
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Opvoeding heeft op allerlei manieren te maken met 
begrenzing. Begrenzing van rollen, zodat ouders en kinderen 
weten wat ze aan elkaar hebben. Begrenzing van 
ontoelaatbaar gedrag, van zowel ouder als kind. Begrenzing 
van familie en staat, zodat onacceptabele vormen van 
staatspedagogiek worden tegengegaan. Of de begrenzing 
van ouderlijk toezicht, zodat kindergeheimen kunnen blijven 
bestaan. Grenzen werpen barrières op maar bieden ook 
bescherming1.   

 
Die zoektocht naar de grenzen van en aan de opvoeding is 
niet gemakkelijk en wellicht nooit voltooid. Mocht iemand er 
ooit in slagen de vraag "waar liggen de grenzen van de 
opvoeding?" te voorzien van een redelijk stabiel antwoord, 
dan zullen zekerheid en overtuiging snel verdwijnen omdat 
er altijd wel een maatschappelijke norm aan het veranderen 
is. Opvoeding is namelijk het socialisatieproces bij uitstek en 
dus altijd onderhevig aan de maatschappij waarin gesociali-
seerd wordt.  
 
Die taak—opvoeden—kan daarmee als een culturele taak 
worden beschouwd, in de brede zin van het woord2. Cultuur 
als de intermediair tussen het individu en de samenleving, 
als sociaal programma dat mensen bij elkaar houdt. 
Opvoeding is een onmisbaar onderdeel van dat programma. 
Het bereidt een kind voor op een toekomst in de samen-
leving, op zijn of haar burgerschap. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GRENZEN AAN  
DE OPVOEDING 
Turkse en Marokkaanse gezinnen in een polariserend 
Nederland 
 

 Collectief opvoeden: breng ouders met elkaar in 
contact zodat ze de ervaren (grens)problemen 
kunnen bespreken en ervaringen kunnen 
uitwisselen. Probeer vaders hierbij actief te 
betrekken, indien gewenst. 

 Het gesprek voeren: gebruik concrete 
methodieken (bijvoorbeeld een pedagogisch spel) 
om het gesprek op gang te brengen tussen ouders 
en kinderen. 

 Maatschappelijke spanningen: organiseer 
opvoeddebatten in wijkcentra of andere publieke 
ruimtes, met aandacht voor polarisatie in de 
samenleving. 

 Migratie en transnationaal ouderschap: 
organiseer een inloopspreekuur voor ouders en 
jongeren om te praten over (re)migratie-
problematiek. 

AANBEVELINGEN 
INTRODUCTIE 



Maar wat nu als die voorbereiding als zodanig al begrensd is, 
omdat een maatschappelijke norm niet goed overeenkomst 
met de gezinsnorm of omdat ouders hun kinderen willen 
voorbereiden op een toekomst in meer dan één samen-
leving? Wat als transnationaal of transcultureel ouderschap 
het voor een kind heel moeilijk maakt te bepalen in welke 
richting het zich wil bewegen3? Hoe bepalen ouders in een 
gepolariseerde maatschappij of ze hun kinderen stimuleren 
hun roots te vergeten of juist te (her)ontdekken? Hoe voedt 
je op in een samenleving die bol staat van de grenzen—
etnisch, religieus, economisch of anderszins van aard? 

Gestuurd door de vraag Wat helpt Turks-Nederlandse en 
Marokkaans-Nederlandse ouders om binnen een polar-
iserende maatschappij hun kinderen te ondersteunen bij de 
identiteitsontwikkeling? heeft het Lectoraat Diversiteit en 
(Ortho)Pedagogisch Handelen van de Fontys Hogeschool 
Pedagogiek een onderzoek uitgevoerd in opdracht van 
Stichting Omnia Jeugdzorg. Het onderzoek heeft niet geleid 
tot het formuleren van een eenduidig of instrumenteel 
antwoord op die vraag, maar juist tot het inzicht dat de 
onderzoeksvraag eigenlijk gaat over het grensbesef van 
ouders. Dat dit besef meervoudig en complex is, of zou 
moeten zijn, proberen wij te beargumenteren in deze tekst.   

 
 
 
 

Het onderzoek heeft zich gericht op pubers en jong-
volwassenen in de leeftijd van 15 tot 25 jaar, alsmede de 
ouders van deze groep jongeren 4. Zowel de wetenschap als 
de alledaagse praktijk van opvoeden laten er geen twijfel 
over bestaan: op deze leeftijd experimenteren jongeren 
erop los. Grenzen worden opgezocht en soms verlegd. De 
tijd van loslaten breekt dan voor veel ouders aan, terwijl 
jongeren in deze periode—misschien wel meer dan ooit 
tevoren—ook behoefte hebben aan sturing en begrenzing.  
 
De balans vinden tussen loslaten en vasthouden is op zichzelf 
al een ingewikkelde exercitie, laat staan wanneer zowel 
“loslaten” als “vasthouden” het risico van “verliezen” met 
zich meebrengt. Het valt te beargumenteren dat die risico’s 
groter zijn voor ouders met een migratieachtergrond dan 
voor ouders die niet te maken hebben met trans-
nationalisme en verwante grens-verschijnselen.  
 
Het voorbeeld van Rachid en zijn ouders is hierin exem-
plarisch. Rachid, nu 19 jaar, heeft een moeilijke tijd achter 
de rug en heeft in het verleden met meerdere jeugd-
zorginstanties te maken gehad. Hij koppelt die donkere 
periode in zijn leven aan de scheiding van zijn ouders. Toen 
Rachid elf was is zijn vader abrupt naar Marokko vertrokken, 
waar hij tot op de dag van vandaag verblijft. Rachid heeft dit 
ervaren als een kritieke gebeurtenis in zijn leven; een 

keerpunt waarna alles misging. Verschillende vormen van 
therapie (o.a. EMDR) hebben hem er niet van weerhouden 
op zijn veertiende een ticket naar Marokko te boeken en 
zelfstandig zijn vader achterna te reizen, zonder dat zijn 
moeder hiervan wist. Echter, zijn vader had geen tijd en 
aandacht voor hem, waardoor Rachid teleurgesteld is terug-
gekeerd naar Nederland.   
 
In een interview vertelt Rachid over zijn boosheid, wanhoop 
en teleurstellingen, die hebben geresulteerd in meerdere 
pogingen tot zelfmoord. Zijn narratief gaat over agressie, 
verdriet en onmacht—en over zijn herplaatsingen van 
“zwarte school” naar “zwarte school” (zijn woorden). 
Inmiddels heeft hij sporadisch contact met zijn vader, vooral 
in de vorm van appjes wanneer zijn vader geld nodig heeft.   

Dat de rollen hier niet goed zijn begrensd, mag duidelijk zijn. 
Het huidige contact tussen Rachid en zijn vader laat zelfs zien 
dat hier mogelijk sprake is van parentificatie, waarbij 
kinderen taken of verantwoordelijkheden op zich nemen om 
te zorgen voor hun ouder(s), in plaats van andersom5. Maar 
de grensverschuiving die hier plaatsvindt is extra 
gecompliceerd door het transnationalisme dat het voor 
Rachid onmogelijk maakt om in de nabijheid van beide 
ouders te verblijven. Het “loslaten” door de ene ouder 
betekent automatisch het “verliezen” van het kind aan de 
andere ouder, omdat niet alleen de emotionele maar ook de 
fysieke afstand onoverbrugbaar is. Dat wil zeggen, om de 
alledaagse omgang tussen ouder en kind te kunnen 
faciliteren die normaal noodzakelijk wordt geacht voor een 
gezonde relatie. 
 
Zonder dat hij het echt als zodanig benoemt, lijkt zijn moeder 
Rachids redding te zijn geweest. In het interview noemt hij 
haar zijn rolmodel, een “geïntegreerde Marokkaanse vrouw” 
met een goede baan en het hart op de juiste plaats: “ze heeft 
het in mijn opzicht echt gemaakt, zeg maar.” Als we hem 
vragen hoe hij die moeilijke tijd heeft doorstaan, spreekt 
Rachid zijn waardering uit voor de formele instanties én zijn 
moeder, die altijd voor hem klaarstond om met hem te 
praten. Daarnaast is zijn respect voor zijn moeder toe-
genomen, omdat Rachid zich goed realiseert dat ze hem en 
zijn broer en zus eigenlijk altijd alleen heeft opgevoed. Zijn 
moeder is inmiddels hertrouwd met een Fransman van 
Marokkaanse afkomst (Rachids stiefvader leefde in de eerste 
jaren van het huwelijk deels in Nederland en deels in 
Frankrijk), maar Rachid lijkt te impliceren dat zijn moeder 
tijdens zijn crisis best wel wat hulp had kunnen gebruiken.  
 
Waar Rachid de grenzen van zijn leefwereld verlegde door 
zelfstandig naar Marokko te vertrekken, breidt Ayşe haar 
wereld op een geheel andere manier uit. Op het Internet 
leert zij de wereld op een andere manier kennen en ontmoet 
ze mensen die “woke” zijn—ontwaakt. Ayşe heeft de 
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afgelopen jaren een duidelijke identiteitsontwikkeling door-
gemaakt, waarvan ze zich ook sterk bewust is. “Woke” 
betekent voor haar de wereld op een heldere manier zien en 
je zijn in de wereld niet laten beperken door de mening van 
anderen. Loslaten dus. Ze draagt sinds een jaar een hoofd-
doekje en laat zich niet meer zo raken door wat anderen 
daarvan vinden. Wel vindt ze het prettig als mensen zich 
tolerant gedragen en opmerkingen als “het hoofddoekje 
komt weer eens te laat binnenlopen” kan ze missen als 
kiespijn.  
 
Wanneer we haar vragen wat de belangrijkste identiteits-
bron is in haar leven, zet ze het Internet op de allereerste 
plaats—boven ouders, vrienden en school. Op sociale media 
gaat ze de interactie aan met Marokkaanse meisjes in 
Frankrijk, moslima’s in de Verenigde Staten en andere 
gesprekspartners in de wereld. Dit internationale gezelschap 
helpt haar een heel andere versie van de Islam te ontdekken. 
Terwijl haar eigenwaarde thuis naar beneden wordt gehaald 
omdat ze een visuele beperking heeft, leert ze online dat de 
Islam mensen juist stimuleert om naasten met een 
beperking te ondersteunen en te respecteren. Wel plaatst ze 
een kanttekening bij het Internet als identiteitsbron: het is 
ook een ruimte waarin discriminatie werkelijk onbegrensd is. 
Daarnaast is ze zich ook bewust van The Dark Web, waar 
radicaal gedachtegoed ongecensureerd kan circuleren en de 
geesten van jongeren vertroebelt.   
 
Met haar ouders praten over de positieve of negatieve 
informatie die ze tot haar neemt op het Internet lukt Ayşe 
niet echt. In tegenstelling tot Rachid geeft Ayşe aan dat ze 
eigenlijk niet echt tot haar moeder doordringt: “tenminste, 
als ik dan mijn moeder iets vertel zit ze na een tijdje weer 
aan haar telefoon.” Moeder en dochter weten elkaar niet 
echt te vinden, wat voor dochter extra ingewikkeld is 
vanwege haar beperking. Met haar vader praat Ayşe 
überhaupt niet met veel diepgang.   
 
Het niet kunnen verwerken van of omgaan met de ziekte of 
een beperking van een jongere komt in een aantal 
gesprekken aan bod. Shadin toont zich buitengewoon 
verdrietig tijdens een interview wanneer ze vertelt dat ze 
kampt met gezondheidsproblemen die haar moeder nooit 
heeft geaccepteerd. Net als  Ayşe  geeft Shadin aan dat ze de 
laatste jaren een duidelijke identiteitsontwikkeling heeft 
doorgemaakt. Maar waar Ayşe haar wereld juist heeft 
geopend heeft Shadin zich meer afgesloten van de wereld. 
Ayşe is nadrukkelijk het verhaal van anderen gaan opzoeken, 
terwijl Shadin zich ervan is gaan afsluiten: “ik houd er niet 
meer zo van te luisteren naar andermans problemen”. 
Misschien conformeert ze zich hiermee wel meer aan haar 
moeder dan ze zich realiseert. Ze beschrijft haar moeder als 
streng, zelfs autoritair, en laat weten dat haar moeder het 
nooit heeft gewaardeerd dat Shadin afspreekt met 
vriendinnen: “daar heb je zussen voor”.  
 
Terwijl Rachid zich gesteund voelt door zijn moeder en Ayşe 
zich niet gehoord voelt, lijkt Shadin te worden geclaimd door 
haar moeder. Bij haar vader kan ze ook niet echt terecht: 
“mijn vader is wel bezorgd om mij en geeft wel om mij, maar 
hij is niet het type die dat laat zien. Als we praten dan praten 
we over andere dingen, die gebeuren op school.” Haar ziekte 
lijkt voor haar vader een soort taboeonderwerp, waarover 

het gesprek vermeden wordt. In combinatie met een 
moeder die overbezorgd is en haar ziekte niet kan 
accepteren, is het niet verrassend dat Shadin aan het einde 
van het interview aangeeft er wel een jaartje tussenuit te 
willen naar Marokko. Ze voelt zich aan alle kanten begrensd 
en beperkt en snakt naar een nieuwe situatie.   
 
Hoe verschillend ook, de verhalen van Rachid, Ayşe en 
Shadin hebben iets gemeenschappelijks. Alle drie kampen 
met gezondheidsproblemen, ervaren problemen in de 
opvoeding en zijn actief bezig met de grenzen van hun 
wereld. Rachid vertrok hals over kop naar Marokko, Ayşe 
stortte zich in het wereldwijde web en Shadin wil er echt een 
jaartje tussenuit. Drie maakt nog geen patroon, maar de 
relatie tussen een problematisch grensbesef van ouders en 
de behoefte van jongeren om grenzen te willen verleggen 
valt op.  

 
 
 
 

De thema’s migratie, transnationalisme en transculturalisme 
staan ook deels centraal in ons begrip van (en voor) het 
onbegrensde gedrag van jongeren. Sommige jongeren 
vertonen grensoverschrijdend gedrag en geven in niet mis te 
verstane woorden aan dat dit te maken heeft met hun 
migratieachtergrond, zeker wanneer zij zelf tot de eerste 
generatie behoren.  Zo vertelt Achmad ons over de pijn die 
hij heeft doorstaan tijdens zijn eerste periode in Nederland. 
Hij heeft dit ervaren als een zeer moeilijke tijd in zijn leven, 
waarin hij boos was op de maatschappij. In zijn woorden: "ik 
sloeg gewoon iedereen."  Hij realiseert zich nu dat hij "op het 
verkeerde pad was." 
 
Als we doorvragen naar de oorzaken van zijn agressie, vertelt 
Achmad dat hij eigenlijk twee kanten heeft; lief en agressief: 
“Ik heb twee kanten. Ik ben behulpzaam, maar zodra je aan 
moeder of vader komt, ben ik echt heel anders…dan ben ik 
gewoon echt agressief.” Tijdens het interview beginnen we 
ons een beeld te vormen van Achmad, zoals hij was toen hij 
vijf jaar geleden met zijn ouders naar Nederland kwam. Een 
twaalfjarige jongen die in de beginfase van zijn pubertijd 
ontheemd raakt en het gevoel ontwikkelt de mensen die het 
dichts bij hem staan te moeten beschermen voor een 
maatschappij die hij als kwaadaardig beschouwt (“ik was  
boos op de maatschappij”). 

De return migration van de vader die we in het geval van 
Rachid hebben zien leiden tot een zorg- traject, kan op 
sommige jongeren een andere uitwerking hebben6. Net als 
Rachid vertelt Serkan ons ook over het abrupte vertrek van 
zijn vader: "Ik was drie toen mijn vader wegging. Hij is tien 
jaar weggegaan [naar Egypte] en toen kwam hij laatst 
opeens naar mijn huis." Hoewel Serkan aangeeft dat hij zijn 
vader niet meer herkende en eigenlijk niet weet wat hij 
daarvan moet vinden, refereert hij wel naar zijn vader 
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wanneer wij hem vragen naar zijn rolmodel: "hij doet 
gewoon zijn ding en ik wil ook doen wat hij doet."  
 
De romantisering van zijn vaders vrijheid begint zich al te 
vertalen in grensoverschrijdend gedrag bij Serkan. Met een 
vreemde mix van gêne en trots vertelt hij dat de politie al 
een aantal keren aan de deur is geweest, omdat hij werd 
verdacht van inbraak. Eens moest hij 13 uur in kleine kamer 
wachten tot zijn ouders hem kwamen ophalen. Zijn moeder 
was boos en van zijn vader kreeg hij een klap: "maar dat vind 
ik normaal...ik zou ook boos zijn op mijn zoon."  
 
Toch blijft Serkan de grenzen opzoeken en verlangt hij naar 
de vrijheid die hij meent te ontdekken in het leven van zijn 
vader: "Soms kom ik om vier uur in de nacht thuis of ik klim 
om vier uur in de nacht uit mijn raam en ik ben gewoon weg. 
Als ze [zijn moeder] het toch niet weet, als ze slaapt [dan 
heeft ze er ook geen last van, lijkt de gedachte]. Daarnaast 
houdt Serkan zich samen met zijn broer bezig met crypto-
geld. In het interview legt hij aan ons uit dat hij van zijn broer 
heeft geleerd hoe hij aan cryptogeld komt: "het is niet echt 
stelen, maar pakken...via de computer kun je gewoon 12.000 
pakken voor een jaar of zo."  

 
Niet veel jongeren in onze interviewsample geven aan met 
politie of justitie in aanraking te zijn geweest. Zij die deze 
ervaring wel hebben verwijzen nooit naar de ouders voor 
een verklaring of beschuldiging. In de belevingswereld van 
deze jongeren zijn "verkeerde vrienden" de criminogene 
factor. Het geloof, daarentegen, wordt genoemd als een 
beschermende factor. Wanneer we de jongeren vragen hoe 
ze weer op het rechte pad zijn gekomen, wordt er verwezen 
naar de Islam. Geduld, respect en kalmte worden genoemd 
als karaktereigenschappen die religie ze heeft gebracht. In 
meer algemene zin kunnen we concluderen dat de meeste 
jongeren minstens zo gelovig zijn als hun ouders.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Een terugkerend thema in de gesprekken met zowel ouders 
als jongeren is de begrenzing die men ervaart als gevolg van 
maatschappelijke druk, het politieke discourse en 
discriminatoire gebeurtenissen in de publieke ruimte of op 
school7. Een aanzienlijk deel van de geïnterviewden komt 
met concrete en gedetailleerde voorbeelden, wat impliceert 
dat het gaat om ervaringen met een langdurige impact. 
Daarbij valt te denken aan BBQ feestjes voor de deur van de 
moskee tijdens de Ramadan, 9/11 en de bijbehorende 
verantwoordingsdruk, (ervaren) discriminatie tijdens solli-
citatiegesprekken of in winkels en islamofobie in algemene 
zin. Zichtbaar aangeslagen vertelt een moeder over haar 
kind van negen jaar, dat te horen kreeg dat ze "maar terug 
moet naar haar eigen land."   

Terwijl verwacht mag worden dat het schoolsysteem 
etnische en religieuze grenzen aanpakt en afzwakt, geven 
moslimouders aan dat deze grenzen juist worden versterkt 
op school. Een moeder maakt de opmerking: "we moeten de 
leraren opvoeden." Daarmee bedoelt ze onder andere dat 
docenten niet ieder afwijkend gedrag van haar kind zouden 
moeten interpreteren als radicaal: "mijn zoon wilde zijn juf 
Duits geen hand geven en dat is gewoon besproken in het 
team of dat niet de eerste vorm is van radicalisering. Maar 
hij moest gewoon een schop onder zijn kont krijgen, het is 
gewoon een puber"8.  
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Hassan komt met een vergelijkbaar verhaal over zijn 
kleuterjaren. Al op jonge leeftijd bezocht hij wekelijks de 
Koranschool, maar hij kon de dingen die hij daar leerde niet 
goed verwerken. Dus wanneer zijn leraar hem vroeg om de 
blaadjes uit te delen, antwoordde hij "Als God het wil." En 
als er onenigheid was en de leraar hem vroeg of hij de 
aanstichter was van het conflict, antwoordde hij dat hij het 
wel was, maar dat de duivel hem had aangespoord. Bezorgd 
over dit soort "radicaal gedrag" (9/11 brandde nog op het 
netvlies) nam zijn leraar contact op met zijn moeder, die hem 
vervolgens van de Koranschool haalde om gedoe te voor-
komen. Dit wordt tot op de dag van vandaag betreurd door 
Hassan: "ik heb dus heel veel gemist, qua Marokkaans en 
qua Arabisch."  
 
Een aantal ouders die we gesproken hebben ervaren een 
duidelijk verschil tussen opvoeding thuis (primaire opvoe-
ding) en opvoeding op school (secundaire opvoeding). Het 
gaat daarbij onder andere om de voorbeelden zoals 
hierboven besproken, maar ook om de manier waarop op 
school wordt omgegaan met bepaalde taboeonderwerpen 
zoals seksualiteit en lichamelijkheid. Sommige moeders 
geven aan dat ze het wel heel prettig hadden gevonden op 
de hoogte te worden gebracht van de seksuele voorlichting 
die hun kinderen op school krijgen.   
 
Ouders merken dat hun kinderen door dit soort voorvallen  
(waarin zij tot “de ander” worden gemaakt) aangespoord 
worden op zoek te gaan naar hun roots, soms ook op 
problematische wijze. Het wordt niet expliciet genoemd, 
maar de ondertoon tijdens het focusgesprek lijkt te zijn dat 
dergelijke gebeurtenissen radicalisering in de hand werken. 
Dat zorgt voor een "extra complexe ontwikkelingstaak," in 
de woorden van een moeder: "het is niet makkelijk, maar 
hierin is de kijk van de ouders heel belangrijk. Als een kind 
thuis zichzelf kan zijn, dan zal hij buiten ook heel makkelijk 
zichzelf zijn. En grenzen aangeven is heel belangrijk en dat 
komt door het praten. Het dialoog en de relatie die je hebt 
met je kind van kleins af aan. Ouders zijn de veilige haven." 
Tegelijkertijd worstelen ouders ook met de vraag “wat geef 
ik mijn kind mee?”: “Wat ik zie gebeuren thuis is dat mijn 
oudste zoon boos is op mij omdat ik hem geen Arabisch heb 
geleerd. En hij zegt vaak tegen mij dat ik gewoon een 
kaaskop ben. Dat is een verwijt. Hij is eigenlijk op zoek naar 
wie hij is.” 
 
 

 
 
 

Af en toe lukt het jongeren ook om zelf ongelijkheid in de 
klas te benoemen en te bevragen. Rachid, die zich op jonge 
leeftijd al niet neer wilde leggen bij de scheiding van zijn 
ouders en zijn vader zelfstandig opzocht in Marokko, houdt 
nu als enige een minuut stilte in de klas als er een aanslag 
wordt gepleegd in een Islamitisch land. Hij heeft de moed om 
hierover met zijn docent in gesprek te gaan en zet vraag-
tekens bij de keuze voor herdenkingsmomenten: “ik ben 
netjes een minuut stil geweest na de aanslag in Parijs, heel 
erg wat er is gebeurd, maar dan moet je ook een minuut 
stilte houden als er ergens anders een aanslag is gepleegd.” 

 
 
 
 

De veerkracht van Rachid en de weerstand die hij durft te 
bieden aan zijn docent, is eerder uitzondering dan regel. 
Ouders maken zich zorgen om het welzijn van hun kinderen 
en vragen zich af hoe ze ondersteuning kunnen bieden aan 
de extra complexe ontwikkelingstaak waar moslimjongeren 
mee te maken hebben, omdat ze opgroeien in een samen-
leving waarin discriminatie een alledaagse praktijk lijkt te 
zijn.  
 
Een terugkerend thema in de gesprekken met ouders en 
jongeren in dit opzicht is de behoefte aan samenzijn en 
solidariteit—met andere woorden, een herontdekking van 
het collectief. Enerzijds om tegenwicht te bieden aan de druk 
die rust op de schouders van jongeren en ze te ondersteunen 
in hun strijd tegen ongelijkheid, zodat ze het gevoel hebben 
er niet alleen voor te staan. Anderzijds om het individualisme 
en de scheidslijnen binnen huis aan te pakken. Dat 
individualisme wordt door meerdere ouders én jongeren 
ervaren als een storende grens in huis. Het gebrek aan 
contact en sociale activiteiten wordt in eerste instantie 
verklaard door de altijd aanwezige smartphone, spel-
computer of laptop.   
 
Maar veel van de betrokkenen in dit onderzoek geven 
eigenlijk aan dat ze elkaar niet meer kunnen vinden. Gewoon 
samen in gesprek gaan en samen dingen doen is er vaak niet 
bij. Deels heeft dit ook te maken met de afwezigheid van de 
vader in het gezin; een afwezigheid die door een aantal 
moeders als sterk wordt ervaren. De vrouwen die we 
gesproken hebben ervaren een grote druk, stress en 
depressie. Ze voelen een grote verantwoordelijkheid omdat 
ze zorgen voor het huishouden en de opvoeding én vaak 
buitenhuis werken; in tegenstelling tot de vorige generatie. 

Tegelijkertijd ervaren ze maar zeer beperkt steun buiten het 
gezin. Men spreekt over “vroeger,” toen er nog hechte 
familiebanden waren en veel ondersteuning vanuit de 
gemeenschap. Het beeld dat zich nu aan ons opdringt is er 
eigenlijk één van een gemeenschap in verval. Ouders 
ervaren minder steun bij familieleden dan voorheen en zien 
ook dat hun kinderen die steun niet meer vinden. Sommigen 
gaan nog een stap verder en benoemen de negatieve 
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invloeden binnen de gemeenschap: moslimjongens die 
meisjes “afmaken” omdat ze zich in hun ogen niet als goede 
moslima gedragen. En moslima’s die daardoor een hekel 
krijgen aan de jongens. Ouders wijzen op de opkomende 
machocultuur en de invloed van rapmuziek in dergelijke 
interacties. 
 
Tenslotte komt daar bij dat ouders de buitenwereld met 
argusogen bekijken. Wanneer we in gesprek zijn met 
moeders over het loslaten van hun kinderen geven ze aan 
dat ze hun kinderen niet willen “droppen in de maatschappij 
zonder voorbereiding.” Eén moeder geeft een krachtig 
voorbeeld, wanneer ze vertelt over haar zoon die samen met 
een vriend in een boom was geklommen en was aan-
gesproken door een buurman. Ze had haar zoon boos 
toegesproken: “Wil je dat nooit meer doen! Want dat is Daan 
en jij bent Abdul, dat is het verschil! Ik vond dat moeilijk, 
want ook hoe jij met situaties omgaat, dat krijgen de 
kinderen mee. Maar ik weet dat als die man de politie had 
gebeld, dan is het zo dat jij Abdul bent en hij Daan. Dat is dan 
toch een andere manier van bejegening.” 

Dit gezegd hebbende verrast het niet dat ouders er behoefte 
aan hebben om gezamenlijk op te trekken in de opvoeding: 
“wij moeten als ouders meer samenwerken in de opvoeding 
van onze kinderen.” Dit is een logische reactie die goed te 
begrijpen valt vanuit het grensperspectief dat we hier 
centraal hebben gezet. Al sinds de publicatie van de 
klassieker Family and Kinship in East London in de jaren vijftig 
van de vorige eeuw, kennen we het belang van collectief 
opvoeden en extended family in moeilijke tijden9. In de 
gesprekken met ouders en jongeren komt dit sterk naar 
voren. “Moeilijke tijden” kunnen we daarbij definiëren als 
grensproblematiek: grenzen tussen ouders en tussen 
kinderen en ouders, grenzen als gevolg van polarisatie en 
migratie, grenzen (tussen thuis en) in het onderwijs, etc.   

 
 
 
 

Terugkerend naar de vraag wat ouders helpt hun kinderen te 
ondersteunen bij de identiteitsontwikkeling, zien wij kansen 
voor hulpverleners om een bijdrage te leveren aan het 
grensbesef van ouders met een migratieachtergrond. 
Waardoor wordt mijn kind negatief begrensd? Welke gren-
zen bieden juist bescherming? Hoe geven we vorm aan 
transnationaal of transcultureel ouderschap? Op welke wijze 
kunnen/willen we vorm geven aan collectief ouderschap? 
Deze vragen kunnen richting geven aan de beantwoording 
van opvoedkundige vraagstukken die specifiek gelden voor 
ouders met een migratieachtergrond.  
 
Door ouders te ondersteunen in hun contact met kinderen 
kunnen de grenzen in huis en tussen familieleden binnen en 
buiten het kerngezin verminderen of zelfs verdwijnen. Het is 
daarbij van belang dat hulpverleners goed op de hoogte zijn 
van de grensproblematiek waar migrantenouders in het 

bijzonder mee te maken krijgen als gevolg van discriminatie, 
migratie, polarisatie, transnationalisme en de kloof tussen 
thuis en school.  
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