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Eerst ouderschap, dan opvoederschap!

Onze samenleving vraagt veel van ouders en verwacht dat zij in 
staat zijn het perfecte kind op te voeden. Hoe dit perfecte kind 
eruit ziet wordt ingevuld door deskundigen, wetenschappers, 
media en beleidsmakers. Opvoeden moet daarbij vooral leuk 
zijn en als er iets mis gaat met het kind wijst de samenleving 
bijna automatisch naar de ouders. Zij worden verantwoordelijk 
gehouden voor het gedrag en de prestaties van hun kinderen en 
moeten daartoe aan allerlei eisen voldoen. In boeken, tijdschrif-
ten, kranten en op websites kunnen ouders lezen wat goed voor 
hen is. Zo moeten zij bijvoorbeeld helder communiceren met 
kinderen, kritisch naar zichzelf kijken, de eigenaardigheden en 
taken van ieder kind ontdekken, zicht verwerven op de verschil-
len tussen jongens en meisjes en hier ook naar kunnen hande-
len (een greep uit het artikel Modern ouderschap van Lauk Woltring en Christel 
de Lange, PIP, februari 2011). Ook moeten ouders volgens onder anderen mi-
nister Plasterk (Volkskrant, 18 januari 2013) hun kinderen weer leren wat wel 
en wat niet mag. Evert de Vos, hoofdredacteur van J/M, vindt het vervolgens 
“enorme onzin” dat een wetenschapper als Plasterk suggereert dat ouders niet 
meer kunnen opvoeden (Volkskrant, 18 januari 2013). Het gaat volgens hem 
goed met de opvoeding die ouders geven en (dus) met hun kinderen. En als 
kinderen problemen hebben, zo stelt Evert de Vos, dan “hebben ze gewoon te 
weinig liefde gekregen.” 

Deskundigen insinueren dat kinderen maakbaar zijn en dat als ouders maar 
de juiste ingrediënten in hun kinderen stoppen er een perfect kind geconstru-
eerd kan worden. Los van het feit dat voor deze veronderstelling geen weten-
schappelijke evidentie is, gaan publieke discussies en polemieken voornamelijk 
over wat ouders in hun rol als opvoeder allemaal wel en niet zouden moeten 
kunnen en doen om de ontwikkeling van hun kind te optimaliseren. Opval-
lend is dat er geen aandacht is voor de vraag die hieraan vooraf gaat, namelijk: 
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Wat hebben ouders zélf nodig om zich goed in hun ouderschap te voelen? Wat 
hebben ouders nodig om zich gelukkig te voelen, zich goed in relaties te voelen 
en zelfvertrouwen op te bouwen of te behouden? Deze vragen stellen en ze 
beantwoorden is zeker geen overbodige luxe. Ouders hebben immers meer aan 
hun hoofd dan alleen het welzijn van hun kinderen. Ze hebben meer te doen 
dan alleen opvoeden. Als ouders niet goed in hun vel zitten is de kans groot dat 
dit ten koste gaat van de kwaliteit van het opvoeden. Positief ouderschap gaat 
vooraf aan positief opvoeden. 

Gelukkig ouderschap- een mythe?

Aandacht voor ouderschap is nodig. Uit verschillende onderzoeken in binnen– 
en buitenland (o.a. Cowan & Cowan, 1988, 2000; Petch & Halford, 2008; Klu-
wer, 2010; Elbach & Mock, 2011; Nomaguchi, 2012) blijkt namelijk dat de over-
gang van partnerschap naar ouderschap een moeilijke en soms problematische 
periode is. Ouders geven aan dat ouderschap belonend is, maar ook problemen 
oplevert, zoals het hebben van minder tijd en negatieve organisatorische, fi-
nanciële en fysieke gevolgen. Een review van Cowan en Cowan (1988) over 
de overgang naar ouderschap laat zien dat de veranderingen die plaatsvinden 
gedurende de eerste periode van ouderschap meer negatief dan positief zijn. 
Opvallend is dat ouders vooral aangeven minder tevreden te zijn over de rela-
tie en communicatie met hun partner, vooral als kinderen in de voorschoolse 
leeftijd of in de puberteit zitten. Ouders communiceren vaker negatief met hun 
partner, de frequentie van seksueel contact neemt af, er is minder intimiteit 
en ze hebben meer conflicten onderling. Ook geven ouders aan zich minder 
zeker te voelen, in emotionele zin minder tijd voor elkaar te hebben en minder 
inlevend te reageren. Als er voor of gedurende de zwangerschap relatieproble-
men zijn versterkt de overgang van partnerschap naar ouderschap deze. Ook 
ouders die weinig risico lopen op problemen ervaren de ‘overgangsperiode’ als 
een stressvolle tijd (Cowan & Cowan, 2000). Ephron (1983) gebruikt voor deze 
overgang de metafoor ‘granaat’.  Als mensen hun eerste kind krijgen betekent 
dit een explosie in hun huwelijk en als het stof is gaat liggen is het huwelijk 
anders dan dat het was. 

Deze onderzoeksuitkomsten zijn belangrijk voor professionals die met ou-
ders werken omdat negatieve veranderingen in partnerrelaties en het zelfbeeld 
van ouders een negatieve invloed kan hebben op het welzijn van de ouder (en 
op de ouderschapsstijl) en hun kinderen (zie o.a. Kluwer, 2010). Daar komt nog 
bij dat ouders in deze tijd op een bijna krampachtige manier hun ouderschaps-
rol moeten vervullen (De Winter, 2012). Zo worden ouders verantwoordelijk 
gehouden als hun kinderen zich in de publieke ruimte niet goed gedragen of 
onvoldoende hun best doen, terwijl deze publieke ruimte lang niet altijd be-
schikbaar is als steun voor de ouders. De belasting voor ouders wordt nog groter 
omdat de samenleving haar twijfels uit over de vraag of ouders wel voldoen-
de toegerust zijn om hun kinderen op te voeden tot zelfstandige volwassenen 
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(Bucx, 2011). Zoals Plasterk insinueert en uit het Gezinsrapport (Bucx, 2011) 
blijkt zouden ouders te toegeeflijk zijn, moeite hebben met het stellen van 
grenzen, of te weinig consequent zijn. Volgens Hermans (2009) hebben te veel 
ouders dan ook het gevoel dat ze tekortschieten en schakelen daarom steeds 
eerder en vaker een hulpverlener in (Hermans, 2009). Deze vraag naar profes-
sionele hulp stijgt dus, terwijl uit onderzoek blijkt dat het aantal en de zwaarte 
van de psychische problemen ongeveer hetzelfde blijft (zie De Winter, 2011).  
Samengevat komt het erop neer dat de samenleving kritisch meekijkt met 
de ouders, oordeelt en strenge eisen stelt aan de kwaliteit van ouderschap.  
Maar een samenleving die zich écht bekommert om de opvoeding van haar kin-
deren heeft de plicht zich écht te bekommeren om het welzijn en de ‘uitrusting’ 
van de ouders zelf. 

Ouders zijn kwetsbaar

Mannen en vrouwen in hun rol als ouder zijn kwetsbaar. Ouder ben je niet, 
maar word je en iedere fase van ouderschap vraagt weer een andere invulling 
ervan. Het is een levenslang project waarbij ouders zich steeds (moeten) ont-
wikkelen en veranderen. Deze ontwikkeling wordt beïnvloedt door een con-
stant samenspel tussen de eigen ontwikkeling van ouders, kind- invloeden en 
een bevorderende of belemmerende omgeving. Het verleden, de ervaringen en 
onzekerheden van ouders worden meegenomen in ouderschap. De mate van 
kwetsbaarheid, de gebieden waarop ouders kwetsbaar zijn, verschilt. Soms kun-
nen ouders nog zo veel van hun kind houden, maar als zij zich niet goed over 
zichzelf of in relatie met anderen voelen heeft dat een negatieve invloed op de 
kwaliteit van opvoeden en dus op de kinderen. De opvatting van Evert de Vos 
dat liefde voldoende is voor het opvoeden van kinderen, wil ik dan ook ter dis-
cussie stellen. Ouders kunnen namelijk vanuit of ondanks liefde voor hun kind 
ook veel verkeerde dingen doen. Ouders die hun kinderen mishandelen, kun-
nen wel degelijk veel van hun kinderen houden. En iedereen kent wel ouders 
die vanuit liefde hun kinderen te veel beschermen. Sommige ouders voelen 
liefde voor hun kind maar hebben van huis uit niet gezien hoe liefde er in het 
dagelijks leven uitziet of ze hebben geen ‘liefdesvaardigheden’ aangeleerd, zoals 
knuffelen, liefdevol praten, luisteren of respectvol met elkaar omgaan. Het ver-
leden van ouders kan interfereren met hun eigen welzijn en het welzijn van het 
kind. Elke ouder moet goede ouder-ervaringen op kunnen doen als emotionele 
bijvoeding of om oud zeer als het ware ongedaan te maken (Van der Pas, 2005). 
Deze ervaringen kunnen voor sommige ouders langzaam maar zeker de spoken, 
de onverwerkte en onaangename ervaringen uit hun jeugd, uit de kinderka-
mer verdrijven (‘Ghostst in the nursery’, Fraiberg, Adelson & Shapiro, 1975).  
Maar zoals uit eerder genoemde onderzoeken blijkt, geldt voor de meeste ouders 
wel dat zij moeite hebben om zich aan te passen aan de nieuwe rol van ouder. 
Ouders hebben het leven, de groei en ontwikkeling van hun kind nooit volledig 
in eigen hand, waardoor ze leiden aan een ultieme vorm van controleverlies 
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(Van der Pas, 1998). Naarmate ouders groeien in hun ouderschapsrol, hun kind 
beter leren kennen en ontdekken dat ze voor hun kind kunnen zorgen, ont-
wikkelen ze doorgaans een groeiend gevoel van competentie en daarmee een 
groeiend gevoel van controle (De Belie & Van Hove, 2005). Desondanks blijft 
gedurende de ouderschap de angst met betrekking tot ‘leven en groei’ latent 
aanwezig (Vliegen, 2002).  Dit vormt een thema dat ouders met elkaar bindt. Zij 
hebben deze kwetsbare gevoelens met elkaar gemeen, kunnen deze met elkaar 
delen en van elkaar leren. Ouders kunnen elkaars deskundigheid gebruiken.

Ouders als deskundigen; wat willen zíj!

Ouders kennen hun kind doorgaans het best. De meeste ouders weten wat be-
langrijk is voor hun kinderen en weten wat zij zelf nodig hebben voor posi-
tief ouderschap. Als we de deskundigheid van ouders willen gebruiken moeten 
we vragen naar hun mening en hun belevingen over ouderschap. Onderzoek 
dat hiernaar verricht is  (o.a. Hogg & Worth, 2009; Nys, 2010; Diekstra & Van 
Hintum, 2010) levert vruchtbare informatie op. Ouders geven bijvoorbeeld 
aan zelfvertrouwen, kennis over de ontwikkeling van kinderen, voorafgaande 
ervaringen met het zorgdragen voor kinderen en effectieve sociale netwer-
ken belangrijk te vinden bij ouderschap. Zij ervaren vooral informele sociale 
netwerken als steun en hebben daarbij het liefst ondersteuning van familie, 
vrienden en buren. Ook geven zij aan sociale isolatie als hoofdoorzaak voor 
problemen te ervaren. Sociale netwerken zijn volgens ouders van belang om 
zich vaardig als ouder te voelen bijvoorbeeld door het krijgen van bevestiging 
of herkenning, maar ook voor het krijgen van emotionele ondersteuning en 
het omgaan met stress behorende bij ouderschap. Toch weten we een heleboel 
nog niet als het gaat over de beleving van ouderschap. Ondanks het feit dat 
de meeste ouders wel een sociaal netwerk hebben gebruiken zij dit niet altijd 
(adequaat), bijvoorbeeld omdat zij zich schamen, last hebben van sociale angst 
of wantrouwend zijn (Hoek, Miley, & Remmerswaal, 2010). Interessant is de 
vraag wat ouders aangeven nodig te hebben om deze netwerken wel (adequaat) 
te gebruiken en wat voor vragen zij hebben of advies zij willen op praktisch, 
informatief, sociaal en emotioneel gebied. Mede daarom is het belangrijk om 
te onderzoeken waar en op welke manier en gebieden ouders ondersteuning 
willen en kunnen krijgen.  Verder is het nodige bekend over effectieve opvoe-
dingsvaardigheden voor ouders zoals structuren, stimuleren, negeren en com-
municeren (Forgatch & DeGarmo, 1999; Gravesteijn & Diekstra, 2004). Over 
effectieve ouderschapsvaardigheden is echter nog weinig bekend. Wat hebben 
ouders nodig (aan vaardigheden) om zich goed voor te bereiden op de komst 
van hun kind? Wat betekent de nieuwe rol van vader en moeder voor de part-
nerrelatie en hebben deze nieuwe ouders nieuwe vaardigheden nodig om de 
“nieuwe” relatie positief vorm te geven? Wat voor vaardigheden hebben ouders 
nodig om adequaat om te gaan met minder tijd voor zichzelf, de partnerrelatie 
en de combinatie zorg en werk? Wat werkt wel en wat werkt niet of minder?  
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Om ouders te ondersteunen in hun kwetsbaarheid en gebruik te maken van 
hun  deskundigheid hebben we naast wetenschappelijk onderzoek, de ouders 
zélf nodig. 

Naar een co-creatieproces

Ik pleit er dan ook voor dat we ouderschap benaderen vanuit een co-creatie-
perspectief, waarbij ouders, professionals en wetenschappers in onderlinge 
dialoog vragen stellen en beantwoorden. Voor dit proces van co-creatie van 
kennis is het volgens de wetenschapsfilosoof Femke Merkx (2012) van be-
lang om drie vragen in een voortdurende wisselwerking met elkaar te stel-
len en te beantwoorden: ‘Wat weten we?’, ‘Wat willen we?’ en ‘Wat kunnen 
we?’ Ouders zijn doorgaans niet gewend dat aan hen de vraag wordt gesteld: 
‘Wat weten jullie?’ Dit is tot nu toe vooral het gebied van wetenschappers en 
professionals. Door antwoord te geven op deze vraag spreken ouders zich uit 
als deskundigen en geven zicht op wat zij weten over ouderschap, ontwikke-
ling en opvoeding.  Wetenschappers zijn op hun beurt in mindere mate ge-
richt op de vragen: ‘Wat willen we?’ en ‘Wat kunnen we?’ Dit is vooral het 
domein van samenleving, politiek en individuele keuze van de burger. 
Door het stellen en beantwoorden van de drie vragen worden professio-
nals, ouders en wetenschappers gedwongen om met elkaar kennis en han-
delingsmogelijkheden te formeren. Dit voorkomt dat wetenschappers zich 
terugtrekken in hun wetenschappelijk domein. Bovendien verkleint dit de 
kans dat professionals vooral vanuit hun eigen expertise handelen en min-
der vanuit de expertise van ouders en dat ouders het idee hebben dat het 
niet over hen gaat. Bij co-creatie gaat het erom dat beschikbare kennis van-
uit de wetenschap, professionals én de ouderlijke “werkvloer” een rol speelt 
in de omgang met maatschappelijke vraagstukken en problemen. Het is ge-
richt op het ontwikkelen van nieuwe kennis over handelingsmogelijkheden.  
Wat betekent dit concreet?

Een Centrum voor Jeugd en Gezin of een Woonkamer....wie zal het zeggen.

Indien ouders, professionals en wetenschappers met elkaar de vragen stellen 
en beantwoorden: ‘Wat weten ouders?’, ‘Wat willen ouders?’ en ‘Wat kunnen 
we ouders bieden?’ zal bij onbehoorlijk gedrag van kinderen minder snel met 
het vingertje naar de ouders gewezen worden. Problemen en mogelijkheden 
ten aanzien van ouder- en opvoederschap worden dan sneller gezien als een 
g edeelde verantwoordelijkheid. Bovendien wordt dan ook inzichtelijk wat 
o uders weten, belangrijk vinden, waar zij hun steun en kennis willen en kun-
nen halen en wat effectieve en realistische manieren zijn om ouders te onder-
steunen. Wellicht hebben ouders behoefte aan een ‘woonkamer’ in de school 
van hun kinderen waar ze ervaringen en kennis met elkaar kunnen delen, in 
plaats van een Centrum voor Jeugd en Gezin, en wellicht is dit ook effectiever. 
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Als lector Ouderschap & Ouderbegeleiding van de Hogeschool Leiden lever ik 
samen met docenten en studenten een bijdrage aan het co-creatie proces van 
ouderschapskennis. Op basis van onderzoek en praktijkervaringen ontwikkelen 
we nieuwe inzichten rondom ouderondersteuning en -betrokkenheid. Zo wordt 
op dit moment onderzoek verricht naar welke waarden ouders en professionals 
belangrijk vinden en naar effectieve ouderschapsvaardigheden en –kenmerken 
(wat maakt dat de ene ouder zich goed voelt in zijn ouderschap en de andere 
niet). Ook wordt onderzocht wat de invloed van deze waarden en vaardighe-
den is op het welbevinden van ouders en hun functioneren op de ouderlijke 
“werkvloer”. Gevonden praktijk- en wetenschappelijke kennis wordt omgezet 
in concrete handelingsmogelijkheden voor ouders, onderwijs en professionals. 
Bijvoorbeeld door handvaten te geven voor effectief communiceren tussen ou-
ders en hulpverleners, ouders te ondersteunen wiens kinderen worden gepest,  
onderwijsbetrokkenheid van ouders met jongeren op het voortgezet onderwijs 
invulling te geven en een ouderprogramma te ontwikkelen waarin effectieve 
ouderschapsvaardigheden centraal staan. Daarna worden deze interventies on-
derzocht op effectiviteit. Op deze manier werken wetenschap en praktijk samen 
en krijgt ouderschap de aandacht en betekenis die het verdient. 
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