische hulp onmogelijk. Dit kan doordat ouders in toenemende mate
contact houden met het land van herkomst via digitale media zoals skype.
Naast de rol van geografische nabijheid kan het al of niet identificeren met de (culturele)
achtergrond van andere opvoeders mede bepalen of een advies gewaardeerd wordt of
wordt overgenomen. Grootouders worden in dit opzicht belangrijk gevonden, terwijl de
adviezen van autochtoon Nederlandse collega’s juist om die reden met afstand worden
bekeken.
Een derde factor is kennis. Deze komt zowel uit eigen kring, dus vanuit de bindende con-
tacten, en wel met name van die contacten die meer ervaring hebben met het opvoeden in
Nederland, als van de autochtoon Nederlandse professional die met name vanwege zijn
specifieke kennis van het opvoeden of het onderwijs in Nederland wordt geraadpleegd.
Dit blijkt bijvoorbeeld uit het volgende citaat waarin een moeder uitlegt wat voor haar het
verschil is tussen raad uit eigen kring en raad van een professional:

Ja, als ik ga vragen, ik vraag iemand die heeft diploma over die dingetjes. Hij heeft heel veel geleerd.
Maar die mensen, ik ken hun goed, en [die] hebben niet geleerd. Niet goed geleerd. Gewoon met m’n
moeder of zo. Als [er] iets bel[angrijks] ..., heb ik niks in dit moment, maar als heb ik iets, ik ga niet bij
deze mensen. Ik ga bij, misschien bij [wijst een contact aan uit haar netwerk] of bij [wijst een ander
contact aan uit haar netwerk, beide zijn maatschappelijk werksters die deze moeder ondersteunen]
omdat zij heeft geleerd over, zij heeft boekjes. [Zij] kunnen bij mij helpen, maar die mensen niet.
(vrouw van Marokkaanse herkomst, leeftijd onbekend, sinds 8 jaar in Nederland)

Verschillende contacten uit de netwerken van de moeders spelen dus een verschillende rol
bij de ondersteuning van de opvoeding. Hoewel de bindende contacten een relatief groot
deel van het netwerk uitmaken, worden zij voor advies door deze moeders niet altijd opge-
zocht, en zelfs vaak vermeden – ondanks dat zij wel praktische hulp bieden bij de opvoe-
ding, bijvoorbeeld doordat ze de moeder bijstaan met oppassen. De meeste invloed en
steun lijkt uit te gaan van de contacten die ervaring hebben met het bruggen slaan tussen
opvoeding in de eigen etnische gemeenschap en in de Nederlandse samenleving. Daar-
naast zijn brugcontacten in de wijk, buiten de eigen etnische gemeenschap, belangrijk
omdat ze de moeders voorzien van andere ideeën over en manieren van opvoeden, die zij
soms overnemen omdat ze direct aansluiten op de problematiek die zij dagelijks ervaren.
Contacten met professionals en instituties lijken de leemtes in de kennis die de moeders
hebben over het opvoeden in Nederland op te vullen en worden selectief en doelbewust
ingezet vanwege hun deskundigheid op bepaalde terreinen. De moeders zijn zich bij het
raadplegen van deze contacten bewust van een mogelijk verschil in referentiekader tussen
de professional en henzelf. Indien dit type verschillen tijdens de interviews ter sprake
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kwam, werden zij genoemd als een belemmering om adviezen over te nemen. Echter, het
onderzoek liet ook zien dat opvoeders zich lieten inspireren door nieuwe ideeën van deze
professionals, wat aangeeft dat bestaande referentiekaders niet allesbepalend waren.

4.3.3 Hoe zetten ouders hun netwerken in bij het opvoeden?
Niet alle opvoeders zetten hun netwerken op dezelfde wijze in, zo blijkt uit eerdere analy-
ses van de netwerken uit dit onderzoerksproject (De Haan et al. 2013). Het feit dat opvoe-
ders beschikken over netwerken waar zij steun bij opvoedingsvragen kunnen krijgen, wil
nog niet zeggen dat zij deze netwerken ook gebruiken. Soms worden adviezen opgevolgd
maar soms worden deze ook bewust genegeerd, wordt raad in de wind geslagen en zoeken
opvoeders buiten de eigen kring naar nieuwe kennis. Er zijn opvoeders die actief ‘shoppen’
in hun netwerk en allerlei adviezen combineren tot werkbare oplossingsstrategieën voor
problemen en deze ook weer verder delen met hun netwerk. Sommige opvoeders kunnen
door de tegenstrijdige adviezen die zij krijgen uit verschillende delen van hun netwerk ech-
ter juist ook besluiteloos worden. Een deel van hen vermijdt dit type tegenstrijdigheden
daarom bewust en laat een deel van het netwerk links liggen als het om opvoedadviezen
gaat. Kortom, het feit dat opvoeders beschikken over een netwerk dat hulp kan bieden bij
de opvoeding betekent nog niet dat zij dit altijd inzetten. Opvoeders maken strategisch
gebruik van hun netwerk en verschillen bijvoorbeeld in de mate waarin zij terugvallen op
het netwerk in hun directe omgeving. Terwijl sommige moeders ‘last’ hebben van de ver-
scheidenheid die dit ‘directe’ netwerk biedt, lijken andere meer ad hoc en weloverwogen
gebruik te maken van hun netwerk.

4.4 Conclusies

Bij vragen over opvoeden lijken migrantenouders zich in eerste instantie te richten tot de
bindende contacten: personen uit hun eigen persoonlijke netwerk, die vaak dezelfde etni-
sche achtergrond delen. Ouders van de tweede generatie ontvangen vaker advies van per-
sonen uit hun netwerk dan ouders van de eerste generatie. Naast advies van hun eigen
(schoon)ouders ontvangen zij, in vergelijking met de eerste generatie, relatief vaak advies
van vrienden, kennissen en buren. Deels heeft dat ermee te maken dat de tweede genera-
tie een grotere behoefte heeft aan advies en tips; zij zijn over het algemeen jonger en heb-
ben jongere kinderen.
Net als bij autochtone ouders (vgl. Doorten en Bucx 2011) zijn ook voor migrantenouders
de eigen (schoon)ouders een belangrijke bron van advies. De belangrijke rol die zij spelen
kwam ook naar voren in de interviews met Marokkaans-Nederlandse ouders van de eerste
generatie. Eigen ouders of schoonouders in Nederland worden door opvoeders vooral
gevraagd voor praktische steun zoals oppassen, terwijl ouders in Marokko op de achter-
grond mee-opvoeden, vooral daar waar het om de identiteit of om normatieve kwesties
gaat. Dat deze eerste generatie opvoeders de behoefte heeft om de opvoeding te delen
met contacten die zich niet in Nederland bevinden, heeft waarschijnlijk enerzijds te maken
met het feit dat zij vóór migratie al een netwerk elders opgebouwd hadden, en anderzijds
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met moderne media, waardoor het directe contact over opvoedingszaken vergemakkelijkt
wordt. Studies geven aan dat deze transnationale contacten de opvoeding mede bepalen
(Mok et al. 2010).
Het delen van ‘hoe je moet opvoeden’ is lastiger met de eigen (schoon)ouders, of deze nu
in Marokko of in Nederland wonen. Hiervoor raadplegen de moeders met wie gesproken is
het liefst generatiegenoten die in Nederland wonen, vaak uit de eigen etnische gemeen-
schap. Zowel zussen en broers als vriendinnen in Nederland spelen een grote rol bij het
bediscussiëren van problemen bij het opvoeden maar ook bij het samen beleven van de
opvoeding. Dit hangt vooral samen met het feit dat zij meer ervaringskennis hebben over
hoe bepaalde zaken aan te pakken in de Nederlandse maatschappij, terwijl zij toch
dezelfde achtergrond en identiteit delen. Deze contacten vormen ook een belangrijke bron
van kennis over hoe je kunt opvoeden in de Nederlandse samenleving als opvoeder met
een migratieachtergrond en hebben daarom naast een bindende ook een overbruggende
functie.
De adviezen over de ‘Nederlandse’ manier van doen komen dus niet in de eerste plaats van
autochtone opvoeders, maar van andere migrantenopvoeders die al hebben uitgezocht
hoe het opvoeden in Nederland gaat. Dit hangt ook samen met het feit dat directe en meer
persoonlijke contacten met Nederlandse opvoeders schaars lijken. Migrantenouders heb-
ben wel vaker indirecte en minder persoonlijke contacten met autochtoon Nederlandse
opvoeders, bijvoorbeeld via de buurt, de collega’s van het werk, maar ook via de professio-
nals waar deze opvoeders mee te maken hebben. Adviezen die zij van hen krijgen, worden
kritisch gewogen en niet altijd omarmd.
Net als bij autochtoon Nederlandse opvoeders komt het formele circuit vergeleken met het
informele circuit dus duidelijk op de tweede plaats. Dat betekent echter niet dat deze con-
tacten niet waardevol zijn. Integendeel: juist voor ouders met een migratieachtergrond
kunnen professionals een waardevolle en specifieke aanvulling vormen binnen hun net-
werk van contacten die hun opvoeding ondersteunen. De vaak autochtoon Nederlandse
professional blijkt voor de ouders een kennisleemte op te vullen, kennis die niet aanwezig
is in het eigen netwerk. Deze contacten worden vaak gebruikt voor bevestiging en raad
waar specifieke kennis voor nodig is waarover deze opvoeders – naar hun eigen oordeel –
niet beschikken.
Concluderend kunnen we stellen dat de netwerkdata inzicht geven in hoe opvoeders steun
zoeken bij het opnieuw vormgeven van hun opvoeding na migratie en welke partijen
opvoeders hierbij relevant vinden. De eerste generatie Marokkaans-Nederlandse ouders
beweegt zich vooral in een eigen ‘etnisch’ netwerk als het om opvoeden gaat. Dit netwerk
heeft een sterke basis in Nederland, maar via digitale media reikt het netwerk over de
nationale grenzen tot in het thuisland. Opvallend is dat enerzijds juist de aan de
Nederlandse situatie aangepaste opvoedadviezen bruikbaar zijn voor deze ouders en dat
anderzijds het contact met het land van herkomst een meerwaarde heeft in bijvoorbeeld
vraagstukken die met identiteit te maken hebben.
De netwerken van opvoeders met een migratieachtergrond kennen dus een zekere vitali-
teit doordat ze kunnen steunen op een veelheid aan diverse contacten die verschillende
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kennis inbrengen over de opvoeding. Tegelijkertijd zijn dit type netwerken kwetsbaar voor
te grote tegenstellingen in de geboden informatie en adviezen, waardoor een impasse kan
ontstaan in de besluitvorming of in de groei van de eigen kennis. In de interviews kwam
naar voren dat dit niet voor alle opvoeders een probleem hoeft te zijn, vooral niet indien
ouders strategisch omgaan met de kennis uit hun netwerken en zo tegenstellingen ook
kunnen ontwijken of oplossen.

Noot

1 Er is voor gekozen om moeders met een Marokkaanse achtergrond te interviewen onder
andere vanwege de relatief grote verschillen tussen de Nederlandse cultuur en de cultuur
van herkomst.
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