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Deze uit China afkomstige afbeelding is vermoedelijk een van de oudst bekende
symbolen voor opvoeding en ontwikkeling1. Op het eerste gezicht is dat tamelijk
verrassend omdat de volwassene, in de afbeelding voorgesteld als een wijze, luistert
en het kind spreekt. Een verhouding die tegengesteld is aan hetgeen dat in tal van
culturen als kenmerkend voor opvoeding werd of wordt gezien, namelijk dat
volwassenen spreken en kinderen luisteren. De kunstenaar heeft met deze
ongebruikelijke voorstelling willen uitdrukken wat wezenlijk is voor opvoeding,
namelijk: dat volwassenen aan kinderen situaties aanbieden waarin deze zich
relatief veilig, angstvrij, kunnen uiten, ontwikkelen. Maar dit is slechts een deel van
hetgeen de kunstenaar beoogt over te brengen. Rechts is een kikker afgebeeld, een
universeel symbool voor het menselijk drift- of impulsleven (denk aan uitdrukkingen
als ‘driftkikker’ en ‘een kruiwagen vol kikkers voortduwen’). De kikker zit aan een
touwtje, dat het kind achter de rug met een hand vasthoudt. De betekenis daarvan is
de volgende: wanneer volwassenen voor kinderen situaties scheppen waarin zij zich
relatief angstvrij kunnen uiten en ontwikkelen, worden ze daarmee tegelijkertijd
geholpen hun driften of impulsen te leren hanteren, beheersen. Weliswaar nooit
volledig - het touwtje staat een zekere speelruimte toe - maar in voldoende mate.
De ontwikkeling van het vermogen tot zelfbeheersing of zelfdiscipline, centrale
doelstelling van opvoeding en basis van beschaving, is daarmee, aldus de
kunstenaar, afhankelijk van de mate waarin de volwassenen van deze wereld erin
slagen aan de kinderen van deze wereld zulke situaties te bieden.
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(zie Diekstra, R.F.W. (2003). De Grondwet van de Opvoeding. Uithoorn: Karakteruitgevers. Getracht is de
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gelden wordt verzocht zich tot de auteurs van dit rapport te wenden).
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Dit rapport is het eerste van drie rapporten vanuit een project dat het
Kenniscentrum Jeugd en Opvoeding van de Haagse Hogeschool uitvoert in
opdracht van de gemeente Den Haag. Doel van het project is te komen tot een
Canon van Opvoeding.
Een canon is een verzameling onderwerpen, die als kernthema’s van
ontwikkeling en opvoeding kunnen worden beschouwd, beschreven in teksten
die wetenschappelijk verantwoord, algemeen begrijpelijk en praktisch behulpzaam zijn. Oogmerk van een canon is niet mensen voor te schrijven wat ze
moeten weten of hoe ze moeten handelen, maar een vademecum te vormen voor
het vergroten van kennis, het bevorderen van begrip en het ondersteunen van
effectief handelen. Opvoeders met meer kennis en begrip van ontwikkeling en
opvoeding blijken, vaker dan andere opvoeders, met kinderen om te gaan op
manieren die de ontwikkeling van die kinderen bevorderen en ontwikkelingsproblemen verminderen of voorkomen.
Wezenlijk voor het succes van een canon is algemene toegankelijkheid,
aansluiting bij de behoeften aan en leemten in kennis, en brede bekendheid.
Het is om deze reden dat als eerste stap naar de ontwikkeling en formulering van
een canon een onderzoek is uitgevoerd naar wat volwassenen, in het bijzonder
ouders, weten en begrijpen van de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en
jeugdigen. En daarmee naar waar leemtes in kennis en begrip hiervan aanwezig
zijn. Voor de Gemeente Den Haag is tevens een belangrijke overweging geweest
dat door zo’n onderzoek ook duidelijk wordt op welke thema’s de inspanningen
op het gebied van opvoedingsvoorlichting en opvoedingsondersteuning bij
voorkeur gericht dienen te worden.
Het onderhavige rapport beschrijft de opzet, uitvoering en resultaten van dat
onderzoek. In een tweede nog te verschijnen rapport worden de resultaten
beschreven van een soortgelijk onderzoek onder groepen professionele en
semi-professionele opvoeders, zoals leerkrachten in het basis- en voortgezet
onderwijs en hulpverleners in de kinder- en jeugdzorg.
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Het derde en laatste rapport zal de Canon van Opvoeding presenteren evenals
methoden om deze effectief te verspreiden en opvoeders te motiveren er gebruik
van te maken.
Van belang is, tenslotte, te beklemtonen dat een Canon van Opvoeding niet
‘voor eens en altijd is’. Voortschrijdende wetenschappelijke inzichten en
praktische overwegingen, zoals hanteerbaarheid, overzichtelijkheid en zinvolheid,
zullen ongetwijfeld met een zekere regelmaat tot bijstelling aanleiding geven.
Wat dat betreft geldt voor een canon hetzelfde als voor kinderen en jeugdigen:
ontwikkeling is waar het op aankomt.
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Naar een canon
Dit rapport is het eerste van een drietal rapporten vanuit een project dat het
Lectoraat en Kenniscentrum Jeugd en Opvoeding van de Haagse Hogeschool
uitvoert in opdracht van de Gemeente Den Haag. Einddoel van het project is de
samenstelling van een canon van ontwikkeling en opvoeding en van effectieve
manieren om deze zo breed mogelijk in de bevolking bekend en gebruikt te
krijgen. Opvoeders met meer kennis en begrip van ontwikkeling en
opvoeding blijken, vaker dan andere opvoeders, interacties met kinderen te
hebben die de ontwikkeling van die kinderen bevorderen en ontwikkelings
problemen verminderen of voorkomen.
Een canon van ontwikkeling en opvoeding, bestaande uit een verzameling
onderwerpen, die als kernthema’s van ontwikkeling en opvoeding kunnen
worden beschouwd, beschreven in teksten die wetenschappelijk verantwoord,
algemeen begrijpelijk en praktisch behulpzaam zijn, kan daarmee een
belangrijke positieve factor zijn in de ontwikkeling van toekomstige generaties.
Althans wanneer deze canon aansluit bij de behoeften aan en leemtes in kennis
onder het grote publiek en daar brede bekendheid verwerft.
Het is om deze reden dat als eerste stap naar de ontwikkeling en formulering van
een canon een onderzoek is uitgevoerd naar wat volwassenen weten en begrijpen
van de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jeugdigen. En daarmee naar
waar leemtes in kennis en begrip hiervan aanwezig zijn. Voor de Gemeente
Den Haag is daarbij tevens een belangrijke overweging geweest dat door zo’n
onderzoek ook duidelijk wordt op welke thema’s de inspanningen op het gebied
van opvoedingsvoorlichting en opvoedingsondersteuning bij voorkeur gericht
dienen te worden. Dit eerste rapport beschrijft de opzet, uitvoering en resultaten
van het onderzoek onder een steekproef uit de bevolking van Den Haag, naar
kennis en begrip van de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jeugdigen in
de leeftijd van 0 tot circa 17 jaar.
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Amerikaans onderzoek
Het Haagse onderzoek is ingericht naar het model van de eerste, en tot nu toe
vermoedelijk enige andere studie met een soortgelijk doel, te weten What GrownUps Understand About Child Development: A National Benchmark Survey. Dit
onderzoek werd in het jaar 2000 door een drietal non-gouvernementele
organisaties middels telefonische interviews uitgevoerd onder een steekproef uit
de bevolking van de Verenigde Staten.2
Het onderzoek betrof kennis en begrip van volwassenen met betrekking tot de
ontwikkeling - in het bijzonder de intellectuele, emotionele en sociale - van
kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar.

Haags onderzoek
In het Haagse onderzoek is gebruik gemaakt van de opzet en een aantal thema’s
en interviewvragen uit het Amerikaanse onderzoek. Daardoor is, zij het onder het
nodige voorbehoud, in bepaalde opzichten vergelijking met de Amerikaanse
uitkomsten mogelijk. Voor het grootste deel heeft het Haagse interview andere
onderwerpen. Dit is enerzijds het gevolg van recente wetenschappelijke inzichten.
Anderzijds is het een gevolg van de uitbreiding van de leeftijdscategorie waarover
het onderzoek ging, van 0-6 naar 0 tot circa 17 jaar.
De gegevens die in dit rapport worden gepresenteerd zijn afkomstig van ruim
1000 inwoners van de Gemeente Den Haag, die, evenals in het Amerikaanse
onderzoek, telefonisch zijn geïnterviewd. Ongeveer driekwart van de
geïnterviewden zijn ouders en zij vormen een representatieve steekproef uit alle
Haagse ouders. Ook zijn personen (in de leeftijd 18 tot 39 jaar) geïnterviewd die
nog geen ouder zijn maar dat in de toekomst wel willen worden, dan wel geen
ouder zijn en dat ook niet willen worden. Voorts is een groep grootouders
bevraagd. Ook de representativiteit van deze groepen is bevredigend te noemen.
Voor de groep personen van niet-Nederlandse afkomst geldt dat geen
representativiteit wordt geclaimd omdat alleen personen uit deze groep die het
Nederlands in voldoende mate beheersen hebben deelgenomen aan het
onderzoek. De interviews zijn in het Nederlands gevoerd.
Het gebruikte interview bevat 87 vragen, waarvan 58 betrekking hebben op
2
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What Grown-Ups Understand About Child Development: A National Benchmark Survey (2001).
Danbury: DYG Inc. for Civitas Initiatives, Zero to Three, BRIO Corporation.
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kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding. De overige vragen betreffen
voor een deel uiteraard demografische gegevens als geslacht, burgerlijke staat,
beroep, opleiding, herkomst en kindertal. Onderwerpen zijn verder opvoedingsdoelen, opvoedingsonzekerheid, gewenste en gebruikte informatie- en adviesbronnen en kennis van kinderrechten.
De 58 vragen naar kennis en begrip vormen samen wat in het vervolg wordt
aangeduid als de ‘canon’- vragenlijst.3 Ze hebben betrekking op een zevental
domeinen, te weten:
• ontwikkelingsfasen van kleine kinderen (0 - 4 jaar);
• opgroeien en gezondheid;
• regels, grenzen, straffen;
• invloed van opvoeders op ontwikkeling in het algemeen;
• invloed van opvoeders op cognitieve ontwikkeling en schoolloopbaan;
• ouders en vrienden van pubers;
• kinderopvang.
Voor de keuze van de correcte antwoorden is recente, internationale wetenschappelijke en professionele informatie als uitgangspunt genomen. Voor dit
onderzoek is daarmee hetzelfde uitgangspunt gehanteerd als de Amerikaanse
onderzoekers hebben gekozen: “De ontwikkeling en opvoeding van kinderen en
jeugdigen is algemeen gesproken geen exacte wetenschap. De specifieke context
(gezin, buurt, cultuur) waarin deze zich afspeelt is een factor van betekenis.
Hoewel gebruik is gemaakt van de deskundigheid van vooraanstaande wetenschappers en tal van wetenschappelijke publicaties voor het bepalen van het
correcte antwoord, geldt voor een aantal van de vragen dat dit antwoord moet
worden gezien als de gezamenlijke opvatting van vooraanstaande ontwikkelingswetenschappers, maar niet noodzakelijkerwijze van alle wetenschappers op het
gebied van ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jeugdigen”4

Voornaamste bevindingen
De resultaten tonen aan, in overeenstemming met de resultaten van het
Amerikaanse onderzoek, dat er een aanzienlijk aantal aspecten van ontwikkeling
en opvoeding van kinderen is, waarvan volwassenen goed op de hoogte zijn.
3

Dit is een werktitel en niet bedoeld te suggereren dat alle erin voorkomende thema’s en specifieke
onderwerpen ook in een uiteindelijke canon opgenomen dienen te worden.
4 What Grown-Ups Understand, p.20
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Maar er zijn ook belangrijke aspecten waarop leemtes in kennis en begrip blijken
te bestaan. Die leemtes kunnen belangrijke gevolgen hebben voor hoe
volwassenen met kinderen omgaan en hen beïnvloeden.
De geïnterviewde Hagenaars geven gemiddeld op 32 van de 58 ‘canon’vragen, dat
wil zeggen op 56% ervan, het correcte antwoord. Dit betekent ook dat ze
gemiddeld 44% van de vragen niet correct weten te beantwoorden. Een resultaat
dat wijst op aanzienlijke ruimte voor vergroting van kennis en begrip van
ontwikkeling en opvoeding.
Er zijn significante verschillen tussen subgroepen in de steekproef. Mannen
en vaders blijken minder goed geïnformeerd dan vrouwen en moeders. Er is
een duidelijk verband met opleiding: hoe hoger de afgeronde opleiding des te
beter geïnformeerd. Er is ook sprake van een generatie-effect. Jongere generaties,
met name moeders met jonge kinderen, blijken over het algemeen beter
geïnformeerd. Oudere generaties, zoals grootouders, minder goed. Ondanks
deze verschillen is opmerkelijk dat de gebieden waarover men relatief goed,
respectievelijk minder goed is geïnformeerd, binnen elke subgroep dezelfde zijn.

Specifieke bevindingen: welke onderwerpen uit de
‘canon’-vragenlijst weet of begrijpt men goed?
In deze paragraaf worden de domeinen besproken waarvan de meeste
volwassenen en ouders goed op de hoogte zijn. Per domein wordt een aantal
voorbeelden gegeven van onderwerpen waarop overwegend correcte antwoorden
werden gegeven.
Ontwikkeling
De meeste volwassenen en ouders zijn voor wat betreft een aantal onderwerpen
op de hoogte van wat past bij een normale ontwikkeling.
Zo weet een meerderheid dat het normaal is voor een kind van 2 à 3 maanden om
een uur per dag te huilen, wanneer kinderen de eerste woordjes gaan zeggen, dat
ze op één-jarige leeftijd nog geen gevoelens kennen als wraak, op welke leeftijd
kinderen het vaakst lichamelijk aggressief zijn, en dat het niet redelijk is van een
kind van 3 jaar te verwachten een uur lang stil te kunnen zitten.
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Motieven van 1-jarigen
Kleine kinderen doen vaak dingen die door volwassenen niet zelden als ‘slecht
gedrag’ worden bestempeld in plaats van als nieuwsgierigheid of het
verkennen van de wereld. Om dat te onderzoeken werd in het interview aan de
Hagenaars onder andere het volgende scenario voorgelegd, ontleend aan het
Amerikaanse onderzoek.
“Stel dat een kind van 12 maanden de tv steeds aan en uit doet, terwijl de ouders
aan het kijken zijn. Je kunt nooit precies weten waarom het kind dit doet. Kunt u
voor de volgende redenen die ik ga noemen aangeven of u denkt dat het
waarschijnlijk is dat dit de reden van het kind is om de tv steeds aan en uit te doen?”
(1)“Het kind doet dit om aandacht te krijgen van zijn/haar ouders.”
(2)“Het kind vindt het leuk om te leren wat er gebeurt wanneer het de knopjes
indrukt.”
(3)“Het kind doet dit omdat het ergens boos om is, en probeert de ouders terug te
pakken.”
De ‘juiste’ of meest waarschijnlijke reden voor een éénjarige om zoiets te doen
als in de vraag wordt beschreven is ofwel aandacht krijgen, of leergierigheid,
maar niet ‘terug’ pakken of wraak nemen. Een 1-jarige kent zulke gevoelens
nog niet. Een grote meerderheid van de Haagse volwassenen en ouders blijkt
dat ook goed te weten of te begrijpen.
Van de drie genoemde redenen voor een 1-jarig kind om de tv aan en uit te
doen is volgens geïnterviewden:
motief 1: waarschijnlijk
motief 2: waarschijnlijk

71%
81%

motief 3: onwaarschijnlijk

87%

Vergeleken met de Amerikanen, waarvan ruim 40% van de volwassenen aan
éénjarigen al het kunnen koesteren van een ‘terugpak’- of wraakmotief
toeschrijft, blijken Hagenaars over het algemeen duidelijk beter geïnformeerd.
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Opgroeien en gezondheid
De meeste volwassenen en ouders weten dat bepaalde gedragingen bevorderlijk
dan wel schadelijk zijn voor de gezondheid van kinderen en jongeren. Zo weten
de meesten dat alcohol schadelijker is voor de hersenen van een 16-jarige dan van
een volwassene, dat pubers relatief meer slaap nodig hebben, dat regelmatig
ontbijt overslaan de kans op overgewicht bij jongeren groter maakt, dat
het gebruik van soft drugs door jongeren het risico op later hard drugsgebruik
vergroot, en dat door het vaak kijken naar tv-programma’s waarin seks voorkomt
de waarschijnlijkheid van vroegtijdige seksuele relaties door jongeren toeneemt.
Invloed van opvoeders op ontwikkeling
De overgrote meerderheid van de volwassenen en van de ouders weet voorts dat
vaders een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van zelfvertrouwen van
kinderen, dat scheiding dikwijls een nadelige invloed heeft op de schoolloopbaan
van jongeren en dat het niet uitmaakt voor de seksuele identiteitsontwikkeling
van kinderen of ze opgevoed worden door twee ouders van verschillend of van
gelijk geslacht. Ook een aantal kwesties op het gebied van taalontwikkeling en
schoolprestaties is vrij goed bekend.

De capaciteiten van kinderen liggen niet bij de geboorte vast
Over de rol van aanleg en omgeving bij het vermogen om te leren is de
geïnterviewde Hagenaars onder andere de volgende stelling voorgelegd:
“Hoe goed een kind zal kunnen leren, staat bij de geboorte zo goed als vast, en kan
niet erg toenemen of afnemen door de manier waarop men met het kind omgaat.”
Stelling: Hoe goed een kind zal leren, staat bij de geboorte zo goed als vast
Weet niet
Juist
Onjuist
(correcte antwoord)

3%
19%
78%

Hagenaars en Amerikanen verschillen nauwelijks van elkaar voor wat betreft
het percentage volwassenen (78% versus.75%) dat terecht inziet hoezeer de
manier waarop men met een kind omgaat diens latere leercapaciteiten kan
beïnvloeden.
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Een meerderheid weet ook vanaf welke leeftijd voorlezen voor de ontwikkeling
van een kind nuttig is. Voorts weet een meerderheid dat naarmate meer ouders
actief betrokken zijn bij een school, de gemiddelde leerprestaties van kinderen
toenemen, dat ouders alleen al door te luisteren naar wat kinderen op school
hebben geleerd hen helpen de leerstof beter te begrijpen, dat jonge kinderen voor
hun taalontwikkeling meer hebben aan volwassenen die direct met ze
communiceren dan aan de televisie.
Eveneens een meerderheid, zij het een kleine, weet dat het onjuist is te stellen dat
ouders die buitenshuis een baan hebben, normaal gesproken, een minder goede
band met hun kinderen hebben dan ouders die geen baan buitenshuis hebben.
Tenslotte weet een meerderheid van sommige opvoedingsmanieren dat die ‘te
verwennend’ zijn in de zin dat een kind op een bepaalde leeftijd daardoor te
weinig leert met regels en grenzen omgaat (zie box). Van andere opvoedpraktijken
denken de meeste geïnterviewden ten onrechte dat die op een bepaalde leeftijd
het kind kunnen ‘bederven’ (zie volgende paragraaf).

Een opvoedingsmanier die voor een 1-jarig kind niet gunstig is
Een grote meerderheid van de geïnterviewde Hagenaars blijkt terecht van de
volgende opvoedpraktijk te oordelen dat deze ‘te verwennend’ kan zijn in de
zin dat het kind daardoor te weinig leert met regels en grenzen om te gaan.
Aan geïnterviewden werd de vraag voorgelegd:
“Een 1-jarig kind elke avond in slaap wiegen omdat het anders niet wil gaan slapen.”
Vindt u dit gepast of vindt u dat het kind hierdoor te weinig leert met regels en
grenzen om te gaan?

Het kind leert hierdoor te weinig met regels en grenzen omgaan
Juist
(correcte antwoord)

79%

Onjuist
Weet niet

18%
3%
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Kinderopvang
Ongeveer tweederde van de volwassenen en ouders weet dat het niet juist is te
beweren dat opvang thuis altijd beter is voor de ontwikkeling van een baby dan
kinderopvang.

Specifieke bevindingen: welke leemtes zijn er in kennis
en begrip van ontwikkeling en opvoeding?
In deze paragraaf worden de domeinen besproken waar de grootste leemtes
in kennis en begrip zich voordoen. Per domein noemen we de voornaamste
onderwerpen waarover een gebrek aan correcte informatie zichtbaar is geworden.
Ontwikkelingsfasen van kleine kinderen: wat kunnen kinderen op welke leeftijd
en hoe reageren ze op hun omgeving?
Bijna 9 op de 10 geïnterviewden blijkt niet te weten dat kinderen al heel vroeg, als
baby van één tot enkele maanden, het vermogen hebben om aan te voelen wat er
rondom hen heen gebeurt en door stemmingen van ouders en spanningen
tussen ouders beïnvloed worden (zie kader).

Het vermogen van baby’s aan te voelen wat er om hen heen gebeurt
De meeste geïnterviewde Hagenaars (de ouders van jonge kinderen
inbegrepen) weten niet vanaf welke leeftijd kinderen de wereld om zich heen in
zich op beginnen te nemen en er op reageren. Terwijl onderzoek aantoont dat
dit in de eerste levensdagen al het geval is, schatten Hagenaars dat gemiddeld
tussen de 7 en 8 maanden. De meeste Hagenaars weten ook niet vanaf welke
leeftijd kinderen de stemming van hun ouders of verzorgers kunnen
waarnemen en er door beïnvloed worden. Waar onderzoek aantoont dat dit al
in de eerste maand het geval is, is de gemiddelde schatting van de Hagenaars
anderhalf jaar of later. Het gaat hier om een cruciaal gegeven, gezien het feit dat
wanneer een ouder of verzorger heel angstig of depressief is, dit een schadelijk
effect kan hebben op de ontwikkeling van een baby. De uitkomsten van het
Haagse onderzoek voor wat betreft het slecht geïnformeerd zijn op deze beide
onderwerpen zijn vrijwel identiek aan die van het Amerikaanse onderzoek. Met
dit verschil dat het percentage Amerikanen dat slecht geïnformeerd is op dit
gebied, ietwat lager is dan het percentage Hagenaars.
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Voorts blijkt tweederde tot driekwart van de geïnterviewden ook op een aantal
terreinen niet goed te weten welke vaardigheden of vermogens bij een normale
ontwikkeling op welke leeftijd van een kind verwacht kunnen worden.
Bijvoorbeeld: glimlachen, dingen kunnen duidelijk maken, fantasiespel spelen en
kunnen doen alsof, het vermogen bepaalde gevoelens (zoals schaamte) te
koesteren en een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen (zie kader).

Wanneer ontwikkelen kinderen een gevoel van eigenwaarde
Voor wat betreft de leeftijd waarop kinderen een gevoel van eigenwaarde
beginnen te ontwikkelen, blijken de Hagenaars slechter geïnformeerd dan de
Amerikanen. Circa 70% van de Amerikanen geeft hier het juiste antwoord,
tussen 1 en 2 jaar, terwijl ruim 70% van de Hagenaars een onjuist antwoord
geeft. Gemiddeld schatten zij de leeftijd waarop kinderen een gevoel van
eigenwaarde beginnen te ontwikkelen op 3 1/2 jaar.

Regels, grenzen en straffen
Ouders en andere volwassenen hebben de neiging te gauw te denken dat een
jong kind verwend of ‘over het paard getild’ wordt. Enkele voorbeelden. Ruim
tweederde meent dat een 3 maanden oude baby iedere keer oppakken als het
huilt, niet goed is voor het kind omdat het zo te weinig met grenzen en regels
leert omgaan. Een kind van twee jaar van tafel laten gaan om te spelen terwijl de
rest van de familie nog niet met de maaltijd klaar is, leert volgens de meerderheid
een kind eveneens te weinig met grenzen en regels omgaan.
Veel volwassenen en ouders blijken ook niet te weten hoe ze effectief kunnen
reageren op bepaald lastig gedrag van kinderen. Zo weet bijna zeventig procent
niet hoe ze het effectiefst kunnen reageren op driftbuien van een 2- of 3-jarige en
weet ruim veertig procent niet hoe ze het effectiefst kunnen omgaan met ruzies
tussen kinderen thuis.
Verder valt op dat het straffen van kinderen door ze een tik te geven volgens een
grote groep volwassenen en ouders gepast is. In werkelijkheid heeft zo’n straf
veelal negatieve gevolgen voor kinderen en voor de relatie tussen kind en
opvoeder. Bijna de helft van alle ondervraagde volwassenen en evenzo van de
ouders vindt het gepast om een kind van 1 tot 5 jaar als het straf verdient, een tik
te geven. Volgens ruim één derde van de volwassenen en ouders is dat ook gepast
bij kinderen tussen de 6 en 12 jaar en volgens circa twintig procent van alle
volwassenen (zie kader).
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Er is een niet onaanzienlijke minderheid, 1 op de 6 volwassenen en 1 op de 10
ouders, die meent of althans niet uitsluit, dat kinderen die met een zekere
regelmaat lichamelijke straf krijgen zich later als ouders waarschijnlijk beter
kunnen beheersen bij het straffen van hun kinderen. Een opvatting die haaks
staat op bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek.
Wat veel geïnterviewden niet weten: slaan is geen gepaste straf
Eén van de grootste uitdagingen voor ouders en andere opvoeders is kinderen
het onderscheid te leren tussen goed en kwaad, gewenst en ongewenst,
gevaarlijk en veilig en hen zelfbeheersing bij te brengen. En dat alles zonder
het kind te slaan of te vernederen. Om zicht te krijgen op de opvattingen van
volwassenen en ouders in deze, zijn specifiek over de acceptatie of gepastheid
van de lichamelijk tik als straf een aantal vragen gesteld.
Kunt u voor elk van de volgende leeftijdscategorieën die ik ga opnoemen, zeggen of u
het gepast vindt dat een kind van die leeftijd, als het straf verdient, als straf een tik
krijgt?
Percentage Hagenaars dat het gepast vindt dat een kind, als het straf verdient,
een tik krijgt
13%

kind ouder dan 12 jaar
kind 6-12 jaar oud

36%
47%

kind 1-5 jaar oud
kind jonger dan 1 jaar

7%

Hoewel het door een wat andere wijze van bevragen niet goed mogelijk is de
uitkomsten van het Amerikaanse onderzoek met het Haagse te vergelijken,
wijst de Amerikaanse bevinding dat 37% van de ouders van jonge kinderen het
uitdelen van tikken een gepast opvoedgedrag vinden bij kinderen van 2 jaar en
jonger in soortgelijke richting. Opmerkelijk in beide onderzoeken is dat
hoewel veel volwassenen de tik als opvoedpraktijk gepast vinden, ze niet
geloven dat deze wijze van bestraffen kinderen meer zelfbeheersing op latere
leeftijd bijbrengt.
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Invloed van opvoeders op ontwikkeling
Volwassenen en ouders blijken zich op een aantal punten in meerderheid niet of
onvoldoende bewust van de grote invloed die ze hebben of kunnen hebben, in
positieve en negatieve zin, op de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen.
Zo is de meerderheid van ouders en volwassenen zich niet bewust van het feit dat
het meestal niet reageren op het huilen van een 2 tot 3 maanden oude baby tot
ontwikkelingsproblemen kan leiden, waaronder negatieve effecten op de
hersenontwikkeling van het kind. Verder is het bij zestig procent van de
geïnterviewden niet bekend dat reeds tijdens de zwangerschap invloeden op het
kind aanwezig kunnen zijn die de mate waarin het kind later agressief gedrag
gaat vertonen mede bepalen.
Eveneens een meerderheid schat de leeftijd vanaf wanneer spelen voor de
ontwikkeling van kinderen belangrijk en gunstig is later in dan feitelijk het geval
is. Ook de invloed die door ouders kan worden uitgeoefend op het gedrag van
pubers, bijvoorbeeld hun keuze van vrienden, wordt door de meeste geïnterviewden veel geringer geschat dan die in werkelijkheid is of kan zijn (zie kader).

Wat veel ouders niet weten: de invloed die ze hebben op de keuze van vrienden
door hun ‘puber’kinderen
Er is een grote hoeveelheid onderzoek, waaruit blijkt dat ouders, ten goede of
ten kwade, een belangrijke invloed hebben op het soort vrienden dat pubers
kiezen, een invloed die al ver vóór het aanbreken van de puberteit begint. Maar
weten ouders en andere volwassenen dat ook?
Daarover is in het onderzoek de volgende vraag gesteld:
Is de volgende stelling volgens u juist of onjuist?
“Op het soort vrienden dat pubers kiezen hebben ouders vrijwel geen invloed”.
Stelling: Ouders hebben vrijwel geen invloed op vriendenkeuze

weet niet
onjuist
(correcte antwoord)
juist

2%
43%
55%
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Voor wat betreft de onderwerpen waarover een minderheid niet goed is
geïnformeerd, zijn de volgende vermeldenswaardig. Bijna 30% van de
ondervraagde Hagenaars weet of gelooft niet, dat getuige zijn van geweld tussen
ouders, zoals de ene ouder de andere zien slaan, een kind al op heel jonge
leeftijd (circa 6 maanden) nadelig kan beïnvloeden. Terwijl dat wel degelijk het
geval is. Verder miskent, en dat is het spiegelbeeld of de ongunstige kant van wat
daarover hierboven is gezegd, ongeveer 40% de mogelijke invloed van
vroegkinderlijke ervaringen en van opvoeders op de ontwikkeling van de
intelligentie en op de latere schoolresultaten van kinderen.
Vermeldenswaardig is ook dat tussen de 30 en de 40% van de volwassenen en
ouders ten onrechte meent dat als een tweejarig kind goed is opgevoed, het
meestal gehoorzaam zal zijn.
Over opgroeien en gezondheid
De meeste geïnterviewden hebben geen reëel beeld van het aantal jaren dat
de hersenen nodig hebben om zich volledig te ontwikkelen (21 tot 24 jaar). De
overgrote meerderheid meent dat de hersenen al veel eerder zijn volgroeid (circa
16 jaar). Kennis over het ontwikkelingstraject van het brein is blijkbaar bepaald
geen gemeengoed. Daarmee is de kans groot dat ook besef ontbreekt van de
kwetsbaarheid van het zich ontwikkelende brein tijdens de tienerjaren en dat
begrip ontbreekt van het bij die ontwikkeling behorende specifieke tienergedrag.
Voorts zijn ook hier onderwerpen waarover een vermeldenswaardige minderheid
niet goed geïnformeerd blijkt. Zo geldt weliswaar, zoals boven beschreven, dat de
meerderheid van de ondervraagden weet dat gebruik van cannabis in de puberteit
een hoger risico geeft op harddrug gebruik op latere leeftijd. Maar dat neemt niet
weg dat 40% van de ondervraagden, ook van de ondervraagde ouders, dat risico
niet blijkt te kennen. Hetzelfde geldt voor het verband tussen veel naar seks
kijken op de televisie door kinderen of tieners en vroegtijdige seksuele relaties.
Circa 40% van de geïnterviewden blijkt niet van dat verband op de hoogte.
Over kinderopvang
Een bevinding op dit punt is dat ruim 9 op de 10 volwassenen en ouders niet
weten hoeveel peuters (kinderen in de leeftijd 1.5 tot 3 jaar) een leidster in een
kinderdagverblijf maximaal kan opvangen zonder dat de ontwikkeling van
kinderen in gevaar komt. Op basis van het beschikbare onderzoek is hier het
antwoord: drie peuters. Vrijwel alle geïnterviewden schatten dat aantal veel hoger,
vaak twee of meer keren zo hoog.
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Specifieke bevindingen betreffende de overige
onderzochte domeinen
Leefstijl en zwangerschap
Beïnvloeding van de ontwikkeling van kinderen vindt lang vóór de geboorte al
plaats, onder andere door de leefstijl van de moeder, zoals al dan niet roken,
alcohol en drugs gebruiken tijdens de zwangerschap, Gedragingen die grote
risico’s met zich meebrengen voor het kind. Risico’s die uiteraard nog toenemen
als er een combinatie van middelen wordt gebruikt. Hoeveel moeders hebben
tijdens één of meer zwangerschappen zulke middelen gebruikt? En wat weten
de overige geïnterviewde Hagenaars van de risico’s van ‘meeroken’ en alcoholgebruik tijdens een zwangerschap? Bijna 1 op 5 moeders geeft aan tijdens één of
meer zwangerschappen een enkele keer, regelmatig of zelfs zeer geregeld gerookt
te hebben. Er zijn op dit punt aanzienlijke verschillen tussen de diverse groepen
moeders (zie kader).

Roken en ‘mee’roken tijdens de zwangerschap
Van de alleenstaande moeders met jonge kinderen geeft 26% aan te hebben gerookt
tijdens de zwangerschap tegen 5% van de moeders die samen met een partner jonge
kinderen opvoeden.
Van de overige geïnterviewden (volwassenen zonder kinderen, mannen,
vaders) blijkt een meerderheid niet op de hoogte van de risico’s van ‘mee’
roken voor het ongeboren kind. Aan hen werd de stelling voorgelegd: “Niet
alleen roken tijdens de zwangerschap is schadelijk voor de ongeboren baby, ook verblijf
in rokerige ruimtes, het zogenoemde meeroken, is slecht voor de ongeboren baby.”
Daarop werden de volgende antwoorden gegeven.
Meeroken is slecht voor de ongeboren baby
ja
(correcte antwoord)
neen

49%
51%

Van de overige Hagenaars blijkt minder dan een kwart te weten dat ook het
nuttigen tijdens de zwangerschap van één glas alcohol per week risico’s kan
opleveren voor het kind en om die reden afgeraden wordt.
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Opvoedingsonzekerheid, gebruikte informatiebronnen en behoefte aan
informatie
De vaak gehoorde bewering dat ouders in dit tijdperk in overgrote meerderheid
sterk opvoedingsonzeker zijn (en dat dit mettertijd erger wordt) lijkt niet door de
resultaten van dit onderzoek te worden bevestigd. Slechts een minuscule
minderheid van de ouders (1.4%) noemt zich opvoedingsonzeker. Veruit het
overgrote deel van de ouders zegt zich in de opvoeding meestal zeker of vaker
zeker dan onzeker te voelen.
Ouders is gevraagd of ze weleens informatie of ondersteuning ten behoeve van
opvoeding hebben gezocht (zie kader).

Informatie of ondersteuning voor opvoeding gezocht door ouders
Weleens informatie of ondersteuning ten behoeve van opvoeding gezocht?
45%

ja

55%

neen

Opmerkelijk aan de uitkomsten hier is niet dat circa 45% van de ouders
weleens hulp of informatie met betrekking tot de opvoeding heeft gezocht,
maar meer dat de meerderheid van de ouders aangeeft dat nog nooit gedaan te
hebben. Dit gegeven in combinatie met het gegeven dat voor bijna alle ouders
geldt dat ze zich doorgaans meer zeker dan onzeker voelen in de opvoeding
van hun kinderen, roept een intrigerende vraag op. Namelijk of dit gevoel van
zekerheid ouders ervan weerhoudt op zoek te gaan naar informatie of
ondersteuning, ook dan wanneer dat nuttig, wenselijk of misschien zelfs
noodzakelijk is.
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Gevraagd naar welke bronnen van informatie over ontwikkeling en opvoeding
men gebruikt of gebruikt heeft, noemen geïnterviewden vooral boeken of
tijdschriften, consultatiebureaus en internet. Opvallend is dat deze drie op
aanzienlijke afstand worden gevolgd door andere bronnen, zoals andere
professionals dan verbonden aan consultatiebureaus, familie, vrienden,
kennissen. Wat verder opvalt, is het bijna verwaarloosbaar kleine percentage
geïnterviewden, nog geen 1%, dat de televisie als bron van informatie noemt.
Behoefte aan informatie en advies aangaande ontwikkeling en opvoeding was er
op het moment van interviewen bij 1 op de 8 Hagenaars. In aanmerking nemend
dat het hier gaat om een momentopname, (wie vandaag geen interesse heeft, kan
dat morgen wel hebben en andersom), betekent dit dat er voortdurend een
(wisselende) groep van circa 40.000 Hagenaars in de leeftijd van 18 tot 65 jaar is,
die behoefte heeft aan informatie en advies aangaande opvoeding en ontwikkeling
van kinderen. Die behoefte blijkt overigens van groep tot groep te verschillen.
Percentueel de grootste behoefte (50%) is er bij volwassenen die nog geen
kinderen hebben maar wel van plan zijn die te krijgen. Daarnaast is er in
tweeoudergezinnen vooral behoefte aan informatie aangaande jonge kinderen en
in éénoudergezinnen vooral aangaande pubers.

Van wie wil men bij voorkeur informatie of ondersteuning bij de opvoeding?
Aan geïnterviewden die aangaven momentaan geïnteresseerd te zijn in
informatie, advies of hulp bij opvoeding, is de vraag gesteld: Waar zou u deze
informatie of ondersteuning willen krijgen?
Uit de antwoorden blijkt dat vooral de school, het consultatiebureau, de
schoolarts en het internet voorkeurskanalen voor informatie, advies of hulp zijn.
Opvallend in deze is de positie van de school zoals die op verschillende vragen
in het onderzoek naar voren komt. Het percentage ouders dat de school een rol
toedicht bij de opvoeding evenals het percentage ouders dat school als voorkeursbron voor opvoedingsinformatie aanduidt zijn beide aanzienlijk hoger
dan het percentage ouders dat de school noemt als ooit geraadpleegde bron
voor advies en informatie of als ooit geraadpleegde instantie bij opvoedproblemen. De suggestie die hier van uit lijkt te gaan is, dat tussen wat de school
in de ogen van ouders bij voorkeur zou kunnen zijn en wat ze in werkelijkheid
is of hoe ze in werkelijkheid wordt benut, een aanzienlijke kloof bestaat.
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De rechten van het kind
In het onderzoek is ook nagegaan of volwassenen in het algemeen, en ouders in
het bijzonder, weet hebben van het bestaan en de inhoud van het Internationale
Verdrag voor de Rechten van het Kind (I.V.R.K), Het verdrag, dat door ons land in
1995 is getekend, formuleert waar kinderen recht op hebben als het gaat om
liefde, zorg, bescherming, voorzieningen en ontwikkeling. Het verdrag bevat
onder andere bepalingen over het recht van kinderen op een geweldloze en
niet-vernederende opvoeding, op ruimte om te spelen en het recht op onderwijs
dat ook aandacht besteedt aan hun sociale en emotionele ontwikkeling. Ook
verwoordt het wat de rol en verantwoordelijkheid van ouders, andere opvoeders
en overheden in dezen zijn. Kennis en begrip van het verdrag onder volwassenen
kunnen een belangrijke stimulans vormen om zich in te zetten voor maatregelen,
voorzieningen en activiteiten die ontwikkeling bevorderen en opvoeding
ondersteunen.
Aan de geïnterviewden zijn in het kader van dit onderzoek daarom drie vragen
gesteld, te weten of ze op de hoogte zijn van het bestaan van het I.V.R.K, of ze
bekend zijn met de inhoud van het verdrag en of ze een of meer artikelen uit het
verdrag kunnen noemen. Tweederde van de Hagenaars geeft aan te weten dat er
zo’n verdrag bestaat dat ook door Nederland is ondertekend. Maar de meesten
weten niet wat de inhoud van dat verdrag is, of kunnen één of meer artikelen uit
het verdrag noemen. Circa één op de vier geïnterviewden geeft aan iets van de
inhoud van het verdrag te weten.

Het oordeel van de geïnterviewden over het
‘canon’onderzoek
Na afloop van het onderzoek, dus nadat ze aan het interview over ontwikkeling en
opvoeding waren ‘onderworpen’, is aan de Hagenaars gevraagd wat hun oordeel
is over het feit dat de gemeente Den Haag dit onderzoek laat doen. Het antwoord
van 9 op de 10 volwassenen en ouders is dat ze het een goede zaak vinden.
Ongeveer driekwart van deze groep laat weten graag op de hoogte te willen
worden gesteld van de uitkomsten van het onderzoek en met name de informatie
met betrekking tot de correcte antwoorden op de ‘canon’-vragen en geeft daarvoor
een emailadres op. Vooral de belangstelling van ouders en toekomstige ouders is
groot.
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Een lastig dilemma: is het glas vol genoeg of zit er nog te
weinig in?
Het onderhavige onderzoek is voor zover bekend het eerste onderzoek in een
Europees land dat inzicht verschaft in wat volwassenen en met name ouders
weten en begrijpen van ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jeugdigen.
Het legt bloot, weliswaar met bepaalde beperkingen want niet alle facetten zijn
onderzocht of konden onderzocht worden, wat er aan kennis en begrip van
ontwikkeling en opvoeding onder volwassenen en ouders aanwezig is en wat
ontbreekt.
Maar legt het ook bloot wat aanwezig zou moeten zijn, wat niet zou mogen
ontbreken voor wat betreft kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding?
De vraag stellen is haar beantwoorden. De taak van de onderzoeker is niet om
vast te stellen wat behoort, wat moet, maar wat bestaat, wat is. Het is aan anderen,
aan volwassenen, aan ouders en andere opvoeders, aan maatschappelijke
organisaties op het terrein van ontwikkeling, opvoeding en zorg voor kinderen,
aan beleidsmakers en aan degenen die politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid
in deze dragen, om bepalen of dat wat is, ook wenselijk, ook voldoende is.
Wetenschappers hebben in die positiebepaling slechts een ondergeschikte, een
dienstbare rol. Onder andere door bij vragen die in dat proces opkomen,
informatie aan te reiken die kan helpen bij het formuleren van antwoorden.
Eén van de vragen zal ongetwijfeld zijn: ‘Is er een verband tussen wat
volwassenen weten en begrijpen van ontwikkeling en opvoeding en het werkelijke
verloop van ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jeugdigen?’
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat, wetenschappelijk gezien, het antwoord op
die vraag op dit moment niet klip en klaar is te geven. Er is nog weinig onderzoek
verricht naar kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding enerzijds en het
verloop van ontwikkeling en praktijk van opvoeding anderzijds. Wat niet
wegneemt, dat het onderzoek dat er is, een positief verband tussen beide
suggereert. Kennis en begrip lijken, ook op het gebied van ontwikkeling en
opvoeding, van positieve invloed op de werkelijkheid.
Begrijpelijkerwijze ook lastig te beantwoorden, gegeven de bovengeschetste
huidige stand van wetenschap, is de vraag welke kennis en welk begrip met name
van positieve invloed zijn. Is dat, in meer of mindere mate, de kennis en het
begrip die in dit onderzoek zijn onderzocht?
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Anders geformuleerd, stel dat Haagse volwassenen op alle aspecten die in dit
onderzoek zijn bevraagd, vanaf een bepaald moment in overgrote meerderheid
over de juiste kennis en het juiste begrip zouden gaan beschikken, zou het dan,
algemeen gesproken, vervolgens ook beter of nog beter gaan met de ontwikkeling
van kinderen en jeugdigen in de stad dan nu het geval is?
De vraag stellen staat deze keer niet gelijk aan haar beantwoorden.
Onderzoek naar de invloed van kennis en begrip op het verloop van ontwikkeling
en de praktijk van opvoeding, één van de lijnen van activiteit binnen het Haagse
Canon-project, zal op termijn op die vraag antwoord moeten geven. En daarmee
op de vraag of het huidige glas van kennis en begrip voldoende is gevuld of dat
bijvullen wenselijk of mogelijk zelfs noodzakelijk is. Dat laat onverlet dat er ook
nu al een aantal overwegingen te geven is voor een voorlopige positie-bepaling.
Een eerste overweging is dat een groot deel van de in dit onderzoek onderzochte
aspecten van kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding door andere
onderzoekers en onderzoeksgroepen is beoordeeld als relevant voor hoe
volwassenen met kinderen omgaan en hen opvoeden.
Een tweede overweging valt te ontlenen aan de reacties van de deelnemers aan dit
onderzoek en de vier vooronderzoeken die ten behoeve daarvan zijn uitgevoerd.
Zowel uit die vooronderzoeken – onder circa honderd volwassenen, circa honderd
ouders van jonge kinderen, circa honderd grootouders en vijftig leerkrachten - als
uit het onderhavige onderzoek blijkt grote interesse onder vrijwel alle
deelnemende volwassenen en (toekomstige) ouders naar valide informatie
aangaande de bevraagde onderwerpen. Het lijkt redelijk deze interesse te
interpreteren als een teken van, impliciet of expliciet ervaren, relevantie van de
onderzochte onderwerpen.
Deze, blijkbaar door het bevraagd worden wakker gemaakte gretigheid naar
informatie, zou, en dat is een derde overweging, wel eens een belangrijke kans
kunnen blijken te zijn voor het bevorderen van ontwikkeling en opvoeding en het
voorkomen of verminderen van ontwikkelings- en opvoedingsproblemen.
Algemeen gesproken zijn er twee manieren om problemen te voorkomen of te
verminderen. De ene is de zogenaamde probleemgroepen-benadering, ons direct
richten op beïnvloeding van mensen of groepen die problemen hebben of een
grote kans hebben die te krijgen. De andere is de publieksbenadering, ons richten
op beïnvloeding van mensen in het algemeen. Ter illustratie, we kunnen
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verslaving terugdringen door programma’s die specifiek gericht zijn op
verslaafden (probleemgroepenbenadering) en door programma’s die gericht zijn
op het verminderen van alcoholgebruik door burgers in het algemeen
(publieksbenadering). Als burgers gemiddeld minder gaan drinken, bijvoorbeeld
omdat door publiekscampagnes en andere maatregelen hun kennis en begrip van
de gevolgen van alcohol zijn vergroot, dan daalt op termijn ook het percentage
alcoholverslaafden in de bevolking. Dat verband – het gedrag van de gemiddelde
burger bepaalt mede de omvang van de groep burgers met problemen – wordt
wel de ‘wet van Rose’ genoemd, genoemd naar een van de grondleggers van de
preventieve geneeskunde, Geoffrey Rose.
Toegepast op het gebied van ontwikkeling en opvoeding betekent de ‘wet van
Rose’ dat programma’s of activiteiten die kennis en begrip van opvoeding onder
de bevolking als geheel vergroten, op termijn ook het aantal volwassenen en
ouders, en daarmee het aantal gezinnen doen dalen waarin de kennis en dat
begrip problematisch laag is, in de zin van leidend tot ontwikkelings- en
opvoedingsproblemen. Kortom, door het op bevolkingsniveau (verder) vullen van
het glas van kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding snijdt het mes,
anders dan bij de probleemgroepenbenadering, aan twee kanten. Behalve een
waarschijnlijk daling van ontwikkelings- en opvoedingsproblemen, zowel naar
aantal als naar ernst, ook een stijging van de gemiddelde kwaliteit in de bevolking
van ontwikkeling en opvoeding, iets waar alle kinderen en jeugdigen baat bij
hebben.
Maar niet alleen zij, en dat leidt naar een vierde en laatste overweging. Meer
kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding betekent voor volwassenen niet
alleen meer kennis en begrip van kinderen en jongeren. Het betekent voor hen
ook meer kennis en begrip van de eigen ontwikkeling en opvoeding en daarmee
meer kennis en begrip van en voor zichzelf, en ‘grip’ op zichzelf. Er is in de
afgelopen decennia een grote hoeveelheid wetenschappelijk psychologisch
onderzoek verricht waaruit blijkt dat meer zelfkennis vaak ook meer zelfsturing
betekent, meer zelfbeheersing, meer beheersing van eigen emoties en driften.
Een redelijke conclusie hieruit is dat meer kennis en begrip van ontwikkeling en
opvoeding voor volwassenen en ouders samengaat met minder spanningen,
minder negatieve stress, in de opvoeding van en omgang met kinderen.
Kortom ook voor ontwikkeling en opvoeding lijkt te gelden, mogelijk nog meer
dan voor veel andere levensgebieden dat ‘wat niet weet, wat niet deert’.
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1.1		 Inleiding
Vanuit verschillende wetenschappen is in de afgelopen decennia over de
ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jeugdigen een grote hoeveelheid
gegevens verzameld die als valide kan worden bestempeld. Valide in die zin dat ze
niet louter uitdrukking zijn van tradities, houdingen of oordelen, maar van
wetenschappelijk onderzoek dat volgens de daarvoor vastgestelde criteria is
uitgevoerd. Voor veel van die gegevens geldt dat ze niet alleen wetenschappelijke
relevantie hebben maar ook praktische. Ze zijn van betekenis voor het dagelijks
handelen door opvoeders in de breedste zin van het woord: ouders, grootouders,
leerkrachten, begeleiders in de sport, leiders en leidsters in kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, medewerkers in sociaal-culturele
instellingen, hulpverleners in de kinder- en jeugdzorg, overheidsdienaren zoals
medewerkers van politie en justitie, buren die op elkaars kinderen letten of er
mee te maken hebben, kortom, voor ieder die op een of andere manier invloed
heeft op de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. In feite geldt het voor alle
volwassenen, omdat ze immers in hun positie en door hun gedrag altijd een
voorbeeld zijn voor jeugdigen.
Voor een deel zijn die wetenschappelijk vastgestelde gegevens bovendien
cultuuronafhankelijk, dat wil zeggen dat ze relevant zijn voor opvoeders in
uiteenlopende culturen. De vraag die rijst is, of datgene dat wetenschappelijk
bekend is ook bekend is bij diegenen die een opvoedende c.q.
ontwikkelingsbeïnvloedende rol ten aanzien van kinderen en jeugdigen hebben.
Opmerkelijk genoeg is daarover tot op heden weinig bekend, zodat de vraag welke
leemtes er in kennis bestaan op dit moment niet naar tevredenheid is te
beantwoorden. Als gevolg daarvan is dus evenmin duidelijk hoe die
kennisleemtes zo goed mogelijk zijn op te vullen, door inspanningen van de zijde
van de overheid, van maatschappelijke organisaties of van de media.
De weinige onderzoeksgegevens die wel beschikbaar zijn, lijken erop te wijzen
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dat er onder het grote publiek aanzienlijke leemtes bestaan in kennis van
belangrijke feiten aangaande opvoeding en ontwikkeling van kinderen.
Zo publiceerden drie Amerikaanse non-gouvernementele organisaties in 2001 de
resultaten van een onderzoek onder de titel What Grown-Ups Understand About
Child Development: A National Benchmark Survey. Voor dit het onderzoek werden
3000 Amerikaanse volwassenen, onder wie ruim 1000 ouders van kinderen in de
leeftijd van 0 - 6 jaar, telefonisch geïnterviewd. Doel ervan was de hoeveelheid
accurate kennis te meten die Amerikanen hebben over kwesties van opvoeding
en ontwikkeling van kinderen, met bijzondere nadruk op de intellectuele,
emotionele en sociale ontwikkeling van jonge kinderen. Bijkomend doel was om
een goed beeld te krijgen van wat het publiek in het algemeen denkt van
beleidsmaatregelen die van invloed zijn op kinderen en gezinnen.5
Uit de resultaten blijkt dat Amerikaanse volwassenen van een aantal aspecten van
de ontwikkeling van kinderen goed op de hoogte zijn, maar dat er tevens
belangrijke gebieden zijn waaromtrent grote informatieleemtes bestaan. Leemtes
die duidelijke implicaties lijken te hebben voor hoe kinderen worden opgevoed en
hoe met kinderen wordt omgegaan in de hedendaagse samenleving.
Zulk gebrek aan geldende kennis deed zich bijvoorbeeld voor op de volgende
gebieden:
1) Het vermogen van kinderen om aan te voelen wat er rondom hen gebeurt
werd nogal eens door Amerikaanse ouders onderschat. Kinderen voelen al op
heel jonge leeftijd aan wanneer er sprake is van spanningen tussen de
volwassenen om hen heen en van ernstige stemmingsstoringen bij die
volwassenen. Ouders die dat niet onderkennen, weten dus ook niet hoe
ingrijpend kinderen beïnvloed kunnen worden door die spanningen of
storingen en hoe ze daar onder kunnen lijden.
2) Amerikaanse ouders schreven kinderen vaak motieven toe of hadden
verwachtingen van hen die niet realistisch zijn. Zo bleek onder velen van hen
het idee te bestaan dat een kind handelt uit wraakzucht op een leeftijd,
12 maanden, waarop kinderen dergelijke gevoelens nog helemaal niet hebben
ontwikkeld. Ook bleken velen van kinderen te verwachten dat ze de
gevolgen van hun gedrag heel goed kunnen inschatten of begrijpen op een
leeftijd waarop ze dat nog helemaal niet kunnen.

5

What Grown-Ups Understand About Child Development: A National Benchmark Survey (2001).
Danbury: DYG Inc. for Civitas Initiative, Zero to Three, BRIO Corporation.
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3) Op het gebied van gedragsdiscipline bleek dat Amerikaanse ouders vaak een
gebrek aan informatie hadden dat hen ertoe bracht om dingen niet te doen
zoals kinderen troosten of aandacht geven, omdat ze dachten dat ze daar hun
kinderen mee “bedierven”. Ook over de effecten van lichamelijk straffen
bestonden grote misverstanden, ouders onderschatten de negatieve gevolgen
daarvan voor kinderen.
De informatie uit het Amerikaanse onderzoek wijst bovendien op verschillen in
kennisniveau en opvoedingshouding tussen subgroepen in de bevolking.
Zo vertoonden Amerikaanse vaders doorgaans meer leemtes in opvoedingskennis
dan moeders. Toekomstige ouders, dat wil zeggen degenen die nog geen kinderen
hadden maar wel van plan waren die in de toekomst te krijgen, bleken van alle
subgroepen de grootste leemtes in kennis te vertonen. Ook kwamen verschillen
tussen generaties aan het licht. Grootouders oordeelden dikwijls anders over
opvoedingsmethoden dan hun kinderen; ze beoordeelden wat door jongere
generaties als normaal werd beschouwd vaker als verwennerij of ‘bederven’ van
een kind. Ook ander, recenter onderzoek in de Verenigde Staten lijkt er op te
wijzen dat grootouders, vooral degenen die gedurende langere tijd geen kinderen
hebben opgevoed, een update nodig hebben in hedendaagse ontwikkelings- en
ouderschapsinformatie. Bovendien is vastgesteld dat (pleeg)grootouders minder
goed in staat zijn dan ouders om de psycho-emotionele behoeften van een kind te
herkennen en er op te anticiperen. Amerikaanse (pleeg)grootouders blijken in de
opvoeding vaker gericht te zijn op gehoorzaamheid dan communicatie en zij
ervaren afwijkend gedrag van een kind vaker als een vorm van gebrek aan
respect.6
Bevindingen als de bovengenoemde kunnen van nut zijn bij het beantwoorden
van de vraag welke informatie over opvoeding en ontwikkeling relevant is om aan
volwassenen, met name (toekomstige) ouders, te verstrekken en ook bij het
bepalen van de groepen waarop voorlichting en scholing over opvoeding en
ontwikkeling zich zouden moeten richten.
De aanname bij dit alles is, dat betere kennis bij volwassenen over opvoeding en
ontwikkeling betere omgang met en gunstigere beïnvloeding van kinderen en
jongeren betekent. Zowel onder deskundigen als onder het grote publiek lijkt
6 Hayslip, B. & Kaminski, P.L. (2005). Grandparents Raising Their Grandchildren:
A Review of the Literature and Suggestions for Practice. The Gerontologist 45, 2 262-269.
Britnall-Peterson, M. & Targ, D.B. (2005). Current trends, issues and concerns of grandparents raising
grandchildren. Paper presented at the Annual Family Life Electronic Seminar on Grandparents Raising
Grandchildren. Retrieved from http://hec.osu.edu/grg.
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daarover, haast bij traditie, de nodige scepsis te bestaan. Scepsis naar aanleiding
van de desastreuze gevolgen van traditionele opvoedingstheorieën en ideologieën,
die, hoewel niet wetenschappelijk onderbouwd, lange tijd veel aanhang vonden,
maar ook scepsis over het nut van kennis in het algemeen. Veel volwassenen zijn
de mening toegedaan dat opvoeding eerst en vooral een kwestie van liefde en
intuïtie is. Beide zijn inderdaad onmisbaar. Maar beide kunnen ook falen.
Opvoeders kunnen liefdevol verkeerde dingen doen. Of zoals een vooraanstaande
wetenschapper het formuleert: ‘all we need is love’ geldt hier niet. Er is meer
nodig.7
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat dit ‘meer’ ook een gunstige werking
kan hebben. Het uitrusten van ouders met valide kennis en vaardigheden op het
gebied van ontwikkeling en opvoeding, beïnvloedt hun kinderen op de korte en
langere termijn zeer positief. Dat geldt zowel voor biologische ouders als voor
stiefouders.8 Hoe direct het verband kan zijn tussen kennis en praktijk blijkt
voorts uit onderzoek waarin ontwikkelingskennis van moeders en de omgang
met hun kind werd bestudeerd. In een representatieve steekproef van ruim
10.000 Amerikaanse moeders9 bleek dat moeders die weinig kennis hebben van
de ontwikkeling van kinderen (bijna 1/3) ook kwalitatief minder gunstig met hun
kinderen omgaan en (cognitieve) ontwikkeling minder goed stimuleren dan
moeders met relatief veel kennis. Ook het effectief disciplineren van gedrag van
kinderen blijkt een duidelijke samenhang te vertonen met ontwikkelingskennis.10
Met andere woorden, ook voor ontwikkeling en opvoeding lijkt op te gaan dat wat
niet weet, wel degelijk kan deren.
De conclusie uit het voorafgaande is dat het belangrijk is een helder beeld te
kunnen schetsen van wat ouders en andere bij de ontwikkeling en opvoeding van
kinderen betrokken volwassenen al dan niet weten en begrijpen van ontwikkeling
en opvoeding van kinderen. Voor de samenleving in haar geheel, omdat inzicht in
bestaande kennis- en begripsleemtes informatie oplevert voor waar voorlichting
en ondersteuning zich eerst en vooral op dienen te richten teneinde kinderen zo
gunstig mogelijk ontwikkelingsvoorwaarden te bieden.
Zie, Beck, A.T.(1989) Love is Never Enough. New York: Harper & Row.
Zie o.m. DeGarmo, D.S. & Forgatch, M.S. (2007). Efficacy of Parent Training for Stepfathers: From Playful
Spectator and Polite Stranger to Effective Stepfathering. Parenting: Science and Practice, 7(4), 331-355.
en DeGarmo, D.S. & Forgatch, M.S. (2005). Early Development of Delinquency Within Divorced Families:
Evaluating a Randomized Preventive Intervention Trial. Developmental Science, 8(3), 229-239.
9 zie Paradis, H, Montes, G. & Szilagyi, PG. (2008) A National Perspective on Parents’ Knowledge of Child
Development, its Relation to Parent-Child Interaction, and Associated Parenting Characteristics. (in press,
University of Rochester, Rochester, NY and Children’s Institute, Rochester, NY).
10 Huang, K.-Y. et al. (2007) Mother-Child Conflict Interaction in the Toddler Years: Behavior Patterns and
Correlates. Jourmal of Child and Family Studies (2007) 16:219-241.
7
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Voor ouders en andere opvoeders, omdat inzien wat je niet weet en daarvoor
behulpzame wetenschap beschikbaar vinden, helpt om kinderen op te voeden en
te helpen ontwikkelen. En, niet op de laatste plaats, voor kinderen en jeugdigen
zelf. Als ouders en andere opvoeders meer over ontwikkeling weten en er meer
van begrijpen, kunnen ze hun kinderen beter begrijpen. Daardoor neemt de kans
toe dat ook kinderen en jeugdigen zichzelf eerder en beter leren ‘begrijpen’ en
van daaruit meer en effectiever kunnen bijdragen aan hun eigen ontwikkeling en
opvoeding. Zowel in ons land, en dus in de gemeente Den Haag, als in de ons
omliggende landen ontbreekt informatie over de hoeveelheid kennis en de mate
van begrip die (toekomstige) ouders en andere volwassenen aangaande
ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jeugdigen hebben, op dit moment
vrijwel geheel. Onderzoeken zoals de bovenbeschreven Amerikaanse studies zijn
tot op heden niet in Europa uitgevoerd.
Het is daarom, en gezien het belang van de kwestie waar het om gaat, dat de
gemeente Den Haag, in het kader van haar Actieprogramma Jeugd, en het
lectoraat Jeugd en Opvoeding van De Haagse Hogeschool het initiatief genomen
hebben tot het eerste onderzoek in ons land naar wat volwassenen, in het
bijzonder (toekomstige) ouders en grootouders, weten en begrijpen van
ontwikkeling en opvoeding van kinderen.
Anders dan het eerder genoemde Amerikaanse onderzoek What Grown-Ups
Understand about Child Development, beperkt het Haagse onderzoek zich niet tot
kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar, maar omvat het de leeftijdgroep 0 tot circa
17 jaar (tot en met de puberteit). Het is daarmee deels een replicatie van het
Amerikaanse onderzoek, deels een bijstelling en uitbreiding daarvan, mede op
grond van nieuwe feitelijke, wetenschappelijke onderbouwde informatie.
Hoewel de gegevens verzameld zijn bij een steekproef van ruim 1000 inwoners
van Den Haag is er reden voor de veronderstelling dat de uitkomsten ervan een
bredere betekenis hebben (zie hoofdstuk 2).

1.2		 Achtergrond en doelen van het onderzoek
In ons land is tot op heden nooit eerder een onderzoek uitgevoerd naar wat
volwassenen weten en begrijpen van ontwikkeling en opvoeding van kinderen en
jeugdigen. Om die reden was het zowel voor de gemeente Den Haag als voor het
Kenniscentrum Jeugd en Opvoeding van De Haagse Hogeschool onzeker of zo’n
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onderzoek uitvoerbaar was - zijn mensen bereid zich te laten interviewen over
hun kennis en opvattingen ten aanzien van ontwikkeling en opvoeding en
daarvoor vrijwillig een deel van hun tijd beschikbaar te stellen?
Onzeker was eveneens of respondenten zo’n onderzoek, respectievelijk een
bijdrage daaraan, relevant vinden. Contact met de verantwoordelijken voor het
bovenbeschreven Amerikaanse onderzoek wees er weliswaar op dat er daar bij
respondenten grote bereidheid bestond zich gedurende circa 20 tot 25 minuten
telefonisch te laten interviewen. Maar niet uit te sluiten was, dat Amerikanen in
het algemeen een grotere bereidheid tot en openheid in deelname aan
surveyonderzoek vertonen. Daarom zijn allereerst een aantal vooronderzoeken
uitgevoerd, waarin zoveel mogelijk gebruik werd gemaakt van de opzet en het
interviewschema van het Amerikaanse onderzoek. Uit deze vooronderzoeken,
bij een groep ouders van kinderen 0 - 6 jaar, een groep grootouders, een aselecte
steekproef volwassenen en een groep leerkrachten in het Voortgezet Onderwijs11
werd duidelijk dat vrijwel alle respondenten een dergelijk onderzoek toejuichten,
graag bereid waren er aan deel te nemen en een grote interesse aan de dag legden
voor de correcte antwoorden op de gestelde vragen. Bovendien maakten meerdere
respondenten anderen uit hun omgeving opmerkzaam op het onderzoek of
meldden hen daar voor aan. Algemeen bleek het gebruikte interviewschema hoog
te scoren op begrijpelijkheid, uitvoerbaarheid en zinvolheid. Voorts wezen de
resultaten van de vooronderzoeken in dezelfde richting als de uitkomsten van het
Amerikaanse onderzoek: van een aantal aspecten van de ontwikkeling van
kinderen blijkt men goed op de hoogte te zijn, maar er zijn tevens belangrijke
gebieden waarop aanzienlijke informatieleemtes bestaan.
Om die redenen werd begin 2008 besloten het Haagse bevolkingsonderzoek
daadwerkelijk uit te voeren binnen het kader van een project dat als werktitel
Naar een Canon van Opvoeding (kortweg ‘Het Canonproject’) mee heeft gekregen.

11 	Ruiter, M. de (2008) What Do Grandparents Know About Early Child Development: A Replication of the
American National Benchmark Survey - What Grown-Ups Understand About Child Development. Individual
Research Project. Roosevelt Academy, Middelburg, p.84. Sichterman, J. (2008) Secondary School Teachers’
Knowledge About the Development of Children and Adolescents: a Preliminary Investigation. Individual
Research Project. Roosevelt Academy, Middelburg, p.73. Hoekstra, Ch. (2008) What Parents Know
About the Social and Emotional Development of Children Aged New-Born to 6: A Partial Replication of ‘the
American National Benchmark Survey’. Individual Research Project. Roosevelt Academy, Middelburg, p.74.
Does, van der, et al. (2008) What Grown-ups understand about Children’s Development. Research paper
Roosevelt Academy, Middelburg, Unpublished report Roosevelt Academy, Middelburg, p.78.
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Het Canonproject heeft een vijftal doelstellingen, te weten:
(1) Het vaststellen van kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding van
		kinderen en jongeren onder volwassenen in de gemeente Den Haag, met
name met betrekking tot (aspecten en factoren van) emotionele, sociale en
cognitieve ontwikkeling;
(2) Het vaststellen van eventuele verschillen tussen subgroepen in de bevolking,
		met name:
		• ouders (met onderscheid tussen vaders en moeders en tussen twee-ouder en
één-ouder gezinnen)
		• toekomstige ouders (degenen die nog geen kinderen hebben maar wel van
			 plan zijn die in de toekomst te krijgen)
		• grootouders
		• volwassenen die geen ouder zijn en ook niet van plan zijn dat te worden
		• mannen/vrouwen.
(3) Het vaststellen van de mate van kennis en begrip van ontwikkeling en
opvoeding onder groepen professionele en semi-professionele opvoeders,
zoals leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs, leiders en leidsters in
de buitenschoolse/naschoolse opvang, en hulpverleners in de kinder- en
jeugdzorg.
(4) Het verhogen van het bewustzijn bij volwassenen in het algemeen en
		(aanstaande) ouders en andere opvoeders in het bijzonder, van het belang zich
goed of nog beter te laten informeren over de ontwikkeling en opvoeding van
kinderen. In concreto gebeurt dit door middel van het construeren, mede
maar niet uitsluitend op basis van de verzamelde gegevens, van een Canon
van opvoeding, die op verschillende manieren (onder andere via internet)
beschikbaar wordt gemaakt. Behalve zichzelf daarmee informeren kunnen
volwassenen zich daar ook bij herhaling op ‘testen’ voor wat betreft correcte en
incorrecte kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding.
(5) Het ontwikkelen van methoden om een Canon van Opvoeding in
uiteenlopende bevolkingsgroepen bekendheid te geven en geaccepteerd en
gebruikt te doen raken.
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Dit rapport, het eerste van een drietal, betreft de eerste twee genoemde
doelstellingen en beschrijft de opzet, uitvoering en resultaten van het onderzoek
naar wat Hagenaars weten en begrijpen van ontwikkeling en opvoeding van
kinderen en jongeren en verschillen tussen subgroepen in de bevolking
dienaangaande (doelstelling 1 en 2).
In een tweede nog te verschijnen rapport worden de resultaten beschreven van
een soortgelijk onderzoek onder groepen professionele en semi-professionele
opvoeders (doelstelling 3).
Het derde en laatste rapport zal de Canon van Opvoeding presenteren evenals
methoden om deze effectief te verspreiden en opvoeders te motiveren er gebruik
van te maken (doelstelling 4 en 5).
Wat is een canon? En waarom een canon van ontwikkeling en opvoeding van
kinderen en jeugdigen?
De term canon wordt in verschillende betekenissen gebruikt, maar de meest
oorspronkelijke lijkt die te zijn van ‘lat’ of ‘regel’.12 In die zin van ‘het leggen
van een lat’ wordt de term ook hier gebruikt. Welke kennis en welk begrip van
ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jeugdigen vinden we als samenleving
basaal, wenselijk of noodzakelijk, voor alle volwassenen, en in het bijzonder voor
alle ouders en andere opvoeders, onder wie ook (semi-)professionele opvoeders?
Het is opmerkelijk dat temidden van alle aandacht voor en discussie over jeugd,
het kennis- en begripsniveau bij volwassenen nog geen onderwerp van aandacht
lijkt in de publieke discussie en het politiek debat.13 Opmerkelijk omdat ook op
het gebied van ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jeugdigen geldt:
kennis is invloed. Opvoeders met meer kennis en begrip van ontwikkeling en
opvoeding blijken, vaker dan andere opvoeders, met kinderen om te gaan op
manieren die de ontwikkeling van die kinderen bevorderen en ontwikkelingsproblemen verminderen of voorkomen.
Een canon van opvoeding, bestaande uit een verzameling onderwerpen, die als
kernthema’s van ontwikkeling en opvoeding kunnen worden beschouwd,

12 Veen, P.A.F. van (1993) Etymologisch woordenboek; de herkomst van onze woorden. Utrecht: Van Dale
lexicografie, p.137
13	Zie voor een uitzondering en poging deze materie voor het voetlicht te brengen: Willems, J. (2007)
Kinderrechten en de weg naar voorbereid ouderschap: de opvoedbelofte op de (wereld)kaart? In: Crombrugge,
H. van et al. (red.) Gedeelde pedagogische verantwoordelijkheid. Brussel: HIG
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beschreven in teksten die wetenschappelijk verantwoord, algemeen begrijpelijk
en praktisch behulpzaam zijn, kan daarmee een belangrijke positieve factor zijn
in de ontwikkeling van toekomstige generaties.
Oogmerk van een canon is niet mensen voor te schrijven wat ze moeten weten of
hoe ze moeten handelen, maar een vademecum te vormen voor het vergroten van
kennis, het bevorderen van begrip en het ondersteunen van effectief handelen.
Daarmee zijn ook de factoren van succes van een canon aangegeven:
wetenschappelijke robuustheid, algemene toegankelijkheid, brede bekendheid en
aansluiting bij de behoeften aan en leemtes in kennis en begrip.
Het voorafgaande roept twee vragen op. Als eerste de vraag waarom van de in
het Haagse onderzoek opgenomen thema’s van opvoeding en ontwikkeling
verondersteld mag worden dat ze mede de basis kunnen vormen van een Canon
van Opvoeding en aansluiten bij de behoefte aan of leemtes in kennis en begrip
van ontwikkeling en opvoeding in de bevolking. Als tweede de vraag waarom van
een breed bekende en gebruikte Canon verwacht mag worden dat daardoor op
bevolkingsniveau zowel de kwaliteit van ontwikkeling en opvoeding (verder)
verbetert alsook ontwikkelings- en opvoedingsproblemen worden verminderd of
voorkomen.
Wat het antwoord op de eerste vraag betreft zijn de volgende twee constateringen
van belang. Vrijwel alle in dit onderzoek onderzochte aspecten van kennis en
begrip van ontwikkeling en opvoeding zijn gebaseerd op overzichten
respectievelijk overzichtsstudies van wetenschappelijke onderzoeksbevindingen.
Daarnaast is een groot deel ervan aangemerkt door onderzoekers of
onderzoeksgroepen als onderwerpen waarvoor geldt dat het al dan niet door
opvoeders beschikken over correcte kennis of adequaat begrip ervan, gevolgen
heeft of kan hebben voor hoe zij kinderen opvoeden, respektievelijk met hen
omgaan14. Het Amerikaanse Benchmark onderzoek, dat model voor het
onderhavige onderzoek heeft gestaan, heeft dit eveneens bij de keuze van te
bevragen onderwerpen als selectie-criterium gehanteerd. Onder andere door,
evenals bij het Haagse onderzoek is gebeurd, gebruik te maken van adviezen van
deskundigen. De selectie van een aanzienlijk aantal onderwerpen is voorts mede

14	Zie o.m. What Grown-Ups Understand About Child Development: A National Benchmark Survey (2001).
Danbury: DYG Inc. for Civitas Initiatives, Zero to Three, BRIO Corporation. P. en Ploeg, van der, J,
e.a. (1998) Had me dat eerder verteld. Opvoedkundige antwoorden op veel voorkomende problemen.
Utrecht: Uitgeverij SWP
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getoetst aan de uitkomsten van het vooronderzoek onder hulpverleners in de
kinder- en jeugdzorg, dat ten behoeve van het Haagse onderzoek is uitgevoerd.
Daarin werd ondermeer aan hulpverleners gevraagd in welke opzichten naar hun
ervaring ouders vaak belangrijke informatie missen of in ieder geval onvoldoende
bezitten. Daarnaast is gebleken, zoals boven reeds vermeld, dat bij vrijwel alle
deelnemers aan het onderhavige onderzoek grote interesse bestaat naar valide
informatie aangaande de bevraagde onderwerpen. Hoewel die interesse op zich
daarvoor geen bewijs vormt, lijkt het toch niet onaannemelijk dat dit een teken
van, impliciet of expliciet ervaren, relevantie van de onderzochte onderwerpen op
te vatten.
Voor het antwoord op de tweede vraag, waarom van een breed bekende en
gebruikte Canon verwacht mag worden dat daardoor op bevolkingsniveau zowel
de kwaliteit van ontwikkeling en opvoeding (verder) verbetert alsook
ontwikkelings- en opvoedingsproblemen worden verminderd of voorkomen, is al
eerder (zie samenvatting) gewezen op het belang van de ‘wet van Rose’15. Deze
‘wet’ voorspelt dat het vergroten van kennis en begrip van ontwikkeling en
opvoeding bij de bevolking als geheel op termijn een vermindering van het aantal
opvoeders en gezinnen oplevert waarbij sprake is van problematische
opvoedingssituaties en daaraan gerelateerde ontwikkelingsproblemen16. Een
cruciale vraag wordt daarmee op welke manieren de kennis en het begrip van
ontwikkeling en opvoeding in de bevolking zo geaccepteerd en effectief mogelijk
vergroot kan worden. Het onderhavige onderzoek levert, evenals het Amerikaanse
Benchmark onderzoek daarop geen duidelijke antwoorden, hoewel het wel
richtingen kan wijzen. Met name op grond van de gegevens ten aanzien van de
kanalen waarvan geïnterviewden aangeven daaruit bij voorkeur informatie of
ondersteuning te ontvangen. Verder onderzoek zal echter moeten uitwijzen op
welke wijze die kanalen, zoals bijvoorbeeld het internet, zo effectief mogelijk
kunnen worden ingezet en of daarmee inderdaad een aantoonbare toename in
kennis en begrip van opvoeding en ontwikkeling wordt bereikt. Maar mocht dat
het geval blijken te zijn, dan snijdt het mes werkelijk aan twee kanten. Naast een
waarschijnlijke daling van ontwikkelings- en opvoedingsproblemen, iets waar
specifieke groepen kinderen en jeugdigen baat bij hebben, ook een stijging van de
algemene kwaliteit van ontwikkeling en opvoeding en van de omgang tussen

15	Zie Rose, G. (1992) The Strategy of Preventive Medicine Oxford: Oxford University Press
16	Zie Rose, G. (1992) The Strategy of Preventive Medicine Oxford: Oxford University Press en: Doyle, Y.G.,
Furey, A., Flowers, J. (2006) Sick individuals and sick populations: 20 years later. Journal of Epidemiology
and Community Health 2006;60:396-398
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kinderen en volwassenen. Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding
bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor
kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de
kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten17.

17	Zie Wegner, D. M., & Pennebaker, J. W. (Eds.) (1993). Handbook of mental control. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall.
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2. Onderzoeksmethode

2.1		Onderzoeksmethode
Aan het onderzoek hebben in totaal 1009 inwoners van de gemeente Den Haag
deelgenomen. Zij werden, conform de werkwijze van het Amerikaanse
Benchmark onderzoek, telefonisch geïnterviewd. Voor de verzameling van de
steekproef werd gebruik gemaakt van gegevens verstrekt door de gemeentelijke
basisadministratie (GBA).18 De gegevensverzameling werd uitgevoerd door een
daartoe geëquipeerde, ervaren en hoogwaardige organisatie voor bevolkings- en
marktonderzoek.19
Aan GBA werd verzocht een zogenaamde gestratificeerde steekproef te trekken,
waarin de volgende groepen vertegenwoordigd zijn:
Tabel 1: Steekproef beoogd en gerealiseerd
steekproefcategorie
1. twee oudergezin, kind 13 t/m 17
2. twee oudergezin, kind 7 t/m 12
3. twee oudergezin, kind 0 t/m 6
4. eenoudergezin, kind 13 t/m 17
5. eenoudergezin, kind 7 t/m 12
6. eenoudergezin, kind 0 t/m 6
7. personen 18 t/m 39 jaar zonder
kinderen met kinderwens
8. personen 18 t/m 39 jaar zonder
kinderen én zonder kinderwens
9. grootouders van 40 t/m 75 jaar20
Totaal

streefaantal
175
175
175
65
65
65

gerealiseerd
178
175
178
68
65
68

100

102

75
105

75
101

1000

1009
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Van de in totaal 6945 bruikbare adressen, bleek circa de helft (3564) telefonisch
bereikbaar (na 1 tot 5 pogingen). Daarvan is door 1131 of 37% medewerking
geweigerd of niet de basis informatie gegeven die vereist was. Met 2268 is een
gesprek gevoerd, waarbij van 1278 personen bleek dat ze niet tot een van de
beoogde categorieën (meer) behoorden. Dit was voornamelijk het gevolg van
verschillen tussen de GBA opgave en de daadwerkelijke momentane situatie op
het adres. Een en ander betekent dat de participatiegraad (verhouding aantal
personen dat bereid is mee te werken gedeeld door de som van aantal personen
dat bereid is medewerking en aantal personen dat medewerking weigert), 63% is.
Voor onderzoek onder burgers is dat een hoog percentage. Als de gespreksduur
in aanmerking wordt genomen evenals het feit dat veelal eerst telefonisch een
afspraak moest worden gemaakt alvorens een interview kon worden afgenomen
met een duur van circa 25 minuten is het percentage zelfs erg hoog te noemen.
De respondenten werden telefonisch geïnterviewd door speciaal daartoe
geselecteerde en geïnstrueerde interviewers.
De interviews werden in het Nederlands afgenomen, zodat respondenten in ieder
geval over een basiskennis van de Nederlandse taal dienden te beschikken.
De steekproef bevat als gevolg daarvan een lager percentage personen van nietNederlandse afkomst (22,8%) dan de totale Haagse bevolking (46,2%)21.
Er is naar gestreefd om een zo representatief mogelijk verdeling mannen/
vrouwen (vaders/moeders) in de steekproef te krijgen, hetgeen ook gerealiseerd
is, waarbij vanzelfsprekend de oververtegenwoordiging van vrouwen als ouder in
éénouder gezinnen onvermijdelijk met zich meebrengt dat het totale percentage
vrouwelijke respondenten (57,3%) significant groter is dan het percentage
mannelijke (42,7%).

18 		 Met dank aan de heer H. Van Ooi van de dienst Burgerzaken van de Gemeente Den Haag en zijn
		 medewerkers.
19 		 ‘Stratus marktonderzoek is onderdeel van Panteia, een groep van ondernemingen die full-service
		 bieden op het gebied van markt-, opinie- en beleidsonderzoek en gevestigd is in Zoetermeer.
		 Stratus is gespecialiseerd in het (telefonisch) ondervragen van functionarissen (directeuren, HRM
		 managers, docenten, detaillisten, e.d) en bijzondere groepen uit de samenleving zoals bijvoorbeeld
		 uitkeringsgerechtigden, toeslagontvangers en in dit geval (toekomstige) ouders, bewust kinderloze
		 ouders en dergelijke. Daartoe beschikt het over een modern callcenter met 60 seats en een ervaren
		 interviewcorps van ca. 120 personen. Stratus is ISO 9001 en ISO 20252 gecertificeerd en lid van de
		 MarktOnderzoekAssociatie en de Research Keurmerk Groep.
20 		 Aanvankelijk was de bovengrens 64 jaar. Tijdens het onderzoek is deze opgehoogd tot 75 jaar.
21 		 Percentage geleverd door CBS, te vinden op website Den Haag in Cijfers http://denhaag.buurtmonitor.nl/
Voor een uitgebreider overzicht van de steekproef verwijzen wij naar het Tabellenboek, te verkrijgen bij
het lectoraat Jeugd en Opvoeding van De Haagse Hogeschool. Opvoedingscanon@hhs.nl
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Representativiteit
De steekproef is representatief voor alle Nederlands sprekende ouders in de
leeftijd 18 tot 65 jaar met kinderen tussen de 0-17 jaar in de gemeente Den Haag.
De steekproeffout hier is ± 3,5%, hetgeen wil zeggen dat als alle Haagse ouders
geïnterviewd waren, de uitkomsten hetzelfde zouden zijn geweest met ± 3,5
procent mogelijke afwijking. Voor de groep volwassenen in de leeftijd 18 tot 39
jaar die (nog) geen ouder zijn en de groep grootouders is de steekproeffout
± 9,5 procent.
Steekproefkenmerken
Tabel 2 toont de verdeling naar geslacht en leeftijd binnen elk van de subgroepen.
Tabel 2: verdeling naar geslacht en leeftijd binnen elk van de subgroepen
steekproefcategorie
gemiddelde leeftijd (jaren) percentage vrouw
1. twee oudergezin, kind 13 t/m 17
47,47
46,6%
2. twee oudergezin, kind 7 t/m 12
42,45
55,4%
3. twee oudergezin, kind 0 t/m 6
37,06
47,2%
4. eenoudergezin, kind 13 t/m 17
46,62
69,1%
5. eenoudergezin, kind 7 t/m 12
40,69
86,2%
6. eenoudergezin, kind 0 t/m 6
35,29
79,4%
7. personen 18 t/m 39 jaar zonder
kinderen met kinderwens
30,33
54,9%
8. personen 18 t/m 39 jaar zonder
kinderen én zonder kinderwens
33,91
50,7%
59,00
62,4%
9. grootouders van 40 t/m 75 jaar22
Totaal

45,59

55,8%

Omdat, zoals beoogd, veruit grootste groep in dit onderzoek gevormd wordt door
ouders (723 ouders, 72,5% van de totale steekproef) wordt in tabel 3 een aantal
demografische kenmerken van de onderzochte ouders getoond.

22 Aanvankelijk was de bovengrens 64 jaar. Tijdens het onderzoek is deze opgehoogd tot 75 jaar.
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Tabel 3: Enkele kenmerken van de groep ouders (excl. grootouders)
Geslacht (percentage vrouw)
57,5
Gemiddelde leeftijd (jaren)

41,92

Burgerlijke staat
gehuwd
samenwonend
alleenwonend
gescheiden
Weduwe/weduwenaar

Percentage
62,0
10,5
19,9
6,5
1,0

Hoogste afgeronde opleiding
Lager onderwijs
Mavo/lbo/vmbo
Havo/vwo/Atheneum/Gymnasium
Mbo
Hbo/Bachelor
Wo/Master

Percentage
2,5
9,8
9,7
21,6
30,2
25,1

Aantal kinderen
1		
2		
3		
4 of meer

Percentage
31,1
45,9
17,6
5,3

2.2		Interviewschema
Het in het onderzoek gebruikte interview bestaat uit 87 vragen. Het gedeelte
daarvan dat kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding betreft, bestaat uit
43 vragen met subvragen die in totaal 58 onderwerpen bevatten waarop de
geïnterviewde om een antwoord werd gevraagd. De overige vragen betreffen
demografische kenmerken, gedragingen tijdens zwangerschap, opvoedings
waarden en -beleving, ervaringen met of behoefte aan opvoedingsondersteuning
of informatie, kennis van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind
en oordelen over het onderhavige onderzoek. Van de 43 kennis- en begrip vragen
zijn er 17 geheel of gedeeltelijk ontleend aan het Amerikaanse onderzoek.23
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De overige vragen zijn geformuleerd op basis van de adviezen of suggesties van
een aantal deskundigen (zie voor de lijst van betreffende deskundigen de bijlage),
na literatuuronderzoek en/of op basis van suggesties van professionals werkzaam
in de kinder- en jeugdzorg en medewerkers van het Lectoraat en Kenniscentrum
Jeugd en Opvoeding van de Haagse Hogeschool.24 Voor alle betreffende vragen
geldt dat ze onderdeel waren van een grotere pool van items waaruit op basis van
een drietal criteria een selectie is gemaakt.
Die criteria zijn:
1) 		 is het betreffende thema/item behalve kennisrelevant ook handelingsrelevant?
Dat wil zeggen dat kennis of begrip van het betreffende thema verwacht mag
worden van invloed te zijn op het handelen van volwassenen in de omgang
met of opvoeding van kinderen.
2) 		 betreft het een universeel, dat wil zeggen op alle kinderen en jeugdigen
betrekking hebbend thema?
3)		 is er robuuste wetenschappelijke evidentie of consensus onder ontwikkelings
wetenschappers voor de correctheid van een bepaald antwoord op de vraag?
Daarbij is robuust doorgaans gedefinieerd als: op basis van replicatie onderzoek
of meta-analyse van studies dan wel consensus-uitspraken van verzamelingen
wetenschappers. De mate waarin items uit de pool aan deze criteria
beantwoorden is door het verzamelen van oordelen van paren van beoordelaars25
vastgesteld. Daarbij geldt uiteraard dat selectie en beoordeling van vragen en van
correcte dan wel incorrecte antwoorden daarop heeft plaatsgevonden binnen de
momentane context waarin wetenschappelijk ontwikkelingsonderzoek zich
afspeelt. In dit opzicht is voor het Haagse onderzoek exact hetzelfde uitgangspunt
gekozen als dat van de auteurs van het Amerikaanse onderzoek What Grown-ups
Understand about Child Development: ‘De ontwikkeling en opvoeding van kinderen
en jeugdigen is algemeen gesproken geen exacte wetenschap. De specifieke
context (gezin, buurt, cultuur) waarin deze zich afspeelt is een factor van
betekenis. Hoewel gebruik is gemaakt van de deskundigheid van vooraanstaande

23 Het gaat om het onderzoek What Grown-Ups Understand about Child Development by Civitas, Zero To
Three and BRIO, gepubliceerd in 2001 .De vragen 21, 22, 25, 27, 28, 29, 39, 41, 43, 46, 47, 50, 51, 60, 61,
62, 63, zijn vertaald en met toestemming gebruikt. In bijlage 3 is voor het merendeel van deze vragen een
vergelijking opgenomen van de resultaten in het Amerikaanse versus dit onderzoek. (Statement drawn up
in agreement with Mrs. M. Sullivan, program manager Civitas, 25 augustus, 2008)
24 Zie Goethals, R. (2008) What Childcare Workers Think Parents Should Know about Childhood
Development. Individual Research Project. Roosevelt Academy, Middelburg, pp.42
25 Beoordelaars waren medewerkers van het Kenniscentrum Jeugd en Opvoeding van de Haagse
Hogeschool
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wetenschappers en tal van wetenschappelijke publicaties voor het bepalen van
het correcte antwoord, geldt voor een aantal van de vragen dat dit antwoord moet
worden gezien als de gezamenlijke opvatting van vooraanstaande ontwikkelingswetenschappers, maar niet noodzakelijkerwijze van alle wetenschappers op het
gebied van ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jeugdigen’.26
De vragen in het interview zijn thematisch geclusterd in een tiental domeinen.
1. Ontwikkelingsfasen van kleine kinderen (0 - 4 jaar)
2. Opgroeien en Gezondheid
3. Regels, grenzen, straffen
4. Invloed van opvoeders op ontwikkeling in het algemeen
5. Invloed van opvoeders op cognitieve ontwikkeling en schoolloopbaan
6. Ouders en vrienden van pubers
7. Kinderopvang
8. Zwangerschap en leefstijl
9. Kennis van de rechten van het kind
10. 	Opvoedingswaarden, opvoedingsbeleving en de behoefte aan informatie en
ondersteuning
En tenslotte is er een vraag gesteld naar het oordeel van de respondenten over het
nut van onderzoek als het onderhavige.
De 58 kennis/begripsonderwerpen beslaan tezamen de domeinen 1 tot en met 7,
daarmee de feitelijke ‘canon’-vragenlijst vormend, het gedeelte van het interview
dat bedoeld is om kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding vast te stellen.
Voor alle duidelijkheid, de term ‘canon’-vragenlijst wordt hier gebruikt in de zin
van een lijst van onderwerpen die mogelijk, maar niet zeker, opgenomen worden
in een eerste versie van de beoogde canon van ontwikkeling en opvoeding.
Het merendeel van de geselecteerde vragen is in één of meer vooronderzoeken
(zie boven) op hun begrijpelijkheid getest. In een aantal gevallen heeft dit tot
herformulering of tot verwijdering van vragen geleid.
De daaruit volgende versie van het interviewschema is vervolgens door
medewerkers van het onderzoeksbureau beoordeeld en getest in een aantal
proefinterviews, zowel op begrijpelijkheid als op tijdsduur. Dit heeft opnieuw
geleid tot een aantal bijstellingen, herformuleringen, weglatingen (vanwege de
26 What Grown-Ups Understand About Child Development: A National Benchmark Survey (2001), p. 20.
Danbury: DYG Inc. for Civitas Initiatives, Zero to Three, BRIO Corporation.
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beschikbare interviewtijd) en aanpassingen van de vraagvolgorde. Ook is het
interviewschema in haar geheel aan de gemeente Den Haag ter beoordeling
voorgelegd. Ook dit heeft geleid tot enige wijzigingen in de vragenlijst. Het
definitieve interviewschema is als bijlage bij dit rapport opgenomen (zie bijlage 1).
Een overzicht van de thematische domeinen met de 58 vraagonderwerpen die
daaronder vallen is te vinden in tabel 4. De gemiddelde afnametijd van het gehele
interview was 26 minuten, waarbij de aantekening gemaakt moet worden dat in
enkele gevallen, vanwege taalproblemen, er sprake is geweest van een
interviewduur van circa 40 tot 45 minuten.
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3. Resultaten

De presentatie van de resultaten van het onderzoek in dit hoofdstuk is als volgt
geordend. Allereerst worden de uitkomsten met betrekking tot de 58 kennis- en
begripsvragen over ontwikkeling en opvoeding (de domeinen 1 t/m 7, zie tabel 4),
zowel totaal als afzonderlijk, beschreven.
Vervolgens worden de uitkomsten met betrekking tot de domeinen 8 t/m 11
gepresenteerd. In een bijlage (zie bijlage 3) worden, voor die vragen waarvoor dat
mogelijk is, de uitkomsten van het onderhavige onderzoek vergeleken met die
van het eerder genoemde Amerikaanse onderzoek. Vanzelfsprekend is er overlap
tussen verschillende van de genoemde terreinen, maar de gehanteerde
onderverdeling maakt het mogelijk de bevindingen op de diverse gebieden zo
nauwkeurig mogelijk te presenteren.
De tabellen in dit hoofdstuk tonen steeds de resultaten voor de totale steekproef.
Waar relevant worden ook resultaten voor subgroepen beschreven.
Waar het gaat om kennis/begripsvragen wordt steeds het meest correcte
antwoord en het percentage ondervraagden dat dit antwoord gaf, vermeld.
Tabel 4 bevat behalve de 7 domeinen die de vragen bestrijken ook het aantal
vragen per domein en het onderwerp van de vragen.
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Tabel 4: ‘Canon’-vragenlijst kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding
Domein
1.	Ontwikkelingsfasen
kleine kinderen
(0 – 4 jaar)

Aantal Onderwerp en vraagnummer van vragen
vragen
16
Wat kunnen kinderen op welke leeftijd?
- Glimlachen, (21a)
- Eerste woordjes (21b)
- Communicatie door wijzen (21c)
- Doen alsof (21d)
- Zich schamen (21e)
- Stilzitten (29)
Hoe gedragen ze zich?
- Huilen van een baby (24)
- Belang van spelen (59)
- Motieven van een peuter (22a-c)
- Instrumentele agressie piek (26)
- Ongehoorzaamheid twee jaar (30)
Hoe reageren ze op hun omgeving:
-	Opnemen van de omgeving en erop
reageren (25)
- Stemming ouder aanvoelen (27)
- Gevoel van eigenwaarde ontwikkelen (28)

2.	Opgroeien en
Gezondheid

8

-

3.	Regels, grenzen,
straffen

16

-

Borstvoeding (31)
Overgewicht en Ontbijten pubers (33)
Bewegingsnorm (32)
Slaapbehoefte pubers (34)
Cannabis en harddrugs (35)
Alcohol en hersenen (36)
Tv en seksuele relaties (37)
Leeftijd volgroeid-zijn hersenen (58)

Verwennen of niet bij:
baby (43a), peuter (43b en c), kleuter (43d)
-	Gevolgen niet-reageren op huilende baby
(47 a-d)
- Driftbuien peuters(42)
- Ruzies broers en zusjes (49)
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3.	Regels, grenzen,
straffen

16

-

-

Toegeeflijkheid bij pubers (44)
Gepastheid fysiek straffen voor leeftijd:
0-1 jaar (40-1),
1-5 jaar (40-2),
6-12 jaar (40-3),
ouder dan 12 jaar (40-4)
Fysieke straf en agressie kind (41)

4.	Invloed van
opvoeders op
ontwikkeling in het
algemeen

5

- Invloed huiselijk geweld (50)
- Invloed vader op zelfvertrouwen (46)
-	Invloed homoseksueel ouderpaar op
seksuele identiteitsontwikkeling (48)
-	Invloed werken ouders op band met kind
(51)

5. Invloed van
opvoeders op
cognitieve
ontwikkeling en
schoolloopbaan

9

- Nut van voorlezen (23)
- Taalontwikkeling en tv (vraag 60)
- Leervermogen aangeboren? (vraag 62)
-	Intelligentieverschillen en
omgevingsinvloeden (63)
-	Eerste levenservaringen en schoolloopbaan
(61)
- Helpen met huiswerk (52)
- Echtscheidingsinvloed op schoolsucces (53)
-	Ouderbetrokkenheid en schoolsucces
(vraag 54)
-	Sociaal-emotionele vaardigheden en
schoolsucces (55)

6.	Ouders en vrienden
van pubers

2

-

Invloed ouders op vriendenkeuze (56)
Invloed vrienden op crimineel gedrag (57)

7.	Opvattingen over/
kennis van
kinderopvang

2

-

Kwaliteit (38)
Leidster-kindratio (39)
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3.1.		Wat volwassenen in Den Haag weten van
ontwikkeling en opvoeding.
In deze paragraaf wordt de ‘totaalscore’ van de steekproef uit de Haagse
bevolking gepresenteerd, dat wil zeggen de score op alle 58 vragen over kennis en
begrip van ontwikkeling en opvoeding tezamen.
Zoals tabel 5 laat zien is gemiddeld 56% van de vragen (32 van de 58 vragen) door
de geïnterviewden correct beantwoord.
Tabel 5:
percentage kennis/begripvragen correct beantwoord27
Totale steekproef			
56%
Vrouwen - mannen
59%
55%
Moeders - vaders
60%
56%
Ouders - geen ouders
58%
56%
Grootmoeders - grootvaders
55%
54%
Afkomst niet-Nederlands Nederlands
56%
55%

Vrouwen en moeders beantwoorden significant meer vragen correct dan mannen
en vaders. Hetzelfde geldt, zij het in mindere mate, ook voor ouders versus
degenen die geen ouder zijn.
Het verschil tussen Hagenaars van niet-Nederlandse afkomst en van Nederlandse
afkomst in kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding blijkt gering. Dit is
mogelijk (maar niet zeker) een effect van het feit dat de geïnterviewden van
niet-Nederlandse afkomst, die allen de Nederlandse taal zodanig beheersten dat
het interview goed in het Nederlands afgenomen kon worden, relatief vaak
behoorden tot de categorieën hoger opgeleide respondenten en jonge
respondenten, categorieën die relatief hoger scoren in het onderzoek.

27	Percentages zijn afgerond, zodat gemiddelden van subgroepen niet altijd het totaal steekproefgemiddelde
opleveren
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In figuur 1 is te zien dat er een duidelijk verband is tussen aan de ene kant
opleiding van de respondenten en aan de andere kant de mate waarin ze de
vragen correct beantwoorden. Hoe hoger de opleiding, hoe beter ook kennis en
begrip van ontwikkeling en opvoeding. Er is ook een verband, hoewel minder
sterk, tussen leeftijd en ‘canon’-score. Over het algemeen geldt hoe jonger hoe
hoger de score.

Correcte canon score

Figuur 1: Verband tussen opleiding en kennis/begrip van ontwikkeling en opvoeding
62,00
60,00
58,00
56,00
54,00

WO/Master

HBO/Bachelor

HAVO/VWO

MBO

LO/LB/VMBO/
MAVO
incl. wn/wz/buit.

52,00

Hoogst afgeronde opleiding van de deelnemer

Vermeldenswaardig, hoewel niet zeer verrassend, is verder het gegeven dat
moeders met één of meer kinderen tussen 0 en 6 jaar gemiddeld het hoogste
percentage correct beantwoorde vragen hebben (62%) en mannen die geen
kinderwens hebben gemiddeld het laagste (52%).
De gemiddelde ‘canon’-score van ‘56% goed’ lijkt er enerzijds op te wijzen dat er
op een reeks van onderwerpen een behoorlijke mate van kennis en begrip in de
bevolking aanwezig is. Anderzijds wijst de score ook op een aanzienlijke ruimte
voor vergroting van kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij Haagse
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volwassenen. Zoals uit de bespreking van de resultaten op de afzonderlijke
onderwerpen in de volgende paragraaf blijkt, lijkt kennis- en begripsvergroting
met name aangewezen waar het gaat om welke vermogens of vaardigheden bij
een normale ontwikkeling wanneer verwacht mogen worden. Zoals wanneer een
baby in zich opneemt en reageert op wat er om hem/haar heen gebeurt of de
stemming van anderen kan aanvoelen en er door beïnvloed wordt. Voorts ook
waar het gaat om de gepastheid van fysieke straf als opvoedingsmiddel bij jonge
kinderen, om welke opvoedingsmanieren jonge kinderen wel en niet ‘bederven’
of te weinig met regels en grenzen leren omgaan, en om welke invloed ouders
wel en niet hebben op het gedrag van jonge kinderen evenals pubers, zoals de
keuze van vrienden.
Onderwerpen waarvan Haagse volwassenen in meerderheid wel goed op de
hoogte zijn, zijn vooral te vinden op het gebied van opgroeien en gezondheid,
zoals de risico’s van middelengebruik door pubers, en op het gebied van de
invloed van de gezinssituaties van kinderen op hun ontwikkeling, zoals de
betrokkenheid van ouders bij school, de invloed van ‘aanwezige’ vaders,
de invloed van scheiding van ouders, van het betaald buitenshuis werken
van ouders en van het hebben van twee ouders van gelijk geslacht.
Het beeld dat hiermee naar voren komt lijkt in meerdere opzichten op het beeld
dat het onderzoek What Grown-ups understand about Child Development voor de
Verenigde Staten schetste. (Zie voor de vergelijking tussen het Haagse en het
Amerikaanse onderzoek op de onderwerpen waarop dat mogelijk is bijlage 3) .
Gemeenschappelijk lijkt een onderschatting van de mogelijkheden en vermogens
van kinderen enerzijds en van de invloed en de mogelijkheden van opvoeders
anderzijds. Een interessante vraag is of die ‘dubbele’ onderschatting een
mogelijke verklaring is voor het gegeven dat ook het belang van kennis, begrip en
vaardigheden van opvoeders nog zo dikwijls onderschat lijkt te worden.

3.1.2 Betekenis van de ‘canon’-score van Hagenaars
Waar de verleiding bestaat de ‘canon’score als een oordeel op te vatten over kennis
en begrip van ontwikkeling en opvoeding onder Hagenaars is het maken van een
aantal voorbehouden op zijn plaats. Enerzijds is daar het gegeven dat de
beschikbare en gebruikte tijd voor het beantwoorden van 58 vragen kort was en
bepaald niet uit te sluiten is dat meer bedenktijd soms tot andere, en mogelijk
correctere antwoorden zou hebben geleid. Anderzijds valt niet uit te sluiten dat
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geïnterviewden het antwoord op bepaalde vragen ‘gegokt’ hebben, in plaats van
beredeneerd of gebaseerd op reeds aanwezige kennis of begrip. Maar voor zover
de verzamelde gegevens ook een verzameling van ‘best guesses’ omvatten blijven
ze relevant voor de beoordeling van aanwezige kennis of begrip in de bevolking.
Een en ander neemt dan ook niet weg dat de totaalscore mag worden opgevat als
indicatie van de direct beschikbare, spontane kennis en begrip van
geïnterviewden aangaande de onderzochte onderwerpen. Van belang daarbij is te
bedenken, zoals elders in dit rapport vermeld, dat vrijwel alle deelnemende
volwassenen en (toekomstige) ouders blijk hebben gegeven van een grote mate
van gretigheid naar valide informatie aangaande de bevraagde onderwerpen,
hetgeen kan worden opgevat als een teken van, impliciet of expliciet ervaren,
relevantie van die onderwerpen.
Dat gezegd zijnde rijst een volgende kwestie. Is een totaalscore van 56% reden
voor tevredenheid of voor zorg, voor actie? Deze vraag kan ook gesteld worden
voor elk onderwerp afzonderlijk dat aan de geïnterviewden is voorgelegd.
Twee voorbeelden daarvan om het belang van de kwestie te illustreren. Ruim
zestig procent van de ondervraagde volwassenen en ouders vindt het niet gepast
om een kind tussen de 6 en 12 jaar als straf een tik te geven. Is dat reden voor
tevredenheid? Of is het feit dat ruim een derde het geven van een tik als straf wel
gepast vindt, juist een reden voor bezorgdheid?
Circa tweederde van de geïnterviewde Hagenaars gelooft niet dat, normaal
gesproken, het buitenshuis werken van ouders een minder hechte band met
kinderen met zich meebrengt. Is deze bevinding geruststellend? Of is het
verontrustend dat bijna een derde (ten onrechte) gelooft dat een baan buitenshuis
de ouder-kind band minder hecht maakt?
Het antwoord op vragen als deze kan langs twee wegen gegeven worden. De ene
weg is niet die van de wetenschapper. Dat is namelijk de weg van het vaststellen
van wat behoort, wat moet. De normatieve weg. Bijvoorbeeld wat de houding van
ouders of andere opvoeders ten aanzien van bepaalde onderwerpen of kwesties
aangaande ontwikkeling en opvoeding dient te zijn, hoe zij zich dienen op te
stellen of te uiten.
De andere weg, de weg van de wetenschapper, is zoveel mogelijk de empirische.
Daarbij gaat het om het door middel van onderzoek beantwoorden van
bijvoorbeeld vragen als in hoeverre houdingen ten aanzien van lichamelijke straf
als een gepaste straf voor kinderen in bepaalde situaties, ook daadwerkelijk
gepaard gaan met een toename van lichamelijke straffen door opvoeders.
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De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat, wetenschappelijk gezien, het antwoord op
vragen als deze dikwijls niet onomwonden te geven is. Althans vooralsnog niet.
Er is nog betrekkelijk weinig onderzoek verricht naar het veband tussen
houdingen ten aanzien van opvoedingsmanieren en daadwerkelijke
opvoedingsmanieren. Wat niet wegneemt, dat de veronderstelling dat er een
verband is tussen bijvoorbeeld houding ten aanzien van lichamelijke straf en
daadwerkelijk lichamelijk straffen aannemelijk lijkt.
Aangenomen dat wetenschappelijk onderzoek zulke veronderstellingen van een
duidelijk verband tussen houdingen en gedrag inderdaad ondersteunt, – dan rijst
een volgende vraag, die in zekere zin als de hamvraag in deze kan worden
beschouwd. Te weten, welke programma’s of interventies zijn effectief in het
vergroten van kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding onder de
bevolking als totaal en van kwetsbare subgroepen in het bijzonder? Of,
geformuleerd in termen van het onderhavige project: wat zijn effectieve manieren
om een Canon van Opvoeding brede bekendheid en grootschalig acceptatie en
gebruik te geven?
Want, als een totaalscore van ‘56% goed’ iets zou moeten prikkelen, dan is het wel
het scheppen van voldoende manieren en mogelijkheden voor volwassenen en
met name (toekomstige) ouders om hun kennis en begrip van ontwikkeling en
opvoeding regelmatig te kunnen aanvullen met wetenschappelijk en praktisch
robuuste informatie. Vandaar dat een onderdeel van het Haagse Canon-project
ook is het onderzoeken van de effectiviteit van methoden in deze. Onder andere
via het internet.
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3.2		De resultaten voor de 58 ‘canonvragen’
afzonderlijk besproken
In deze paragraaf worden de uitkomsten, gerangschikt naar domein, voor elk
van de vragen afzonderlijk besproken. Het meest correcte antwoord op de vraag
wordt uitgewerkt en met behulp van wetenschappelijk onderzoek onderbouwd,
de percentages correcte en incorrecte antwoorden onder de respondenten worden
in een tabel weergegeven, en waar relevant en significant, wordt kort ingegaan op
verschillen tussen subgroepen in de beantwoording van een vraag. 28

3.2.1

domein

1 De ontwikkeling van jonge kinderen

3.2.1.a

Wat mag je van jonge kinderen verwachten?

Kennis van wat er aan ontwikkeling en vaardigheden verwacht mag worden van
kinderen van een bepaalde leeftijd, kan voorkómen dat aan het kind te hoge of
juist te lage eisen gesteld worden. Beide zijn belemmerend voor ontwikkeling en
welbevinden van het kind. Specifiek voor ouders geldt bovendien dat zulke kennis
voorbarige bezorgdheid of valse gerustheid aangaande de ontwikkeling van hun
kind kan wegnemen. Vijf vragen zijn de respondenten voorgelegd over de leeftijd
waarop men een bepaalde ontwikkeling of vaardigheid van jonge kinderen voor
het eerst zou mogen verwachten: voor het eerst glimlachen, het uitspreken
van de eerste echte woordjes, het communiceren door te wijzen naar dingen, het
doen alsof, zoals in een fantasiespel, en het zich bewust schamen voor iets dat het
kind gedaan heeft. Tenslotte is een zesde vraag gesteld naar de verwachtingen die
een opvoeder van een peuter mag hebben als het gaat om lang stil zitten.
Alle vijf vragen zijn ook in het Amerikaanse onderzoek gesteld en de correcte
antwoordcategorieën zijn daaraan ontleend, maar tevens met recenter onderzoek
onderbouwd.
Voor het eerst glimlachen (21a)29
Baby’s kunnen al enkele dagen na de geboorte gezichtsuitdrukkingen vertonen,
doorgaans in hun slaap, die veel op glimlachen lijken. Maar dat zijn dan min of
28 Voor geïnteresseerden is een apart tabellenboek met alle cijfermatige gegevens van dit onderzoek
opvraagbaar bij het Lectoraat en Kenniscentrum Jeugd en Opvoeding van De Haagse Hogeschool.
Opvoedingscanon@hhs.nl
29 De aanduiding tussen haakjes per onderwerp verwijst steeds naar de betreffende vraag in het interview
(zie bijlage 2, de vragenlijst)
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meer automatische, aangeboren reflexreacties, en geen reacties op prikkels vanuit
de buitenwereld, zoals het zien van het gezicht van de moeder. Glimlachen in
reactie op prikkels van buiten doen baby’s doorgaans ‘pas’ als ze 6 tot 8 weken
oud zijn, en als het heel vroeg is, al bij 4 weken. Het correcte antwoord hier is dus
4 tot 8 weken.
Uit recent onderzoek komt naar voren dat het glimlachen van een baby op het
zien van de moeder, in de hersenen van de moeder bepaalde centra activeert die
een belangrijke rol spelen in het produceren van positieve, gelukzalige gevoelens,
zogenaamde ‘high’ gevoelens. Opmerkelijk is dat de hersenen van een moeder
zulke reacties niet vertonen op het glimlachen van een baby van een andere
moeder.30
De gestelde vraag hierover luidt: “Op welke leeftijd denkt u, kunnen de meeste
kinderen glimlachen? U kunt antwoord geven in weken, maanden of jaren.”
Op welke leeftijd kunnen kinderen voor het eerst glimlachen?
4-8 weken (correcte antwoord)
28,1%
(Eerder of) later
68%
Weet ik niet
3,9%
De meerderheid van de geïnterviewden weet het antwoord op deze vraag niet of
niet precies. Het vaakst gegeven antwoord is aanzienlijk later dan 8 weken.
Volwassenen met kinderen geven significant vaker het juiste antwoord. Ook
antwoorden vrouwen en moeders significant vaker juist dan mannen en vaders.
De eerste woordjes (21b)
Het moment waarop baby’s voor het eerst woordjes gaan zeggen, ligt voor de
meesten tussen de 9 en 15 maanden. Maar er zijn baby’s die al met 8 maanden
hun eerste woordjes spreken en kinderen die dat pas rondom 18 maanden doen.
Baby’s maken overigens al eerder, zo vanaf de zesde maand, allerlei brabbelgeluidjes maar tot echte woorden komt het dan nog niet. Recent onderzoek wijst
erop dat de aandacht die ouders aan hun baby besteden, bijvoorbeeld door veel
tegen de baby te spreken en er dikwijls mee te spelen, het moment van uiten van
de eerste woordjes kan vervroegen.31
30 	Strathearn, L. et al. (2008) What’s in a Smile? Maternal Brain Responses to Infant Facial Cues Pediatrics
122, 1, 40-51
31 Zie o.a. Schafer, G. (2005). Infants can Learn Decontextualized Words Before Their First Birthday.
Child Development, 76(1), 87-96. Hetherington, E.M. & Parke, R.D. (2003) Child Psychology:
A Contemporary Viewpoint (5th Ed.). New York: McGraw-Hill.
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De vraag hierover luidt: “Op welke leeftijd, denkt u, kunnen de meeste kinderen de
eerste woordjes zeggen? U kunt antwoord geven in weken, maanden of jaren.”
Op welke leeftijd kunnen de meeste kinderen hun eerste woordjes zeggen?
9-15 maanden (correcte antwoord)
58%
(Eerder of) later
39,3%
Weet ik niet
2,7%
Een meerderheid van de geïnterviewden heeft een juist idee van
wanneer kinderen ongeveer beginnen te praten. Degenen die hier een foutief
antwoord geven schatten de periode van de eerste woorden meestal te laat, tussen
anderhalf en twee jaar. Ook hier geven vrouwen en moeders veel vaker het juiste
antwoord dan mannen en vaders.
Voor het eerst communiceren door middel van wijzen (21c)
Ook voordat kinderen hun eerste woordjes spreken, kunnen ze al met anderen
communiceren, namelijk door, al dan niet begeleid door het maken van geluiden,
naar dingen of personen te wijzen. Vanaf zo omstreeks de 7e maand is het voor
veel baby’s bepaald niet ongewoon om bijvoorbeeld speelgoed uit de box te gooien
om het vervolgens door er naar te wijzen weer terug te vragen. En omstreeks de
negende maand kunnen meeste baby’s de blik van volwassenen volgen en dus
samen met een ander aan iets aandacht besteden. Een aantal onderzoekers is
bovendien van mening dat het via signalen of gebaren veelvuldig communiceren
met 7 tot 10 maanden oude baby’s hun ontwikkeling stimuleert op zowel de korte
als langere termijn. Met name hun taalontwikkeling, communicatief vermogen
en intelligentieontwikkeling.32
De gestelde vraag luidt: “Vanaf welke leeftijd denkt u, dat de meeste kinderen iets
duidelijk kunnen maken door te wijzen naar dingen? U kunt antwoord geven in weken,
maanden of jaren.”
Leeftijd waarop kinderen voor het eerst communiceren door te wijzen
7-10 maanden (correcte antwoord)
26,4%
Eerder of later
70,1%
Weet ik niet
3,5%
32 Er zijn zelfs zogenaamde Baby-Sign programma’s voor dat doel ontwikkeld Zie Petitto, L. A. et al. (2001)
Language Rhythms in Babies’ Hand Movements.” Nature. September 6, 2001. Goodwyn, S.W., Acredolo,
L.P. & Brown, C. (2000). Impact of Symbolic Gesturing on Early Language Development. Journal of 		
Nonverbal Behavior. 24,81-103.
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Deze vraag blijkt voor veel geïnterviewden niet gemakkelijk te beantwoorden.
Ze schatten het tijdstip ofwel veel later in (de meesten), ofwel maanden eerder.
Vrouwen en moeders geven ook hier vaker het juiste antwoord dan mannen
en vaders. Vooral zij schatten de leeftijd gemiddeld te hoog in.
Voor het eerst doen alsof en fantasiespel spelen (21d)
Uit een groot aantal onderzoeken uitgevoerd in de afgelopen dertig jaar blijkt dat
kinderen normaliter op zijn laatst in de tweede helft van het tweede levensjaar, in
hun spel kunnen gaan doen alsof. Bijvoorbeeld kunnen doen alsof ze uit een
speelgoedpot thee of koffie in een kopje schenken, vervolgens kunnen doen alsof
ze uit het (feitelijk) lege kopje drinken, enzovoorts.33 Het oefenen door middel van
spel in kunnen doen alsof en fantasie is belangrijk voor de ontwikkeling van
empathie (het vermogen om je in anderen in te leven), van creativiteit en
probleemoplossend denken op latere leeftijd. Een aantal onderzoekers is van
mening dat het niet of slecht ontwikkelen van het vermogen tot ‘doen alsof’ of
fantasiespel in deze levensfase kan wijzen op het bestaan van een
autistische stoornis.34
De gestelde vraag luidt: “Op welke leeftijd denkt u, kunnen de meeste kinderen
net-alsof doen en een fantasie spel spelen? U kunt uw antwoord geven in weken,
maanden of jaren.”
Leeftijd waarop kinderen voor het eerst kunnen doen alsof en fantasiespel spelen
18 tot 24 maanden (correcte antwoord)
35,9%
Eerder of later
58,1%
Weet ik niet
6%
Bijna zestig procent van de respondenten kan deze inschatting niet correct
maken, waarbij men ertoe neigt kinderen in deze vaardigheid te onderschatten.
De leeftijd die gemiddeld geschat werd als leeftijd waarop een kind voor het eerst
fantasiespel kan spelen, was drie en een half jaar in plaats van anderhalf tot twee.
Ook hier geldt dat vrouwen aanzienlijk vaker het correcte antwoord geven dan
mannen en mensen met kinderen vaker dan mensen zonder kinderen.
33 Tomasello, M., Striano, T., & Rochat, P. (1999). Do Young Children Use Objects As Symbols? British
Journal of Developmental Psychology, 17, 563-584. Russ, S.W. ,Robins, A. L. & Christiano, B. A. (1999)
Pretend Play: Longitudinal Prediction of Creativity and Affect in Fantasy in Children, Creativity Research
Journal 12(2), 129-139. Howard-Jones, P.A., Taylor, J. & Sutton, L. (2002) The Effects of Play on the
Creativity of Young Children, Early Child Development and Care, 172 (4), p 323-328.
34 Charman, T. et al. (1997). Infants with Autism: An Investigation of Empathy, Pretend Play, Joint Attention,
and Imitation. Developmental Psychology, 33(5), 781-789.
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Voor het eerst je schamen voor iets dat je gedaan hebt (21e)
Schaamte is een emotie die vooronderstelt dat een kind een zekere mate van
‘zelf’bewustzijn heeft en dat eigen ‘zelf’ kan beoordelen via de ogen, de oordelen
van anderen, zoals ouders. Zo halverwege het tweede levensjaar ontwikkelen de
meeste kinderen een bewustzijn van een eigen zelf, en gaan in toenemende mate
woorden als ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijn’ gebruiken. Maar het is gewoonlijk pas in het
begin, respectievelijk de loop van het derde levensjaar dat ze hun ‘zelf’ door de
ogen van anderen gaan beoordelen en duidelijke gevoelsbeladen reacties op de
afkeuring van anderen gaan vertonen, zoals wanneer ‘mama of papa mij slecht of
stout vindt’.35
De gestelde vraag luidt: “Op welke leeftijd denkt u, kunnen de meeste kinderen zich
schamen over iets dat ze gedaan hebben? U kunt antwoord geven in weken, maanden
of jaren.”
Leeftijd waarop kinderen zich voor het eerst kunnen schamen voor iets dat ze
gedaan hebben
18 tot 24 maanden (correcte antwoord)
21,9%
(Eerder of) later
73,4%
Weet ik niet
4,7%
Op deze vraag blijkt een minderheid van de respondenten in staat het juiste
antwoord te geven. Veruit het vaakst gegeven antwoord is ruim vier jaar of later.
Blijkbaar hebben veel volwassenen, ook ouders, geen duidelijk beeld van de
leeftijd waarop kinderen specifieke emoties als schaamte en in verlegenheid
gebracht worden ontwikkelen en daardoor gestuurd kunnen worden.
Stil zitten door een driejarige(29)
Ook dit onderwerp is ontleend aan het Amerikaanse onderzoek. De vraagstelling
is gebaseerd op onderzoek naar de mate waarin gedragsbeheersing van 3-jarigen
verwacht mag worden, in dit geval of het redelijk is van hen te verwachten dat zij
voor een langere tijd, dat wil zeggen tenminste een uur, stil kunnen zitten.
Resultaten daarvan geven aan dat het niet realistisch is zoiets van driejarigen te
verwachten.36 Resultaten van recent onderzoek ondersteunen deze eerdere
35	Mascolo, M. F., & Fischer, K. W. (2007). The co-development of self and socio-moral emotions during the
toddler years. In C. A. Brownell & C. B. Kopp (Eds.), Transitions in early socio emotional development:
The toddler years. New York: The Guilford Press.
36	Greenberg, P. (1990). Character Development Encouraging Self-esteem and Self-Discipline In Infants,
Toddlers, and Two-year Olds. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.
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bevindingen. Het onvermogen van 3-jarigen in dit opzicht heeft te maken met
hun nog beperkte concentratie en zelfbeheersing. Ouders en andere opvoeders
doen er daarom goed aan in situaties zoals de wachtkamer van de dokter, hun
kind af te leiden met rustig spel, met voorlezen of soms even met het kind naar
buiten te gaan. Zowel voor het kind als de ouder kan dat frustratie en stress
voorkomen.
De gestelde vraag luidt: “Mag van een kind van 3 jaar oud verwacht worden dat het
een uur rustig stil kan zitten, zoals bijvoorbeeld in een restaurant of in de kerk?”
Kan een driejarige een uur stilzitten?
Nee (correcte antwoord)
Ja		
Weet ik niet

81,5%
17,2%
1,3%

De overgrote meerderheid van de ondervraagden weet of meent dat het inderdaad
teveel gevraagd is van een kind van drie om een uur stil te zitten. Mensen met
kinderen geven vaker het goede antwoord dan mensen zonder kinderen (bijna
83% tegenover bijna 75%).
Samenvatting: wat mag je van jonge kinderen verwachten?
De uitkomsten overziend van de antwoorden op de zes vragen over wat van jonge
kinderen aan ontwikkeling en vaardigheden verwacht mag worden, lijkt de
conclusie gerechtvaardigd dat onder de Haagse geïnterviewden duidelijke
kennisleemtes hierover blijken te bestaan. Alleen als het gaat over het spreken
van de eerste woordjes en het stilzitten door een driejarige blijkt een meerderheid
het correcte antwoord te kennen. Op de overige vier vragen worden jonge
kinderen voor wat betreft de ontwikkeling van hun vermogens of vaardigheden
door de meeste geïnterviewden onderschat.
3.2.1.b Hoe gedragen jonge kinderen zich?
Kennis van wat voor gedrag jonge kinderen vertonen is om dezelfde reden
belangrijk als kennis van de vermogens en vaardigheden die ze kunnen hebben.
Gedrag van jonge kinderen kan volwassenen verbazen, verontrusten of irriteren.
Begrip ervan kan helpen adequaat te reageren of te anticiperen, zodat zowel de
relatie tussen kind en opvoeder als de ontwikkeling van het vertoonde gedrag zelf
gunstig verlopen. Vooral als het gedrag hinderlijk voor ouders is, kan het hen
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ondersteunen als ze zicht hebben op de mate waarin dat gedrag normaal is voor
een bepaalde ontwikkelingsfase. In deze paragraaf worden de antwoorden
beschreven op vragen over het huilen van babies, spelen door kinderen, motieven
achter gedrag van een ‘lastige’ éénjarige en agressie en ongehoorzaamheid bij
peuters.
Huilen van een baby (24)
Huilen is voor pasgeborenen een belangrijke, in feite de belangrijkste, manier
van communiceren met de omgeving. Door te huilen vraagt een baby aandacht
voor onwelbevinden en stimuleert het volwassenen op zoek te gaan naar
mogelijke redenen daarvoor en daar wat aan te doen. Maar vrijwel alle baby’s
huilen in de eerste twee tot drie levensmaanden ook regelmatig zonder duidelijke
reden. Deskundigen gaan er vanuit dat voor een gezonde ontwikkeling zulk
huilen, gedurende één tot enkele uren per dag normaal en functioneel is.
Het helpt onder andere bij het ontwikkelen van de band tussen ouder/moeder en
kind. Hoewel het natuurlijk voor de ouder/moeder ook vervelend of frustrerend
kan zijn, is er doorgaans geen reden tot ongerustheid. Dit huilen ‘zonder reden’
vindt dikwijls in de tweede helft van de middag of begin van de avond plaats.
Na een piek in de eerste twee of drie maanden neemt dit huilen in de volgende
maanden gewoonlijk sterk af of verdwijnt.37
Over de volgende stelling werd respondenten gevraagd hun mening te geven:
Het is normaal als een baby van ongeveer 2 of 3 maanden oud, één uur per dag huilt.”
“Het is normaal als een baby van ongeveer 2 of 3 maanden oud,
één uur per dag huilt.”
Juist (correcte antwoord)
70,8%
Onjuist
24,3%
Weet ik niet
5,0%
Ruim zeventig procent van de respondenten geeft terecht als mening dat een uur
huilen per dag normaal is voor een jonge baby. Bijna een kwart denkt dat het niet
normaal is als een baby zoveel huilt. Er is op dit punt een aanmerkelijk verschil
tussen vrouwen en mannen. De laatsten denken vaker dat een uur huilen door
37	Barr R.G. (1990) The Normal Crying Curve: What Do We Really Know? Developmental Medicine and Child
Neurology 32(4):356-362. Barr, R.G., Hopkins, B. & Green, J.A. (2000). Crying as a Sign, a Symptom and
a Signal: Evolving Concepts of Crying Behavior. In R.G. Barr, B. Hopkins, & J.A. Green, (Eds), Crying as
a Sign, a Symptom, and a Signal: Clinical, Emotional and Developmental Aspects of Infant and Toddler
Crying. Clinics in Developmental Medicine 152, 1-7..
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een baby op die leeftijd niet normaal is. Verder valt op, maar is weinig verrassend,
dat onder mensen zonder kinderen een relatief hoog percentage aangeeft het
antwoord niet te weten (11,3%).

Vanaf welke leeftijd is spelen belangrijk? (59)
Spelen is zo belangrijk voor kinderen dat het recht daarop is vastgelegd in het
VN-verdrag voor de rechten van het kind. Het is met name door spel,
te omschrijven als iedere lichamelijke of mentale activiteit met kinderen die
louter en alleen wordt ondernomen omdat het plezier of vermaak oplevert, dat
kinderen al vanaf de eerste maand na de geboorte zich in lichamelijk, emotioneel,
intellectueel en sociaal opzicht ontwikkelen. Zo is vastgesteld dat spelen de
gezonde ontwikkeling van kinderhersenen stimuleert en gebrek aan de
mogelijkheid om te spelen daarop een remmende invloed heeft.38 Het is ook door
spel dat de band en omgang tussen kind en medespelers, zoals ouders, opvoeders
en andere kinderen, zich mede ontwikkelt en wordt bevorderd.39
De hierover gesteld vraag luidt: Vanaf welke leeftijd denkt u dat spelen belangrijk is
voor de ontwikkeling van een kind? (u kunt antwoord geven in weken, maanden of
jaren).
Als correct antwoord is aangemerkt ieder antwoord dat ergens tussen de geboorte
en het einde van de eerste levensmaand ligt.
Vanaf welke leeftijd is spelen belangrijk voor een kind?
Geboorte tot eerste maand (correcte antwoord) 33,1%
Later
65,9%
Weet ik niet
1,0%
Een derde van de respondenten noemt terecht een moment ergens in de eerste
maand van het leven als moment waarop spelen voor een kind belangrijk wordt.
Maar bijna tweederde meent dat spelen pas later, of dikwijls zelfs veel later
belangrijk wordt. De geschatte leeftijd is gemiddeld ruim een half jaar. Meer dan
twintig procent van de geïnterviewden meent zelfs dat spelen pas na één jaar
38	Shonkoff JP, Phillips DA, eds. From Neurons to Neighborhoods:The Science of Early Childhood Development.
Washington, DC: National Academy Press; 2000
39	Ginsburg, K.R. and the Committee on Communications and the Committee on Psychosocial Aspects of
Child and Family Health (2007) The Importance of Play in Promoting Healthy Child Development and
Maintaining Strong Parent-Child Bonds. Pediatrics, 119, 1, 182-191
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belangrijk is. Naarmate respondenten een lagere opleiding hebben gevolgd geven
ze gemiddeld een hogere leeftijd op waarop spelen voor kinderen belangrijk
wordt.
Er is ook een verband met afkomst en religie. Respondenten die zich Moslim of
Hindoe noemen geven een beduidend hogere leeftijd aan dan overige
respondenten (respectievelijk gemiddeld veertien en tien maanden), net als
respondenten van Turkse of Marokkaanse afkomst die gemiddeld bijna achttien
maanden als schatting geven. Hoewel deze cijfers niet als representatief mogen
worden aangemerkt voor de betreffende groepen in de Haagse bevolking (er zijn
relatief te weinig Moslims, Hindoes, Turkse en Marokkaanse respondenten in de
steekproef), wijzen ze wel op het belang van nader onderzoek in dezen.
Niet uitgesloten is dat bij een aantal respondenten de beantwoording van de vraag
door een te nauwe opvatting van het woord spelen, (zoals bijvoorbeeld in: samen
een spelletje doen’) is beïnvloed.
Motieven van een jong kind bij ‘lastig’ gedrag (22)
Jonge kinderen kunnen zich gedragen op manieren die voor ouders of andere
opvoeders frustrerend of ronduit vervelend zijn. Een belangrijke vraag is of
ouders aan zulk ‘slecht’ gedrag motieven toeschrijven die passen bij of al mogelijk
zijn gezien de leeftijd van het kind. Of dat ze ‘slechte’ motieven veronderstellen,
- die het kind, gezien zijn of haar ontwikkelingsfase, nog helemaal niet kan
hebben, - en dienovereenkomstig reageren. Zo kent een éénjarige nog geen
gevoelens van wraak of betaald zetten. Maar weten ouders en andere opvoeders
dat ook? 40
De gestelde vraag luidt: “Stel dat een kind van 12 maanden de tv steeds aan en uit
doet, terwijl de ouders aan het kijken zijn. Je kunt nooit precies weten waarom het kind
dit doet. Kunt u voor de volgende redenen die ik ga noemen aangeven of u denkt dat het
waarschijnlijk is dat dit de reden van het kind is om de tv steeds aan en uit te doen?”
“Het kind doet dit om aandacht te krijgen van zijn/haar ouders.”
“Het kind vindt het leuk om te leren wat er gebeurt wanneer het de knopjes indrukt.”
“Het kind doet dit omdat het ergens boos om is, en probeert de ouders terug te pakken.”
40	Sodian, B., et al. (1991). Early Deception and Child’s Theory of Mind: False Trails and Genuine Markers.
Child Development, 62 (3), 468-483. Reddy, V (2007) Getting Back to the Rough Ground: Deception and
‘Social Living’ Philosophical Transactions of the Royal Society London Biological Sciences. 2007 April 29;
362(1480): 621–637
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De ‘juiste’ of meest waarschijnlijke reden voor een eenjarige om zoiets te doen als
in de vraag wordt beschreven is ofwel aandacht krijgen, of leergierigheid, maar
niet ‘terug’ pakken.
Het kind zet de tv aan en uit om aandacht te krijgen van zijn of haar ouders
Waarschijnlijk (correcte antwoord)
71,5%
Onwaarschijnlijk
27,8%
Weet ik niet
0,8%

Het kind zet de tv aan en uit om leren wat er gebeurt wanneer het de knopjes
indrukt
Waarschijnlijk (correcte antwoord)
80,6%
Onwaarschijnlijk
19,0%
Weet ik niet
0,4%

Het kind zet de tv aan en uit omdat het ergens boos om is en probeert de ouders
terug te pakken
Onwaarschijnlijk (correcte antwoord)
86,7%
Waarschijnlijk
11,9%
Weet ik niet
1,4%

De overgrote meerderheid van de Haagse respondenten, 86,7%, realiseert zich
dat wraak op de ouders een onwaarschijnlijk motief is van een eenjarige om de tv
aan en uit te zetten. Een meerderheid van de respondenten meent terecht dat
kinderen van een jaar dit gedrag vertonen ofwel in hun drang om dingen te leren,
ofwel als manier om aandacht te vragen. Ruim één op de negen Haagse
respondenten schrijft kinderen van één jaar wel wraakgevoelens toe die ze
volgens ontwikkelingspsychologisch onderzoek op die leeftijd nog niet kunnen
hebben.
Mannen en vrouwen verschillen hier, doordat mannen vaker het boosheid/
wraakmotief aangeven. In de steekproef zijn te weinig Moslims of Hindoes
waardoor de cijfers voor deze groepen niet als representatief mogen worden
gezien. Er lijkt echter een verband te zijn met afkomst en religie. In de
antwoorden van respondenten die zich moslim of hindoe noemen is een tendens
waar te nemen dat zij een beduidend hogere leeftijd aangeven dan de overige
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respondenten. Nader onderzoek is van belang om te zien of deze tendens ook
echt klopt.
Agressief gedrag van peuters (26)
Uit verschillende longitudinale studies, dat wil zeggen onderzoeken waarbij
kinderen over een reeks van jaren zijn gevolgd, komt naar voren dat lichamelijk
agressief gedrag van kinderen zich normaliter tussen 18 en 24 maanden
ontwikkelt en een piek bereikt tussen het derde en vierde levensjaar, waarna zich
een daling in frequentie van zulk gedrag inzet. Maar voor zo’n vijf tot tien procent
van de kinderen geldt dat zij in die periode een hoge mate van agressief gedrag
vertonen, dat zich voortzet in latere jaren. Voorts is het zo dat terwijl de mate van
direct, fysiek agressief gedrag van kinderen zo tussen het derde en vierde
levensjaar zijn piek bereikt en daarna afneemt, de mate van indirect agressief
gedrag (andere kinderen pesten, achter hun rug om vervelende of kwetsende
dingen over hen zeggen, enzovoorts toeneemt.41
Over agressie bij kinderen is de volgende vraag gesteld: “Als kinderen iets willen
bereiken zijn ze vaak lichamelijk agressief; dan pakken ze bijvoorbeeld speelgoed gewoon
af of duwen ze een ander kind aan de kant. Op welke leeftijd komt deze agressie het
meest voor? U kunt uw antwoord geven in weken, maanden of jaren.”
Op welke leeftijd komt fysieke agressie bij kinderen het meest voor?
2 tot 4 jaar (correcte antwoord)
71,8%
Eerder of later
23,5%
Weet ik niet
4,7%
Bijna drie op de vier geïnterviewden geeft het correcte antwoord. Voor zover een
andere schatting van de ‘piek’-periode van fysieke agressie wordt gegeven, ligt die
vrijwel altijd lager, zo tussen het 1e en 2e levensjaar. Er is een verschil tussen
mannen en vrouwen in dit opzicht. Mannen schatten de ‘piek’-periode vaak al zo
rond het 1e levensjaar.
De ‘ongehoorzame’ tweejarige (30)
Kinderen in de leeftijd van 2 tot ongeveer 5 jaar leven in een stadium dat door
onderzoekers vaak als ‘premoreel’ wordt aangeduid. Dat wil zeggen dat kinderen
41	Deze informatie is ontleend aan Tremblay, R. Development of Physical aAgression from Early Childhood
to Adulthood. Encyclopedia of early childhood. Published online, 2008, www.child-encyclopedia.com
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van deze leeftijd nog geen innerlijk gevoel van noodzaak of verplichting hebben
ten aanzien van regels en afspraken met anderen. Ze volgen doorgaans hun eigen
impulsen of behoeften en voor zover ze gehoorzamen is dat enerzijds vaak uit
angst voor bepaalde gevolgen, zoals straf, en niet uit innerlijke gehoorzaamheid
of innerlijke betrokkenheid op anderen. Anderzijds speelt ook de band tussen
ouder(s) en kind een rol. Een veilige, zekere hechtingsrelatie en overwegend
positieve interacties met ouders zal een jong kind eerder brengen tot het zich
houden aan ouderlijke geboden en verboden42, ook als de ouder er niet bij is, dan
een problematische of negatieve relatie. Vermoedelijk vooral vanwege het belang
dat het kind hecht aan lief gevonden worden. Gehoorzaamheid op heel jonge
leeftijd heeft dus wel iets te maken met betrokkenheid op anderen, het lief
gevonden willen worden, maar jonge kinderen kunnen het over het algemeen
nog niet goed uit zichzelf en dus zeker niet goed als ze alleen zijn. Een kind van
twee jaar zal zich dus regelmatig ongehoorzaam gedragen, wat weinig of niets te
maken hoeft te hebben met de wijze waarop het wordt opgevoed, en alles met het
ontwikkelingsstadium waarin het verkeert.43
De stelling die hierover aan de respondenten is voorgelegd, luidt:
“Als een kind van 2 jaar oud goed is opgevoed, zal het meestal gehoorzaam zijn.”
Als een kind van twee jaar oud goed is opgevoed zal het meestal gehoorzaam zijn.
Onjuist (correcte antwoord)
65,9%
Juist
31,5%
Weet ik niet
2,5%
Ongeveer tweederde van de Haagse geïnterviewden weet dat kinderen op deze
leeftijd nog niet in staat zijn meestal gehoorzaam te zijn. Vrouwen geven op deze
stelling vaker het juiste antwoord dan mannen (69% tegenover 61,7%) en
mensen met kinderen vaker dan mensen zonder kinderen (68 % tegenover 55%).

42	Zie o.m. Laible, D. J.; Thompson, R. A.(2000) Mother-Child Discourse, Attachment Security, Shared
Positive Affect, and Early Conscience Development.Child Development, Vol. 71 Issue 5, p1424-1440
Zie ook: Zeijl, J. van, Mesman J, IJzendoorn, MH., van, Bakermans-Kranenburg, MH., Juffer, F., Stolk,
MN, Koot, HM, Alink, LRA (2006) Attachment-Based Intervention for Enhancing Sensitive Discipline
in Mothers of 1- to 3-Year-Old Children at Risk for Externalizing Behavior Problems: A Randomized
Controlled Trial Journal of Consulting and Clinical Psychology Vol. 74, No. 6, 994-1005
43	Zie Killen M., Hart, D. (eds.) (1995) Morality in everyday life. Developmental perspectives. Cambridgde
University Press
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Samenvatting: Hoe gedragen jonge kinderen zich?
De resultaten op deze vijf vragen laten zien dat de geïnterviewden in meerderheid
over vrijwel alle vragen hier redelijk tot goed geïnformeerd zijn. Maar aangaande
het belang van spelen voor jonge kinderen wordt een sterke kennisleemte
zichtbaar.
3.2.1.c

Hoe reageren jonge kinderen op hun omgeving?

Weten wanneer een kind in zich begint op te nemen wat er in de wereld om hem
of haar heen gebeurt en daarop reageert, is belangrijke kennis voor ouders en
andere opvoeders of verzorgers. Het bepaalt of de ouder of verzorger het kind
behandelt als een ‘kleine bundel passiviteit’ of als een actief lerend, registrerend
en reagerend wezen. Een wezen dat zowel in positieve als in negatieve zin al heel
vroeg beïnvloed wordt door de menselijke, sociale en fysieke omgeving. Hierover
zijn aan de geïnterviewden een drietal vragen gesteld die alledrie afkomstig zijn
uit het Amerikaanse onderzoek. Uit dat onderzoek bleek dat volwassenen slecht
op de hoogte zijn van de leeftijd waarop kinderen de wereld om zich heen en de
stemmingen over hun ouder(s) of verzorger in zich beginnen op te nemen en er
op te reageren.
Opnemen van de omgeving en erop reageren (25)
De gestelde vraag luidt: “Op welke leeftijd denkt u, dat een kind de wereld om zich
heen begint op te nemen en er op begint te reageren? U kunt uw antwoord geven in
weken, maanden of jaren”.
De vraag is gebaseerd op onderzoeksbevindingen die aantonen dat kinderen al
meteen vanaf hun geboorte de wereld om hen heen opnemen en daarop
reageren.44 Een voorbeeld van een dergelijk onderzoek is een studie45 waarin
kinderen een paar uur na de geboorte de gezichten van twee vrouwen te zien
kregen, een daarvan hun moeder en de andere een volstrekte vreemdelinge. De
pasgeborenen waren in staat om onderscheid te maken tussen beiden, onder
andere blijkend uit het feit dat ze aanzienlijk langer naar het gezicht van de eigen
moeder dan naar dat van de vreemdelinge keken. Het correcte antwoord luidt
daarom: vanaf de geboorte.
44	Murray, L. (1992). “The impact of postnatal depression on infant development.” Journal of Child
Psychology and Psychiatry, 33, 543-561
45	Bushnell, I.W.R., Sai, F. & J.T. Mullin, 1989, Neonatal recognition of the mother’s face. British Journal
of Developmental Psychology,7, 3-15. Geciteerd in Harris, M. & G. Butterworth, 2002, Developmental
Psychology. A Student’s Handbook. Hove: Psychology Press Ltd. New York: Taylor & Francis Inc
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Vanaf welke leeftijd begint een kind de wereld om zich heen op te nemen en erop
te reageren.
Vanaf de geboorte (correcte antwoord)
10,3%
Later
87,3%
Weet ik niet
2,4%
Zoals uit de tabel blijkt, geeft slechts 1 op 10 geïnterviewden correct aan dat
een kind reeds vanaf de geboorte de omgeving waarneemt en erop reageert.
Er zijn geen betekenisvolle verschillen tussen subgroepen te ontwaren in het
beantwoorden van deze vraag. Dat een kind dit zo vroeg beïnvloedbaar is en
reageert, is blijkbaar nauwelijks bekend. Het gemiddelde door de geïnterviewden
geschatte aantal maanden waarop die beïnvloedbaarheid begint is tussen
zeven tot acht maanden.
Stemming van de ouder aanvoelen en erdoor beïnvloed worden (27)
Hierover is de volgende vraag gesteld: “Vanaf welke leeftijd denkt u dat een kind
de stemming van de ouder, bijvoorbeeld boos of depressief, kan aanvoelen en erdoor
beïnvloed kan worden? U kunt uw antwoord geven in weken, maanden of jaren.”
Ook deze vraag is geformuleerd aan de hand van bevindingen uit
wetenschappelijke onderzoek, die aangeven dat kinderen van één of enkele
maanden oud de stemming van hun ouder kunnen aanvoelen en er door
beïnvloed kunnen worden.46 Zo is vastgesteld dat pasgeborenen van depressieve
moeders minder interesse in de omgeving vertonen en vaker dan pasgeborenen
van niet-depressieve moeders zelf depressieachtige reacties gaan vertonen. Meer
recent onderzoek47 toont aan dat zulke effecten al bij 1 maand kunnen optreden.
Gebleken is ook dat wanneer aan niet-depressieve moeders gevraagd wordt
depressieve gelaatsuitdrukkingen ten opzichte van hun pasgeborene aan te
nemen, dat uitmondt in verward en bedroefd, gespannen gedrag bij hun kind.
Het correcte antwoord luidt daarom: 1 maand.

46	Murray, L. (1992). “The impact of postnatal depression on infant development.” Journal of Child
Psychology and Psychiatry, 33, 543-561. Cohn, J.F. & Tronick, E.Z. (1983). “Three-month-old infants’
reactions to stimulated maternal depression.” Child Development, 54, 185-193. Field, T. (1984).
“Early interactions between infants and their postpartum depressed mothers.” Infant Behavior and
Development, 7, 527-532.
47	Field, T.M. (2002) Early interactions between infants and their postpartum depressed mother. Infant
Behavior & Development 25 25–29
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Vanaf welke leeftijd kan een kind de stemming van de ouder aanvoelen en erdoor
beïnvloed worden?
Vanaf 1 maand (correcte antwoord)
13,4%
Later
86,6%

Slechts ongeveer één op de acht geïnterviewden geeft het correcte antwoord op de
vraag. Vrouwen geven vaker de juiste inschatting van de leeftijd waarop het kind
deze invloed reeds ondergaat dan mannen: 17,5 tegenover 7,9 procent. Maar
gemiddeld schatten de geïnterviewden dat deze invloed pas optreedt rondom de
leeftijd van anderhalf jaar. Respondenten van niet-Nederlandse afkomst schatten
die leeftijd nog beduidend hoger dan anderhalf jaar.
Gevoel van eigenwaarde ontwikkelen
Wanneer kunnen kinderen zichzelf zien als iets verschillends, iets unieks in de
wereld? Wanneer worden ze zelfbewust? Die ontwikkeling vindt normaliter plaats
tussen het 1e en 2e levensjaar. Het is omstreeks de 14e tot 18e maand dat
kinderen sporen van zichzelf kunnen zien als iets dat voor hen zelf staat, alleen
voor hen zelf, zoals bijvoorbeeld de afdruk van hun voetjes in het zand op het
strand of het beeld dat ze zien als ze in de spiegel kijken.48 Zo omstreeks
18 maanden gaan de meeste kinderen, wanneer bij hen, bijvoorbeeld met lippenstift, een rode punt op hun voorhoofd wordt getekend, moeite doen om die te
verwijderen, alsof die vlek niet bij hen hoort. Dat betekent dat ze rond die tijd over
een innerlijk beeld van zichzelf en van hun lichaam moeten beschikken, dat ze
kunnen vergelijken met hetgeen ze in de spiegel zien. Het is vanaf dat moment
als het ware alsof ze kunnen concluderen wat wel en wat niet bij hen hoort, dat ze
kunnen gaan denken in termen van ‘dit hoort wel en dat hoort niet bij mij’.
Voor het bestaan van een gevoel van eigenwaarde is deze geboorte van ‘mij’ in het
tweede levensjaar een cruciale voorwaarde. De betreffende vraag, waarop het
correcte antwoord dus is ‘tussen 1 en 2 jaar’ 49, luidt:
“Op welke leeftijd denkt u dat de meeste kinderen hun gevoel van eigenwaarde beginnen
te ontwikkelen? U kunt uw antwoord geven in weken, maanden of jaren.”
Ongeveer een kwart van de geïnterviewden schat de periode waarin kinderen
48	Ontleend aan Rochat, P (2003) Five levels of self-awareness as they unfold early in life. Consciousness
and Cognition 12, 4, 717-731
49	Case, R. (1991). “Stages in the development of the young child’s sense of self.” Developmental Review,
11, 210-230. en Curry, N., & Johnson, C. (1990). Beyond self-esteem: Developing a genuine sense of human
value. Washington DC: National Association for the Education of Young Children.
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Op welke leeftijd beginnen kinderen hun gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen?
Tussen 1 en 2 jaar (correcte antwoord)
23,9%
(Eerder of Later)				
76,1%

het gevoel van eigenwaarde gaan ontwikkelen correct ergens tussen de eerste
en tweede verjaardag van het kind. Gemiddeld schatten de geïnterviewden dat
het gevoel van eigenwaarde zich vanaf ongeveer de leeftijd van 3,5 jaar gaat
ontwikkelen, zo’n twee jaar later dan in werkelijkheid het geval is. Vooral grootouders en ouders van kinderen die al in de puberleeftijd zijn, schatten de leeftijd
gemiddeld hoog in: boven de vier jaar. Ouders van jongere kinderen beantwoorden de vraag vaker correct, hoewel in meerderheid toch onjuist. Er lijkt ook een
generatie-effect te zijn. Oudere respondenten geven gemiddeld een hoger
schatting van de leeftijd waarop het gevoel van eigenwaarde bij kinderen zich
begint te ontwikkelen. Respondenten van Turkse en Marokkaanse afkomst
schatten de leeftijd gemiddeld het hoogst: rond 5,5 jaar.
Samenvatting: Hoe reageren jonge kinderen op hun omgeving?
De meeste geïnterviewde Hagenaars (ouders van jonge kinderen inbegrepen)
weten niet vanaf welke leeftijd kinderen de wereld om zich heen in zich op
beginnen te nemen en er op reageren. Terwijl onderzoek aantoont dat dit in de
eerste levensdagen al het geval is, schatten Hagenaars dat gemiddeld tussen de
zeven en acht maanden. De meeste geïnterviewde Hagenaars weten ook niet
vanaf welke leeftijd kinderen de stemming van hun ouders of verzorgers kunnen
waarnemen en er door beïnvloed worden.
Waar onderzoek aantoont dat dit al in de eerste maand het geval is, is de
gemiddelde schatting van de geïnterviewde Hagenaars anderhalf jaar of later.
Het gaat hier om een cruciaal gegeven, want wanneer een ouder of verzorger heel
angstig of depressief is, dit een schadelijk effect kan hebben op de ontwikkeling
van een baby.
De uitkomsten van het Haagse onderzoek voor wat betreft het slecht
geïnformeerd zijn op deze beide onderwerpen zijn vrijwel identiek aan die van het
van het Amerikaanse onderzoek. Met dit verschil dat het percentage Amerikanen
dat slecht geïnformeerd is, ietwat lager is dan het percentage Hagenaars. Voor wat
betreft de leeftijd waarop kinderen een gevoel van eigenwaarde beginnen te
ontwikkelen blijken de geïnterviewde Hagenaars duidelijk aanzienlijk slechter
geïnformeerd dan de Amerikanen. 80 procent van de Amerikanen geeft hier het
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juiste antwoord, tussen 1 en 2 jaar, terwijl 80 procent van de Hagenaars een
onjuist antwoord geeft. Gemiddeld schatten zij de leeftijd waarop kinderen een
gevoel van eigenwaarde beginnen te ontwikkelen op 3 1/2 jaar.

3.2.2

domein

2 Opgroeien en gezondheid

In deze paragraaf worden de bevindingen met betrekking tot vragen over
gezondheidskwesties besproken. Fysieke, psychische en sociale ontwikkeling
hangen nauw met elkaar samen. Een gezonde lichamelijke ontwikkeling
bevordert ook een gezonde psychische en sociale ontwikkeling, en omgekeerd.
De recente grote publieke aandacht voor bijvoorbeeld de korte en lange termijn
gevolgen van overgewicht bij kinderen wordt niet alleen gerechtvaardigd door de
ermee verbonden lichamelijke ontwikkelingsrisico’s maar ook door de psychische
en sociale gevolgen ervan. Hetzelfde geldt voor de aandacht voor de gevaren van
middelengebruik op jonge leeftijd (zoals het zogenaamde ‘comazuipen’). Blijkbaar
neemt het besef toe dat om kinderen in alle opzichten zo gezond mogelijk te laten
opgroeien, opvoeders correct geïnformeerd moeten zijn over gezondheidsrisicogedragingen. In het onderzoek is de kennis onderzocht van
Haagse respondenten over kwesties van ontwikkeling en gezondheidsgedrag.
Daarbij is vooral aandacht besteed aan de ontwikkeling van pubers: overgewicht
en ontbijtgebruik bij pubers; de urennorm voor actief bewegen per dag; de
behoefte aan slaap van pubers; de risico’s van cannabisgebruik door puber; de
invloed van alcoholgebruik bij pubers versus volwassenen; de invloed van
blootstelling aan seksuele prikkels via de televisie op seksuele activiteit en de
leeftijd waarop de hersenen uitontwikkeld zijn. Daarnaast is ook een vraag
opgenomen omtrent kennis van het verband tussen borstvoeding en het risico op
overgewicht op latere leeftijd.
Overgewicht en borstvoeding (31)
De afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken gedaan naar het verband tussen
borstvoeding en overgewicht. Uit een overzichtsstudie van betreffende
onderzoeken blijkt dat borstvoeding een kleine maar duidelijk bescherming
oplevert tegen overgewicht gedurende de kindertijd.50 Voor wat betreft de duur
van borstvoeding, komt uit recent onderzoek naar voren dat kinderen die
50	Arenz, S. Ruckerl, R., Koletzko, B. & Kries, von, R. (2004). Breast-feeding and childhood obesitya systematic review. International journal of obesity, 28, 1247-1256.
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minimaal zes maanden borstvoeding hebben gehad een lager risico hebben op
overgewicht dan kinderen die minder dan drie maanden borstvoeding hebben
gekregen.51
Actuele gegevens (2005-2007) over borstvoeding laten zien dat in Nederland
ruim driekwart van de moeders (76,7%) borstvoeding geeft vanaf de geboorte.
Na drie maanden krijgt 51,6% van de baby’s nog moedermelk en na zes
maanden is dit 30,9%.52
De voorgelegde stelling hierover luidt: “Een kind dat de eerste levensmaanden
borstvoeding heeft gehad, heeft later een grotere kans op overgewicht dan een kind dat
flesvoeding heeft gehad.”
Een kind dat borstvoeding heeft gehad, heeft meer kans op overgewicht
Onjuist (correcte antwoord)
86,9%
Juist
3,4%
Weet niet
9,7%
Zoals uit de tabel blijkt is de vraag door 87 procent van de deelnemers
correct beantwoord, circa tien procent geeft aan het antwoord niet te weten en
slechts 3,4 procent geeft het incorrecte antwoord. Vrouwen en deelnemers met
een hogere opleiding blijken vaker het correcte antwoord te geven. Uit een
vergelijking van moeders en vaders, blijkt dat moeders meer bekend zijn met de
beschermende werking van borstvoeding.
Overgewicht en ontbijten bij pubers (33)
Uit diverse internationale onderzoeken naar een mogelijk verband tussen
overgewicht en het overslaan van het ontbijt, blijkt dat dit verband inderdaad
bestaat.53 Onderzoek bij 35000 Nederlandse tieners laat zien dat de belangrijkste
risicofactor voor overgewicht bij adolescenten het overslaan van het ontbijt is.

51	Weyermann, M., Rothenbacher, D. & Brenner, H. (2006). Duration of breastfeeding and risk of
overweight in childhood: a prospective birth cohort study from Germany. International Journal of
Obesity, 30, (1281-1287).
52	Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg (2008)
53	Ma, Y., Bertone, M.R., Stanek III, E.J., Reed, G.W., Hebert, J.R., Cohen, N.L., Merriam, P.A. and Ockene,
I.S. (2003). Association between eating patterns and obesity in a free-living US adult population.
American Journal of Epidemiology. vol 158, 85-92; Timlin, M.T., Pereira, M.A., Story, M. and NeumarkSztainer, D. (2008). Breakfast eating and weight change in a 5-year prospective analysis of adolescents:
Project EAT (eating among teens). Pediatrics, 121, 638-645.
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Dit verband blijkt bij jonge pubers (13-14 jaar) nog sterker te zijn.54 Jongeren en
jonge volwassenen hebben meer dan andere leeftijdsgroepen de neiging om het
ontbijt als maaltijd over te slaan. Het gevolg is dat ze op latere tijdstippen meer en
ongezondere voedingsstoffen tot zich nemen. De ontbijt-overslaanders hebben,
mede als gevolg van een ongunstiger energieniveau in de ochtend, volgens
verschillende studies55 ook een minder actieve leefstijl, zoals minder bewegen en
sporten.
De gestelde vraag hierover luidt: “Pubers die meestal hun ontbijt overslaan, lopen
meer risico om te zwaar te worden dan pubers die meestal wel ontbijten.”
Pubers die meestal ontbijt overslaan lopen meer kans op overgewicht
Juist (correcte antwoord)
81,0%
Onjuist
15,7%
Weet niet
3,4%

Het blijkt dat de overgrote meerderheid van de geïnterviewden weet dat
niet ontbijten het risico op overgewicht vergroot. Ook hier geldt dat vrouwen
ietwat vaker het juiste antwoord geven dan mannen (83,4% versus 77,7%), dat
naarmate respondenten een hogere opleiding genoten hebben, zij vaker het
juiste antwoord geven, en dat jongere respondenten vaker dan oudere het juiste
antwoord geven. Grootouders blijken de groep die het minst vaak het correcte
antwoord weet. Ongeveer 1 op 3 kent het risico van niet ontbijten voor pubers
niet. Dit risico wordt tevens vaker onderschat door ouders van niet-Nederlandse
afkomst (84,3% versus 72,3%).
Benodigd aantal uren dagelijks actief bewegen voor jeugdigen (32)
Sinds 1998 bestaat de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Deze norm is het
resultaat van een samenwerking tussen diverse universiteiten (VU Amsterdam,
Groningen, Maastricht en Utrecht) en gezondheidsinstellingen (TNO, RIVM,
NOC-NSF) en is gebaseerd op internationale richtlijnen. De bewegingsnorm geeft

54	Croezen, S., Visscher, T.L.S., Bogt, N.C.W. ter, Veling, M.L. & Haveman-Nies, A. (2007). Skipping
breakfast, alcohol consumption and physical inactivity as risk factors for overweight and obesity in
adolescents: results of the E-MOVO project. European Journal of Clinical Nutrition, 1-8.
55	Ma,Y Bertone, MR,Stanek, EJ, Reed,GW, Hebert,JR, Cohen, NL, Merriam,PA, Ockene,IS (2003)
Association between Eating Patterns and Obesity in a Free-living US Adult Population. American Journal
of Epidemiology 158:85-92
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aan dat kinderen onder de 18 jaar dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke
activiteit dienen te hebben, waarbij de activiteiten minimaal tweemaal per week
gericht zijn op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid (kracht,
lenigheid en coördinatie).56
Het afnemen van de mate van beweging speelt een belangrijke rol in de toename
van overgewicht. Recent Amerikaans onderzoek laat zien dat de hoeveelheid
beweging die kinderen krijgen met het toenemen van de leeftijd zeer snel
afneemt. Kinderen van negen jaar bewegen iedere dag nog drie uur. Als meisjes
net dertien zijn (13,1) bewegen ze minder dan een uur per dag. Voor jongens is
dat als ze bijna 15 (14,7) jaar zijn.57
De hierover gestelde vraag luidt: “Hoeveel tijd per dag moet iemand tot 18 jaar voor
een gezonde lichamelijke ontwikkeling ten minste actief bewegen?”
Als een geïnterviewde als antwoord heeft gegeven dat tussen de 1 tot 3 uur per
dag actief bewegen de norm is, is dit als correct gescoord.
Benodigde uren beweging per dag
1-3 uur (correcte antwoord)
Minder dan 1 uur
Meer dan 3 uur
Weet niet

73,3%
17,8%
5,9%
2,9%

De variatie in antwoorden in de steekproef is zeer groot. De genoemde
bewegingsnorm varieert tussen de 12 minuten en meer dan 10 uur per dag.
De vaakst genoemde norm (434 geïnterviewden) is exact gelijk aan de officiële:
tenminste een uur per dag.
Er is geen significant verschil tussen mannen en vrouwen, maar er lijkt wel een
generatieverschil te bestaan, in een verrassende richting. Grootouders geven het
vaakst het correcte antwoord (81,0%) terwijl deelnemers jonger dan 44 en van
Nederlandse afkomst denken dat (veel) minder dan een uur bewegen ook goed is.
56	Kemper, H.G.C., Ooijendijk, W.T.M. & Stiggelbout M. (2000). Consensus over de Nederlandse Norm voor
Gezond Bewegen. Tijdschrift Sociale Gezondheidszorg; 78: 180-183.
57	Nader, P.R., Bradley, R.H., Houts, R.M. McRitchie, S.L. & O’Brien, M. (2008). Moderate-to-vigorous
physical activity from ages 9 to 15 years. Journal of the Americain Medical Association, 300 (3), 295-305.
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Behoefte aan slaap bij pubers( 34)
Pubers blijken vaak een chronisch slaaptekort te hebben. Dit is enerzijds het
gevolg van het feit dat ze gemiddeld aanzienlijk meer slaap nodig hebben dan
volwassenen - ruim 9 uur tegen 7 tot 8 uur voor een volwassene - terwijl ze
anderzijds door hormonale veranderingen later gaan slapen maar meestal wel de
volgende morgen weer vroeg op moeten om op tijd op school te zijn. Gebrek aan
slaap beïnvloedt hun functioneren (zoals schoolprestaties) negatief, en dikwijls
ook hun stemming en daarmee de omgang tussen hen en anderen, zoals ouders
en andere volwassenen. Een van de redenen waarom pubers meer slaap nodig
hebben zijn de veranderingen die zich in hun lichaam en met name in hun
hersenen voltrekken en die vragen om meer slaap en rust.58
De vraag hierover luidt: “Hebben pubers volgens u meer, minder of evenveel slaap
nodig als volwassenen?”
Behoefte aan slaap bij pubers
Meer slaap (correcte antwoord)
Evenveel slaap
Minder slaap
Weet niet

79,0%
13,7%
6,3%
1,1%

Circa 1 op de 5 volwassenen en ouders is van mening dat pubers evenveel (13,8%)
of zelfs minder slaap (6,3%) dan volwassenen nodig hebben. Maar het overgrote
deel van de geïnterviewden blijkt wel te weten dat de slaapbehoefte bij pubers
groter is. Vaders blijken vaker goed op de hoogte zijn van de benodigde
hoeveelheid slaap van pubers dan moeders.
Risico op overstap van softdrugs naar harddrugs (35)
Vaak wordt er over cannabis of marihuana gedacht als een betrekkelijk
onschuldige drug, omdat het een zogenaamde softdrug is. Toch is het gebruik
ervan, vooral door pubers, niet zonder risico’s. Naast de schadelijke effecten die
softdrugs kunnen hebben bijvoorbeeld voor het functioneren op school, door de
toename van risico op ongevallen en op lichamelijke en psychische klachten59,
58	Sørensen, E., Carskadon, M.A., and Ursin, R. Sleep across the life cycle. In Butkov N and Lee-Chiong TL
(eds) Fundamentals of Sleep Technology. Lipincott Williams & Wilkins, Philadelphia, p 33-39, 2007.
59	Ashton, C.H., 2001, Pharmacology and effects of cannabis: a brief review.The British Journal of Psychiatry
(2001) 178: 101-106
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blijkt cannabisgebruik dikwijls ook een opstap te zijn naar later harddruggebruik.
Uiteraard gaan niet alle kinderen die blowen vervolgens cocaïne of andere hard
drugs gebruiken, maar het risico daarop neemt wel duidelijk toe.60
Aan respondenten is hierover de volgende stelling voorgelegd: “Het gebruik van
cannabis in de puberleeftijd geeft op latere leeftijd een hoger risico op harddruggebruik.”
Gebruik van cannabis geeft risico op harddruggebruik
Juist (correcte antwoord)
61,8%
Onjuist
29,1%
Weet niet
9,1%
Iets meer dan zestig procent van de geïnterviewden bevestigt de stelling terwijl
zo’n dertig procent meent dat deze niet juist is. Dat wil zeggen, zij geloven niet
dat het gebruik van cannabis in de puberteit het risico op later harddruggebruik
verhoogt. Bijna tien procent geeft aan niet te weten hoe het zit.
Geïnterviewden die een kind alleen opvoeden, beantwoorden deze vraag vaker
incorrect dan de andere subgroepen in de steekproef incorrect: Bijna de helft van
hen geeft niet het juiste antwoord, tegenover ongeveer dertig procent uit de totale
steekproef.
Gevolgen alcoholgebruik door pubers
Veel jongeren beginnen met het drinken van alcohol in de vroege puberteit of
zelfs al daarvoor. De ‘start’-leeftijd ligt voor de meesten tussen de 11 en 14 jaar.61
Naast de gevolgen van het drinken voor hun gedrag, zoals het nemen van meer
risico’s, het meer vertonen van agressie en het meer voorkomen van
depressiviteit, kan bij pubers ook de hersenontwikkeling verstoord worden.
Uit onderzoek blijkt dat het geheugen, de concentratie en het leervermogen tot op
lange termijn schade kunnen oplopen.62 Daarbij geldt dat hoe jonger regelmatig
alcohol wordt gedronken, hoe groter het risico is op alcoholverslaving op latere
leeftijd. Voor jongeren is het gebruik van alcohol dus gevaarlijker dan voor
volwassenen. Daarnaast blijkt dat juist het zogenoemde ‘binge’ drinken
60	Zie Lynskey, M.T., Vink, J.M., Boomsma, D.I. (2006). Early Onset Cannabis Use and Progression to other
Drug Use in a Sample of Dutch Twins. Behavior Genetics, 36 (2): 195-200.
61	Monshouwer, K., Van Dorsselaer, S., Gorter, A., Verdurmen, J., Vollebergh, W. (2004). Jeugd en riskant
gedrag: kerngegevens uit het peilstationsonderzoek 2003: roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder
scholieren vanaf tien jaar. Utrecht: Trimbos-instituut.
62	Tapert, S.F., Caldwell, L. and Burke, C. (2004-2005). Alcohol and the adolescent brain Human studies.
Alcohol Research & Health, vol 28, No.4 205-212
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schadelijker is dan het dagelijks drinken van 1 of 2 glazen alcohol. Juist het op één
moment drinken van veel alcohol is schadelijk voor het cognitief functioneren en
dat is wat jongeren juist vaak doen. Van de scholieren die drinken gaf in 2005
75% aan dat ze vijf glazen of meer bij één gelegenheid hadden gedronken.63
Onderzoek uit 2003 heeft extreem alcoholgebruik bij jongeren in kaart gebracht.
Dertig procent van de jongens van 16 jaar drinkt op één dag in het weekend dag
meer dan 10 glazen, van de meisjes doet negen procent dat. Gevolg ervan is onder
andere dat het aantal jongeren dat in een ziekenhuis belandt met alcoholvergiftiging explosief is toegenomen. Tussen 2000 en 2005 is het aantal kinderen
tussen 10 en 15 dat dit overkomt, verzesvoudigd.64
Over alcoholgebruik door pubers is de volgende vraag gesteld: “Zijn de effecten van
alcohol even schadelijk, minder schadelijk of meer schadelijk voor de hersenen van een
16-jarige, dan voor een volwassene?”
Gevolgen alcoholgebruik door pubers schadelijker voor de hersenen dan bij
volwassenen
Meer schadelijk (correcte antwoord)
89,3%
Even veel
9,6%
Minder schadelijk
0,5%
Weet niet
0,6%

Het overgrote deel van de geïnterviewden blijkt te weten dat alcohol schadelijker
is voor jongeren dan voor volwassenen. Daarbij is er weinig of geen verschil
tussen de verschillende subgroepen, met dien verstande dat er wel een
opleidingseffect is. Degenen met havo/vwo of wo/masters schatten de schadelijke
effecten het beste in.
Invloed van seks op tv op de ontluikende seksualiteit (37)
Seksuele ontwikkeling vindt bij uitstek plaats gedurende de adolescentie. Pubers
worden zich bewust van seksuele gevoelens en het merendeel van de middelbare

63	Dorsselaer, van S., Zeijl, E., Eeckhout, van den S., Ter Bogt, T., Vollebergh, W. (2007). HBSC 2005:
gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland. Utrecht: Trimbos-instituut.
64	Valkenberg, H., Van der Lely, N. & M. Brugmans, 2007, Alcohol en jongeren: een ongelukkige combinatie.
Medisch contact online http://medischcontact.artsennet.nl/uri/?uri=AMGATE_6059_138_TICH_
R196732216660990. Geraadpleegd 12-09-08.
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scholieren (circa 80 %) heeft wel eens een vriend of vriendin gehad.65 De helft van
de pubers in Nederland heeft op dertienjarige leeftijd gezoend. In volgende jaren
neemt de mate van seksuele omgang snel toe. Van de jongeren van net 17 jaar
heeft de helft de eerste seksuele ervaring gehad.
Recente generaties pubers blijken vaker seksuele gemeenschap te hebben dan
eerdere. Zo had in 2005 dertig procent van alle schoolgaande kinderen
(middelbare school en laagste klassen mbo) seks gehad. In 1995 was dit nog
24 procent.
Door ouders en politici wordt regelmatig aangegeven dat seks op televisie
aanspoort tot vroegtijdig seksueel gedrag. Diverse onderzoeken66 laten zien dat er
inderdaad een verband is tussen het (regelmatig) zien van seks op televisie en
seksueel gedrag op jongere leeftijd. Daarbij is de inhoud van programma’s en de
situatie waarin gekeken wordt van invloed.
Als pubers tv-programma’s bekijken waarin gewezen wordt op mogelijke risico’s
van (bepaalde vormen van) seks of het programma met de ouders bekijken en het
daarna bespreken, dan is er geen verband met vroegtijdig seksueel gedrag.67
Aan respondenten werd deze stelling voorgelegd: “Als een kind of tiener vaak kijkt
naar seks op TV, vergroot dit de kans dat hij of zij zelf op jongere leeftijd aan een
seksuele relatie begint dan een kind dat niet vaak naar seks op TV kijkt.”
Kijken naar seks op tv vergroot kans op vroege seksuele relatie
Juist (correcte antwoord)
62,5%
Onjuist
29,8%
Weet niet
7,6%
De meerderheid van de geïnterviewden weet of vermoedt dat er een verband is
tussen het kijken naar seks en seksuele activiteit door jongeren. Er is een
generatie-effect in die zin dat de jongere generaties volwassenen en ouders de
vraag vaker correct beantwoorden. Niettemin geldt voor veertig procent van de
geïnterviewden dat zij het verband niet zien of niet kennen.

65	Graaf, de H., Meijer, S., Poelman, J., & Vanwesenbeeck, I. (2005). Seks onder je 25e; Seksuele gezondheid
van jongeren in Nederland anno 2005. Utrecht: Rutgers Nisso Groep.
66	Brown, J., & Newcomer, S. (1991). Television viewing and adolescents’ sexual behavior. Journal Of
Homosexuality, 21(1-2), 77-91.
67	Collins, R.L., Elliott, M.N., Berry, S.H., Kanouse, D.E., Kunkel, D., Hunter, S.B. & Miu, A. 2004. Watching
sex on television predicts adolescent initiation of sexual behaviour. Pediatrics, 114 (3) 280-289
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Leeftijd van volgroeid zijn van de hersenen (58)
Een van de redenen waarom pubers meer slaap nodig hebben dan volwassenen is
dat slaap belangrijk is voor de ontwikkeling van hun hersenen. Die ontwikkeling
is pas voltooid in de eerste jaren van het derde levensdecennium.
De hersenen bereiken doorgaans pas hun volwassen vorm, omvang en
functioneren tussen 21 en 24 jaar. Met name de hersencentra die wezenlijk zijn
voor het beoordelen van risico’s, voor lange termijn planning en voor
zelfbeheersing, het beheersen van impulsen en gevoelens, zijn nog ‘onder
constructie’ tot de periode van 21 tot 24 jaar.68
De gestelde vraag luidt: “Vanaf welke leeftijd zijn hersenen van een mens volgroeid, en
veranderen ze dus niet meer door verdere groei, maar alleen nog door de manier waarop
ze gebruikt worden?”
Moment van volgroeid zijn van hersenen
21-30 jaar(correcte antwoord)
0-6 jaar
7-13 jaar
14-20 jaar
30 jaar en ouder
Weet niet

21,4%
2,6%
4,9%
52,3%
1,0%
17,8%

Het correcte antwoord op deze vraag wordt door iets meer dan een vijfde van de
deelnemers gegeven. Het merendeel van de geïnterviewden schat de leeftijd
waarop de hersenen volledig ontwikkeld zijn eerder, doorgaans zo rond de
17-18 jaar. Circa twintig procent meent dat dit nog eerder het geval is, bij 16 jaar of
eerder. Mannen geven vaker het correcte antwoord dan vrouwen. Er is ook een
verband met opleiding: hoe lager de opleiding, hoe lager de geschatte leeftijd. De
leeftijd waarop de hersenen zijn volgroeid wordt ook vaker te laag ingeschat door
deelnemers met een niet-Nederlandse achtergrond.

68	Giedd, J.N., Blumenthal, J., Jeffries, N.O., Castellanos, F.X., Liu, H., Zijdenbos, A., Paus, T., Evans, A.C.,
& Rapoport, J.L. (1999). Brain development during childhood and adolescence: a longitudinal MRI study.
Nature Neuroscience, 2(10):861-863. Bedard, A.C., Nichols, S., Barbosa, J.A., Schachar, R., Logan, G.D., &
Tannock, R. (2002). The development ofselective inhibitory control across the life span. Developmental
Neuropsychology, 21(1), 93-111.
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Samenvatting domein 2
Hagenaars zijn in meerderheid vrij goed op de hoogte van invloeden op en
voorwaarden voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Zo’n
zestig tot tachtig procent beantwoordt de vragen over slaapbehoefte, invloeden op
overgewicht, aanbevolen dagelijkse hoeveelheid beweging, effecten en risico’s van
alcohol en drugs, en de invloed van tv correct. Een uitzondering vormt de vraag
naar de ontwikkeling van de hersenen. De meeste respondenten menen dat die al
eerder, meestal tijdens de puberteit, voltooid is dan in werkelijkheid het geval is.

3.2.3		

domein

3 Regels, grenzen en lichamelijk straffen

Het stellen van heldere en consequente regels en grenzen aan kinderen is een
belangrijk onderdeel van opvoeding. Grenzen en regels geven kinderen houvast.
Ze kunnen ervan leren hoe de wereld in elkaar zit en wat er van ze verwacht
wordt, en worden zodoende ook in staat gesteld zichzelf in die wereld te
positioneren en zich met behulp van soepel lopende sociale relaties te
ontwikkelen als persoon. Voor ouders en opvoeders zijn regels en grenzen in
concrete situaties niet altijd gemakkelijk te kiezen, te stellen en vooral te
handhaven. Het is belangrijk het stellen en handhaven van regels en grenzen op
niet-aggressieve, niet-gewelddadige en niet-vernederende manier te doen. Dat
draagt substantieel bij aan een positieve en effectieve relatie tussen opvoeders en
kinderen en aan het positief beïnvloeden van het gedrag van kinderen, zowel op
de korte als op de lange termijn. Maar het komt nogal eens voor dat ouders hun
toevlucht nemen tot lichamelijke straf, zoals het uitdelen van tikken, wanneer
kinderen regels negeren en grenzen overschrijden; soms uit overtuiging, vaker
waarschijnlijk bij gebrek aan beter. Het regelmatig geven van slaag
heeft, zo laat onderzoek zien,69 een groot aantal negatieve gevolgen voor de
ontwikkeling van kinderen. In deze paragraaf worden de resultaten besproken
van vragen over regels, grenzen en lichamelijk straffen en
de antwoorden toegelicht.

69	Straus, M. A, Stewart, J.A. (1999) Corporal Punishment by American Parents: National Data on
Prevalence, Chronicity, Severity, and Duration, in Relation to Child and Family Characteristics. Clinical
Child and Family Psychology Review. 2,2, 55-70
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3.2.3.a Regels en grenzen
Aan de Hagenaars is een aantal stellingen over regels en grenzen voor kinderen
van verschillende leeftijd voorgelegd.
Verwennen of niet bij baby (43a) peuter(43b en c) en kleuter(43d)
In de volksmond is een verwend kind een kind dat gewend is altijd haar of zijn
zin te krijgen en dat zich onuitstaanbaar gedraagt als het niet op z’n wenken
bediend wordt.70 Nu verwennen alle ouders af en toe hun kind, in die zin dat ze er
eens extra lief of toegeeflijk voor zijn. Dat ‘bederft’ het kind niet. Maar te grote en
voortdurende toegeeflijkheid van ouders, kan de ontwikkeling van het kind
schaden. Schadelijk verwennen wordt door wetenschappers beschreven als
overtoegeeflijkheid op het materiële vlak, door het kind alles te geven wat het wil;
op het relationele vlak, door het kind te veel te verzorgen en te weinig
verantwoordelijkheid te geven, en op het structurele vlak, door het kind te weinig
regels en grenzen te bieden.71 Gevolgen voor het kind zijn onder andere dat het
belangrijke ontwikkelingstaken niet kan volbrengen: leren doorzetten, rekening
houden met de belangen van anderen, of verantwoordelijkheid nemen voor het
eigen gedrag en de consequenties daarvan.72 Een kind op die manier verwennen
geldt dan ook als een belangrijke opvoedingsfout. Daaraan maken naar de stellige
mening van vele schrijvers en opvoedingsdeskundigen heel veel ouders in
modern Nederland zich schuldig.73
Maar onderzoek laat ook zien dat opvoeders die alles op alles willen zetten om
hun kind goed op te voeden, en dus niet te verwennen, in sommige
omstandigheden de kans lopen hierin door te slaan en van de weeromstuit
onrealistische verwachtingen van hun kind te koesteren.74 Belangrijke vraag is
dan ook wanneer en op welke manier toegeeflijkheid gepast is, en wanneer
schadelijk voor het kind.75
70	McIntosh, B.J., 1989, Spoiled Child Syndrome, Pediatrics. 1989 Jan;83(1):108-15.
71	Ogilvie, A.M., 2006, Balancing Act: Child Welfare and Overindulgence Children and Youth Services Review
28, 6, 610-619
72	Zie Bredehoft, D.J., Clarke, J.I. & C.Dawson, Relationships Between Childhood Overindulgence and
Parenting Attributes: Implications for Family Life Educators Paper presented at the National Council on
Family Relations Annual Meeting, November 2002
73	Chorus, A., 1942 Zuigeling en kleuter : over de psychologie en de opvoeding van het kind vanaf de geboorte
tot de schoolleeftijd. Heemstede: De Toorts. Delfos, M., 2004, Overontwikkelen: eisen en verwennen. De
wereld van het jonge kind, april, 239-242. Bisschop, M., 2005, Opvoeden in een verwenmaatschappij: Hoe
maak je je kind toch gelukkig? Tielt: Lannoo. Roosenboom, T., 2005, Denkend aan Holland, Amsterdam:
Querido. Schöttelndreier, M.(20085) Monsters van kinderen, draken van ouders, Amsterdam: Meulenhoff.
74	Smyke, A.T., Boris, N.W., & G.M. Alexander, 2002, Fear of Spoiling in at-risk African American Mothers,
Child Psychiatry ans Human Development, 32,4, 295-307.
75	Zie voor meer onderzoek naar verwennen, criteria voor verwennen en het verband met opvoedingstijlen
www.overindulgence.info
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Aan de Haagse geïnterviewden zijn vier situaties voorgelegd waarin een opvoeder
een vorm van toegeeflijkheid tegenover het kind vertoont en de vraag daarbij of
dit een kind voldoende leert met regels en grenzen om te gaan of niet. Drie van
de vier situaties, de eerste, derde en vierde, zijn overgenomen uit het
Amerikaanse onderzoek, waar ze op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek
zijn geformuleerd.
De betreffende vraagstelling luidt: Ik noem u enkele dingen die ouders of verzorgers
kunnen doen in de opvoeding. Kunt u bij iedere situatie aangeven of u het gedrag van de
ouder of verzorger gepast vindt of dat u vindt dat het kind hierdoor te weinig leert met
regels en grenzen om te gaan?
“Een 3 maanden oude baby oppakken elke keer als het huilt.”
“Een 1-jarig kind elke avond in slaap wiegen omdat het anders niet wil gaan slapen.”
“Een 2-jarig kind van tafel laten gaan om te spelen voordat de rest van de familie met de
maaltijd klaar is.”
“Een 6-jarig kind laten kiezen wat hij/zij elke dag voor kleding aan wil naar school.”
Van deze opvoedersgedragingen is alleen de tweede niet adequaat. De overige drie
zijn gepaste opvoedersgedragingen.
Het opnemen van een kind van drie maanden dat huilt is nodig. Kinderen van
deze leeftijd hebben het nodig dat er op hun huilen wordt gereageerd, om zich
sociaal-emotioneel en lichamelijk goed te kunnen ontwikkelen. Opnemen van het
kind, troosten, verzorgen, en/of kalmerend toespreken zijn daarom gepaste
opvoedingsgedragingen van ouders of verzorgers.76 (Zie ook de bespreking van
vraag 47 over het niet reageren op het huilen van een baby, hierna).

76	Bell, S.M. & Ainsworth, M.D. (1972). “Infant crying and maternal responsiveness.” Child Development,
43 (4), 1171-1190. Ainsworth M.D., Bell S.M.,& D.F. Stayton, 1974, Infant-mother attachment and social
development: Socialization as a product of reciprocal responsiveness to signals. In: Richards MP, ed.
The integration of a child into a social world. New York, NY: Cambridge University Press. 99-135. Hope, M.
(1986). “Understanding crying in infancy: Selected papers number 43.” ERIC #ED284647. Solter, A. (1992).
“Understanding tears and traumas.” Young Children, 47 (4), 64-68. Stifter CA. Crying behaviour and its
impact on psychosocial child development. In: Tremblay RE, Barr RG, Peters RDeV, eds. Encyclopedia
on Early Childhood Development [online]. Montreal, Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood
Development; 2005:1-7. Available at: http://www.child-encyclopedia.com/documents/StifterANGxp.pdf.
Accessed [14-07-08]. Susman-Stillman, A.; Markkalko, s. & I. Waldman, (1996);Infant Temperament and
Maternal Sensitivity as Predictors of Attachment Security. Infant Behavior and Development 19, 1, 33-47
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Van een tweejarige mag nog niet verwacht worden dat hij of zij net als de overige
gezinsleden aan tafel blijft zitten tot iedereen klaar is. (Zie ook de bespreking van
vraag 29 over het stilzitten van een kind van drie, par. 3.2.1.a) Het is een eis die de
ouders meer dient dan het kind en de kinderlijke ontwikkeling. Kinderen van
deze leeftijd hebben al wel benul van welk gedrag hun opvoeders wel en niet
goedkeuren. Ze kunnen regels als: ‘andere kinderen mag men niet slaan’ in de
meeste gevallen al onthouden en reproduceren, maar zich er nog niet zelfstandig
aan houden. Bij het rekening houden met anderen moeten ze nog geholpen
worden.
Een kind van zes is al verder in het omgaan met regels en grenzen. Kinderen van
deze leeftijd zijn zich erg bewust van regels en passen die dikwijls ook strikt toe.
Ze ontwikkelen meestal strikte opvattingen over wat thuis en in de klas ‘eerlijk’ en
‘vals’ is. Voor de verdere ontwikkeling van hun zelfstandigheid is het goed dat ze
steeds meer keuzes zelf mogen maken. Daartoe kan ook het kiezen van kleding
uit hun eigen garderobe een geschikt middel zijn. Een kind deze keuzevrijheid
geven is dan ook gepast opvoedergedrag en betekent niet dat het kind te weinig
leert met regels en grenzen om te gaan.77
De Haagse respondenten geven bij iedere stelling in meerderheid aan dat het
Betreffende gedrag van de opvoeder het kind te weinig leert met regels en
grenzen om te gaan. Niet alleen als dit klopt, hetgeen geldt voor het gedrag:
“Een 1-jarig kind elke avond in slaap wiegen omdat het anders niet wil gaan
slapen.”, maar ook als het genoemde opvoedergedrag adequaat en dus gepast is,
geven zij vaak aan dat ze het verwennend vinden.
“Een 3 maanden oude baby oppakken elke keer als het huilt.”
Vindt u dit gepast of vindt u dat het kind hierdoor te weinig leert met regels en grenzen
om te gaan?
Huilende baby elke keer oppakken
Gepast (correcte antwoord)
Leert het kind te weinig met regels en grenzen omgaan
Weet ik niet

32,1%
66,7%
1,2%

77	Zie voor de algemene informatie over de sociale en morele ontwikkeling van kinderen bijvoorbeeld
Kihnstamm, R., 2002, Kleine ontwikkelingspsychologie, dl. I,II,III.Houten: 2002. Feldman, R.S., 2007,
Ontwikkelingspsychologie, Amsterdam, Pearson Education. Voor verwennen zie ook Clarke, J. I., Dawson,
C., & Bredehoft, D. J. (2004). How much is Enough? Everything You Need to Know to Steer Clear of
Overindulgence and Raise Likeable, Responsible, and Respectful Children. New York: Marlow & Company.
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Een ruime meerderheid van de geïnterviewden is ten onrechte van mening dat
een baby van drie maanden niet goed leert met regels en grenzen om te gaan als
het kind iedere keer als het huilt wordt opgepakt. Minder dan eenderde van de
geïnterviewden vindt dit, terecht, gepast gedrag van een opvoeder.78
“Een 1-jarig kind elke avond in slaap wiegen omdat het anders niet wil gaan slapen.”
Vindt u dit gepast of vindt u dat het kind hierdoor te weinig leert met regels en grenzen
om te gaan?
1-jarige wiegen
Leert het kind te weinig met regels en grenzen omgaan
(correcte antwoord)
Gepast
Weet ik niet

79,5%
18%
2,5%

Ook hier geeft een ruime meerderheid van de geïnterviewden aan dat ze
verwachten dat dit opvoedergedrag het kind te weinig zal leren met regels en
grenzen om te gaan, in dit geval terecht.
“Een 2-jarig kind van tafel laten gaan om te spelen voordat de rest van de familie met de
maaltijd klaar is.” Vindt u dit gepast of vindt u dat het kind hierdoor te weinig leert met
regels en grenzen om te gaan?
2-jarige van tafel laten gaan
Gepast (correcte antwoord)
Leert het kind te weinig met regels en grenzen omgaan
Weet ik niet

36,3%
62,2%
1,1%

Opnieuw meent een ruime meerderheid van de ondervraagden dat dit het kind
te weinig leert met regels en grenzen om te gaan. Maar in dit geval is dat, zoals
eerder uitgelegd, onterecht. Iets meer dan eenderde van de geïnterviewden vindt
het eerder van tafel laten gaan van een tweejarig kind, terecht, gepast
opvoedergedrag.
78	Voor het feit dat de respondenten denken dat een baby van drie maanden een verwend kind wordt
wanneer het elke keer als het huilt wordt opgepakt, is wel een verklaring. Decennialang is ouders door
opvoedingsdeskundigen voorgehouden dat het huilen van een pasgeborene genegeerd moet worden tot
de klok aangeeft dat het tijd is voor voeden en verschonen. (Wubs, J.M., 2004, Luisteren naar deskundigen.
Opvoedingsadvies aan Nederlandse ouders 1945-1999. Assen: Van Gorcum). Het is sinds de jaren zeventig
dat ook de opvatting onderwezen wordt dat men juist wel op het gehuil van een baby moet reageren, en
in de oudervoorlichting bestaan beide opvattingen nog altijd naast elkaar.
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“Een 6-jarig kind laten kiezen wat hij/zij elke dag voor kleding aan wil naar school.”
Vindt u dit gepast of vindt u dat het kind hierdoor te weinig leert met regels en grenzen
om te gaan?
6- jarig kind laten kiezen wat hij/zij elke dat voor kleding aan wil naar school
Gepast (correcte antwoord)
48,8%
Leert het kind te weinig met regels en grenzen omgaan 49,2%
Weet ik niet
2,1%
Bijna de helft van de respondenten vindt dit gedrag gepast, de andere helft vindt
dat door het kind dit toe te staan, het kind te weinig leert met regels en grenzen
om te gaan.79
Er is, samengevat, een duidelijke tendens onder de geïnterviewden om de vier
genoemde opvoedgedragingen te verwennend te vinden. Dat zou kunnen
betekenen dat de tweede vraag, die naar het dagelijks in slaap wiegen van een
1-jarige “per ongeluk” in meerderheid correct is beantwoord. Dat wil zeggen dat
het gegeven correcte antwoord mogelijk niet werd ingegeven door kennis over of
begrip van 1-jarigen, maar door de neiging om alle genoemde opvoedgedragingen
te verwennend te beoordelen.
Kijken we naar verschillen tussen subgroepen dan valt op dat vaders meer nog
dan moeders geneigd zijn elk van de vier genoemde reacties van een ouder als te
toegeeflijk te bestempelen. Ook een verband met opleidingsniveau is aanwezig:
hoe lager opgeleid, hoe meer men geneigd is het oordeel ‘verwennend’ te geven.
Gevolgen van het veelal niet reageren op het huilen van een baby (47 a-d)
Baby’s huilen. Vooral baby’s van 0 tot 3 maanden huilen veel, niet zelden een uur
of meer per dag, hetgeen volstrekt normaal is (zie ook hetgeen hierboven is
gezegd bij vraag 24 ‘Huilen van een baby’). Het zijn vooral de ouders, niet de
kinderen zelf, die hier - ook op langere termijn -, nadelige gevolgen van
ondervinden.80 Het opnemen van een huilende baby is gepast ouderlijk gedrag

79	Een opmerking van een respondent is in dit kader informatief: “jawel, maar niet uit de hele aanwezige
garderobe, slechts uit een paar tevoren door ouder geselecteerde kledingstukken.” Het kan goed zijn dat
respondenten keuzevrijheid voor een kind een goed idee vinden, maar dan misschien met de genoemde
beperking, of niet iedere dag.
80	Stifter, CA., Crying behaviour and its impact on psychosocial child development. In: Tremblay RE, Barr
RG, Peters RDeV, eds. Encyclopedia on Early Childhood Development [online]. Montreal, Quebec: Centre of
Excellence for Early Childhood Development; 2005:1-7. Available at: http://www.child-encyclopedia.com/
documents/StifterANGxp.pdf. Accessed [14-07-08]
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zoals boven beschreven. Een en ander roept de vraag op naar de gevolgen van het
laten huilen van een baby. Ook daarover is aan de geïnterviewden een aantal
uitspraken voorgelegd.
De gestelde vraag luidde: Stel dat ouders van een baby van 2 à 3 maanden oud,
meestal niet reageren op gehuil van het kind. Hoe waarschijnlijk is het volgens u dat
daardoor de volgende dingen gebeuren?
-	”De baby zal hierdoor leren dat het nauwelijks invloed kan uitoefenen op de dingen
die met hem of haar gebeuren.”
-	“De baby zal hierdoor leren onafhankelijk te zijn.”
-	”De hersenontwikkeling van de baby zal hierdoor minder voorspoedig verlopen.”
-	”De baby zal hierdoor later minder last van stress hebben.”
Onderzoek laat zien dat bij kinderen van deze leeftijd het meestal niet reageren
op het huilen van het kind zowel voor de hersenontwikkeling als voor het
zelfvertrouwen van het kind belemmerend kan werken. De baby van 3 maanden
of jonger heeft het voor de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling nodig
dat verzorgers meestal direct op de signalen van het kind reageren door het op te
nemen, te troosten, te verzorgen, en/of kalmerend toe te spreken. Ondanks dat
dit bij kinderen van deze leeftijd niet altijd het huilen kan doen ophouden.81
Het eerste en het derde gevolg van het meestal niet reageren op het gehuil van het
kindje zijn zeer waarschijnlijk. Wat betreft het gevoel van invloed op de dingen
die gebeuren, dat gaat in wezen over het basisvertrouwen dat een baby moet
ontwikkelen en het is een voorbode van zelfvertrouwen en gevoel van
competentie. Door niet te reageren op huilen van een baby, wordt de ontwikkeling

81	Bell, S.M. & Ainsworth, M.D. (1972). “Infant crying and maternal responsiveness.” Child Development,
43 (4), 1171-1190. Ainsworth M.D., Bell S.M.,& D.F. Stayton, 1974, Infant-mother attachment and social
development: Socialization as a product of reciprocal responsiveness to signals. In: Richards MP, ed.
The integration of a child into a social world. New York, NY: Cambridge University Press. 99-135. Hope,
M. (1986). “Understanding crying in infancy: Selected papers number 43.” ERIC #ED284647. Solter, A.
(1992). “Understanding tears and traumas.” Young Children, 47 (4), 64-68. Stifter, CA., Crying behaviour
and its impact on psychosocial child development. In: Tremblay RE, Barr RG, Peters RDeV, eds. Encyclopedia
on Early Childhood Development [online]. Montreal, Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood
Development; 2005:1-7. Available at: http://www.child-encyclopedia.com/documents/StifterANGxp.pdf.
Accessed [14-07-08]. Susman-Stillman, A.; Markkalko, s. & I. Waldman, (1996);Infant Temperament and
Maternal Sensitivity as Predictors of Attachment Security. Infant Behavior and Development 19, 1, 33-47
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van veilige hechting aan ouders of verzorgers belemmerd en daarmee de
ontwikkeling van basisvertrouwen in de wereld om de baby heen. Onveiligheid en
verwaarlozing hebben, onder andere door de stress die ze bij babies veroorzaken,
een ongunstige invloed op hun ontwikkeling, ook op de ontwikkeling van de
hersenen (onder meer door een overconcentratie van stresshormonen).82 Dat het
kind een lagere stressgevoeligheid zou ontwikkelen, het vierde genoemde gevolg
van laten huilen wordt hierdoor dus mede weersproken. Ook het tweede
genoemde gevolg is uiterst onwaarschijnlijk voor een kind op deze leeftijd.
Onafhankelijkheid kan een kind pas aanleren vanuit veilige hechtingsrelaties en
met steun en aanmoediging bij de ontwikkeling van het eerste zelfvertrouwen.
Haagse respondenten reageerden als volgt op de vier mogelijke gevolgen van niet
reageren op babygehuil.
Baby leert dat het nauwelijks invloed kan uitoefenen
Waarschijnlijk (correcte antwoord)
49,3%
Onwaarschijnlijk
45,8%
Weet ik niet
5%

Baby leert onafhankelijk te zijn
Onwaarschijnlijk (correcte antwoord)
Waarschijnlijk
Weet ik niet

76,9%
18,9%
4,2%

Hersenontwikkeling baby verloopt minder voorspoedig
Waarschijnlijk (correcte antwoord)
31,9%
Onwaarschijnlijk
54,5%
Weet ik niet
13,7%

Baby heeft later minder last van stress
Onwaarschijnlijk (correcte antwoord)
Waarschijnlijk
Weet ik niet

77,3%
11,9%
10,7%

82	Zie Schore, A.N. (2001) The Effects of Early Relational Trauma on Right Brain Development, Affect Regulation,
and Infant Mental Health. Infant Mental Health Journal 22, 1-2, p. 201 - 269
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Wat dat opvalt is het relatief hoge percentage mensen dat aangeeft het antwoord
niet te weten. Er is dus relatief veel onduidelijkheid over hoe het precies zit met
de ontwikkeling van de pasgeborene, hoe het huilen van het kind moet worden
opgevat en hoe er dus op moet worden gereageerd. Daar bestaan ook zeer
uiteenlopende opvattingen over die via verschillende voorlichtingskanalen naar
ouders worden geventileerd.83 (Zie ook de bespreking van vraag 43 in deze
paragraaf.)
Voor wat betreft de twee irreële gevolgen van het niet reageren op het huilen
(de baby leert hierdoor onafhankelijk te zijn en de baby heeft hierdoor later
minder last van stress), in beide gevallen geeft driekwart van de respondenten
terecht aan dat dit onwaarschijnlijk is. Daarbij geldt dat vrouwen deze twee
stellingen significant vaker met ‘onwaarschijnlijk’ beantwoorden dan mannen.
Toch meent nog ruim tien procent van de respondenten dat het waarschijnlijk is
dat de baby later minder last van stress zal hebben en bijna twintig procent denkt
dat de baby hierdoor leert onafhankelijk te zijn.
De twee waarschijnlijke gevolgen van het niet-reageren op het huilen van een
baby van 2 tot 3 maanden oud ( een minder voorspoedige hersenontwikkeling en
het leren dat het nauwelijks invloed kan uitoefenen) zijn bij een grote groep
geïnterviewden blijkbaar niet bekend. Ruim 45% van de respondenten stelt
abusievelijk dat het onwaarschijnlijk is dat een baby door het niet-reageren op
huilen leert dat het nauwelijks invloed kan uitoefenen op wat er met hem of haar
gebeurt en meer dan de helft van de respondenten stelt, eveneens ten onrechte,
dat het onwaarschijnlijk is dat het niet reageren op het gehuil van de baby de
hersenontwikkeling van het kind belemmert.
Vrouwen en moeders geven op alle onderdelen van deze vraag gemiddeld vaker
het goede antwoord dan mannen en vaders. Maar bij elkaar genomen is er hier
duidelijk sprake van een hiaat in kennis over de ontwikkeling van de
pasgeborenen en de invloed die ouders/opvoeders op die ontwikkeling
uitoefenen.

83	Ford, G. (2007) De tevreden baby. Hoe je baby ’s nachts doorslaapt. Arnhem: Terra Lannoo. Liedloff, J.
(2004) Op zoek naar het verloren geluk. Naar een natuurlijke manier van opvoeden. Katwijk: Panta rhei
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Reageren op peuterdriftbuien (42)
Driftbuien hoeven een peuter meestal niet aangeleerd te worden. Uit onderzoek
blijkt dat boze peuters doorgaans vanzelf agressief gaan doen om hun doelen te
bereiken.84 De meeste opvoeders zullen dan ook te maken krijgen met de
driftbuien van een boze peuter. Dat driftbuien zo gewoon zijn betekent nog niet
dat het niet uitmaakt hoe opvoeders erop reageren. Kinderen leren niet vanzelf
hoe goed om te gaan met boosheid en frustratie en in die opzichten
zelfbeheersing te ontwikkelen.
Onderzoek laat zien dat er verband bestaat tussen de wijze waarop opvoeders in
deze jaren met de drift en agressie van een kind omgaan en de mate van
agressief gedrag door het kind op latere leeftijd. Bovendien wijst
steeds meer onderzoek uit dat later probleemgedrag vaak al op deze leeftijd
aanwijsbaar is.85 Voor de ontwikkeling van kinderen is goed omgaan met hun
driftbuien door ouders en andere opvoeders dus van groot belang.
Aan de respondenten zijn vier verschillende manieren voorgelegd om met een
peuterdriftbui om te gaan en werd de vraag gesteld welke van deze manieren het
meest geschikt is:
“Als een kind van twee of drie jaar een driftbui krijgt, is er een aantal dingen dat je kunt
doen. Welke reactie van de volgende 4 is volgens u de beste om de driftbui te laten
stoppen?”
- “het kind afleiden met iets dat het leuk vindt”
- “het driftige gedrag negeren”
- “het kind duidelijk vertellen dat het dit gedrag moet stoppen”
- “het kind vastpakken en zo kalmeren”

84	Peterson JB, & Flanders JF. (2005) Play and the regulation of aggression. In: Tremblay RE, Hartup WW,
Archer J, eds. Developmental origins of aggression. New York, NY : Guilford Press; 133-157. Potegal, M.
& davidson, R.J. (2003). Temper tantrums in young children. Journal of Developmental and Behavioral
Pediatrics, 24 (3), 140-147.Potegal, M., Kosorok, M.R. & Davidson, R.J. (2003). Temper tantrums in
young Children. 2. tantrum duration and temporal organization. Journal of Developmental and Behavioral
Pediatrics, 24 (3), 148-154.
85	Huang, K.-Y., Teti, D.M., O’Brien Caughy, M., Feldstein, S. & Genevro, J., (2007) Mother-Child Conflict
Interaction in the Toddler Years: Behavior Patterns and Correlates. J Child Fam Stud (2007) 16:219–241.
Baillargeon, R.H., Normand, C.L., et al., (2007) The Evolution of Problem and Social Competence
Behaviors during Toddlerhood: a Prospective Populationbased Cohort Survey. Infant Mental Health Journal
28, 1, 12–38.
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Het beste alternatief is het driftige gedrag van het kind te negeren. Wat ouders
daarmee doen, is zorgen dat ze dit driftige gedrag niet belonen. Door deze
‘gedragsmodificatie’ dooft dit driftige gedrag dikwijls vanzelf uit.86 Het kind leert
op den duur, mits ouders de driftbuien consequent niet met aandacht of
anderszins belonen, dat een driftbui geen geschikte manier is om een doel te
bereiken. Andersom leert het kind dat het aandacht kan winnen met de driftbui,
als de ouder in reactie op het driftig gedrag het kind iets aardigs aanbiedt met de
bedoeling het af te leiden, of het kind vasthoudt om het te kalmeren. Dat zal,
hoewel het voor eventjes rust lijkt te bieden, op de lange duur het driftige gedrag
eerder in stand houden dan stoppen. De driftbui kan daarmee een beproefd
middel voor het kind worden om aandacht van de ouders te krijgen of de eigen
zin door te drijven.
Over de andere alternatieven is meer te zeggen dan dat ze bij deze vraag niet het
beste antwoord vormen. Soms moet een kind tijdens een driftbui wel opgepakt
worden omdat het gevaar loopt zich te bezeren. Vasthouden en troosten zijn
verder van belang na de driftbui. Een driftbui is voor de peuter zelf een
overweldigende emotionele ervaring door het verlies van controle. Een kind van
twee à drie jaar beschikt nog niet over de verbale capaciteiten om de aanleiding
voor de driftbui en de gevoelens van frustratie en woede te verwoorden en zo te
uiten. Het kan ondersteunend en heel leerzaam zijn voor het kind als de ouder
dat achteraf voor en met het kind doet. Het zal duidelijk zijn dat juist door het
gebrek aan verbaal vermogen en zelfbeheersing aan de ene kant en de grootsheid
van de emotie aan de andere kant het alternatief: “het kind vertellen dat dit gedrag
moet stoppen” veelal zonder effect zal blijven. Over het afleiden met iets leuks
geldt dat het behulpzaam kan zijn zolang een driftbui die de ouder ziet aankomen
nog te voorkomen is.87
Reageren op peuterdriftbuien
Het driftige gedrag negeren (correcte antwoord)
Het kind afleiden met iets dat het leuk vindt
Het kind duidelijk vertellen dat het dit gedrag moet stoppen
Het kind vastpakken en zo kalmeren
Weet ik niet

32,3%
24,7%
22,2%
18,5%
2,3%

86	Miltenberger, R. G. (2001). Behavior Modification Principles and Procedures. Belmont: Wadsworth
Publishing Company
87	Zie bijvoorbeeld Oesterreich, L. (1995). Guidance and Discipline. In L. Oesterreich, B. Holt, & S. Karas,
Iowa Family Child Care Handbook [Pm 1541] (pp. 237-239). Ames, IA: Iowa State University Extension.
Leung, A.K. & J.E.Fagan, 1991, Temper Tantrums, American Family Physician. 44(2):559-63.
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Een derde van de Haagse respondenten kiest voor het meest effectieve alternatief,
het driftige gedrag negeren. Een kwart vindt ‘ het kind afleiden’ het beste,
ongeveer een vijfde kiest voor het kind te vertellen het gedrag te stoppen of voor
het kind vastpakken en zo kalmeren. Hoewel het percentage correcte antwoorden
tamelijk gelijk verdeeld lijken over de vier keuzemogelijkheden, hebben er toch
duidelijk meer mensen voor het goede antwoord gekozen dan op grond van toeval
verwacht zou mogen worden. Dat lijkt erop te wijzen dat er door een deel van de
steekproef daadwerkelijk op basis van kennis van het onderwerp voor het goede
antwoord gekozen is. Daartegenover staat echter dat een meerderheid van de
respondenten deze kennis niet bezit: 67,7% van de respondenten koos niet het
beste alternatief. Vrouwen en moeders doen dat overigens iets vaker dan mannen
en vaders.
Ingrijpen bij ruzies tussen broers en zussen(49)
Relaties met broertjes en zusjes bieden kinderen veel gelegenheid om te
oefenen en te leren. De emoties binnen die relaties zijn vaak sterk en ongeremd,
hetzij positief of negatief. Kinderen oefenen in die relaties het omgaan met
hiërarchie en machtsverhoudingen, ze oefenen inlevingsvermogen in andermans
gevoelens, redeneringen en overwegingen, ze oefenen in het omgaan met
onderlinge verschillen en het uiten van emoties.88 Het is dan ook niet verbazend
dat kinderen met broers en zusjes meer en soms ook heviger conflicten uit te
vechten hebben dan met vriendjes en vriendinnetjes. Voor ouders is dat belastend
en bovendien is het niet gemakkelijk te bepalen wat goede strategieën zijn om
hiermee om te gaan. Is het goed voor kinderen om deze ruzies te ervaren en
ervan te leren, omdat ze immers binnen het gezin hiermee zonder al te grote
sociale consequenties kunnen experimenteren? Of moet men ze hiermee laten
stoppen juist omdat de ongeremdheid schade kan toebrengen? Juist in conflicten
tussen broers en zusjes is de kans op stevige agressie en mishandeling groot.
Ook blijkt er bij volwassenen met veel van deze conflicten in hun geschiedenis
een grotere kans op sociale en emotionele problemen.89

88	Howe, N. & H. Recchia, 2006, Sibling relations and their impact on children’s development. In: Tremblay
RE, Barr RG, Peters RDeV, eds. Encyclopedia on Early Childhood Development [online]. Montreal, Quebec:
Centre of Excellence for Early Childhood Development:1-8. Available at: http://www.child-encyclopedia.
com/documents/Howe-RecchiaANGxp.pdf. Accessed [11-07-08].
89 Ibid.
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De vraag die hierover aan Haagse respondenten is gesteld luidt: Broers en zussen
hebben vaak ruzie, en vaak ook hevige ruzies. Is de volgende stelling hierover naar uw
mening juist of onjuist?
“Als ouder of verzorger kun je ze die ruzies het beste altijd zelf laten uitvechten, dan
gaan ze het snelst voorbij.”
De stelling is onjuist. Het is beter om kinderen hun ruzies niet altijd zelf te laten
uitvechten. Een adequate interventie is om de kinderen te laten onderhandelen,
en ze daar als opvoeder bij te helpen en te structureren, zodat ze zelf een
constructieve oplossing vinden. Opvoeders kunnen geneigd zijn in te grijpen
door recht te gaan spreken.90 Rechtspraak met de bijbehorende straffen heeft vaak
tot gevolg dat de relaties tussen de broertjes en zusjes conflictueuzer worden. Er
is er meestal wel een die zich onrechtvaardig bejegend voelt, en vaak voelen zelfs
alle betrokkenen zich miskend. Onderzoek bij peuters heeft laten zien dat zij van
ouders die onderhandelend ingrijpen, voor hun volgende conflicten zelf een
effectieve onderhandelingsstrategie leren.91
Ingrijpen bij ruzies tussen broers en zussen
Stelling is onjuist (correcte antwoord)
Stelling is juist
Weet ik niet

53,8%
42,5%
3,7%

Van de Haagse respondenten geeft iets meer dan de helft terecht aan dat broertjes
en zusjes hun ruzies altijd zelf laten uitvechten, niet het beste is. Tegelijkertijd is
er een grote minderheid die voor het minst effectieve alternatief kiest.
Mannen geven significant vaker aan dat laten uitvechten niet altijd het beste is.
De neiging die hen wordt toegeschreven eerder dan vrouwen in te willen grijpen
in de opvoeding lijkt hier naar voren te komen.
Toegeeflijke ouders van pubers(44)
Het is een min of meer bekend gegeven dat een zeer strenge, autoritaire
opvoeding niet profijtelijk is voor de ontwikkeling van pubers. De kans op
emotionele en gedragsproblemen is hoger onder pubers die zo worden opgevoed.

90 Ibid.
91	Perlman, M. & H.S. Ross (1997) The Benefits of Parent Intervention in Children’s Disputes: An
Examination of Concurrent Changes in Children’s Fighting Styles. Child Development 68(4):690-700.
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Ook opvoeding onder grote psychologische druk en manipulatie als een manier
om een kind onder controle te houden is een risicofactor voor problemen.
Maar ook een opvoeding waarbij ouders een hele grote mate van toegeeflijkheid
vertonen tot op het punt dat ze niet tot nauwelijks betrokken zijn bij de
beslissingen die hun puber neemt, blijkt niet erg geschikt. De kans op zowel
emotionele als gedragsproblemen is bij kinderen die zeer permissief worden
opgevoed groter dan bij pubers die worden opgevoed door ouders die een
zorgzame, betrokken opvoedingsstijl hanteren met daarbij ook een duidelijke
mate van controle.92 Andersom geldt dat pubers die van hun ouders steun én
duidelijke controle ervaren, het beter doen waar het gaat om hun sociale
aanpassing en gevoel van zelfwaarde.93
De voorgelegde stelling luidt als volgt: “Pubers met ouders die erg toegeeflijk zijn bij
het opvoeden, zijn vaker opgewekt en vrijmoedig dan andere pubers.”
Toegeeflijke puberouders
Onjuist (correcte antwoord)
Juist
Weet ik niet

65,5%
23,6%
10,8%

Ongeveer tweederde van de geïnterviewden verwerpt de stelling terecht, terwijl er
een relatief grote groep is die aangeeft het antwoord niet te weten.
3.2.3.b Lichamelijke straf
Over fysieke straf als opvoedingsmiddel lopen meningen uiteen. Opvattingen van
opvoeders hierover worden gevormd door hun levensbeschouwing, hun
ervaringen, de zeden en gewoonten van de maatschappij waarin ze leven.
Op basis van onderzoek naar de invloed van fysieke straf op de ontwikkeling van
kinderen is deze vorm van straffen niet aan te raden. Onderzoek laat zien dat het
regelmatige gebruik van corrigerende tikken om het kind te straffen verscheidene
92	Beyers, W. & L. Goossens, 1999, Emotional autonomy, psychosocial adjustment and parenting:
interactions, moderating and mediating effects. Journal of Adolescence, 22, 6, 753-769. Kemp,. R.A.T. de,
Scholte, R.H.J., Overbeek, G., & C.M.E. Engels, 2004, Opvoeding, delinquente vrienden en delinquent
gedrag van jongeren Pedagogiek 24, 3, 262-278. Reitz, E. & M. Dekovi 2006 De ouder-kindrelatie: Wie
beïnvloedt wie? Kind en Adolescent, 27, 2, 84-99
93	Laible, D.J. (2004) The Differential Relations of Maternal and Paternal Support and Control to Adolescent
Social Competence, Self-Worth, and Sympathy; Journal of Adolescent Research, 19, 6, 759-782.
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negatieve gevolgen voor kinderen kan hebben.94 Voor jonge kinderen geldt dat
fysieke straffen duidelijk contraproductief lijken: uit verschillende onderzoeken
blijkt dat peuters en kleuters die meer fysiek gestraft worden juist meer in plaats
van minder gedragsproblemen gaan vertonen.95 Australische onderzoekers die
kinderen van 12 onderzochten die lichamelijke straffen kregen van hun
opvoeders, concludeerden dat deze kinderen daardoor psychische schade
oplopen.96 Onderzoek naar pubers die lichamelijk gestraft werden liet eveneens
verbanden zien tussen het regelmatig krijgen van lichamelijke straf tijdens de
puberleeftijd en problemen in het latere leven, variërend van depressie en
alcoholmisbruik tot het zelf slaan of mishandelen van kinderen.97 Lichamelijke
straf heeft vooral negatieve gevolgen wanneer er ook nog andere problemen
spelen rondom het kind. Kinderen die met harde hand en fysieke straf worden
opgevoed en daarnaast ook nog in armoede en een gewelddadige buurt leven,
gaan in hun tienerjaren zelf ook meer geweld gaan gebruiken.98
Hoewel het aantonen van directe negatieve effecten van een tik bijna onmogelijk
is omdat de tik altijd gepaard gaat met ook nog andere straf- en opvoedstrategieën
van ouders en veel andere omgevingsfactoren, geldt in ieder geval dat vaak
negatieve effecten van het regelmatig slaan als straf zijn aangetoond, maar nooit
positieve effecten.99 De conclusie is dan ook dat slaan als straf op geen enkele
manier een geschikte opvoedstrategie kan worden genoemd.

94	Straus, Murray A, et. al. (1997). “Spanking by parents and subsequent antisocial behavior of children.”
Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 151, 8, 761-67. Gershoff, E.T. (2002). Corporal Punishment
by Parents and Associated Child Behaviors and Experiences: A Meta-analytic and Theoretical Review.
Psychological Bulletin 128 (4), 539-579
95	Aken, C.van, Junger, M., Verhoeven, M., Van Aken, M.A.G, Dekovic, M. & J.J.A. Denissen, (2007) Parental
Personality, Parenting and Toddlers’ Externalising Behaviours European Journal of Personality 21: 993-1015.
Mulvaney, M.K., Mebert, C.J., (2007) Parental corporal punishment predicts behavior problems in early
childhood. Journal of Family Psychology, 21, 3, 389-397.
96	Zoysa, P. de, Newcombe, P.A. & L. Rajapakse (2008) Consequences of parental corporal punishment on
12-year old children in the Colombo district. The Ceylon Medical Journal, 53(1):7-9
97	Straus, M.A. & G. K. Kantor (1994) Corporal punishment of adolescents by parents: a risk factor in
the epidemiology of depression, suicide, alcohol abuse, child abuse, and wife beating. Adolescence.
;29(115):543-61.
98	Maas, C., Herrenkohl, T.& C. Sousa, (2008) Review of Research on Child Maltreatment and Violence
Youth Trauma, Violence, & Abuse: A Review Journal, 9, 1, 56-67. Buehler, C & Gerard, J M (2002). Marital
conflict, ineffective parenting, and children’s and adolescents’ maladjustment. Journal of Marriage and the
Family, 64, 78-92.
99	Gershoff, E.T. (2002). Corporal Punishment by Parents and Associated Child Behaviors and Experiences:
A Meta-analytic and Theoretical Review. Psychological Bulletin 128 (4), 539-579. Gunnoe, M.L. & and
C. L. Mariner (1997) Toward a developmental-contextual model of the effects of parental spanking on
children’s aggression Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 151, 8, 768-775. Deater-Deckard, K &
Dodge, K (1997). Externalizing behavior problems and discipline revisited: Nonlinear effects and variation
by culture, context, and gender. Psychological Inquiry, 8, 161-175.
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Recent onderzoek naar de acceptatiegraad van fysieke straf in 14 Europese landen
laat zien dat in landen waar meer mensen fysieke straf voor kinderen acceptabel
vinden ook het percentage kinderen dat jaarlijks aan mishandeling overlijdt hoger
is. Hoewel de mening die mensen uiten over het gebruik van fysieke straf niet
hetzelfde is als de mate waarin ze zelf kinderen fysiek straffen, en dus ook niet als
de mate waarin ze kinderen mishandelen, is het verband volgens de onderzoekers
toch veelzeggend: als fysieke straf een cultureel geaccepteerd opvoedingsmiddel
is, is de kans groter dat dit middel extreem uit de hand loopt.
Verder bleek uit dit onderzoek dat in landen waar huiselijk geweld als een
belangrijk sociaal probleem wordt gezien, ook het fysiek straffen van kinderen
minder geaccepteerd is als opvoedingsmiddel. De onderzoekers betogen dat
naast campagnes gericht op verlaging van de acceptatiegraad van fysieke straf,
het vooral belangrijk is om opvoeders alternatieve, niet gewelddadige, niet
vernederende opvoedingsmanieren, aan te leren.100
Twee vragen hierover zijn aan de Haagse respondenten voorgelegd. De ene heeft
als onderwerp de gepastheid van een tik als straf voor kinderen van verschillende
leeftijden, de andere gaat in op de gevolgen van het krijgen van slaag als straf voor
het gedrag van een kind.
Gepaste tik voor verschillende leeftijdscategorieën (40-1 t/m 40-4)
Kunt u voor elk van de volgende leeftijdscategorieën die ik ga opnoemen,
zeggen of u het gepast vindt dat een kind van die leeftijd, als het straf verdient, als straf
een tik krijgt?
Tik als straf gepast voor kinderen tussen 0 en 1 jaar?
Niet gepast (correcte antwoord)
92,4%
Gepast
7,3%
Weet ik niet
0,3%
Tik als straf gepast voor kinderen 1 t/m 5 jaar
Niet gepast (correcte antwoord)
Gepast
Weet ik niet

52,3%
47%
0,7%

100	Gracia, E., & J. Herrero (2008) Is It Considered Violence? The Acceptability of Physical Punishment of
Children in Europe Journal of Marriage and Family 70, 1, 210 – 217. Zie ook Ateah, C.A., Secco, M.L. & R.L.
Woodgate (2003) The risks and alternatives to physical punishment use with children. Journal of Pediatric
Health Care, 17, 3, 126-132
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Tik als straf gepast voor kinderen 6-12 jaar
Niet gepast (correcte antwoord)
Gepast
Weet ik niet

63,3%
36%
0,6%

Tik als straf gepast voor kinderen ouder dan 12
Niet gepast (correcte antwoord)
Gepast
Weet ik niet
Wil ik niet zeggen

86,1%
12,9%
0,9%
0,1%

Over het geven van een tik aan kinderen jonger dan een jaar zijn de meeste
respondenten het terecht eens: dat is geen gepast opvoedingsgedrag. 7,3% van de
geïnterviewden vindt dit echter wel gepast.
Duidelijk anders ligt dit voor peuters en kleuters, kinderen van 1 tot en met 5 jaar.
Daar vindt circa de helft van de respondenten het geven van een tik gepast
opvoedingsgedrag. Voor de kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar vindt
36% het geven van een tik als straf gepast en voor kinderen van 12 jaar en ouder
is dit percentage gezakt tot bijna 13%.
Moeders vinden bij kinderen van 6 tot 12 en bij pubers de tik iets minder vaak
gepast dan vaders. Voorts blijkt dat naarmate ouders een lagere opleiding hebben,
ze de tik vaker gepast vinden. Deze bevindingen komen overeen met de
resultaten van het eerder genoemde onderzoek in 14 Europese landen, waaronder
ook Nederland. Daarin bleek dat de mannen en lager opgeleiden fysiek straffen
acceptabeler vinden dan de overige categorieën ondervraagden.101 Maar anders
dan in dat onderzoek blijkt uit dit onderzoek niet dat oudere mensen de tik
acceptabeler vinden dan jongere.
Fysieke straf en agressie kind (41)
Is de volgende stelling volgens u juist of onjuist?
“Kinderen die met een zekere regelmaat lichamelijke straf krijgen, zullen zich als
volwassene beter kunnen beheersen bij het straffen van hun kinderen.”
101	Gracia, E., & J. Herrero (2008) Is It Considered Violence? The Acceptability of Physical Punishment of
Children in Europe Journal of Marriage and Family 70, 1, 210 – 217
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Fysieke straf en agressie kind
Onjuist (correcte antwoord)
Juist
Weet ik niet

88,1%
7,3%
4,6%

De overgrote meerderheid van de respondenten weet dat een verband tussen
fysieke straf en latere beheersing van agressie van het kind onwaarschijnlijk is.
Voegen we het percentage geïnterviewden die ten onrechte menen dat kinderen
fysiek straffen hen helpt zichzelf later beter te kunnen beheersen, bij de vijf
procent die aangeeft het juiste antwoord niet te weten, dan is de conclusie dat
circa 1 op de 8 respondenten niet goed op de hoogte is van de lange termijn
gevolgen die het fysiek straffen heeft voor een kind. Vrouwen geven significant
vaker het juiste antwoord dan mannen op deze vraag. Er is ook hier een verband
met opleiding. Hoe lager de opleiding, hoe vaker het onjuiste alternatief wordt
gekozen.
Samenvatting Regels, grenzen en lichamelijk straffen
De opvallendste bevindingen in dit domein zijn de volgende. In de eerste plaats
blijkt dat ouders en andere volwassenen de neiging hebben veel te gauw te
denken dat een jong kind verwend of ‘over het paard getild’ wordt. Tweederde van
de geïnterviewden meent dat het oppakken van een 3 maanden oude baby iedere
keer als het huilt, niet goed is voor het kind omdat het dan te weinig met grenzen
en regels leert omgaan. En een grote meerderheid vindt het niet gepast een kind
van twee jaar van tafel te laten gaan om te spelen terwijl de rest van de familie nog
niet met de maaltijd klaar is. In werkelijkheid zijn deze opvoedgedragingen niet
te toegeeflijk, maar adequaat en gepast.
In de tweede plaats valt op dat het straffen van jonge kinderen door ze een tik te
geven volgens een grote groep volwassenen en ouders gepast opvoedgedrag is.
Zo vindt circa de helft van alle volwassenen en ouders het in orde om kinderen
van 1 tot 5 jaar op die manier te straffen. Volgens ruim 1 op de 3 volwassenen
geldt dat ook voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar.
In de derde plaats blijken de meeste volwassenen en ouders niet de meest
effectieve strategieën te kennen om met lastige situaties zoals driftbuien van
jonge kinderen en ruzies tussen broertjes en zusjes om te gaan.
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3.2.4 	domein 4 Invloed van opvoeders op de ontwikkeling
in het algemeen
De aanleg van een kind en de invloed die de omgeving uitoefent op de
ontwikkeling en het tot uiting komen van die aanleg, vormen een complex
samenspel. In het interview is een aantal vragen gesteld over de invloed
van specifieke omgevingsfactoren op de ontwikkeling van het kind. Het gaat om
de invloed van ouders op de ontwikkeling van het kind tijdens de zwangerschap,
de invloed van huiselijk geweld, van de aanwezigheid van een vader voor een
kind, van het hebben van ouders van hetzelfde geslacht en van het hebben van
ouders die buitenshuis werken. Kennis en begrip van zulke invloeden op de
ontwikkeling kinderen zijn relevant voor keuzes die (aanstaande) ouders maken
ten aanzien van hun gedrag, en de inrichting van hun leven en relatie(s).
Invloed van ouders op agressie van een kind (45)
Invloeden op de groeiende baby tijdens de zwangerschap gaan verder en duren
langer dan de meeste ouders zich realiseren. Bekend is dat het gebruik van
sigaretten, alcohol en drugs tijdens de zwangerschap complicaties op de lange
termijn kan opleveren, waaronder agressieproblematiek bij het kind.102
Recent onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat kinderen van moeders die roken
tijdens de zwangerschap, een grotere kans hebben om agressief gedrag te
vertonen als twee- tot driejarige, en dat dit effect nog sterker is voor kinderen van
moeders die naast het roken ook zelf een geschiedenis hebben van sociaal
problematisch gedrag.103 Ook gebrek aan bepaalde voedingsstoffen kan
agressieproblematiek bij de kinderen opleveren.104 Gezinsomstandigheden die
zich al tijdens en voor de zwangerschap voordoen kunnen eveneens een
risicofactor vormen voor de ontwikkeling van agressieproblematiek bij jonge

102	Ishikawa S, Raine A. Obstetric complications and aggression. In: Tremblay RE, Barr RG, Peters RDeV,
eds. Encyclopedia on Early Childhood Development [online]. Montreal, Quebec: Centre of Excellence for
Early Childhood Development; 2003:1-6. Available at: http://www.child-encyclopedia.com/documents/
IshikawaRaineANGxp.pdf. Accessed [11-07-08].
103	Huijbregts, S.C., Seguinn J.R., Zoccolillo, M., Boivin, M. & R.E.Tremblay, (2008) Maternal prenatal
smoking, parental antisocial behavior, and early childhood physical aggression. Development and
Psychopathology, 20, 2, 437-453
104	Ishikawa S, Raine A. Obstetric complications and aggression. In: Tremblay RE, Barr RG, Peters RDeV,
eds. Encyclopedia on Early Childhood Development [online]. Montreal, Quebec: Centre of Excellence for
Early Childhood Development; 2003:1-6. Available at: http://www.child-encyclopedia.com/documents/
IshikawaRaineANGxp.pdf. Accessed [11-07-08].
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kinderen.105 Verder heeft wetenschappelijk onderzoek verband aangetoond tussen
door de moeder ervaren stress tijdens de zwangerschap en gedragsproblemen bij
1-jarige tot 5-jarige kinderen.106 Agressie bij een kind is dus een gedragsprobleem
dat voor een deel veroorzaakt kan worden door invloeden waar een kind al in de
baarmoeder aan wordt blootgesteld.
De vraag die hierover aan de respondenten is gesteld luidt: Ouders kunnen de mate
waarin een kind zich agressief gaat gedragen sterk beïnvloeden. Is de volgende stelling
hierover volgens u juist of onjuist?
“Deze invloed van ouders kan al plaatsvinden tijdens de zwangerschap.”
Invloed van ouders op agressie van een kind
Stelling is juist (correcte antwoord)
Onjuist
Weet ik niet

39,0%
49,5%
11,5%

Mogelijk net zo verrassend als het feit dat circa vijftig procent van de
geïnterviewden het correcte antwoord niet kent, of in ieder geval niet geeft, is het
feit dan bijna veertig procent wel het juiste antwoord geeft. Dat is vermoedelijk
meer een gevolg van ‘intuïtief’ aanvoelen dan van kennis omdat informatie over
de relatie tussen zwangerschapsinvloeden en later agressief gedrag van kinderen
geen gemeengoed lijkt. Dat wordt onderstreept doordat, in vergelijking met veel
andere vragen in het interview, het percentage personen dat ‘weet niet’ antwoordt
hier hoog is. Er zijn hier geen significante verschillen tussen subgroepen.
Invloed getuige zijn van huiselijk geweld (50)
Over de invloed van huiselijk geweld op de ontwikkeling van jonge kinderen is
een vraag gesteld, in de vorm van een stelling, die ontleend is aan het
Amerikaanse onderzoek.

105 Olds, D., 2004, Prenatal/Postnatal Home Visiting Programs and Their Impact on the Social and 		
Emotional Development of Young Children (0-5). In In: Tremblay RE, Barr RG, & Peters RDeV,eds.
Encyclopedia on Early Childhood Development [online]. Montreal, Quebec: Centre of Excellence forEarly
Childhood Development; 2004:1-7. Available at: http://www.child-encyclopedia.com/documents/
OldsANGxp.pdf. Accessed 11-07-2008.
106	Huizink, A.C., Robles de Medina, P.G., Mulder, E.J.H., Vissser, G.H.A., & J.K.Buitelaar , 2003, Stress
during pregnancy is associated with developmental outcome in infancy. Journal of Child Psychology &
Psychiatry & Allied Disciplines. 44(6):810-818. Bergh, B.R. van den & A. Marcoen, 2004, High antenatal
maternal anxiety is related to ADHD symptoms, externalizing problems and anxiety in 8- and 9-year-olds.
Child Development 75:1085-1097
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De stelling luidt als volgt:
“Een kind van een half jaar of jonger dat getuige is van geweld, bijvoorbeeld het ziet de
ene ouder de andere slaan, zal daarvan op lange termijn geen nadelige gevolgen ervaren,
omdat kinderen van een half jaar of jonger dit nog niet kunnen onthouden.”
Onderzoeksresultaten tonen aan dat getuige zijn van geweld gevolgen heeft voor
kinderen van alle leeftijden.107 Die gevolgen zijn zeer uiteenlopend. Kinderen
kunnen onder andere emotionele problemen ontwikkelen zoals verhoogde
angstigheid, teruggetrokkenheid, groeiproblemen, maar ook, op wat oudere
leeftijd, gedragsproblemen zoals verhoogde agressie en leerproblemen.
Verklaringen voor die gevolgen zijn onder meer dat getuige zijn van geweld, zelfs
als het kind nog te jong is om te begrijpen wat er gebeurt, het kind angstig maakt
en onder hoge stress doet staan. Bovendien leidt geweld tussen ouders er
niet zelden toe dat de ouderlijke verzorging van en ouderlijke interactie met het
kind er nadelig door wordt beïnvloed.108 Voor beide gevallen geldt dat het kind
daarmee de facto aan huiselijk geweld wordt blootgesteld.
Voor oudere kinderen komt daar nog bij dat ze niet zelden in het geweld worden
betrokken. Maar ook bij hele jonge kinderen komt het voor dat ze daarin worden
betrokken.109
Invloed getuige zijn van huiselijk geweld
Onjuist (correcte antwoord)
Juist
Weet ik niet

65,3%
28,9%
5,7%

Een meerderheid van de geïnterviewde Hagenaars weet dat de stelling niet juist
is. Niettemin meent bijna dertig procent, ten onrechte, dat kinderen tot een half
jaar te jong zijn om op lange termijn nadelige gevolgen te ondervinden van het
getuige zijn van huiselijk geweld. Opvallend is dat ouders in een éénoudergezin
met kinderen onder de zes jaar significant vaker dan andere subgroepen het
juiste antwoord geven.
107	Kitzmann, KM., Domestic violence and its impact on the social and emotional development of young
children. Rev ed. In: Tremblay RE, Barr RG, Peters RDeV, Boivin M, eds. Encyclopedia on Early Childhood
Development [online]. Montreal, Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood Development; 2007:17. Available at: http://www.child-encyclopedia.com/documents/KitzmannANGxp_rev.pdf. Accessed
[08-09-2008]. zie ook Osofsky, J. (1997). Children in a Violent Society. New York: Guilford Press, 97 – 123.
	Joy D. Osofsky Vol. 9, No. 3, Domestic Violence and Children The Future of Children, (Winter, 1999),
pp. 33-49. Dijkstra, Sietske, Kinderen (v/m) die getuige zijn van geweld tussen hun ouders. Een
basisverkenning van korte en langte termijn effecten. 2001, Den Haag: Ministerie van Justitie
108	Osofsky, JD (1995) The effects of exposure to violence on young children American Psychologist. 50, 9, 782-788.
109 Ibid.
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Invloed vader op zelfvertrouwen (46)
Al enige decennia wordt onderzoek gedaan naar de rol die vaders spelen in de
ontwikkeling van hun kinderen. Daaruit blijkt onder meer dat de rol van vader
niet alleen maar is om een sexe-rolvoorbeeld te bieden, maar zijn betrokkenheid
heeft invloed op meerdere ontwikkelingsgebieden, niet anders dan die van de
moeder. Actieve betrokkenheid van vader bij het leven van het kind houdt verband
met onder meer de voorspoedige ontwikkeling van zelfvertrouwen.110 In tweeoudergezinnen voeden vaders kinderen over het algemeen anders op dan
moeders, en dat samenspel tussen de verschillende manieren van opvoeden van
moeders en vaders van groot belang is voor de ontwikkeling van het kind.111
Een van vaders belangrijke opvoedtechnieken is spel.112 De manier waarop vaders
met hun kinderen spelen is van invloed op de emoties, het intellect en schoolprestaties van het kind. Een ander duidelijk gegeven is dat vooral meisjes leren
zichzelf te waarderen door het hebben van een liefhebbende en actieve vader.
De voorgelegde stelling hierover, eveneens ontleend aan het Amerikaanse
benchmark onderzoek, luidt: “Kinderen ontwikkelen meer zelfvertrouwen als hun
vader een actieve rol in hun leven speelt.”
Invloed vader op zelfvertrouwen
Juist (correcte antwoord)
Onjuist
Weet ik niet

83,4%
12,8%
3,8%

De overgrote meerderheid van de respondenten is er terecht van overtuigd dat
een actieve rol van de vader in het leven van het kind een positieve invloed heeft
op de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van het kind. Niettemin is 1 op de 8
geïnterviewden het niet met de stelling eens. Er blijkt geen verschil in beantwoording van de stelling te bestaan tussen ouders in één- en tweeoudergezinnen.

110	Easterbrooks, M.A. & Goldberg, W.A. (1984). “Toddler Development in the Family: Impact of Father
Involvement and Parenting Characteristics.” Child Development, 55 (3), 740-752. Lewis, C. & M.E.
Lamb, (2003) Father’s Influences on Children’s Development: the Evidence from Two-Parent Families.
European Journal of Psychology of Education, 18, 211-228 Radin, N., & Goldsmith, R. (1985). Caregiving
fathers of preschoolers: Four Years Later.Merrill-Palmer Quarterly, 28, 111-136.
111 Popenoe, D. (1997). Life Without Father. New York: The Free Press
112	Lewis, C. & M.E. Lamb, (2003) Father’s Influences on Children’s Development: the Evidence from TwoParent Families. European Journal of Psychology of Education, 18, 211-228
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Invloed homoseksueel ouderpaar op seksuele identiteitsontwikkeling (48)
Kinderen die door twee ouders van hetzelfde geslacht worden opgevoed,
ontwikkelen hun seksuele identiteit daardoor niet anders dan wanneer ze door
twee ouders van verschillend geslacht zouden zijn opgevoed. Zo blijkt uit een
reeks van studies waarin naar verschillende ontwikkelingsaspecten is gekeken,
waaronder de ontwikkeling van de seksuele identiteit, dat geen afwijkende
ontwikkeling aantoonbaar is als gevolg van het opgevoed worden door twee
ouders van hetzelfde geslacht.113
De hierover gestelde vraag luidt: “Een kind dat wordt opgevoed door twee ouders van
hetzelfde geslacht zal daardoor de eigen seksuele identiteit anders ontwikkelen dan
wanneer het door twee ouders van verschillend geslacht zou worden opgevoed.”
Invloed homoseksueel ouderpaar op seksuele identiteitsontwikkeling
Onwaarschijnlijk (correcte antwoord)
68,3%
Waarschijnlijk
20,5%
Weet ik niet
11,1%

Terwijl het merendeel van de geïnterviewden het correcte antwoord geeft, valt
niettemin op dat 1 op de 5 geïnterviewden het waarschijnlijk acht dat twee
mannen of twee vrouwen als ouders de seksuele identiteit van een kind op een
andere manier beïnvloeden dan een man en een vrouw als ouder. Bijna zeventig
procent van de respondenten noemt de stelling inderdaad onwaarschijnlijk.
Daarbij geldt dat ouders van een éénoudergezin de vraag significant vaker goed
beantwoordden (77% van hen) dan ouders van een tweeoudergezin (65,9%).
Ruim twintig procent van de respondenten noemt het echter, onterecht,
waarschijnlijk dat kinderen die opgevoed worden door twee ouders van gelijk
geslacht daardoor hun eigen seksuele identiteit anders zullen ontwikkelen dan
wanneer ze door twee ouders van verschillend geslacht zouden zijn opgevoed.
Tien procent durft hierover geen uitspraak te doen.

113	Wainright, J.L., Russell, S.T. & Patterson, C.J., 2004, Psychosocial Adjustment, School Outcomes, and
Romantic Relationships of Adolescents With Same-Sex Parents. Child Development, 75, 6, 1886-1898.
Anderssen, N., Amlie, C., & E.A. Ytteroy 2002, Outcomes for children with lesbian or gay parents. A
review of studies from 1978 to 2000, Scandinavian Journal of Psychology, 43, 4 35-351. Patterson, C.J.
Children of lesbian and gay parents, Current Directions in Psychological Science, Volume 15 Issue 5 Page
241-244, October 2006
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Band kind met werkende ouders (51)
De aan Hagenaars voorgelegde stelling over de band van kinderen met hun
werkende ouders luidt als volgt: “Kinderen van ouders die niet buitenshuis werken,
hebben normaal gesproken een hechtere band met hun ouders dan kinderen van ouders
die wel buitenshuis werken.”
Er is al vele jaren een publieke discussie gaande over de vraag of kinderen van wie
de ouders buitenshuis een baan hebben, algemeen gesproken een minder hechte
band met hun ouders hebben dan kinderen van ouders die niet buitenshuis
werken. Vaak worden voor die opvatting argumenten aangehaald als het feit dat
buitenshuis werkende ouders hun kinderen minder uren per dag zien, dat hun
direkte beschikbaarheid voor kinderen geringer is en dat ze, door wat hun baan
van hen eist, ook emotioneel minder betrokken zouden zijn op hun kinderen.
Zulke argumenten treffen vooral buitenshuis werkende moeders niet zelden in
de vorm van een meer of minder stil verwijt. Maar wetenschappelijk onderzoek
ondersteunt dat verwijt niet.
Zo laat Amerikaans onderzoek onder kinderen zien dat kinderen met ouders die
fulltime werken niet een minder goede band met hun ouders hebben dan
kinderen van ouders die fulltime thuis zijn.114 Eventuele problemen in de band
tussen buitenshuis werkende moeders en hun kinderen blijken bovendien niet te
worden veroorzaakt door het werken van de moeder op zich. Het zijn andere
gezinsomstandigheden, de besteding van de beschikbare tijd en de houding en
verwachtingen van ouders die een grote rol spelen in deze.115 Ook uit Nederlands
onderzoek blijkt dat wanneer een gezin een ‘werkende moeder’ kent, dit geen
risicofactor is voor de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen.116
Band kind met werkende ouders
Onjuist (correcte antwoord)
Juist
Weet ik niet

66,7%
30,1%
3,2%

114	Galinsky, E. (1999). Ask The Children: What America’s Children Really Think About Working Parents. New
York, NY: William Morrow.
115	Scarr, S., Phillips, D. & K. McCartney (1989) Working mothers and their families. American Psychologist.
44(11) 1402-1409
116	Aalbers-van Leeuwen, M., Hees, L. van, & J. Hermanns (2002) Risico- en protectieve factoren in
moderne gezinnen: reden tot optimisme of reden tot pessimisme? In: Pedagogiek ,22, 1, • 41-54
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Hoewel 2 op de 3 geïnterviewden het correcte antwoord geeft, geeft het feit dat
bijna 1 op de 3 meent dat ‘thuisblijven’ van ouders een hechtere band met
kinderen oplevert, te denken. Temeer omdat mannen en vaders die opvatting
significant vaker zijn toegedaan dan vrouwen en moeders. Dit doet vermoeden
dat heersende weerstand tegen het buitenshuis werken van moeders gebaseerd is
op leemten in kennis en waarschijnlijk vooral begrip hieromtrent.
Samenvatting: Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen
domein 4
De Haagse respondenten beoordelen in meerderheid een aantal belangrijke
invloeden op de ontwikkeling van kinderen op een correcte manier. Zo weet de
overgrote meerderheid van volwassenen en van ouders dat vaders een belangrijke
rol spelen in de ontwikkeling van zelfvertrouwen van kinderen, dat het hebben
van twee ouders van gelijk geslacht de seksuele ontwikkeling van het kind niet
per se anders maakt dan die van kinderen van ouders van verschillend geslacht,
dat het zien van huiselijk geweld ook voor jonge kinderen een negatieve invloed
heeft, en dat het buitenshuis werken van ouders niet per se een negatieve invloed
heeft op de band tussen kind en ouders. Overigens geldt voor de laatste twee
onderwerpen dat een grote minderheid niet goed op de hoogte is.
Tenslotte, een meerderheid van de respondenten weet niet dat invloed van ouders
op de ontwikkeling van agressief gedrag van kinderen later al tijdens de
zwangerschap kan beginnen.

3.2.5		domein 5 Invloed van opvoeders op cognitieve ontwikkeling
en schoolloopbaan
Ouders en andere opvoeders hebben een grote invloed op de ontwikkeling van
intelligentie van hun kinderen in brede zin, en op hun schoolcarrière, of kunnen
dat hebben. Die invloed begint al heel vroeg of kan heel vroeg beginnen. Maar
weten ouders en andere betrokkenen dat ook, en weten ze in welke opzichten ze
een grote en gunstige invloed kunnen uitoefenen? In deze paragraaf worden de
resultaten weergegeven van negen vragen naar de invloed van opvoeders en
omgeving op deze ontwikkeling van kinderen en op schoolsucces.
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3.2.5.a

Invloed op cognitieve ontwikkeling

Nut van voorlezen (23-1)
Het dagelijks verhaaltje voor het slapen gaan is voor veel peuters en kleuters een
geliefd ritueel. Samen een boekje lezen is voor de ontwikkeling van taal, emotie,
fantasie en begrip en voor de onderlinge band profijtelijk. In dit onderzoek is de
daarover de vraag voorgelegd:
Vanaf welke leeftijd denkt u, dat voor kinderen voorlezen nuttig is voor hun
ontwikkeling in het algemeen?
Voorlezen is al van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen van minder
dan een jaar zelfs als het kind van het verhaaltje zelf nog niet veel begrijpt.
Voorlezen leert kinderen verhaalstructuur, het laat zien en ervaren dat de taal van
links naar rechts (of van rechts naar links) loopt, dat taal heel geschikt is om
boodschappen en uitdrukkingen over te dragen. Bovendien is het zo dat kinderen
die op jonge leeftijd voorgelezen zijn veel eerder klanken leren oppikken en
begrijpen, en dat ze ook vaker sterker gemotiveerd raken door datgene wat te
maken heeft met lezen, kennis verwerven, vertellen en dergelijke. Amerikaans
onderzoek liet een effect zien van voorlezen bij kinderen van nog geen jaar.
Ouders die boeken kregen en gestimuleerd werden om met hun kind van tussen
de 5 en 11 maanden te lezen, gingen meer voorlezen, en door dat voorlezen bleek
de taalontwikkeling van hun kind een aantal maanden later aanzienlijk meer
vooruitgegaan te zijn dan de taalontwikkeling van kinderen van ouders die niet
aan het project meededen.117 Een precieze startleeftijd voor het samen boekjes
lezen is niet te geven, maar duidelijk is dat het zeker voordat het kind een jaar
wordt, z’n vruchten afwerpt.
In gelijksoortig onderzoek onder kinderen van één tot anderhalf jaar bleken ook
positieve effecten van voorlezen voor de ontwikkeling van de kinderen.118 Uiteraard
zijn er naast het voorlezen ook andere factoren in de omgeving van een kind die
invloed hebben op de taalontwikkeling en later de ontwikkeling van het lezen,

117	High, P.C., laGasse, L., Becker, S., Ahlgren, I., & A. Gardner, 2000, Literacy Promotion in Primary Care
Pediatrics: Can We Make a Difference? Pediatrics. 105(4 Pt 2):927-934.
118	Raikes, H.H., ETAL, (2006), Mother-Child Bookreading in Low-Income Families: Correlates and
Outcomes During the First Three Years of Life. Child development, 77,4, 924-953. Roberts, J., Jurgens,
J., Burchinal, M., 2005, The Role of Home Literacy Practices in Preschool Children’s Language and
Emergent Literacy Skills. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 48(2):345-59.
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zoals bijvoorbeeld hoeveel en hoe graag de opvoeders zelf lezen of de sociaaleconomische status van een gezin. Maar ook als dit soort factoren niet meewerkt,
heeft regelmatig voorlezen, vooropgesteld natuurlijk dat het een veilige, plezierige
en affectief geladen activiteit is voor het kind, toch een duidelijk effect.119
Nut van voorlezen
1 jaar of jonger
(correcte antwoord)
12-24 maanden
25 maanden of ouder
Weet ik niet

71,9%
18,2%
8,9%
0,9%

Van de ondervraagde Hagenaars denkt dertig procent dat het voorlezen nut heeft
in de tweede helft van het eerste levensjaar en ruim veertig procent dat het al in
het eerste halfjaar vruchten kan afwerpen. Velen zijn dus goed op de hoogte van
het nut van dergelijke stimulans voor jonge kinderen. Bijna twintig procent
gelooft dat je er pas in het tweede levensjaar mee zou moeten beginnen, terwijl
het toch ook al eerder nut heeft en bijna een tiende denkt dat het pas nut heeft als
een kind al twee is geworden. Kortom, de ontwikkeling van een kind heeft eerder
profijt van voorlezen dan circa dertig procent van de geïnterviewden beseft.
Taalontwikkeling en televisie (vraag 60)
Voor wat dit onderwerp betreft werd de Hagenaars gevraagd naar hun opvatting
over de volgende stelling: “Kinderen hebben voor hun taalontwikkeling evenveel aan
het horen van iemand die op de tv spreekt als aan het horen van iemand die in dezelfde
kamer tegen hen spreekt.”
Deze vraag werd ook in het Amerikaanse onderzoek gesteld. Dit op grond van
resultaten van onderzoek naar de gevolgen van televisiekijken voor kinderen die
laten zien dat kinderen er voor hun taalontwikkeling meer profijt van hebben als
een persoon in levenden lijve tegen ze praat dan wanneer ze naar de tv
luisteren.120

119	Bus, A.G. & M.H. van IJzendoorn, 1997, Affective Dimension of Mother-Infant Picturebook Reading.
Journal of school psychology, 35, 1, 47-60. Bus, A.G., Ijzendoorn, M.H.van, Pellegrini, A.D. & W. Terpstra,
1993, een meta-analyse naar intergenerationele overdracht van geletterdheid, NTOVO, 10, 3, 157-175
120	Close R., 2004, Television and language development in the early years:a review of the literature. i.o.v.
Britse National Literacy Trust. Online beschikbaar http://www.literacytrust.org.uk/research/TV.html
Geraadpleegd 08-09-2008
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Recenter onderzoek ondersteunt dat.121 Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat kinderen
minder leren van televisie programma’s die speciaal voor hun zijn gemaakt dan
van een presentatie die werd gegeven door begeleiders die in dezelfde kamer als
de kinderen waren. Dat betekent niet dat kinderen aan programma’s als Dora of
Sesamstraat niets hebben voor hun taalontwikkeling122 maar aan gesprekken in
levenden lijve hebben ze meer. Bovendien gelden bij het leren van tv
verschillende beperkingen: kinderen onder de twee zijn minder goed in staat van
tv te leren dan oudere kinderen, wat kinderen leren van tv moet in communicatie
met anderen bijgeschaafd en onderhouden worden en de hoeveelheid tijd die
voor de tv wordt doorgebracht moet beperkt blijven omdat veel televisie kijken
samenhangt met lagere schoolprestaties123
Taalontwikkeling en televisie
Onjuist (correcte antwoord)
Juist
Weet ik niet

71,4%
27,1%
1,6%

Van de Haagse geïnterviewde volwassenen geeft bijna driekwart terecht aan dat
de stelling onjuist is. Ruim een kwart verwacht meer hulp van tv-programma’s
voor de taalontwikkeling van kinderen dan die kunnen bieden.
Leervermogen aangeboren? (62)
Over de invloed van de omgeving versus aanleg bij de ontwikkeling van kinderen
is een hoop te doen. Opvoeders zelf zien in allerlei trekjes, gewoonten en talenten
van hun kind de genetische erfenis van ouders grootouders, ooms of tantes.
Tegelijk zien ze enorme verschillen tussen kinderen in hetzelfde gezin en wordt
van heel veel (probleem)gedrag van kinderen de opvoeding als oorzaak gezien.
Het ingewikkelde samenspel tussen de aanleg van een kind, die voor een deel
erfelijk is, en omgevingsfactoren bij intelligentie en leren is reeds een groot aantal
jaren onderwerp van wetenschappelijk onderzoek en daarover is inmiddels ook

121	Pempek, T. & Anderson, D. (2005). Television and Very Young Children. American Behavioral Scientist,
48(5), 505 – 522.
122	Zie Linebarger, D.L. & D. Walker, (2005) Infants’ and Toddlers’ Television Viewing and Language
Outcomes. American Behavioral Scientist, 48, 5, 624-645. Thakkar, R.R., Garrison, M.M. & D.A.
Christakis (2006) A Systematic Review for the Effects of Television Viewing by Infants and Preschoolers.
Pediatrics. 118. 5, pp. 2025-2031
123	Close R., 2004, Television and language development in the early years:a review of the literature. i.o.v.
Britse National Literacy Trust. Online beschikbaar http://www.literacytrust.org.uk/research/TV.html
Geraadpleegd 08-09-2008
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het nodige bekend. Over de rol van aanleg en omgeving bij het vermogen om te
leren, en bij intelligentie zijn de Hagenaars twee stellingen voorgelegd.
De eerste daarvan luidt: “Hoe goed een kind zal kunnen leren, staat bij de geboorte zo
goed als vast, en kan niet erg toenemen of afnemen door de manier waarop men met het
kind omgaat.”
Op het vermogen van een kind om te leren oefenen gedurende de ontwikkeling
zowel de genetische aanleg als de omgeving van een kind invloed uit. De stelling
dat dit vermogen van een kind vaststaat vanaf de geboorte is dan ook onjuist.124
Leervermogen aangeboren?
Onjuist (correcte antwoord)
Juist
Weet ik niet

78,3%
18,7%
3,0%

Een grote meerderheid van de geïnterviewden geeft correct aan dat hoe goed een
kind leert of kan leren, wel degelijk beïnvloed wordt door de manier waarop met
het kind wordt omgegaan. Er is op dit punt weinig of geen verschil tussen de
verschillende subgroepen.
Intelligentieverschillen en omgevingsinvloeden (63)
De tweede stelling over het samenspel van aanleg en omgeving in de
ontwikkeling luidt: “De verschillen in intelligentie tussen kinderen worden
voornamelijk bepaald door aanleg en erfelijkheid. Ouders of omgeving hebben daarop
maar erg weinig invloed.”
Onderzoek laat zien dat het tegendeel waar is. Allerlei omgevingsfactoren kunnen
voor een deel intelligentieverschillen verklaren. Zo bleken verschillen in
IQ-scores bij kinderen die op hun vierde en hun dertiende een test aflegden, voor
bijna de helft verklaard te kunnen worden door factoren uit hun omgeving, zoals
bijvoorbeeld het gedrag en de houding van de ouder(s) van het kind.125
124	Shore, R. (1997). Rethinking the Brain: New Insights into Early Development. New York:Families and Work
Institute. Hart, B. & Risley, T.R., 1995, Meaningful Differences in the Everyday Experience of Young American
Children. Baltimore: Brooks Publishing Company. Borkowski, J.G., Landesman Ramey, S. & M. BristolPower, 2002, Parenting and the child’s world : influences on academic, intellectual, and social-emotional
development Mahwah: Lawrence Erlbaum ass.
125	Sameroff, A.J., Seifer, R., Baldwin, A. & C. Baldwin, (1993) Stability of Intelligence from Preschool to
Adolescence: The Influence of Social and Family Risk Factors Child Development, 64, 1 80-97.
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Diverse Nederlandse onderzoekers houden zich bezig met onderzoek naar
verschillen in intelligentie-vaardigheden tussen tweelingen en hun familieleden.
Zij tonen aan dat juist bij kinderen de verschillen tussen de scores die ze halen op
een IQ-test, maar voor een beperkt gedeelte te verklaren zijn vanuit verschillen in
genetisch aanleg en voor een groot deel door factoren in de omgeving, zoals
gezin en opvoeding of school. Bij volwassenen worden de verschillen in IQ-scores
voor een veel groter deel verklaard door verschillen in genetische aanleg.126
Intelligentieverschillen en omgeving
Onjuist (correcte antwoord)
Juist
Weet ik niet

56,6%
41,0%
2,4%

Hoewel deze stelling voor een deel verwijst naar dezelfde ontwikkelingskwestie
als de voorgaande wordt hij beduidend minder vaak correct beantwoord. Dat zou
kunnen komen door gebruik van de term ‘intelligentie’. Waarschijnlijk associëren
respondenten die eerder met ’aangeboren’ en vaststaand’ dan de bewoording
‘hoe goed een kind zal kunnen leren’. Niettemin is bemoedigend dat een
aanzienlijk deel van de geïnterviewden wel degelijk de invloed van ouders en
omgeving op de intelligentie-ontwikkeling onderkent. Daar staat tegenover dat
nog altijd 2 op de 5 geïnterviewden intelligentie vooral als een kwestie van aanleg
zien. Dat maakt de vraag relevant in hoeverre die opvatting de mate beïnvloedt
waarin zij, bijvoorbeeld in de rol van ouder, kinderen stimuleren bij het
ontwikkelen van hun intelligentie.
3.2.5.b Invloed op schoolloopbaan
Eerste levenservaringen en schoolloopbaan (61)
Dat de thuissituatie van schoolgaande kinderen veel invloed heeft op hun
schoolprestaties en schoolloopbaan is algemeen geaccepteerd. Minder bekend is
dat al invloed op schoolprestaties wordt uitgeoefend als een kind nog lang niet toe
is aan het naar school gaan. De hersenontwikkeling van een kind wordt al vanaf
de geboorte beïnvloed door factoren vanuit de omgeving en de ervaringen in het
eerste levensjaar kunnen een beduidende invloed hebben op de vermogens en
126	Sluis, S. van der, Willemsen, G., Geus, E.J. de, Boomsma, D.I. & D. Posthuma, 2008, Gene-Environment
Interaction in Adults’ IQ Scores: Measures of Past and Present Behavioral Genetics, 38,4, 348-360,. Zie
ook anoniem, Mentale Vaardigheden, intelligentie en de balans tussen genen en omgeving beschikbaar
op www.genenomgeving.nl/informatie/theoretische_achtergrond.html geradpleegd op 08-09-2008.
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mogelijkheden die een kind naar school meeneemt. Voeding, verzorging,
armoede of rijkdom, gezondheid, omgang en communicatie met het kind,
kwaliteit van kinderopvang, het zijn allemaal factoren die een gunstige of
ongunstige invloed op de hersenontwikkeling hebben, meer specifiek op de
ontwikkeling van bijvoorbeeld taal en intelligentie, cognitie, en dat alles weer op
latere schoolprestaties.127
De hierover gestelde vraag luidt als volgt: Sommige mensen beweren dat de eerste
levenservaringen van kinderen van grote invloed zijn op hun latere schoolresultaten.
Anderen beweren dat kinderen tot 1 jaar nog te jong zijn om daarvan iets mee te krijgen
en dat hun eerste levenservaringen hun schoolresultaten niet kunnen beïnvloeden.
Waar bent u het meer mee eens?
Eerste levenservaringen en schoolloopbaan
Eerste levenservaringen hebben veel invloed (correcte antwoord)
Eerste levenservaringen hebben weinig invloed
Weet ik niet

57,6%
38,2%
4,3%

Een meerderheid van de geïnterviewden beaamt de juiste stelling, waarbij
vrouwen significant vaker het correcte antwoord kiezen dan mannen. Een en
ander neemt niet weg dat degenen die niet of weinig invloed toeschrijven aan
eerste levenservaringen, samen met degenen die niet weten welke stelling te
kiezen altijd nog ruim 42% van de ondervraagden vormen.
Helpen met schoolwerk (52)
Sommige kinderen vragen hun ouders hen te helpen met huiswerk, sommige
scholen vragen ouders dit te doen. Maar kunnen ouders, zelfs als ze zelf weinig
schoolopleiding hebben gehad of niet goed begrijpen wat hun kind op school
heeft geleerd, het kind toch met school- en huiswerk helpen? De gangbare
opvatting van veel van die ouders zelf, en ook de publieke opinie is dat ze
dat niet of nauwelijks kunnen en dat daardoor kinderen van deze ouders per
127	Burchinal, M.R., Roberts, J.E., Riggins, R., Zeisel, S.A., Neebe, E. & Bryant, D. (2000). Relating Quality
of Center-Based Child Care to Early Cognitive and Language Development Longitudinally. Child
Development, 71(2), 339 – 357. Cary, E.P. (1987). Music as a Prenatal and Early Childhood Impetus to
Enhancing Intelligence and Cognitive Skills. Roeper Review, 9(3), 155 – 158. Duncan, G.J. & Brooks-Gunn,
J. (2000). New Directions for Child Development in the Twenty-First Century Family Poverty, Welfare
Reform and Child Development. Child Development, 71(1), 188-196. Eliot, L. (1999). What’s Going On in
there? How the Brain and Mind Develop in the First 5 Years of Life. Bantam: New York, NY. Hart, B. &
Risley, T.R. (1995). Meaningful Differences in the Everyday Experience of Young American Children. Brookes
Publishing Company: Baltimore.
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definitie in een nadelige positie verkeren. Recent onderzoek laat zien dat dit,
in ieder geval voor een aanzienlijk deel, een achterhaalde opvatting is.
Ouders, ongeacht hun opleiding of kennis, kunnen hun kind het op school
geleerde helpen beter te onthouden en te begrijpen. Dit enkel en alleen door het
kind thuis, na school, te laten vertellen of uitleggen wat het op school geleerd
heeft of wat het voor opgaven als huiswerk moet maken. Ouders hoeven daarbij
niet meer te doen dan aandachtig naar het kind te luisteren, ze hoeven dus geen
vragen te stellen of zelf verduidelijking te geven, om hun kind toch het
onderwezene beter te laten begrijpen en beheersen, zo blijkt uit recent onderzoek.
Dat effect wordt niet alleen gevonden bij jonge kinderen, maar ook bij oudere
kinderen, zoals pubers.
De stelling die hierover aan de geïnterviewden is voorgelegd luidt: Als je een kind
wilt helpen bij het leren van schoolwerk, heeft het al een helpend effect als je het kind
opgaven en oplossingen uit het schoolwerk aan je uit laat leggen.
Helpen met schoolwerk
Juist (correcte antwoord)
Onjuist
Weet ik niet
Wil niet zeggen

93,6%
4,8%
1,6%
0,1%

Het idee dat dit inderdaad helpt is kennelijk voor de Haagse respondenten nogal
voor de hand liggend. Meer dan negen op de tien van de Haagse volwassenen
geeft dit tenminste correct aan. Toch is wetenschappelijke ondersteuning voor dit
gegeven nog niet zo lang geleden geleverd. In een zeer recent studie lieten
ontwikkelingspsychologen kleuters rekenprobleempjes oplossen. De kleuters die
de oplossing vervolgens aan hun moeder mochten uitleggen, presteerden bij
volgende problemen beter dan de kleuters die de oplossing aan zichzelf moesten
uitleggen of simpelweg moesten herhalen.128

128	Rittle-Johnson, B., Saylor, M., & K. Swygert, 2008, Learning from explaining: Does it matter if mom is
listening? Journal of experimental child psychology 100, 3, 215-224. Zie ook Ploetzner, R., Dillenbourg,
P., Praier, M. & D. Traum, 1999, Learning by Explaining to Oneself and Others. In: P. Dillenbourg (Ed)
Collaborative-learning: Cognitive and Computational Approaches, Oxford : Elsevier p. 103-12
129	Spruijt, A.P., (2006) Ouderlijke scheiding en de gevolgen voor kinderen, Tijdschrift van de Vereniging voor
Kinder- en Jeugdpsychotherapie, 32, 37-52.
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Echtscheiding van ouders en de invloed op schoolcarrière (53)
Over de gevolgen voor kinderen van de echtscheiding van hun ouders wordt
steeds meer bekend. “De verwachting uit de jaren tachtig van de vorige eeuw dat
de negatieve effecten voor kinderen langzamerhand wel minder zouden worden,
omdat echtscheiding steeds vaker voorkomt, blijkt niet te kloppen. De negatieve
gevolgen van scheiding voor kinderen worden eerder groter dan kleiner.”129
Een van die negatieve gevolgen is een nadelige invoed van echtscheiding op de
schoolcarrière. Zo blijkt dat pubers uit intact gebleven tweeoudergezinnen over
het algemeen hogere cijfers halen dan pubers uit gebroken of stiefgezinnen.
Ook wordt hun gedrag door leraren positiever beoordeeld. Naarmate de scheiding
van de ouders eerder in de kindertijd heeft plaatsgevonden is het negatieve effect
ervan op latere leerprestaties groter. Andere factoren, zoals de economische
omstandigheden van het gezin, de relatie van het kind met de thuiswonende
ouder en de manier waarop conflicten tussen de ouders voor het kind merkbaar
zijn, kunnen een beschermende of juist bedreigende rol hierbij spelen voor het
kind van gescheiden ouders.130
De volgende stelling is aan de Haagse geïnterviewden voorgelegd: Scheiding van
ouders heeft dikwijls een nadelige invloed op de schoolcarrière van pubers.
Echtscheiding van ouders en de invloed op schoolcarrière
Juist (correcte antwoord)
84,4%
Onjuist
12,3%
Weet ik niet
3,3%
Het overgrote deel van de geïnterviewden stemt terecht in met de stelling dat
scheiding van ouders dikwijls een nadelige invloed heeft op de schoolresultaten
van pubers. Ouders in een tweeoudergezin zeggen veel vaker dat deze stelling
juist is dan alleenstaande ouders. Voor de hand ligt dat geïnterviewden
voorgelegde stellingen veelal vanuit hun eigen situatie bekijken, in plaats van
vanuit wetenschappelijke verbanden. Van daaruit zou de keuze van alleenstaande
130	Featherstone, D.R., Cundick, B.P., & L.C.Jensen, 1992, Differences in school behavior and achievement
between children from intact, reconstituted, and single-parent families.
Adolescence. 27(105):1-12. Mulholland, D.J., Watt, N.F., Philpott, A., &N.Sarlin, 1992, Academic
performance in children of divorce: psychological resilience and vulnerability. Psychiatry. 1991 54(3):26880. Spruijt, A.P., (2006) Ouderlijke scheiding en de gevolgen voor kinderen. Tijdschrift van de Vereniging
voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie, 32, 37-52. Amato, P.R. (2006) Marital discord, divorce, and children’s
well-being: results from a 20-year longitudinal study of two generations. In Clarke-Stewart, A. & Dunn, J
(Eds.). Families Count: Effects on Child and Adolescent Development. NY: Cambridge University Press,
p. 179-202
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ouders die de stelling onjuist noemden geïnterpreteerd kunnen worden als een
boodschap. Bijvoorbeeld dat ze het prima redden met hun kinderen, dat ze de
stelling als een beschuldiging ervaren of dat ze instemming met deze stelling als
een brevet van onvermogen beschouwen. Ook is bepaald niet uitgesloten dat
ontkenning een rol van betekenis speelt.
Ouderbetrokkenheid en schoolsucces (54)
Als kinderen naar de middelbare school gaan, raken ouders vaak minder
betrokken bij hun school. Op basisscholen zijn ouders vaak meer genoodzaakt
praktische betrokkenheid te tonen en worden ze er ook meer toe uitgenodigd,
waardoor ze alleen al fysiek vaker op school aanwezig zijn.
Op middelbare scholen loopt ouderbetrokkenheid sterk uiteen, maar is in ieder
geval minder direct contact dan op basisscholen. Onderzoek laat zien dat naast de
opvoedingsstijl van ouders, ook hun betrokkenheid bij de school van hun
kinderen invloed heeft op de school-resultaten van middelbare schoolleerlingen.131
Wanneer ouders niet alleen hun kinderen ondersteunend en controlerend
opvoeden, maar ook betrokken zijn bij de school heeft dat een duidelijke positieve
invloed op de schoolresultaten van tieners. Daarnaast blijkt dat naarmate de
algemene ouderbetrokkenheid bij een school groter is - meer ouders die actief
zijn op en veel contact hebben met de school en leerkrachten - de gemiddelde
leerprestaties van kinderen daardoor positief worden beïnvloed.132 Dit gegeven
wijst op een belangrijke invloed en verantwoordelijkheid van ouders als groep.
De stelling die hierover aan de Haagse geïnterviewden werd voorgelegd luidt:
“Hoe groter het aantal ouders dat betrokken is bij een school, hoe beter daardoor de
gemiddelde schoolprestaties van de leerlingen op die school zijn.”
Ouderbetrokkenheid en schoolsucces
Juist (correcte antwoord)
Onjuist
Weet ik niet

67,3%
32,7%
0%

131	Steinberg, L., Lamborn, L.D., Dornbusch, S.M. & Darling, N., (1992). Impact of Parenting Practices on
Adolescent Achievement: Authoritative Parenting, School Involvement, and Encouragement to Succeed,
Child Development, 63(5): p. 1266-1281.; Spera, Christopher (2005) A review of the Relationship among
parenting practices, parenting styles and adolescent school achievement. Educational Psychology Review,
17, 2, 125-146.
132	What Research Says About Parent Involvement in Children’s Education. In Relation to Academic
Achievement. Michigan Department of Education.
Retrieved; www.michigan.gov/documents/Final_Parent_Involvement_Fact_Sheet_14732_7.pdf

114

3. Resultaten

Ouders van jonge kinderen (basisschool leeftijd) beantwoorden de vraag vaker
correct dan ouders van kinderen van 13-17 jaar. Wellicht zien meer ouders van
pubers niet goed voor zich hoe ouderbetrokkenheid op een middelbare school
nuttig vormgegeven kan worden, hebben ze er minder ervaring mee en doen
middelbare scholen er ook minder aan, zodat kennis van en ervaring met de
gunstige invloed van ouderbetrokkenheid hier geringer is.
Onderwijs in socaal-emotionele vaardigheden en schoolsucces (55)
Over het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden op school werd de
volgende vraag in het onderzoek gesteld: Als kinderen op school sociale en emotionele
vaardigheden aangeleerd krijgen, en als daarvoor (een klein deel van) lesuren gebruikt
worden die eerst aan bijvoorbeeld Engels of biologie werden besteed, zal de prestatie van
de leerlingen in die schoolvakken dan achteruit gaan, hetzelfde blijven of vooruit gaan?
Er bestaan allerlei lesprogramma’s voor kinderen op de basisschool die als doel
hebben de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen te bevorderen (voor
een recent overzicht van beschikbare programma’s voor gebruik in Nederland, zie
Lammers, 2006).133 Voor het voortgezet onderwijs, waar deze vraag vooral over
gaat, zijn in ons land maar enkele programma’s beschikbaar en is er maar één
waarvan iets over de effecten ervan bekend is. Maar er is een grote hoeveelheid
onderzoek over het effect van Sociaal-Emotionele Educatie of Levensvaardighedenprogramma’s voor het voortgezet onderwijs beschikbaar uit andere landen,
vooral de Verenigde Staten.134 Daaruit blijkt dat zulke programma’s voor alle
leerlingen, - op een systematische wijze op school gegeven en opgenomen in het
reguliere lesprogramma, - niet alleen de sociaal-emotionele ontwikkeling van
jongeren stimuleren en emotionele en gedragsprobleem verminderen of
voorkomen, maar ook een significante verbetering van schoolprestaties en scores
op schooltests bewerkstelligen.

133 Lammers, M.(2006), Werkdocument - Overzicht programma’s en materialen sociaal emotionele
ontwikkeling. Utrecht: Transact beschikbaar op www.movisie.nl geraadpleegd 18-07-08
134 Zie Durlak, J.A., et al.(2008) The Effects of Social and Emotional Learning on the Behavior and Academic
Performance of School Children. Beschikbaar op www.casel.org/downloads/metaanalysissum.pdf.
Zie ook Diekstra, R.F.W., & Gravesteijn, J,C. (2008) Effectiveness of Shool-basedSocial and Emotional
Education Programmes worldwide: A review of meta-analytic literature reviews. In: Socialand Emotional
Education. An International Analysis. Santander: Foundation Marcelin Botin Report, p. 258-284
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Onderwijs in socaal-emotionele vaardigheden en schoolsucces
Prestaties gaan vooruit (correcte antwoord)
22,4%
Prestaties blijven dezelfde
39,4%
Prestaties gaan achteruit
30,7%
Weet ik niet
7,4%

Het geringe percentage geïnterviewden dat op deze vraag het correcte antwoord
geeft, in combinatie met het feit dat er geen verschillen tussen subgroepen zijn,
lijkt erop te wijzen dat de betreffende informatie bepaald nog geen gemeengoed
is onder het publiek en onder ouders.
Samenvatting Invloed van opvoeders op cognitieve ontwikkeling en
schoolloopbaan domein 5
Tesamen genomen weten de Haagse geïnterviewden de meeste van de hier
gestelde vragen in meerderheid correct te beantwoorden. Dat varieert van
een kleine meerderheid, zoals bij de vraag of verschillen in intelligentie tussen
kinderen door de omgeving beïnvloed worden, tot ongeveer driekwart, zoals bij
de vragen over het nut van voorlezen aan heel jonge kinderen en de invloed van
tv op taalontwikkeling, tot een hoge uitschieter zoals de ruim 9 op de 10
geïnterviewden die weten dat betrokkenheid van ouders bij school een gunstige
invloed op schoolresultaten heeft. Er is ook een uitzondering. Van het feit dat
onderwijs in sociaal-emotionele vaardigheden een gunstige invloed heeft op de
resultaten van leerlingen op schoolvakken (biologie, Engels) is nog geen kwart
van de respondenten op de hoogte.
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6 Ouders en vrienden van pubers

Er is in de afgelopen decennia een grote hoeveelheid onderzoeksgegevens
verzameld waaruit blijkt dat de invloed van ouders op de ontwikkeling van
kinderen zich bepaald niet beperkt tot de eerste tien tot twaalf levensjaren,
maar zich uitstrekt tot ver na de puberteit en niet zelden tot in de jonge
volwassenheid.135 In deze paragraaf worden de resultaten beschreven van twee
vragen naar respectievelijk de invloed van ouders en die van leeftijdsgenoten op
pubers.
Invloed ouders op vriendenkeuze (56)
Uit onderzoek blijkt dat de relatie van jongeren met hun ouders verstrekkende
implicaties heeft voor hun keuze van vrienden en relaties met leeftijdsgenoten,
leerkrachten en andere volwassenen. Hetzelfde geldt voor de keuze van en aard
van liefdesrelaties die jongeren aangaan. Jongeren verschillen in de mate waarin
ze gevoelig zijn voor de invloed van leeftijdsgenoten, bijvoorbeeld voor wat betreft
roken, drinken, druggebruik, seksuele activiteit en crimineel gedrag, maar die
gevoeligheid blijkt in belangrijke mate samen te hangen met de kwaliteit van de
ouder-kind relatie.136 Met name de autoritaire en permissieve (te toegeeflijke tot
verwaarlozende) opvoedingsstijl verhogen het risico op negatieve beïnvloeding
door leeftijdsgenoten en de keuze van leeftijdsgenoten met problematisch gedrag,
(zie ook de bespreking van vraag 44 over pubers van toegeeflijke ouders onder het
domein Regels, grenzen en straffen). Daartegenover staat de zogenaamde
‘autoritatieve’ opvoedingsstijl, - waarbij de ouders aan de ene kant duidelijk zijn
over regels en afspraken en aan de andere kant oog hebben voor de gevoelens
en ervaringen van hun kind en bereid zijn tot uitleg en onderhandeling.
Deze opvoedingsstijl vergroot de waarschijnlijkheid dat hun kind als vrienden
leeftijdsgenoten kiest met een positief sociale instelling en gezond gedrag.
Kortom, ouders hebben, ten goede of ten kwade, een belangrijke invloed op het
soort vrienden dat pubers kiezen, een invloed die al ver voor het aanbreken van
de puberteit begint.137

135	Collins, W. A.; Maccoby, E. E.; Steinberg, L; Hetherington, E. M; Bornstein, M. H. (2000) Contemporary
Research on Parenting: The Case for Nature and Nurture. American Psychologist. 2000 Feb Vol 55(2) 218232.
136	Zie Collins, W.A, Laursen, B (2004) Parent-Adolescent Relationships and Influences. Lerner, R.M.,
Steinberg, L.D. (2004) Handbook of Adolescent Psychology: Past, Present, and Future. John Wiley and
Sons. p.331 e.v.
137	Bornstein, M.H. (2002) Handbook of Parenting. Lawrence Erlbaum Associates.

3. Resultaten
		

117

Aan respondenten is het volgende voorgelegd: Is de volgende stelling volgens u
juist of onjuist?
“Op het soort vrienden dat pubers kiezen hebben ouders vrijwel geen invloed”.
Invloed ouders op vriendenkeuze
Stelling is niet juist (correcte antwoord)
Stelling is juist
Weet ik niet

42,8%
55,1%
2,1%%

Meer dan de helft van de respondenten blijkt niet goed op de hoogte van de
invloed die ouders (kunnen) hebben op de vriendenkeuze van puberkinderen.
Ze denken ten onrechte dat die invloed er niet of nauwelijks is. Vrouwen en
moeders blijken op dit punt vaker slecht geïnformeerd dan mannen en vaders.
Invloed vrienden op probleemgedrag (57)
Veel ouders en andere volwassenen zijn geneigd om de puberteit van hun
kinderen of de kinderen waarmee ze te maken hebben, met de nodige zorg of
zelfs huiver tegemoet te zien, omdat ze bang zijn voor allerlei problematisch
gedrag in die periode, zoals te veel drinken, blowen, tegendraads en crimineel
gedrag. De werkelijkheid is dat maar een minderheid van jongeren in de
puberteit zulk gedrag vertoont, zeker als dat met enige regelmaat is.138 De meeste
pubers die zulk gedrag met enige regelmaat vertonen hebben een langere
voorgeschiedenis, waarin al een neiging tot impulsief, rebels, agressief of
tegendraads gedrag aanwijsbaar is139, en waarbij de wijze waarop ouders en
andere opvoeders daarmee om zijn gegaan mede van invloed is op de mate
waarin dit zich in de puberteit vertaalt in probleemgedrag.140 Met name een
opvoeding waarin toezicht en betrokkenheid van de ouders gebrekkig is of waarin
sprake is van de nodige dwang en hardheid, verhoogt de kans op probleemgedrag
van pubers. Kinderen met zulke kenmerken en zo’n opvoedingsgeschiedenis
hebben de neiging om leeftijdsgenoten met dezelfde of soortgelijke
problematische kenmerken als vrienden of vriendinnen te kiezen, waardoor het
138	Ary, D.V., Duncan, T.E., Duncan, S.C.,Hops, H (1999) Adolescent Problem Behavior: the Influence of
Parents and Peers. Behaviour Research and Therapy 37 (1999) 217±230
139	The Community Guide to Helping America’s Youth at http://guide.helpingamericasyouth.gov/
programtool-factors.cfm, retrieved 01/07/08 01/19/07.
140	Arthur, M. W., J. D. Hawkins, J. A. Pollard, R. F. Catalano, A. J. Baglioni, Jr. (2002), Measuring Risk and
Protective Factors for Substance Use, Delinquency, and Other Adolescent Problem Behaviors. The
Communities That Care Survey, Evaluation Review, 26(6):575-601.
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risico op probleemgedrag of escalatie daarvan verder toeneemt. Zeker als
ouderlijke toezicht en betrokkenheid in de puberteit gebrekkig blijft. Van de twee
stellingen die aan de geïnterviewden zijn voorgelegd is daarom de eerste de
correcte, dat wil zeggen de meest juiste.
De gestelde vraag luidt: Kinderen gaan in de puberteit nogal eens samen met vrienden
gedrag vertonen dat opvoeders niet leuk vinden, zoals teveel drinken, blowen of crimineel
gedrag. Ik noem u twee stellingen over de invloed van vrienden op zulk gedrag. Wilt u de
stelling kiezen die volgens u het meest juist is?
“Meestal is het zo dat een puber al neiging tot het ongewenste gedrag vertoont en zelf de
vrienden erbij zoekt die dit gedrag ook vertonen”
“Meestal is het zo dat de puber in aanraking komt met jongeren die het ongewenste
gedrag vertonen en hem of haar overhalen om dit gedrag ook uit te voeren”
Invloed vrienden op probleemgedrag
Stelling 1 is meest juist (correcte antwoord)
Stelling 2 is juist
Weet ik niet

27,5%
67,1%
5,4%

Nagenoeg driekwart van de volwassenen en van de ouders heeft deze kennis niet.
Ze zien problematisch gedrag van een puber eerst en vooral als gedrag waartoe
deze door andere jongeren is overgehaald in plaats van gevolg of uitdrukking van
een al langer bestaand patroon. Mogelijk zijn de meeste volwassenen van mening
dat je problematisch pubergedrag niet kunt zien aankomen, of dat er geen
vroegtijdige signalen of tekenen voor te onderkennen vallen.
Samenvatting ouders en vrienden van pubers domein 6
Het wijdverbreide misverstand dat pubers voornamelijk onder invloed staan van
hun vrienden en dat ouders maar weinig invloed hebben op de vriendenkeuze
van hun pubers, heerst ook onder Hagenaars. Driekwart van hen is ervan
overtuigd dat problematisch gedrag vooral van vrienden overgenomen wordt, en
meer dan de helft gelooft dat ouders weinig in te brengen hebben als het gaat om
de keuze van vrienden door hun puberkinderen.
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7 Kinderopvang

Kinderopvang is een heikel onderwerp in Nederland. Terwijl de acceptatiegraad
van het gebruik van kinderopvang stijgt, en overheidsbeleid inzet op stimulering
van arbeidsmarktparticipatie van ouders, duurt het debat voort over welke vormen
van organiseren van arbeid en zorg rondom kinderen nu wel en niet ‘goed voor
een kind’ genoemd mogen worden. Aan ouders is vaak te merken dat het ze
raakt; want in deze discussie waren voortdurend impliciete of zelfs expliciete
oordelen rond over welke ouders zich wel en niet ‘goede ouders’ mogen noemen.
Wetenschappelijk onderzoek naar kinderopvang draait vooral om de
pedagogische kwaliteit ervan. Wat is eigenlijk goed voor kinderen? En waarom?
Kwaliteit van kinderopvang wordt onderzocht door te kijken naar de manieren
waarop groepsleiders met de kinderen omgaan. Bieden ze emotionele
ondersteuning, aanmoediging en warmte aan de kinderen? Bieden ze op een
adequate manier structuur en stellen ze grenzen? Uiten ze irritatie, boosheid of
ongeduld naar de kinderen? Geven ze de kinderen begrijpelijke instructies? Is er,
vooral ook bij de hele kleintjes, genoeg nabijheid en oogcontact in één-op-één
contact? De manier waarop groepsleidsters deze aspecten van de relatie met de
kinderen vorm geven, is van invloed op de ontwikkeling van de kinderen.
Recent Nederlands onderzoek naar de kwaliteit van kinderopvang laat verschillen
zien in kwaliteit tussen centra. Voor groepsleiders met een grote werkdruk is het
bijvoorbeeld moeilijker goede pedagogische kwaliteit te bieden. Ook blijkt dat
oudere groepsleiders meer kwaliteit bieden dan jonge. Het aantal zeer jonge
kinderen in een groep is eveneens van invloed op de kwaliteit van de interacties:
hoe meer jonge kinderen, hoe moeilijker het voor leidsters wordt om de kwaliteit
van hun interactie met elk kind op peil te houden. Het verbaast dan ook niet dat
uit onderzoek blijkt dat leidsters die met een groepje van 3 kinderen bezig zijn,
met spel, lunchen of andere activiteiten, een hogere kwaliteit van interactie met
de kinderen laten zien dan leidsters die met een groepje van 5 kinderen bezig
waren.141
141	Albers, E. M., Riksen-Walraven, J.M., Weerth, C. de (2007) Infants’ interactions with professional
caregivers at 3 and 6 months of age: A longitudinal study Infant behavior and development; 30, 4, 31-640.
Boekhoorn, P. & T. de Jong, (2008) Gezinnen van de toekomst. Cijfers en trends. Den Haag: E-Quality.
Elles J. de Schipper e.a. 2006, Effects of Child-Caregiver Ratio on the Interactions Between Caregivers
and Children in the Child-Care Centers: An Experimental Study. Child Development 77, 4, 8.
	M.J.J.M. Gevers Deynoot-Schaub 2006, Young Children’s Behavior and Experiences in Child Care Centers: A
Longitudinal Study. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.
	Schipper, E.J. de, Riksen-Walraven, J. M. & S.A.E. Geurts (2007) Multiple determinants of caregiver
behavior in child care centers in; Early Childhood Research Quarterly, 22, 3, 312-326. Schipper, E.J., de,
Riksen-Walraven, J.M., & S.A.E.Geurts (2006) Effects of Child-Caregiver Ratio on the Interactions Between
Caregivers and Children in Child-Care Centers: An Experimental Study. Child Development, 77, 4, 861-874
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Kortom: voor de ontwikkeling van baby’s en peuters is kinderopvang in een
kinderdagcentrum niet schadelijk, mits die opvang voldoende kwaliteit biedt in de
zin van: voldoende één-op-één interactie met voldoende sensitieve en responsieve
groepsleiders.
Kwaliteit van kinderopvang in vergelijking met thuisverzorging (38)
In het interview werd over dit onderwerp het volgende gevraagd: Ik noem u twee
stellingen over kinderopvang. Welke is volgens u het meest juist?
1. “Opvang thuis is altijd beter voor de ontwikkeling van baby’s dan opvang
buitenshuis.”
2. “Kinderopvang van voldoende kwaliteit heeft geen negatieve invloed op de
ontwikkeling van baby’s.”
Kwaliteit van kinderopvang in vergelijking met thuisverzorging
Stelling 2 is juist (correcte antwoord)
63,8%
Stelling 1 is juist
32,2%
Weet ik niet
4,0%
Een derde van de respondenten is van mening dat opvang thuis altijd beter is dan
opvang buitenshuis, bijna tweederde gelooft terecht dat kinderopvang niet
schadelijk is voor de ontwikkeling van een baby, zolang die opvang tenminste van
voldoende kwaliteit is. Daarbij geldt dat vooral onder ouders die zelf gebruik
maken van kinderopvang de tweede stelling aanhang heeft, terwijl onder ouders
die daarvan geen gebruik maken het percentage dat de vraag niet correct
beantwoordt groter is. Hier speelt mogelijk ook een generatie-effect mee, want
jongere respondenten, tot 44 jaar, vinden beduidend vaker dat opvang
buitenshuis niet schadelijk is dan oudere respondenten. Tenslotte vinden
mannen iets vaker dan vrouwen dat opvang thuis altijd beter is.
Uit een onderzoek over de acceptatie van gebruik van kinderopvang in de
afgelopen jaren in Nederland blijkt het volgende: “in 2004 had 73% van de
vrouwen en 68% van de mannen geen moeite met werkende moeders die
gebruikmaken van een crèche.” Maar ook: van de ondervraagde vrouwen uit dat
onderzoek was 61%, en van de mannen zelfs 74%, het eens met de stelling: “een
baby van 0 jaar kan het beste alleen door de eigen ouders worden verzorgd.”142
142 Portegijs, W., Hermans, B. & Lalta, V., (2006) Emancipatiemonitor 2006,veranderingen in de leefsituatie
en levensloop. Den Haag: SCP/CBS. Pag. 123, 125.
3. Resultaten
		

121

Hoewel de stellingen niet helemaal vergelijkbaar zijn, lijkt de acceptatiegraad voor
kinderopvang van baby’s in Den Haag wat hoger te liggen. Verklaring daarvoor is
onduidelijk. Het kan te maken hebben met een verschil in meetjaar (2004 versus
2008). In ieder geval heeft het niet te maken met een verschil in percentage
geïnterviewden dat gebruik maakt van opvang, dat ligt onder onze geïnterviewden
even hoog als gemiddeld in Nederland. Van de geïnterviewde ouders maakt ruim
zestig procent geen gebruik van enige vorm van kinderopvang. De overige veertig
procent maakt gebruik van een of van meerdere vormen van opvang.143
Optimaal aantal kinderen per leidster in de kinderopvang (39)
Om de kwaliteit van kinderopvang in een kinderdagcentrum te waarborgen is het,
belangrijk dat een leidster niet voor teveel kinderen tegelijk hoeft te zorgen.
Zoals boven aangegeven, is de ideale leidster-kind ratio in een peutergroep
(1,5 tot 3 jaar) 1 op 3. Met drie peuters per leidster kan er genoeg individuele
interactie van voldoende kwaliteit plaatsvinden om te zorgen dat de ontwikkeling
van het kind, op zowel sociaal-emotioneel als cognitief vlak, geen hinder
ondervindt, respectievelijk voldoende gestimuleerd wordt.
Aan de geïnterviewden is het volgende voorgelegd: Hoeveel peuters (dat zijn
kinderen van 1,5 tot 3 jaar) zou een leidster in een kinderdagverblijf per dag maximaal
kunnen opvangen zonder dat de ontwikkeling van het kind in gevaar komt?
Optimaal aantal kinderen per leidster in de kinderopvang
0-3 peuters (correcte antwoord is 3)
9,8%
4-6 peuters
63,8%
7 of meer peuters
20.7%
Weet ik niet
5,6%
Bijna tweederde van de geïnterviewden is van mening dat een leidster 4 of meer
peuters goed kan opvangen. Ruim een vijfde meent zelfs dat 7 of meer kinderen
nog aanvaardbaar is. Ouders die zelf gebruikmaken van kinderopvang

143	Een kwart van alle geïnterviewde ouders maakt gebruik van de diensten van een kinderdagcentrum
voor kinderen van 0-4, krap een vijfde heeft kinderen die naar een centrum voor buitenschoolse of
naschoolse opvang gaan, 2% brengt kinderen bij een gastouder onder, en ruim dertig procent maakt
gebruik van andere opvang, vooral door grootouders. Het is duidelijk dat hierbij meermalen een
combinatievorm plaatsvindt van meerdere soorten opvang. In Nederland is de combinatie van formele
met informele opvang niet ongebruikelijk (Portegijs et al., 2006)) De Haagse respondenten wijken
hiermee niet af van de gemiddelde Nederlandse ouder volgens recent onderzoek Boekhoorn, P. & T. de
Jong, (2008) Gezinnen van de toekomst. Cijfers en trends. Den Haag: E-Quality.
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beantwoorden de vraag significant vaker goed dan ouders die daar geen gebruik
van maken. Mogelijk dat ervaring hier een rol speelt.
Het feit dat het merendeel van de geïnterviewden het optimaal aantal kinderen
per leidster hoger schat dan wenselijk, is mogelijk deels te verklaren door de
rijksregels die in de Nederlandse kindercentra opgeld doen.
Daarin staat dat in een kinderdagcentrum op een peutergroep op de uren
middenin de dag tenminste één leidster aanwezig moet zijn per vijf à zes tot acht
kinderen, afhankelijk van de leeftijd van die kinderen.144 De antwoorden van het
merendeel van de geïnterviewden zitten ook in die orde van grootte.
Samenvatting Kinderopvang domein 7
Een derde van de Haagse respondenten vindt opvang thuis in alle gevallen beter
voor baby’s dan kinderopvang, ook als die laatste van goede kwaliteit is. Maar de
meerderheid gelooft terecht dat opvang buitenshuis, mits van goede kwaliteit,
ook geschikt kan zijn. Dat voor die kwaliteit minder kinderen per leidster
noodzakelijk zijn dan momenteel gebruikelijk in de branche, daarvan heeft
slechts een kleine tien procent van de geïnterviewden weet.

3.3.		 Overige resultaten (betreffende interviewvragen die
			 niet tot de ‘canon’vragen behoren)
In deze paragraaf vindt de bespreking plaats van de resultaten van de overige
vragen uit het interview (zie bijlage 1), de vragen die niet tot de ‘canon’vragenlijst
behoren. Het gaat daarbij om vragen in drie domeinen (domein, 8, 9 en 10),
te weten leefstijl en zwangerschap, de rechten van het kind en opvattingen over
opvoeding, opvoedingsonzekerheid en het gebruik van en de behoefte aan
informatie en ondersteuning op het gebied van opvoeding.
Wat het domein leefstijl en zwangerschap betreft, dit valt uiteen in twee delen.
Het eerste deel betreft feitelijk gedrag tijdens de zwangerschap. Die vragen zijn
daarom alleen gesteld aan vrouwen die ooit zwanger zijn geweest. Het tweede
deel betreft vragen omtrent opvattingen over het gebruik van alcohol en het
‘meeroken’ tijdens de zwangerschap. Gewoonten die van grote invloed kunnen
144	Momenteel vigerende beleidsregels stellen één beroepskracht verplicht per vijf kinderen van één
jaar oud, per zes kinderen van twee, of per acht kinderen van drie jaar. Bij gemengde groepen wordt
gemiddeld en naar boven afgerond. Aan het begin, einde en in het midden van tien-uurs dagen kan het
aantal kinderen per leidster verdubbeld worden voor max. drie uur per dag. Zie CAO Kinderopvang.
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zijn op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen, zowel voor als na de
geboorte.
Het domein betreffende het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het
Kind145 is opgenomen, vanwege het belang van de bepalingen en implicaties van
het verdrag voor opvoeding en ontwikkeling van kinderen binnen een
samenleving. Bekendheid van het verdrag en de bepalingen eruit kan naleving
bevorderen.
Domein 10, tenslotte, betreft vragen over opvoedingsopvattingen, de beleving van
opvoeding en de behoefte aan en het gebruik van informatie en ondersteuning op
het gebied van opvoeding. Het belang dat opvoeders hechten aan kennis en
begrip van ontwikkeling en opvoeding hangt mede samen met hun opvattingen
over en beleving van opvoeding en is van invloed op hun behoefte aan en gebruik
van informatie en ondersteuning op dit gebied.

3.3.1

domein

8 Zwangerschap en Leefstijl

Beïnvloeding van de ontwikkeling van kinderen vindt lang voor de geboorte
plaats, (zie ook de bespreking van vraag 45 onder het domein invloed van
opvoeders op ontwikkeling) onder andere door de leefstijl van de moeder, zoals
het al dan niet gebruiken van verslavende middelen. Roken, alcohol en
druggebruik door de moeder tijdens de zwangerschap brengen grote risico’s met
zich mee voor het kind, die uiteraard nog toenemen als er een combinatie van
middelen wordt gebruikt. Hoeveel moeders hebben tijdens een of meer
zwangerschappen zulke middelen gebruikt? En wat weten de overige Hagenaars
van de risico’s van ‘meeroken’ en alcoholgebruik tijdens een zwangerschap?
3.3.1.a

Roken, drinken en druggebruik tijdens zwangerschap

Roken tijdens zwangerschap (17)
Uit de vele onderzoeken die gedaan zijn naar de effecten van roken op ongeboren
kinderen blijkt keer op keer dat deze kinderen aan verschillende gevaren worden
blootgesteld. Een overzichtsstudie naar de belangrijkste risico’s laat zien dat
het roken door moeder leidt tot onder andere een lager geboortegewicht,
verhoogde kans op complicaties tijdens de bevalling, verminderde longfunctie en
145 Zie www.kinderrechten.nl
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een groter risico op ademhalingsproblemen tussen de 5-16 jaar.146 Er zijn tevens
duidelijke aanwijzingen dat roken van de moeder tijdens de zwangerschap en na
de geboorte het risico vergroot op zuigelingensterfte en wiegendood.147 Ook het
risico op later probleemgedrag bij een kind wordt groter wanneer moeder tijdens
de zwangerschap rookt.148 En als er bij een kind een erfelijke aanleg voor ADHD
aanwezig is, wordt wanneer moeder tijdens de zwangerschap rookt, de eventuele
ADHD-problematiek bij het kind gemiddeld genomen ernstiger dan wanneer
moeder niet heeft gerookt tijdens de zwangerschap.149
De vraag gesteld aan de vrouwen die ooit zwanger geweest zijn, luidt: “Heeft u
tijdens een of meer zwangerschappen gerookt?”
Roken tijdens zwangerschap
Nee (correcte antwoord)
Ja enkele keer
Ja met zekere regelmaat
Ja zeer geregeld

82,5%
6,7%
5,8%
5,0%

Het merendeel van de vrouwen geeft aan niet te hebben gerookt tijdens een
zwangerschap. Dit betekent dat nog altijd bijna 1 op 5 zwangere vrouwen een
enkele keer, regelmatig of zelfs zeer geregeld gerookt heeft. Er zijn verschillen
tussen de diverse groepen moeders. Alleenstaande moeders blijken beduidend
vaker te hebben gerookt (22,4%) dan moeders uit twee-ouder-gezinnen (11,9%).
Het verschil is vooral groot tussen de twee groepen moeders met jonge kinderen
(0 tot 6 jaar). Van de alleenstaande moeders met jonge kinderen geeft maar liefst

146	Hofhuis. W., Jongste, de J.C. & Merkus, P.J.F.M. (2003). Adverse health effects op prenatal and postnatal
tobacco smoke exposure on children. Archives of Disease in Childhood, 88, 1086-1090.
147 DiFranza, J.R. & Lew, R.A. (1995). Effect of Maternal Cigarette Smoking on Pregnancy Complications and
Sudden Infant Death Syndrome. Journal of Family Practice, 40 (4) 385-394 Anderson, H.R., & Cook, D.G.
(1997). Passive Smoking and Sudden Infant Death Syndrome: Review of the Epidemiological Evidence.
Thorax, 52: 1003-1009.
148 Orlebeke J.F., Knol D.L. & F.C. Verhulst (1999) Child Behavior Problems Increased by Maternal Smoking
During Pregnancy. Archives of Environmental Health; 54, 1, 15-19. Huijbregts, S.C.J. et al. (2007).
Associations of maternal prenatal smoking with early childhood physical aggression, hyperactivityimpulsivity, and their co-occurrence. Journal of Abnormal Child Psychology, 35, 203-215. Huijbregts, S.C.J.
et al.(2008). Hot and Cool Forms of Inhibitory Control and Externalizing Behavior in Children of Mothers
who Smoked during Pregnancy: An exploratory study. Journal of Abnormal Child Psychology, 36, 323-333.
149 Markussen Linnet, K., et al. (2005). Smoking During Pregnancy and the Risk for Hyperkinetic Disorder
in Offspring. Pediatrics, 2005; 116, 462-467. Neuman, R.J.et al. (2007). Prenatal Smoking Eposure and
Dopaminergic Genotypes Interact to Cause a Severe ADHD Subtype. Biological Psychiatry, 61: 1320-1328.
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25,9% aan te hebben gerookt tegen 4,8% van de moeders die samen met een
partner jonge kinderen opvoeden. Opvallend is verder dat bijna dertig procent van
de moeders die nu grootmoeder zijn, aangeeft tijdens een zwangerschap te
hebben gerookt. Ruim 1 op de 8 van de grootmoeders (13,1%) geeft zelfs aan zeer
geregeld gerookt te hebben tijdens een of meer zwangerschappen. Hier speelt
ongetwijfeld een generatie- en daarmee een informatie-effect een rol.
Daarnaast is er ook een verband tussen opleiding en roken tijdens de
zwangerschap. Hoe hoger de (afgeronde) opleiding des te vaker vrouwen
aangeven niet te hebben gerookt tijdens de zwangerschap. Dit verband blijkt ook
uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek; Nederlanders met een hbo
of wo-opleiding blijken minder vaak te roken.150
Alcoholgebruik tijdens zwangerschap (18)
De advisering naar zwangere vrouwen over alcoholgebruik is niet altijd eenduidig
geweest. Uit een onderzoeksrapport van de Gezondheidsraad (2004)151 blijkt dat
het regelmatig nuttigen van alcohol tijdens de zwangerschap tot ernstige gevolgen
kan leiden zoals onder andere foetaal alcohol syndroom. Maar er blijkt ook uit dat
het nuttigen van een enkel glas niet zonder risico is; het risico op miskramen,
foetale sterfte en vroeggeboorte wordt erdoor verhoogd. De Gezondheidsraad
adviseert daarom tijdens de zwangerschap alcoholgebruik te stoppen. Eerder gaf
het Nederlands Huisartsen Genootschap aan dat het regelmatig gebruik van
alcohol tijdens de zwangerschap wordt ontraden, maar dat af en toe een glaasje
weinig kwaad kan.152
De vraag gesteld aan de vrouwen die ooit zwanger geweest zijn, luidt: “Hebt u
tijdens een of meer zwangerschappen alcohol gebruikt?”
Alcohol tijdens zwangerschap
Nee (correcte antwoord)
Ja enkele keer
Ja met zekere regelmaat
Ja zeer geregeld

74,9%
23,6%
1,5%
0%

150	CBS StatLine, augustus 2008
151	Gezondheidsraad, (2004). Risico’s van alcoholgebruik bij conceptie, zwangerschap en borstvoeding.
152	NHG-standaard Zwangerschap & kraamperiode, Huisarts en Wetenschap, juni 2003, 369-387.
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Driekwart van de vrouwen geeft aan tijdens de zwangerschap geen alcohol te
hebben gedronken, en nog eens bijna een kwart zegt dat het gebruik zich
beperkte tot een enkele keer. De groep die relatief het meest met een zekere
regelmaat heeft gedronken zijn grootmoeders (3,3%). Tegelijk geldt ook dat
grootmoeders zich het vaakst van alle moeders bevinden in de groep die helemaal
niet dronk. Opvallend is dat met name moeders die tezamen met de partner het
kind opvoeden vaker alcohol drinken dan moeders uit één-oudergezinnen.
Daarnaast blijkt dat moeders met een hogere opleiding vaker alcohol hebben
gebruikt dan moeders met een lagere opleiding. Dit effect blijft ook bestaan als
moeders met een Islamitische achtergrond buiten de analyse worden gehouden.
Dit gegeven komt overeen met het beeld voor Nederland in het algemeen.
Door hoger opgeleiden wordt meer alcohol gedronken.153
Gebruik van softdrugs tijdens zwangerschap (19)
Het gebruik van softdrugs (een verzamelnaam voor cannabis, wiet, marihuana)
tijdens de zwangerschap heeft een aantal gevolgen. Baby’s waarvan de moeder
softdrugs heeft gebruikt, hebben een verhoogd risico om te vroeg geboren te
worden, dat wil zeggen vóór 37 weken.154 Daarnaast blijkt dat deze kinderen vaak
minder goed groeien tijdens de zwangerschap.155
De hierover gestelde vraag aan de vrouwen die ooit zwanger geweest zijn, luidt:
“Hebt u tijdens een of meer zwangerschappen soft drugs gebruikt?”
Softdruggebruik tijdens zwangerschap
Nee (correcte antwoord)
Ja, een enkele keer
Ja, met zekere regelmaat
Ja, zeer geregeld

99,6%
0,4%
0%
0%

Het gerapporteerde gebruik van soft drugs tijdens de zwangerschap is onder de
geïnterviewde vrouwen zeer laag en zodanig dat verschillen tussen subgroepen
niet relevant zijn.

153	CBS StatLine, augustus 2008
154	Kennare, R., Heard, A. and Chan, A. (2005). Substance use during pregnancy:risk factors and obstetric
and perinatal outcomes in South Australia. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and
Gynaecology, 45, 220-225.
155	Burns, L., Mattick, R.P. & Cooke, M. (2006). The use of record linkage to examine illicit drug use in
pregnancy. Addiction, 101, 876-882
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3.3.1.b	Kennis aangaande effect van ‘meeroken’ en van alcoholgebruik tijdens
een zwangerschap.
Meeroken tijdens zwangerschap (20a)
Onderzoek naar passief roken tijdens de zwangerschap laat zien dat ook daarvan
een negatieve invloed kan uitgaan op de ontwikkeling van een kind, zoals het
achterblijven van het geboortegewicht en de lengtegroei.156
De stelling die is voorgelegd luidt: “Niet alleen roken tijdens de zwangerschap is
schadelijk voor de ongeboren baby, ook verblijf in rokerige ruimtes, het zogenoemde
meeroken, is slecht voor de ongeboren baby.”
Ook meeroken is schadelijk voor de ongeboren baby
De stelling is juist (correcte antwoord)
48,6%
Onjuist
51,4%

Iets meer dan de helft van de geïnterviewden is zich niet bewust van het feit dat
‘meeroken’ slecht is voor het ongeboren kind. Merkwaardig is dat het percentage
geïnterviewden dat hier het correcte antwoord geeft, veruit het hoogst is onder de
toekomstige ouders en onder geïnterviewden zonder kinderwens. Ouders die
alleen een kind opvoeden en grootouders wijzen de stelling het meest af.
Daarnaast blijkt dat geïnterviewden met een hogere opleiding beter op de hoogte
zijn van de gevaren van meeroken dan geïnterviewden met een lagere opleiding.
En hoe jonger de geïnterviewde is; des te groter is de kans dat de stelling correct
wordt beantwoord. Deelnemers met een Nederlandse afkomst geven vaker het
goede antwoord op de vraag dan deelnemers van niet-Nederlandse afkomst.
Matig alcoholgebruik tijdens zwangerschap (20b)
De voorgelegde stelling luidt: “Alcoholgebruik tijdens zwangerschap wordt ontraden,
maar 1 glas per week kan geen kwaad.”
Tijdens zwangerschap kan 1 glas alcohol per week geen kwaad
Onjuist (correcte antwoord )
28,6%
Juist
71,4%
156	Gezondheidsraad, (2003). Volksgezondheidschade door passief roken.
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De stelling dat beperkt alcoholgebruik tijdens de zwangerschap geen kwaad kan
wordt door een grote meerderheid onderschreven. Blijkbaar is de kennis over de
eventuele schadelijke effecten van alcohol tijdens de zwangerschap nog minder
algemeen verbreid dan die over (mee)roken.
Ook hier blijkt dat toekomstige ouders en volwassenen zonder kinderwens de
stelling het vaakst correct te beantwoorden. Onder de geïnterviewden die alleen
een kind opvoeden, werd de stelling het minst vaak correct beantwoord, slechts
1 op de 10 geeft het correcte antwoord. Geïnterviewden met een hogere opleiding
blijken de vraag vaker correct te beantwoorden.
Samenvatting leefstijl en zwangerschap domein 8
Driekwart van de vrouwen geeft aan tijdens hun zwangerschap(pen) helemaal
niet te hebben gerookt of alcohol gedronken en vrijwel alle vrouwen zeggen geen
softdrugs te hebben gebruikt. Dit wil tegelijkertijd zeggen dat een kwart van de
vrouwen wel gerookt en/of gedronken heeft.
Van de overige geïnterviewden blijkt minder dan de helft te weten dat ook het
‘meeroken’ door zwangere vrouwen risico’s voor het kind inhoudt. Minder dan
een kwart weet dat ook het nuttigen van één glas alcohol per week risico’s kon
opleveren voor het kind en om die reden afgeraden wordt.

3.3.2

domein

9 Het VN-verdrag voor de rechten van het kind

Onbekend is tot op heden of volwassenen in het algemeen en ouders in het
bijzonder weet hebben van het bestaan van het, ook door Nederland getekende,
Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind (I.V.R.K) en in hoeverre ze
op de hoogte zijn van de inhoud van dat verdrag. Het verdrag formuleert de
rechten van kinderen als het gaat om liefde, zorg, bescherming, voorzieningen en
ontwikkeling en de rol en verantwoordelijkheden van ouders, andere opvoeders
en overheden in deze. Een aantal bepalingen bevat waarden en uitgangspunten
voor opvoeding als liefde, bescherming, kwaliteit van onderwijs enzovoorts die
ouders en andere volwassenen ongetwijfeld kennen en onderschrijven vanuit
andere bronnen en ervaringen. Kennis van het verdrag levert hieraan een
toevoeging van belang. Het verdrag is geen wensdocument: met hun land hebben
de volwassen bewoners van Nederland zich gecommitteerd aan de uitvoering en
bewaking van de bepalingen uit het verdrag.157
157	Ons land tekende dit verdrag, dat in 1989 werd vastgesteld door de Verenigde Naties, in 1995.
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Daarmee kan het zowel een belangrijke toetssteen alsook een sturing voor hun
gedrag vormen. Op basis van dit verdrag kunnen ouders en andere vrijwillige en
(semi-) professionele opvoeders, evenals alle andere volwassenen zich hard
maken voor maatregelen, voorzieningen en activiteiten ter bevordering van de
ontwikkeling van kinderen en jeugdigen en ondersteuning van hun opvoeding.
Want de bepalingen en implicaties van het verdrag zijn van groot belang voor de
ontwikkelingskansen van kinderen en jeugdigen. Zoals het recht van kinderen op
een geweldloze en niet-vernederende opvoeding, op ruimte om te spelen en het
recht op onderwijs dat ook aandacht besteedt aan hun sociale en emotionele
ontwikkeling.
Aan de geïnterviewden zijn in het kader van dit onderzoek daarom drie vragen
gesteld, te weten of ze op de hoogte zijn van het bestaan van het I.V.R.K, of ze
bekend zijn met de inhoud van het verdrag, en of ze een of meer artikelen uit het
verdrag kunnen noemen.
De formulering van de vragen luidt als volgt: “De Verenigde Naties heeft een verdrag
inzake de rechten van het kind vastgesteld, dat ook door Nederland is ondertekend.
Wist u dat er zo’n verdrag bestaat?”
Wist u dat er een kinderrechten verdrag bestaat dat ook door Nederland
getekend is?
Ja		
66,5%
Nee
33,5%
Precies tweederde van de Hagenaars geeft aan te weten dat er zo’n verdrag bestaat
dat ook door Nederland is ondertekend.
Maar de meeste geïnterviewden die wel weten dat het Verdrag bestaat weten niet
wat de inhoud van dat verdrag is, zoals blijkt uit de volgende vraag (indien
antwoord op de vorige ‘ja’ was).
Bent u bekend met de inhoud van het Kinderrechten Verdrag?
		
Percentage van degenen die weten
Percentage van
		
dat het verdrag bestaat
de steekproef
Ja		
41,9%
27,9%
Nee
58,1%
72,1%
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Van degenen die weten dat het Verdrag bestaat kan bijna negen op de tien een of
meer bepalingen uit het Verdrag noemen.
Kunt u een of meer bepalingen uit het Kinderrechten Verdrag noemen?
				
Percentage van degenen die weten 			 Percentage van
		
dat het verdrag bestaat
de steekproef
Ja		
87,6%
24,5%
Nee
12,4%
75,5%

Samengevat, circa driekwart van de geïnterviewden heeft geen weet van de
inhoud van het Verdrag. Verspreiding van kennis over het verdrag onder
volwassenen kan een stimulans vormen voor hun bewustzijn van en inzet voor
maatregelen, voorzieningen en activiteiten die ontwikkeling bevorderen en
opvoeding ondersteunen.

3.3.3
		

domein 10 Opvoedingswaarden, opvoedingsbeleving en de
behoefte aan informatie of ondersteuning

Er wordt nogal eens beweerd dat opvoeders tegenwoordig erg onzeker zijn, iets
dat vroeger veel minder het geval zou zijn geweest. De afgenomen sociale
samenhang, de toenemende complexiteit van de samenleving zouden en de
lawine aan, - niet zelden tegenstrijdige -, opvoedingsadviezen zouden daar
grotendeels debet aan zijn. Die veronderstelling lijkt op het eerste gezicht haaks
te staan op de bevinding uit meerdere studies dat het met het merendeel van de
gezinnen in Nederland goed gaat.158 Ruim tachtig procent is tevreden over het
verloop van het ouderschap en ondervindt er voldoening aan. Circa twintig
procent geeft aan het ouderschap erg vermoeiend te vinden en de opvoedingsverantwoordelijkheid zwaar.159 Maar het is goed mogelijk dat ook in gezinnen
waar het ‘gewoon’ goed gaat, ouders op gezette tijden onzekerheid of
ontevredenheid ervaren en daarin steun of advies kunnen gebruiken of zoeken,
hetzij vanuit de naaste omgeving, schriftelijke of audiovisuele informatiebronnen
dan wel van professionals.
158 Zeijl, E. (red.) (2005) Kinderen in Nederland. Den Haag: SCP. Rispens, J., et al., (1996) Opvoeden in
Nederland Assen : Van Gorcum
159 Egten, C. van, et al., 2008, Opvoeding en opvoedingsondersteuning. Gezinnen van de toekomst.
Den Haag: E-Quality,
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Aan Haagse ouders is gevraagd hoe zeker of onzeker zij zich voelen of voelden
bij het opvoeden van hun kinderen en welke behoeften zij hebben aan informatie
en ondersteuning of welke informatiebronnen of ondersteuning zij al eens
gezocht hebben. Voorts is onderzocht welke waarden Hagenaars in de opvoeding
belangrijk vinden, en welke personen of instanties/organisaties naast ouders naar
hun mening ook een rol hebben in de opvoeding van kinderen. Daarmee is
overigens nog niet per se vastgesteld welke waarden zij daadwerkelijk nastreven
of in praktijk proberen te brengen respectievelijk welke mede-opvoeders worden
ingeschakeld.
Belangrijke eigenschappen voor kinderen (15)
Aan de Hagenaars is een aantal eigenschappen/waarden voorgelegd en hen is
gevraagd aan te geven welke zij daarvan het belangrijkst vinden om aan kinderen
over te dragen of aan te leren. De vijf voorgelegde opvoedingswaarden zijn
ontleend aan eerdere onderzoeken.160
“Ik noem u een aantal eigenschappen. Welke van deze vindt u het allerbelangrijkst voor
een kind of een jongere om te hebben of te leren?”
“verantwoordelijkheidsgevoel”
“rekening houden met anderen”
“gehoorzaam zijn aan ouders”
“gezond verstand tonen”
“goed je best doen”
Belangrijkste eigenschappen voor kinderen om te leren
Verantwoordelijkheidsgevoel
31%
Rekening houden met anderen
27,1%
Gehoorzaam zijn aan ouders
13,1%
Gezond verstand tonen
22,5%
Goed je best doen
6,4%
Op de eerste plaats valt op dat de spreiding tussen geïnterviewden omtrent de
belangrijkste eigenschap voor kinderen en jongeren groot is. Het vaakst
wordt nog verantwoordelijkheidsgevoel genoemd, op korte afstand gevolgd door
160 Davis, J. A., Smith, T.W. and Marsden, P.V. (2007). General social surveys, 1972-2006, Chicago, IL: 		
National Opinion Research Center
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rekening houden met anderen. Het minst vaak wordt ‘goed je best doen’ als
belangrijkste eigenschap genoemd. Uiteraard betekent dit niet dat respondenten
die eigenschap of houding onbelangrijk vinden, deze wordt alleen het minst vaak
als belangrijkste waarde wordt genoemd.
Vrouwen blijken meer prioriteit te geven aan verantwoordelijkheidsgevoel en
mannen aan gezond verstand tonen en rekening houden met anderen.
Gehoorzaamheid aan ouders wordt minder van belang geacht naarmate de
opleiding van de geïnterviewde hoger is. De opvoedingswaarde ‘goed je best
doen’, wordt in alle subgroepen het minst vaak als de belangrijkste genoemd.
Enig verschil is er tussen deelnemers met een Nederlandse achtergrond en
niet-Nederlandse achtergrond. Waar de eerste groep vooral rekening houden met
anderen van belang vindt, geldt voor de laatste groep juist dat gehoorzaam zijn
aan ouders vaker de belangrijkste opvoedingswaarde is.
De interpretatie van deze bevindingen is vooralsnog lastig, omdat bepaald niet
uitgesloten is dat er in beleving van geïnterviewden belangrijke overlap tussen de
verschillende eigenschappen/waarden kan bestaan. Zo is mogeljk dat voor een
bepaalde groep geïnterviewden ‘gehoorzaam zijn aan ouders; nagenoeg gelijk
staat aan ‘rekening houden met anderen’. Zeker als ouders worden beschouwd
als de voornaamste anderen om rekening mee te houden. Later te publiceren
analyses van de onderzoeksgegevens zullen daar verder uitsluitsel over kunnen
geven.
Opvattingen over opvoedingsrol volwassenen en organisaties rondom het kind (14)
Ouders voeden hun kind nooit alleen op. Zij schakelen anderen in, zoals
bijvoorbeeld oppas, maar er zijn ook anderen aanwezig die, of ouders dat nu
wensen of niet, invloed uitoefenen, zoals broers, zussen, leerkrachten, buren,
vrienden, kennissen. Ouders wensen mogelijk ook dat anderen, zoals de school
en buren, bijdragen aan of een rol spelen in de opvoeding van hun kinderen.
En omgekeerd is het wenselijk dat ouders dat doen.161
De hierover gestelde vraag luidt als volgt: “Ouders zijn belangrijk in de opvoeding
van de kinderen. Maar bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren zijn ook
anderen betrokken. Wie spelen er volgens u, naast de ouders nog meer een rol?”
161 Winter, M. de (2004). Opvoeding, onderwijs en jeugdbeleid in het algemeen belang. De noodzaak van 		
een democratisch-pedagogisch offensief. Den Haag: WRR. webpublicatie nr 1.
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De meest genoemde betrokkenen worden in de onderstaande tabel genoemd
Meest genoemde medeopvoeders		Percentage van totaal 			
		
aantal genoemde mede-opvoeders
Grootouders		24,6%
Overige familie		21,5%
School, peuterspeelzaal		22,8%
buren, vrienden van ouders 		9,9%
vrienden van kinderen 		 7%
Clubs en verenigingen 		3,8%
Kinderopvang en oppas		3,6%
Andere kinderen in het gezin		2,3%
kerk / moskee / andere geloofsgemeenschap		0,9%
de buitenwereld/samenleving
(straat, winkelpersoneel, autoriteiten.)		0,5%
Niemand, alleen ouders		0,6%
Overig		2,2%

De betekenis van de percentages in de tabel is de volgende: geïnterviewden
konden meerdere personen of instanties noemen als medebetrokkenen bij
opvoeding. In totaal is 2528 keer een specifieke persoon of instantie genoemd.
De drie meest genoemde medebetrokkenen bij de opvoeding zijn grootouders,
overige familie en school/peuterspeelzaal. Wanneer grootouders en overige
familie bij elkaar worden genomen, dan blijkt bijna de helft van de genoemde
medeopvoeders familie te betreffen en bijna een kwart de school/peuterspeelzaal.
Daarnaast vallen twee andere categorieën van betrokkenen op, te weten buren/
vrienden van ouders en vrienden van de kinderen. Ze worden door 1 op de 4 tot 5
respondenten als betrokken bij opvoeding genoemd. Aan clubs en verenigingen
wordt betrekkelijk zelden opvoedingsbetrokkenheid toegeschreven.
Als we de bevindingen op dit onderwerp plaatsen tegen de achtergrond van de
‘cultuur van verbondenheid’ in de opvoeding (tussen ouders, school, buurt,
verenigingen, (semi-)professionele opvoeders, etc.), dat de laatste jaren breed
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wordt gepropageerd, dan lijken werkelijkheid en ideaal nog tamelijk ver uit elkaar
te liggen.162 Het beeld dat uit de antwoorden van de Hagenaars naar voren komt is
dat van een duidelijk smallere betrokkenheid: vooral familie en onderwijs krijgen
een rol toegewezen. Andere personen of instanties worden weinig tot nauwelijks
als ondersteunend een rol toegewezen of als betrokken in de opvoeding
aangeduid.
Ervaren onzekerheid bij opvoeden (16)
De vaak gehoorde bewering dat ouders in dit tijdperk opvoedingsonzekerder zijn
dan ooit tevoren, lijkt niet door de resultaten van dit onderzoek te worden
bevestigd. Dit blijkt uit de antwoorden op de vraag die aan geïnterviewden
hierover is gesteld.
Deze vraag gaat over hoe zeker u zich voelt bij het opvoeden van uw kinderen of, als uw
kinderen al volwassen zijn, hoe zeker u zich vroeger voelde bij het opvoeden van uw
kinderen.
Voelt of voelde u zich bij het opvoeden van uw kinderen: meestal zeker, vaker zeker dan
onzeker, vaker onzeker dan zeker, of meestal onzeker?
Meestal zeker
Vaker zeker dan onzeker
Vaker onzeker dan zeker
Meestal onzeker
Weet ik niet

62,7%
34,9%
1,4%
0,7%
0,2%

Voor bijna alle ouders geldt dat ze zich doorgaans meer zeker dan onzeker voelen
in de opvoeding van hun kinderen. Dat wil niet zeggen dat onzekerheid niet of
nauwelijks voorkomt, wel dat het niet de dominante ervaring in de
opvoedingspraktijk is. Dat is slechts bij zo’n 2% van de ouders het geval.
In een eerder aangehaalde Nederlands onderzoek kwam naar voren dat ouders uit
eenoudergezinnen en stiefgezinnen vaker aangeven opvoeden vermoeiend te
vinden.163 Daarnaast zijn zij minder tevreden over het verloop van de opvoeding.
Onder de ouders die de opvoedingsverantwoordelijkheid zwaar vonden en
162 Ibid.
163 Egten, C. van, et al., 2008, Opvoeding en opvoedingsondersteuning. Gezinnen van de toekomst.
Den Haag: E-Quality, Zeijl, E. (red.) (2005) Kinderen in Nederland. Den Haag: SCP
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minder voldoening ervoeren waren in dat onderzoek relatief veel van
niet-Nederlandse afkomst. Deze trends worden niet aangetroffen in dit
onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat gezinsomstandigheden of afkomst
van de respondenten samenhangen met de mate van ervaren opvoedingsonzekerheid. Wel is er verschil tussen vaders en moeders: vaders geven vaker
dan moeders aan zich ‘meestal zeker’ te voelen. Moeders geven vaker dan
vaders aan zich ‘vaker zeker dan onzeker’ te voelen.
De vraag blijft overigens of de overheersende beleving van opvoedingszekerheid
per se als een positief gegeven kan worden geduid. Het is immers niet uitgesloten
dat het gevoel van zekerheid ouders ervan weerhoudt op zoek te gaan naar
informatie of advies, ook dan wanneer dat wenselijk of noodzakelijk is.
Geïnteresseerd in informatie of advies aangaande opvoeding (73)
Bent u op dit moment geïnteresseerd in informatie en advies of hulp op het gebied van
opvoeding?
Momenteel geïnteresseerd in opvoedingsinformatie, -advies of hulp (73a)
Ja 		
12,5%
Nee
87,3%
Weet ik niet
0,2%

Een overgrote meerderheid van de respondenten geeft aan op het moment van
interviewen geen interesse te hebben in opvoedingsinformatie, -advies of –hulp.
1 op de 8 geïnterviewden laat wel interesse blijken. In aanmerking nemend dat
het hier gaat om een groep die over tijd steeds wisselt, (wie vandaag geen
interesse toont, kan morgen wel geïnteresseerd zijn en andersom) betekent dit
dat er onder een steeds van samenstelling veranderende groep van gemiddeld
bijna 40.000 Hagenaars in de leeftijd van 18 tot 65 jaar, behoefte lijkt te bestaan
aan informatie en advies aangaande opvoeding en ontwikkeling van kinderen.
Die behoefte blijkt overigens van groep tot groep te verschillen. Percentueel de
grootste behoefte (vijftig procent) is er bij volwassenen die nog geen kinderen
hebben maar wel van plan zijn die te krijgen. Daarnaast is er in tweeoudergezinnen vooral behoefte aan informatie aangaande jonge kinderen en in
éénoudergezinnen vooral aangaande pubers.
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Uiteraard gaat het bij deze resultaten om momentopnames. In de loop van de
opvoedcarrière van een ouder zal de behoefte aan informatie en advies
ongetwijfeld een golfbeweging vertonen. Vandaar dat het percentage
geïnterviewden dat wel eens informatie of advies heeft gezocht veel hoger is
(zie bespreking resultaten vraag 68 hieronder).
De vraag aan geïnterviewden die aangaven geïnteresseerd te zijn in informatie,
advies of hulp luidt als volgt: Waar zou u deze informatie of ondersteuning willen
krijgen? (73b)
Interessant is dat geïnterviewden vooral de school, het consultatiebureau en de
schoolarts en het internet als geschikte kanalen voor informatie, advies of hulp
noemen.
Percentage van genoemde voorkeursbronnen voor informatie
School 			 27,5%
Consultatiebureau inclusief schoolarts			 20,1%
Internet			 9,4%
kinderopvang			 5,4%
Gemeente/stadsdeelkantoor			 4,0%
Buurthuis/wijkcentrum			 3,6%
Boek/brochure			 3,6%
Andere instanties (mee, opvoedsteunpunt, mw, ggz, ggd.)		 3,6%
Lotgenotenontmoeting			 3,6%
E-mail / post			 2,7%
Huisarts			 2,0%
Cursus			
1,3%
Thuisbezoek			
1,3%
Telefonische infolijn			 0,7%
Overige			 12,0%

Gebruikte informatiebronnen (68, 69)
Zoals boven vermeld is het aantal geïnterviewden dat ooit opvoedinformatie heeft
gezocht beduidend hoger dan het aantal dat op het moment van interviewen
geïnteresseerd was in dergelijke informatie.
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De vraag hierover aan de ouders luidt: Hebt u wel eens informatie of ondersteuning
met betrekking tot opvoeding gezocht?
Ja 			44,9%
Nee		54,8%
Weet ik niet/ wil ik niet zeggen		0,3%

Opmerkelijk aan de uitkomsten hier is niet dat cira 45% van de ouders weleens
hulp of informatie met betrekking tot de opvoeding zocht, maar dat de
meerderheid van de ouders aangeeft dat nog nooit gedaan te hebben.
De vervolgvraag hier luidt: Welke bronnen heeft u geraadpleegd?

Percentage van geraadpleegde bronnen van informatie en ondersteuning
Boeken, tijdschriften		24,1%
Consultatiebureau		20,2%
Internet		15,7%
Professionele deskundigen en hulpverleners op
psychosociaal gebied, inclusief cursussen en groepen.		9,9%
Huisarts en andere professionals		7,6%
Vrienden, bekenden, andere ouders		5,3%
Familie		 5%
School, inclusief schoolarts en andere deskundigen en
projecten via school		4,7%
Cursus, workshop, groep		4,3%
Kinderopvang		 1%
TV			0,6%
Overige		1,7%

Respondenten konden uiteraard meer dan één bron noemen.
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De top drie van gebruikte bronnen op het gebied van opvoeding bestaat uit
boeken en tijdschriften, het consultatiebureau en internet. Als we de twee
categorieën ‘professionele deskundigen’ en ‘huisarts’ samenvoegen dan worden
deze ongeveer evenveel geraadpleegd als het internet.164
Gevolgde opvoedcursussen (in Den Haag) (70)
Aan ouders is gevraagd: Hebt u wel eens een opvoedcursus in Den Haag gevolgd?
Opvoedcursus gevolgd?
Ja 			6,5%
Nee		93,3%
Aan de 6,5% (55 respondenten) van de ouders die ja hebben geantwoord was de
vervolgvraag: Welke opvoedcursus was dit?
Niet iedereen herinnert zich meer welke cursus gevolgd werd, respectievelijk hoe
die precies heette. De meest genoemde cursussen zijn hieronder in tabel
weergegeven. Onder de categorie ‘overige’ vallen cursussen die via de doelgroep
werden aangeduid zoals: een peutercursus, een pubercursus, een cursus voor
gescheiden ouders of een cursus voor drukke kinderen.
Tevredenheid over gevolgde opvoedcursussen (71)
Genoemde cursus		Aantal ouders
“Opvoeden, zo!”		 12
Oudercursus of bijeenkomst consultatiebureau		 7
Cursus op peuterspeelzaal of basisschool		 4
Gordoncursus		
3
Weet ik niet (meer)		 4
Overige		 24

164 Onder hulpverleners op psychosociaal gebied vallen bijvoorbeeld de antwoorden : “psycholoog”, 		
“maatschappelijk werk”, “parnassia”, “professionele hulpverlening”, “steunpunten”. Huisarts en andere
professionals bevat naast huisarts ook bijvoorbeeld “ kraamzorg”, “muziektherapeuten”. De categorie
“overige” bevat onder meer “adoptiebureau” , “pestlijn”, “eigen werkervaring”. Buiten deze 		
gegeven antwoorden kan het goed zijn dat respondenten die aangaven dat ze geen informatie 		
hebben gezocht m.b.t. opvoeding, deze informatie wel hebben gekregen, doordat ze een 		
consultatiebureau bezochten met hun kind, - waar immers iedere ouder het zogenoemde Groeiboek
krijgt dat opvoedings- en ontwikkelingsinformatie bevat, - of uitgenodigd werden voor een ouderavond
op school, de kinderopvang of andere soortgelijke mogelijkheden.
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Vervolgens werd aan de groep respondenten die een opvoedcursus gevolgd
hebben gevraagd: Vond u die cursus aan uw verwachtingen voldoen?
Voldeed de cursus aan verwachting?
Voldeed aan verwachting
Boven verwachting
Voldeed niet

83,6%
3,6%
10,9%

De mate van tevredenheid is hoog. Voor veruit de meeste ouders voldeed de
gevolgde cursus aan de verwachtingen of soms zelfs meer dan dat.
Hulp gevraagd bij een instantie (72)
Bij ouders is ook geïnformeerd naar feitelijke hulpvragen bij een instantie.
De betreffende vraag luidt: Hebt u in Den Haag wel eens bij een instantie aangeklopt
voor problemen in de opvoeding of ontwikkeling van uw kind of kinderen, of voor
problemen die op de opvoeding of ontwikkeling van invloed kunnen zijn, (zoals eigen
psychische problemen)?
Aan de bijna vijftien procent die hier bevestigend op antwoordde werd de vraag
gesteld: Zo ja, bij welke instantie hebt u aangeklopt?
Heeft u wel eens bij een instantie aangeklopt voor problemen?
Ja 		
14,3%
Nee
85,7%

Hulpvragen zijn het meest gesteld aan professionals van Jeugdzorg en de JeugdGGZ (Jeugd-geestelijke gezondheidszorg). Het is hierbij overigens niet altijd
duidelijk of geïnterviewden de juiste aanduiding van de bezochte hulpverleningsinstantie kennen. Het onderscheid tussen bijvoorbeeld Jeugdzorg en Jeugd GGZ
lijkt niet steeds helder.165

165 Onder ‘overige vallen onder meer : “mea vita gezondheidslijn” , “ een coach via school”. Maar ook 		
en aantal ongeldige antwoorden zoals “ een van de kinderen heeft adhd” ; “ dyslexie”. Andere bijzondere
problematiek is bijvoorbeeld een postpartum depressie bij moeder of het syndroom van West bij een
kind, in verband waarmee ouders specialisten bezoeken.
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Percentage van totaal genoemde instanties waar hulp of ondersteuning is
gevraagd
(jeugd)GGZ (incl. riagg, jutters, banjaard, parnassia)			
15%
Jeugdzorg (incl. bjz, jeugdformaat)			
12%
(kinder)Psycholoog			
12%
consultatiebureau			 7,5%
Medisch specialisten en hulp voor andere bijzondere problematiek 4,5%
(school)Maatschappelijk werk			 3,8%
MEE (SPD)			 3,8%
Logopedist			 3,8%
Andere professionals (rt, diëtist)			 3,8%
School (incl. hco)			
3%
Kinderarts			
3%
Kindertherapeut (incl. speltherapeut)			
3%
Huisarts			 2,3%
Jeugdbescherming			 2,3%
Fysiotherapeut			 2,3%
Thuiszorg			 2,3%
Rutgers stichting			
1,5%
Opvoedsteunpunt / pedagogisch adviesbureau			
1,5%
Schoolarts			 0,8%
Kinderopvang			 0,8%
Overige			 11,3%

Opvallend is de positie van de school zoals die op verschillende vragen in dit
domein naar voren komt. Het percentage ouders dat de school als mede
betrokken bij de opvoeding noemt (zie vraag 14) evenals het percentage ouders
dat school als voorkeursbron voor opvoedingsinformatie aanduidt (zie vraag 73b)
zijn beide aanzienlijk hoger dan het percentage ouders dat de school noemt als
ooit geraadpleegde bron voor advies en informatie of als ooit geraadpleegde
instantie bij opvoedproblemen. De suggestie die hier vanuit lijkt te gaan is, dat
tussen wat de school in de ogen van ouders bij voorkeur zou kunnen zijn en wat
ze in werkelijkheid is of hoe ze in werkelijkheid wordt benut, een aanzienlijke
kloof bestaat.
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Samenvatting Opvoedingswaarden, opvoedingsbeleving en behoefte en gebruik
van informatie of ondersteuning domein 10
Voor wat betreft gewenste eigenschappen aan kinderen in de opvoeding aan te
leren laten Hagenaars een voorkeur zien voor sociaal gerichte waarden, zoals
verantwoordelijkheidsgevoel en het rekening houden met anderen.
Ze zien opvoeding ook als een opgave of taak waar behalve ouders ook anderen
betrokken bij zijn (of zouden moeten zijn) en noemen dan het vaakst de familie,
in het bijzonder grootouders, en de school.
De meeste ouders zien zich niet of presenteren zich niet als opvoedingsonzeker.
Terwijl enerzijds bijna de helft van hen ooit informatie, advies of hulp zocht, heeft
anderzijds een meerderheid dat nog nooit gedaan. Bij 1 op de 8 ouders was er op
het moment van het interview interesse in informatie, advies of hulp. Wat betreft
te raadplegen bronnen lijkt er een duidelijke voorkeur voor bepaalde bronnen, te
weten de school, het consultatiebureau, en internet. Voor wat betreft
geraadpleegde bronnen geldt eveneens dat consultatiebureau’s en internet hoog
scoren naast boeken/tijdschriften. Van de instanties zijn het vooral professionals
van Jeugdzorg en de Jeugd-GGZ, waarbij aangeklopt is Voor scholen geldt dat er
minder gebruikt van wordt gemaakt als bron voor informatie, advies en hulp, dan
op basis van voorkeursoordelen van geïnterviewde ouders verwacht zou mogen
worden.
Tenslotte, de kleine groep ouders (6.5%) die ooit een opvoedcursus heeft gevolgd
is daar in overgrote meerderheid tevreden tot zeer tevreden over.

3.4.		 Het oordeel van Hagenaars over dit onderzoek
Op dit punt aangekomen is het interessant het oordeel te kennen van de
geïnterviewde Hagenaars over het onderhavige onderzoek. Dat is immers in
belangrijke mate een onderzoek naar hun kennis en begrip van ontwikkeling en
opvoeding en legt daarmee in ieder geval impliciet, maar door de inhoud van de
uitnodiging en aankondiging166 ook expliciet, nadruk op het belang van kennis en
begrip bij ouders en andere opvoeders. Die vraag is dan ook aan het einde van het
interview aan de Hagenaars gesteld: Wat vindt u ervan dat de gemeente Den Haag
dit onderzoek naar opvoeden doet?

166	Zie bijlage voor uitnodigingsbrief deelname aan het onderzoek
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Wat vindt u ervan dat de gemeente dit onderzoek doet?
Goed
89,1%
Niet nodig
4,2%
Geen mening
6,6%
Wil niet zeggen
0,1%

Het antwoord van negen op de tien volwassenen en ouders is dat ze het
onderhavige onderzoek een goede zaak vinden. Het overgrote deel van hen, zeven
tot acht op de tien, liet bovendien weten graag van de uitkomsten van het
onderzoek en met name van de correcte antwoorden op de ‘canon’vragen op de
hoogte te worden gesteld en gaf daarvoor een emailadres op. Vooral de
belangstelling van ouders en toekomstige ouders daarvoor is groot.
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De vragenlijst
Goedemorgen/-middag/-avond mevrouw/mijnheer, u spreekt met ...
van Stratus Marktonderzoek. In opdracht van de gemeente Den Haag voeren
wij een onderzoek uit naar de opvattingen van mensen over opvoeding en
ontwikkeling van kinderen en jongeren. Als het goed is, heeft u hierover
recent een brief ontvangen. Zou ik u daarover enkele vragen mogen stellen?

Vraag 01
Enq.: NOTEER GESLACHT VAN DE
RESPONDENT
1: man
2: vrouw
Vraag 02INTRO
Er volgen nu eerst enkele algemene
vragen.
Vraag 02A
Wat is uw geboortejaar?

Vraag 02B
Wat is uw burgerlijke staat?
1: gehuwd
2: samenwonend
3: alleenwonend
4: weduwe/weduwnaar
5: inwonende bij ouders
6: wil niet zeggen
Vraag 03
Heeft u kinderen? Dit is incl. eventuele
stiefkinderen en adoptiekinderen en
zonder eventuele pleegkinderen.

Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 9999
1: ja
2: nee
3: wil niet zeggen
Als Vraag 03 is 1 dan door naar Vraag
05A
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Als Vraag 03 is 3 dan door naar
Afsluiting 2
Vraag 04
Als Vraag 03 is 2
Zou u in de toekomst kinderen willen?
1:
2:
3:
4:
5:

ja
misschien / nog niet duidelijk
nee
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 05B1
Hoeveel van uw kinderen zijn een
jongen en hoeveel zijn een meisje?
Als Vraag 05A is 1 “Is uw kind een jongen
of een meisje?”
Als Vraag 05A is 1 “Enq.: Indien maar
1 kind, dan bij 1 van de twee iets
invullen.”Bij de andere dan een 0.”
Vraag 05C
En hoe oud is uw oudste kind?

Als Vraag 03 is 2 dan door naar Vraag 10
Vraag 05A
Hoeveel kinderen heeft u? Dit is incl.
eventuele stiefkinderen en
adoptiekinderen en zonder eventuele
pleegkinderen.

Als Vraag 05A is 1: En hoe oud is uw
kind?
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99
Als Vraag 05A is 1 dan door naar Vraag
05D

Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99
kind(eren)

Vraag 05C1
Wat zijn de leeftijden van uw andere
kinderen?

Als Vraag 05A is 99 dan door naar
Afsluiting 2

Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99

Vraag 05BINTR
We willen over uw kinderen graag een
paar algemene gegevens weten.

Vraag 05D
Hoeveel van uw <antwoord op vraag
5a> kinderen zijn:

Als Vraag 05A is 1
We willen over uw kind graag een paar
algemene gegevens weten.

Als Vraag 05A is 1: Is uw kind uw
biologische kind, een adoptiekind of een
stiefkind?”
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uw biologische kinderen :
uw adoptie kinderen :
uw stiefkinderen:
Vraag 05E1
Woont uw oudste kind fulltime bij u?
Als Vraag 05A is 1: Woont uw kind
fulltime bij u?
1: ja
2: nee
3: wil niet zeggen
Vraag 05E1_1
Als Vraag 05E1 is groter dan 1
Woont uw oudste kind een deel van de
tijd bij u?
en als Vraag 05A is 1: Woont uw kind
een deel van de tijd bij u?
1: ja
2: nee
3: wil niet zeggen
Vraag 05E2
Als Vraag 05A is groter dan 1
Wonen al uw andere kinderen fulltime
bij u?
en als Vraag 05A is 2: Woont uw andere
kind fulltime bij u?
1: ja
2: nee
3: wil niet zeggen

Vraag 05E3
Als Vraag 05A is groter dan 2 en als
Vraag 05E2 is groter dan 1
Kunt u aangeven hoeveel van uw
andere kinderen fulltime bij u wonen?
fulltime thuiswonend
Vraag 05E4
Als Vraag 05A is groter dan 1 en als
Vraag 05E2 is groter dan 1
Wonen er van uw andere kinderen,
kinderen een deel van de tijd bij u?
en als Vraag 05A is 2: Woont uw andere
kind een deel van de tijd bij u?
1: ja
2: nee
3: wil niet zeggen
Vraag 05E5
Als Vraag 05A is groter dan 2 en als
Vraag 05E4 is 1
Kunt u aangeven hoeveel van uw
andere kinderen een deel van de tijd
bij u wonen?
een deel van de tijd thuiswonend
Vraag 06
Als Vraag 05E1_1 is 2 of Vraag 05E4 is 2
Hoe vaak heeft u, over het algemeen,
contact met uw kind of kinderen die
elders woont of wonen?
1: regelmatig
2: af en toe
3: zelden
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4: nooit
5: wil niet zeggen
Vraag 06A1
Als Vraag 06 is 4
Zou u willen vertellen sinds hoe lange
tijd u geen contact meer met dit kind/
deze kidneren heeft?
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99;
Bij 1 van de drie iets invullen. Bij de
andere 2 dan 0
weken
maanden
jaren
Indien er een kind jonger dan 13 jaar
in het gezin woont dan naar vraag 05F,
ander door naar vraag 07

Vraag 05F1
Als Vraag 05F is 1
Hoeveel uur wordt er gemiddeld per
week gebruik gemaakt van
kinderopvang?
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99
Enq.: Stel 1 kind gaat 27 uur per week,
dan 27 uur invullen. Indien er 2
kinderen zijn en beiden gaan 27 uur
per week, dan ook 27 uur invullen.
Vraag 05F2
Als Vraag 05F is 2
Hoeveel uur wordt er gemiddeld per
week gebruik gemaakt van
buitenschoolse opvang?
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99

Vraag 05F
Wordt er in uw huishouden door een
van de kinderen gebruik gemaakt van:
Als Vraag 05A is 1: Wordt er door uw
kind gebruik gemaakt van:

Vraag 05F3
Als Vraag 05F is 3
Hoeveel uur wordt er gemiddeld per
week gebruik gemaakt van een officiële
gastouder?

1:	kinderopvang (ENQ.: dit is voor
kinderen van 0-4 jaar)
2:	buitenschoolse opvang (ENQ.: dit is
voor kinderen van 4-12 jaar)
3:	een officiële gastouder
4:	GEEN van deze
5:	wil niet zeggen

Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99
Vraag 05G
Wordt er in uw huishouden gebruik
gemaakt van andere soort opvang voor
uw kind(eren)?
1: ja
2: nee
3: wil niet zeggen

166

Bijlage 2

Vraag 05G1
Als Vraag 05G is 1
Wie verzorgt die opvang?

1: jongen
2: meisje
3: wil niet zeggen

1: grootouder(s)
2: andere familie
3: buren
4: vrienden
5: anderen, namelijk...
6: wil niet zeggen

Vraag 09A2
Als Vraag 08 is 1
En hoe oud is hij/zij?

Als Vraag 02A is groter dan 1973 dan
door naar Vraag 10
Vraag 07
Als Vraag 02A is kleiner dan 1974
Heeft u kleinkinderen?
1: ja
2: nee
3: wil niet zeggen
Als Vraag 07 is groter dan 1 dan door
naar Vraag 10
Vraag 08
Hoeveel kleinkinderen heeft u?

Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99
Vraag 09B1
Als Vraag 08 is groter dan 1
Is uw oudste kleinkind een jongen of
een meisje?
1: jongen
2: meisje
3: wil niet zeggen
Vraag 09B2
En hoe oud is hij/zij?
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99
Vraag 09C1
Als Vraag 08 is groter dan 1
En is uw jongste kleinkind een jongen
of een meisje?

Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99
Als Vraag 08 is 99 dan door naar
Vraag 10

1: jongen
2: meisje
3: wil niet zeggen

Vraag 09A1
Als Vraag 08 is 1
Is uw kleinkind een jongen of een
meisje?
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Vraag 09C2
Als Vraag 08 is groter dan 1
En hoe oud is hij/zij?
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99

Kan het kloppen dat er bij uw oudste
kind sprake is van een tienerouder?
1: ja
2: nee
3: wil niet zeggen

jaar
Vraag 10
Zijn er op dit moment eventuele
pleegkinderen, kleinkinderen,
buurkinderen, oppaskinderen of
andere kinderen (zoals schoolvriendjes, neefjes) voor wie u met
enige regelmaat zorgt?

Vraag OPM2
Als Vraag OPM is 1
Graag zouden wij dit interview met dit
kind willen voortzetten. Is dat
mogelijk?

1: ja
2: nee
3: wil niet zeggen

1: ja
2: 	nee, ouder van tienerouder wil dit
niet
3: nee, tienerouder wil zelf niet
4: 	nee, tienerouder woont niet op dit
adres

Vraag 12
Als Vraag 10 is 1
Hoeveel uur zorgt u per week
gemiddeld voor dit kind of deze
kinderen?

Vraag OPM3
Als Vraag OPM2 is groter dan 1
Dat respecteren wij. Graag zouden wij
dan dit interview met u willen
voortzetten.

Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 999

Vraag OPM4
Als Vraag OPM2 is 1
Goedemorgen/-middag/-avond
mevrouw/mijnheer, u spreekt met ...
van Stratus Marktonderzoek. In
opdracht van de gemeente Den Haag
voeren wij een onderzoek uit naar de
opvattingen van mensen over
opvoeding en ontwikkeling van
kinderen en jongeren. Als het goed is,
heeft de gemeente Den Haag u of uw
ouder hierover recent een brief

Indien uit voorgaande antwoorden blijkt
dat er een tienerouder in het gezin woont,
dan naar Vraag OPM, anders door naar
vraag 14
Vraag OPM
Uit de door u gegeven antwoorden
blijkt dat u kleinkinderen heeft en dat
uw oudste kind 17 jaar of jonger is.
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gestuurd. Graag zou u daarover enkele
vragen willen stellen.

“weet niet”
“wil niet zeggen”

Vraag 14
Ouders zijn belangrijk in de opvoeding
van de kinderen. Maar bij het
opgroeien en opvoeden van kinderen
en jongeren zijn ook anderen
betrokken.

Vraag 15B
En welke van deze eigenschappen
komt voor u in belangrijkheid daarna?

Wie spelen er volgens u, naast de
ouders nog meer een rol?
1: 		 andere kinderen in het gezin
2: 		 ooms/tantes
3: 		 opa/oma
4: 		 overige familie
5: 		 school
6: 		 sportvereniging
7:		kerk / moskee / andere
geloofsgemeenschap
8: 		 buren, vrienden van ouders
9: 		 vrienden van kinderen
10: (nog) anders, te weten: ...
11: weet niet
12: wil niet zeggen

“verantwoordelijkheidsgevoel”
“rekening houden met anderen”
“gehoorzaam zijn aan ouders”
“gezond verstand tonen”
“goed je best doen”
“weet niet”
“wil niet zeggen”
Vraag 16
Als Vraag 03 is 1 of vraag 07 is 1
Deze vraag gaat over hoe zeker u zich
voelt bij het opvoeden van uw kinderen
of, als uw kinderen al volwassen zijn,
hoe zeker u zich vroeger voelde bij het
opvoeden van uw kinderen.
Voelt of voelde u zich bij het opvoeden
van uw kinderen..

Vraag 15A
Ik noem u een aantal eigenschappen.
Welke van deze vindt u het
allerbelangrijkst voor een kind of een
jongere om te hebben of te leren?

1: meestal zeker
2: vaker zeker dan onzeker
3: vaker onzeker dan zeker
4: meestal onzeker
5: weet niet
6: wil niet zeggen

“verantwoordelijkheidsgevoel”
“rekening houden met anderen”
“gehoorzaam zijn aan ouders”
“gezond verstand tonen”
“goed je best doen”

Alle mannen en vrouwen zonder
biologische kinderen gaan door naar
vraag 20_1 (=Als Vraag 01 is 1 of Als
Vraag 01 is 2 en Vraag 03 is 2 of Vraag 01
is 2 en vraag 05D is groter dan 0)
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Vraag 17
De volgende 3 vragen gaan over
gewoontes tijdens de zwangerschap.
Uiteraard bent u vrij om te bepalen of
u ons hierover informatie wilt geven.
Heeft u tijdens een of meer
zwangerschappen gerookt?
1:
2:
3:
4:
5:

ja, een enkele keer
ja, met zekere regelmaat
ja, zeer geregeld
nee
wil niet zeggen

Vraag 18
Hebt u tijdens een of meer
zwangerschappen alcohol gebruikt?
1:
2:
3:
4:
5:

ja, een enkele keer
ja, met zekere regelmaat
ja, zeer geregeld
nee
wil niet zeggen

Vraag 19
Hebt u tijdens een of meer
zwangerschappen soft drugs gebruikt?
ENQ.: Indien toelichting wordt
gevraagd: softdrugs is bijv. een joint
roken, spacecake eten.
1:
2:
3:
4:
5:

170

ja, een enkele keer
ja, met zekere regelmaat
ja, zeer geregeld
nee
wil niet zeggen
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Vrouwen met biologische kinderen
gaan door naar Vraag 21INTRO
Vraag 20A
Zijn de volgende 2 stellingen over
zwangerschap volgens u juist of
onjuist?
“Alcoholgebruik tijdens zwangerschap
wordt ontraden, maar 1 glas per week
kan geen kwaad.”
1:
2:
3:
4:

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 20B
“Niet alleen roken tijdens de
zwangerschap is schadelijk voor de
ongeboren baby, ook verblijf in
rokerige ruimtes, het zogenoemde
meeroken, is slecht voor de ongeboren
baby.”
Is deze stelling volgens u juist of
onjuist?
1:
2:
3:
4:

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 21INTRO
Er volgen nu enkele algemene vragen
die gaan over de ontwikkelingsfase die
kinderen doormaken.
Vraag 21A
Op welke leeftijd denkt u, kunnen de
meeste kinderen glimlachen?
U kunt uw antwoord geven in weken,
maanden of jaren.
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99
Enq.: Bij 1 van de drie iets invullen. Bij
de andere 2 dan 0
Vraag 21B
Op welke leeftijd denkt u, kunnen de
meeste kinderen de eerste woordjes
zeggen?
U kunt uw antwoord geven in weken,
maanden of jaren.
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99
Enq.: Bij 1 van de drie iets invullen.
Bij de andere 2 dan 0
Vraag 21C
Vanaf welke leeftijd denkt u, dat de
meeste kinderen iets duidelijk kunnen
maken door te wijzen naar dingen?
U kunt uw antwoord geven in weken,
maanden of jaren.
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99
Enq.: Bij 1 van de drie iets invullen.

Bij de andere 2 dan 0
Vraag 21D
Op welke leeftijd denkt u, kunnen de
meeste kinderen net-alsof doen en een
fantasie spel spelen?
U kunt uw antwoord geven in weken,
maanden of jaren.
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99
Enq.: Bij 1 van de drie iets invullen.
Bij de andere 2 dan 0
Vraag 21E
Op welke leeftijd denkt u, kunnen de
meeste kinderen zich schamen over
iets dat ze gedaan hebben?
U kunt uw antwoord geven in weken,
maanden of jaren.
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99
Enq.: Bij 1 van de drie iets invullen.
Bij de andere 2 dan 0
Vraag 22INTRO
Stel dat een kind van 12 maanden de
TV steeds aan en uit doet, terwijl de
ouders aan het kijken zijn. Je kunt
nooit precies weten waarom het kind
dit doet.
Kunt u voor de volgende redenen die
ik ga noemen aangeven of u denkt dat
het waarschijnlijk is dat dit de reden
van het kind om de tv steeds aan en uit
te doen?
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Vraag 22A
“Het kind doet dit om aandacht te
krijgen van zijn/haar ouders.”

(Een kind van 12 maanden doet de TV
steeds aan en uit, terwijl de ouders aan
het kijken zijn.)

(Een kind van 12 maanden doet de TV
steeds aan en uit, terwijl de ouders aan
het kijken zijn.)

Denkt u dat dit waarschijnlijk is of
onwaarschijnlijk?

Denkt u dat dit waarschijnlijk is of
onwaarschijnlijk?
1: waarschijnlijk
2: onwaarschijnlijk
3: weet niet
4: wil niet zeggen
Vraag 22B
“Het kind vindt het leuk om te leren
wat er gebeurt wanneer het de knopjes
indrukt.”
(Een kind van 12 maanden doet de TV
steeds aan en uit, terwijl de ouders aan
het kijken zijn.)
Denkt u dat dit waarschijnlijk is of
onwaarschijnlijk?
1:
2:
3:
4:

waarschijnlijk
onwaarschijnlijk
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 22C
“Het kind doet dit omdat het ergens
boos om is, en probeert de ouders
terug te pakken.”
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1:
2:
3:
4:

waarschijnlijk
onwaarschijnlijk
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 23
Vanaf welke leeftijd denkt u, dat voor
kinderen voorlezen nuttig is voor hun
ontwikkeling in het algemeen?
U kunt uw antwoord geven in weken,
maanden of jaren.
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99
Enq.: Bij 1 van de drie iets invullen.
Bij de andere 2 dan 0
Vraag 24
Is de volgende stelling volgens u juist
of onjuist?
“Het is normaal als een baby van
ongeveer 2 of 3 maanden oud, één uur
per dag huilt.”
1:
2:
3:
4:

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 25
Op welke leeftijd denkt u, dat een kind
de wereld om zich heen begint op te
nemen en er op begint te reageren?
U kunt uw antwoord geven in weken,
maanden of jaren.
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99
Enq.: Bij 1 van de drie iets invullen. Bij
de andere 2 dan 0
Vraag 26
Als kinderen iets willen bereiken zijn
ze vaak lichamelijk agressief; dan
pakken ze bijv. speelgoed gewoon af of
duwen ze een ander kind aan de kant.
Op welke leeftijd komt deze agressie
het meest voor?
U kunt uw antwoord geven in weken,
maanden of jaren.
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99
Enq.: Bij 1 van de drie iets invullen.
Bij de andere 2 dan 0
Vraag 27
Vanaf welke leeftijd denkt u dat een
kind de stemming van de ouder,
bijvoorbeeld boos of depressief, kan
aanvoelen en erdoor beïnvloed kan
worden?
U kunt uw antwoord geven in weken,
maanden of jaren.
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99

Enq.: Bij 1 van de drie iets invullen.
Bij de andere 2 dan 0
Vraag 28
Op welke leeftijd denkt u dat de
meeste kinderen hun gevoel van
eigenwaarde beginnen te ontwikkelen?
U kunt uw antwoord geven in weken,
maanden of jaren.
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99
Enq.: Bij 1 van de drie iets invullen.
Bij de andere 2 dan 0
Vraag 29
Mag van een kind van 3 jaar oud
verwacht worden dat het een uur rustig
stil kan zitten, zoals bijvoorbeeld in
een restaurant of in de kerk?
1: ja, dat mag verwacht worden
2: nee, dat mag niet verwacht worden
3: weet niet
4: wil niet zeggen
Vraag 30
Is de volgende stelling naar uw
mening juist of onjuist?
“Als een kind van 2 jaar oud, goed is
opgevoed, zal het meestal gehoorzaam
zijn.”
1:
2:
3:
4:

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen
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Vraag 31INTRO
Er volgen nu enkele vragen over de
gezondheid van kinderen en jongeren.
Wilt u steeds het eerste antwoord
geven dat in u opkomt?
Vraag 31
Is de volgende stelling volgens u juist
of onjuist?
“Een kind dat de eerste levensmaanden
borstvoeding heeft gehad, heeft later
een grotere kans op overgewicht dan
een kind dat flesvoeding heeft gehad.”
1:
2:
3:
4:

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 32
Hoeveek tijd per dag moet iemand tot
18 jaar voor een gezonde lichamelijke
ontwikkeling ten minste actief
bewegen?
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99
Vraag 33
Is de volgende stelling naar uw
mening juist of onjuist?
“Pubers die meestal hun ontbijt
overslaan, lopen meer risico om te
zwaar te worden dan pubers die
meestal wel ontbijten.”
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1:
2:
3:
4:

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 34
Pubers willen vaak laat naar bed.
Hierover volgt de volgende vraag.
Hebben pubers volgens u meer,
minder of evenveel slaap nodig als
volwassenen?
1: meer slaap
2: evenveel slaap
3: minder slaap
4: weet niet
5: wil niet zeggen
Vraag 35
Is de volgende stelling naar uw
mening juist of onjuist?
“Het gebruik van cannabis in de
puberleeftijd geeft op latere leeftijd een
hoger risico op harddruggebruik.”
Enq.: Eventueel helpen met Cannabis
is weed, het roken van joints.
1: juist
2: onjuist
3: weet niet
4: wil niet zeggen

Vraag 36
Zijn de effecten van alcohol even
schadelijk, minder schadelijk of meer
schadelijk voor de hersenen van een
16-jarige, dan voor een volwassene?
1:
2:
3:
4:
5:

meer schadelijk
even schadelijk
minder schadelijk
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 37
Is de volgende stelling juist of onjuist?
“Als een kind of tiener vaak kijkt naar
seks op TV, vergroot dit de kans dat hij
of zij zelf op jongere leeftijd aan een
seksuele relatie begint dan een kind
dat niet vaak naar seks op TV kijkt.”
1:
2:
3:
4:

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 38
Ik noem u twee stellingen over
kinderopvang. Welke is volgens u het
meest juist?

1:
2:
3:
4:

stelling 1 is juist
stelling 2 is juist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 39
Hoeveel peuters (dat zij kinderen van
1,5 tot 3 jaar) zou een leidster in een
kinderdagverblijf per dag maximaal
kunnen opvangen zonder dat de
ontwikkeling van het kind in gevaar
komt?
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99
Vraag 40INTRO
De volgende vragen gaan over
opvoeding en gedrag van kinderen en
jongeren.
Vraag 40_1
Kunt u voor elk van de volgende
leeftijdscategorieën die ik ga
opnoemen, zeggen of u het gepast
vindt dat een kind van die leeftijd, als
het straf verdient, als straf een tik
krijgt?
“Voor een kind tussen 0 en 1 jaar”.

1. “Opvang thuis is altijd beter voor de
ontwikkeling van baby’s dan opvang
buitenshuis.”

1:
2:
3:
4:

gepast
niet gepast
weet niet
wil niet zeggen

2. “Kinderopvang van voldoende
kwaliteit heeft geen negatieve invloed
op de ontwikkeling van baby’s.”

Vraag 40_2
“Voor een peuter of kleuter van 1 tot en
met 5 jaar”.
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(Vindt u het gepast vindt dat een kind
van die leeftijd, als het straf verdient,
als straf een tik krijgt?)
1:
2:
3:
4:

gepast
niet gepast
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 40_3
“Voor een schoolkind van 6 tot en met
12 jaar”.
(Vindt u het gepast vindt dat een kind
van die leeftijd, als het straf verdient,
als straf een tik krijgt?)
1:
2:
3:
4:

gepast
niet gepast
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 40_4
“Voor een kind ouder dan 12 jaar”.
(Vindt u het gepast vindt dat een kind
van die leeftijd, als het straf verdient,
als straf een tik krijgt?)
1:
2:
3:
4:

gepast
niet gepast
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 41
Is de volgende stelling volgens u juist
of onjuist?
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“Kinderen die met een zekere
regelmaat lichamelijke straf krijgen,
zullen zich als volwassene beter
kunnen beheersen bij het straffen van
hun kinderen.”
1:
2:
3:
4:

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 42
Als een kind van twee of drie jaar een
driftbui krijgt, is er een aantal dingen
dat je kunt doen. Welke reactie van de
volgende 4 is volgens u de beste om de
driftbui te laten stoppen?
“het kind afleiden met iets dat het leuk
vindt”
“het driftige gedrag negeren”
“het kind duidelijk vertellen dat het dit
gedrag moet stoppen”
“het kind vastpakken en zo kalmeren”
“weet niet”
“wil niet zeggen”
Vraag 43INTRO
Ik noem u enkele dingen die ouders of
verzorgers kunnen doen in de
opvoeding.
Kunt u bij iedere situatie aangeven of u
het gedrag van de ouder of verzorger
gepast vindt of dat u vindt dat het kind
hierdoor te weinig leert met regels en
grenzen om te gaan?

Vraag 43A
“Een 3 maanden oude baby oppakken
elke keer als het huilt.”
Vindt u dit gepast of vindt u dat het
kind hierdoor te weinig leert met
regels en grenzen om te gaan?
1: gepast
2: 	kind leert hierdoor te weinig met
regels en grenzen omgaan
3: weet niet
4: wil niet zeggen
Vraag 43B
“Een 1-jarig kind elke avond in slaap
wiegen omdat het anders niet wil gaan
slapen.”
(Vindt u dit gepast of vindt u dat het
kind hierdoor te weinig leert met
regels en grenzen om te gaan?)
1: gepast
2: 	kind leert hierdoor te weinig met
regels en grenzen omgaan
3: weet niet
4: wil niet zeggen
Vraag 43C
“Een 2-jarig kind van tafel laten gaan
om te spelen voordat de rest van de
familie met de maaltijd klaar is.”

1: gepast
2: 	kind leert hierdoor te weinig met
regels en grenzen omgaan
3: weet niet
4: wil niet zeggen
Vraag 43D
“Een 6-jarig kind laten kiezen wat hij/
zij elke dag voor kleding aan wil naar
school.”
(Vindt u dit gepast of vindt u dat het
kind hierdoor te weinig leert met
regels en grenzen om te gaan?)
1: gepast
2: 	kind leert hierdoor te weinig met
regels en grenzen omgaan
3: weet niet
4: wil niet zeggen
Vraag 44
Is de volgende stelling volgens u juist
of onjuist?
“Pubers met ouders die erg toegeeflijk
zijn bij het opvoeden, zijn vaker
opgewekt en vrijmoedig dan andere
pubers.”
1:
2:
3:
4:

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

(Vindt u dit gepast of vindt u dat het
kind hierdoor te weinig leert met
regels en grenzen om te gaan?)
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Vraag 45INTRO
Er volgen nu enkele vragen die gaan
over verschillende invloeden op de
ontwikkeling van kinderen.
Vraag 45
Ouders kunnen de mate waarin een
kind zich agressief gaat gedragen sterk
beïnvloeden. Is de volgende stelling
hierover volgens u juist of onjuist?
“Deze invloed van ouders kan al
plaatsvinden tijdens de zwangerschap.”
1:
2:
3:
4:

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 46
Is de volgende stelling volgens u juist
of onjuist?
“Kinderen ontwikkelen meer
zelfvertrouwen als hun vader een
actieve rol in hun leven speelt.”
1:
2:
3:
4:

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 47INTRO
Stel dat ouders van een baby van 2 à 3
maanden oud, meestal niet reageren
op gehuil van het kind. Hoe waarschijnlijk is het volgens u dat daardoor
de volgende dingen gebeuren?
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Vraag 47A
“De baby zal hierdoor leren dat het
nauwelijks invloed kan uitoefenen op
de dingen die met hem of haar
gebeuren.”
(Ouders van een baby van 2 à 3
maanden oud reageren meestal niet op
gehuil van het kind.)
Vindt u dit waarschijnlijk of
onwaarschijnlijk?
1:
2:
3:
4:

waarschijnlijk
onwaarschijnlijk
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 47B
“De baby zal hierdoor leren
onafhankelijk te zijn.”
(Ouders van een baby van 2 à 3
maanden oud reageren meestal niet op
gehuil van het kind.)
Vindt u dit waarschijnlijk of
onwaarschijnlijk?
1:
2:
3:
4:

waarschijnlijk
onwaarschijnlijk
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 47C
“De hersenontwikkeling van de baby
zal hierdoor minder voorspoedig
verlopen.”
(Ouders van een baby van 2 à 3
maanden oud reageren meestal niet op
gehuil van het kind.)
Vindt u dit waarschijnlijk of
onwaarschijnlijk?
1:
2:
3:
4:

waarschijnlijk
onwaarschijnlijk
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 47D
“De baby zal hierdoor later minder last
van stress hebben.”
(Ouders van een baby van 2 à 3
maanden oud reageren meestal niet op
gehuil van het kind.)

“Een kind dat wordt opgevoed door
twee ouders van hetzelfde geslacht zal
daardoor de eigen seksuele identiteit
anders ontwikkelen dan wanneer het
door twee ouders van verschillend
geslacht zou worden opgevoed.”
1: juist
2: onjuist
3: weet niet
4: wil niet zeggen
Vraag 49
Broers en zussen hebben vaak ruzie,
en vaak ook hevige ruzies. Is de
volgende stelling hierover naar uw
mening juist of onjuist?
“Als ouder of verzorger kun je ze die
ruzies het beste altijd zelf laten
uitvechten, dan gaan ze het snelst
voorbij.”

Vindt u dit waarschijnlijk of
onwaarschijnlijk?

1:
2:
3:
4:

1:
2:
3:
4:

Vraag 50
Ik noem u nog een aantal stellingen.
Kunt u aangeven of deze volgens u
juist of onjuist zijn?

waarschijnlijk
onwaarschijnlijk
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 48
Is de volgende stelling volgens u juist
of onjuist?

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

“Een kind van een half jaar of jonger
dat getuige is van geweld, bijvoorbeeld
het ziet de ene ouder de andere slaan,
zal daarvan op lange termijn geen
nadelige gevolgen ervaren, omdat
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kinderen van een half jaar of jonger dit
nog niet kunnen onthouden.”
1:
2:
3:
4:

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 51
“Kinderen van ouders die niet
buitenshuis werken, hebben normaal
gesproken een hechtere band met hun
ouders dan kinderen van ouders die
wel buitenshuis werken.”
(Is de volgende stelling volgens u juist
of onjuist?)
1:
2:
3:
4:

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 52
“Als je een kind wilt helpen bij het
leren van schoolwerk, heeft het al een
helpend effect als je het kind opgaven
en oplossingen uit het schoolwerk aan
je uit laat leggen”
(Is de volgende stelling volgens u juist
of onjuist?)
1:
2:
3:
4:
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Vraag 53
“Scheiding van ouders heeft dikwijls
een nadelige invloed op de
schoolcarrière van pubers.”
(Is de volgende stelling juist of
onjuist?)
1:
2:
3:
4:

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 54
Als kinderen naar de middelbare
school gaan, raken ouders vaak minder
betrokken bij hun school.
Is de volgende stelling hierover
volgens u juist of onjuist?
“Hoe groter het aantal ouders dat
betrokken is bij een school, hoe beter
daardoor de gemiddelde schoolprestaties van de leerlingen op die
school zijn.”
1: juist
2: onjuist
3: weet niet
4: wil niet zeggen

Vraag 55
Als kinderen op school sociale en
emotionele vaardigheden aangeleerd
krijgen, en als daarvoor (een klein deel
van) lesuren gebruikt worden die eerst
aan bijvoorbeeld Engels of Biologie
werden besteed, zal de prestatie van de
leerlingen in die schoolvakken dan
achteruit gaan, hetzelfde blijven of
vooruit gaan?
1:
2:
3:
4:
5:

prestaties zullen achteruit gaan
prestaties zullen hetzelfde blijven
prestaties zullen vooruit gaan
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 56
Is de volgende stelling juist of onjuist?
“Op het soort vrienden dat pubers
kiezen hebben ouders vrijwel geen
invloed.”
1:
2:
3:
4:

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 57
Kinderen gaan in de puberteit nogal
eens samen met vrienden gedrag
vertonen wat opvoeders niet leuk
vinden, zoals teveel drinken, blowen of
crimineel gedrag.
Ik noem u twee stellingen over de
invloed van vrienden op zulk gedrag.

Wilt u de stelling kiezen die volgens u
het meest juist is?
1. 	“Meestal is het zo dat een puber al
neiging tot het ongewenste gedrag
vertoont en zelf de vrienden erbij
zoekt die dit gedrag ook vertonen.”
2. 	“Meestal is het zo dat de puber in
aanraking komt met jongeren die
het ongewenste gedrag vertonen en
hem of haar overhalen om dit
gedrag ook uit te voeren.”
1:
2:
3:
4:

stelling 1 is juist
stelling 2 is juist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 58INTRO
Er volgen nu enkele vragen die gaan
over de ontwikkeling van kinderen in
het algemeen.
Vraag 58
Vanaf welke leeftijd zijn hersenen van
een mens volgroeid, en veranderen
ze dus niet meer door verdere groei,
maar alleen nog door de manier
waarop ze gebruikt worden? Wilt u een
antwoord geven in jaren?
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 999
Vraag 59
Vanaf welke leeftijd denkt u dat spelen
belangrijk is voor de ontwikkeling van
een kind?
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Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99

2: 	eerste levenservaringen hebben
weinig invloed op schoolresultaten
3: weet niet
4: wil niet zeggen

Vraag 60
Is de volgende stelling naar uw
mening juist of onjuist?

Vraag 62
Is de volgende stelling naar uw
mening juist of onjuist?

“Kinderen hebben voor hun
taalontwikkeling evenveel aan het
horen van iemand die op de TV
spreekt als aan het horen van iemand
die in dezelfde kamer tegen hen
spreekt.”

“Hoe goed een kind zal kunnen leren,
staat bij de geboorte zo goed als vast,
en kan niet erg toenemen of afnemen
door de manier waarop men met het
kind omgaat.”

U kunt uw antwoord geven in weken,
maanden of jaren.

1:
2:
3:
4:

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 61
Sommige mensen beweren dat de
eerste levenservaringen van kinderen
van grote invloed zijn op hun latere
schoolresultaten.
Anderen beweren dat kinderen tot 1
jaar nog te jong zijn om daarvan iets
mee te krijgen en dat hun eerste
levenservaringen hun schoolresultaten
niet kunnen beïnvloeden.
Waar bent u het meer mee eens?
1: 	eerste levenservaringen hebben veel
invloed op schoolresultaten
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1:
2:
3:
4:

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 63
De volgende stelling gaat over de
verschillen die er bestaan in
intelligentie tussen kinderen. Is de
stelling volgens u juist of onjuist?
“De verschillen in intelligentie tussen
kinderen worden voornamelijk bepaald
door aanleg en erfelijkheid. Ouders of
omgeving hebben daarop maar erg
weinig invloed.”
1:
2:
3:
4:

juist
onjuist
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 65
De Verenigde Naties heeft een verdrag
inzake de rechten van het kind
vastgesteld, dat ook door Nederland is
ondertekend.
Wist u dat er zo’n verdrag bestaat?
1: ja
2: nee
3: wil niet zeggen
Als Vraag 65 is groter dan 1 dan door
naar Vraag 64INTRO
Vraag 66
Bent u bekend met de inhoud van dit
verdrag?
1: ja
2: nee
3: wil niet zeggen
Als Vraag 66 is groter dan 1 dan door
naar Vraag 64INTRO
Vraag 67
Kunt u één of meer bepalingen uit het
verdrag noemen?
1: ja, te weten: ...
2: nee
3: wil niet zeggen
Vraag 64INTRO
Er volgen nu enkele algemene vragen
over dit onderzoek en over opvoeding.

Vraag 64A
Wat vindt u ervan dat de gemeente
Den Haag dit onderzoek naar
opvoeden doet?
1:
2:
3:
4:

goed
niet nodig
geen mening
wil niet zeggen

Vraag 64B
Als Vraag 64A is 1
Kunt u uw antwoord toelichten?
Waarom vindt u dit positief?
Vraag 64C
Als Vraag 64A is 2
Kunt u uw antwoord toelichten?
Waarom vindt u dit niet nodig?
Als Vraag 03 is 2 & V10 is 2 dan door
naar Vraag 74INTRO
Vraag 68
Hebt u wel eens informatie of
ondersteuning met betrekking tot
opvoeding gezocht?
1:
2:
3:
4:

ja
nee
weet niet
wil niet zeggen

Als Vraag 68 is groter dan 1 dan door
naar Vraag 70
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Vraag 69
Welke bronnen heeft u geraadpleegd?
Enq.: MEER ANTWOORDEN
MOGELIJK
1: internet
2: cursus/workshop
3: boeken
4: consultatiebureau
5: huisarts
6: (nog) anders, te weten: ...
7: weet niet
8: wil niet zeggen

Vraag 72
Hebt u in Den Haag wel eens bij een
instantie aangeklopt voor problemen
in de opvoeding of ontwikkeling van
uw kind of kinderen, of voor
problemen die op de opvoeding of
ontwikkeling van invloed kunnen zijn,
(zoals eigen psychische problemen)?
1:
2:
3:
4:

ja, te weten: ... (Enq.: welke?)
nee
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 70
Hebt u wel eens een opvoedcursus in
Den Haag gevolgd?

Vraag 73A
Bent u op dit moment geïnteresseerd
in informatie en advies of hulp op het
gebied van opvoeding?

1:
2:
3:
4:

1: ja
2: nee
3: weet niet/geen mening
4: wil niet zeggen

ja, te weten: ... (Enq.: welke?)
nee
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 71
Als Vraag 70 is 1
Vond u die cursus aan uw
verwachtingen voldoen?

Vraag 73B
Als Vraag 73A is 1
Waar zou u deze informatie of
ondersteuning willen krijgen?

1:
2:
3:
4:
5:

Enq.: Indien respondent niets weet,
helpen met suggesties: bijvoorbeeld via
het consultatiebureau, via de school of
schoolarts, via de opvang of créche of
het buurthuis of het stadsdeelkantoor.
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ja, voldeed aan verwachting
ja, was boven verwachting
nee, voldeed niet
weet niet
wil niet zeggen

Bijlage 2

Vraag 74INTRO
We zijn nu bij het laatste deel van de
vragenlijst. We zouden graag wat
algemene gegevens over uzelf willen
weten. Dit om later goed de verschillen
te kunnen zien tussen verschillende
groepen, zoals mannen en vrouwen of
oudere en jongere mensen.
Vraag 74
In welk land bent u geboren?
1: 		
2: 		
3: 		
4: 		
5: 		
6: 		
7: 		
8: 		
9: 		
10:
11:
12:
13:
14:

Nederland
Nederlandse Antillen
Suriname
Turkije
Marokko
Indonesië
Duitsland
België
Frankrijk
Engeland
Spanje
China
anders, te weten: ...
wil niet zeggen

Vraag 75
Als Vraag 74 is groter dan 1
Hoeveel jaar woont u al in Nederland?
Enq.: WEET NIET/W.N.Z. is 99

Vraag 76
In welk land is uw moeder geboren?
1: 		
2: 		
3: 		
4: 		
5: 		
6: 		
7: 		
8: 		
9: 		
10:
11:
12:
13:
14:
15:

Nederland
Nederlandse Antillen
Suriname
Turkije
Marokko
Indonesië
Duitsland
België
Frankrijk
Engeland
Spanje
China
anders, te weten: ...
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 77
En in welk land is uw vader geboren?
1: 		
2: 		
3: 		
4: 		
5: 		
6: 		
7: 		
8: 		
9: 		
10:
11:
12:
13:
14:
15:

Nederland
Nederlandse Antillen
Suriname
Turkije
Marokko
Indonesië
Duitsland
België
Frankrijk
Engeland
Spanje
China
anders, te weten: ...
weet niet
wil niet zeggen
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Vraag 78
Tot welke geloofsovertuiging rekent u
zichzelf?
1: 		
2: 		
3: 		
4: 		
5: 		
6: 		
7: 		
8: 		
9: 		
10:

Protestant Christendom
Rooms katholiek
Islam
Boeddhisme
Hindoeïsme
Jodendom
anders, te weten: ...
geen
weet niet
wil niet zeggen

Vraag 79
Hoeveel u per week sport of beweegt u
actief?
1: minder dan 1 uur p/w
2: tussen 1 en 3 uur p/w
3: tussen 3 en 5 uur p/w
4: meer dan 5 uur p/w
5: weet niet
6: wil niet zeggen
Vraag 80
Wat is uw hoogste afgeronde
opleiding?
1: 		 lager onderwijs
2: 		 MAVO/LBO/VMBO
3: 		HAVO/VWO/Atheneum/
Gymnasium
4: 		 MBO
5: 		 HBO/Bachelor
6: 		 WO/Master
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7: 	buitenlands diploma, te
vergelijken met het Ned. diploma
.....
8: 		 anders, te weten: ...
9: 		 weet niet
10: wil niet zeggen
Vraag 81
Wat voor betaald werk of welk beroep
oefent u uit of heeft u het laatst
uitgeoefend?
1: leerkracht / leraar / onderwijzer
2: ander, namelijk...
3: wil niet zeggen
Vraag 82
Als Vraag 81 is 1 en Vraag 02A is groter
dan 1942
Bent u leerkracht op het basisonderwijs of voortgezetonderwijs?
1: ja
2: nee
3: wil niet zeggen
Als Vraag 82 is groter dan 1 dan door
naar Vraag ANTW1

Vraag 83
Waar geeft u les? Is dat ...
Enq.: MEER ANTWOORDEN
MOGELIJK
1:
2:
3:
4:

in het basisonderwijs
in het voortgezet onderwijs
(nog) anders, namelijk: ...
wil niet zeggen

Als Vraag 83 is groter dan 2 dan door
naar Vraag ANTW1
Als Vraag 83 is 2 dan door naar Vraag 86
Vraag 84
Als Vraag 83 is 1
In welke groep of groepen geeft u
momenteel les?
Enq.: MEER ANTWOORDEN
MOGELIJK

Vraag 85
Als Vraag 83 is 1
Tot welk schooltype rekent u uw
school? Is dat ...
1: Openbaar onderwijs
2: Protestant Christelijk onderwijs
3: Rooms Katholiek onderwijs
4: Islamitische school
5: Montesori school
6: (bijzonder) neutraal onderwijs
7: Internationale school
8: anders, te weten: ...
9: wil niet zeggen
dan door naar Vraag ANTW1
Vraag 86
Als Vraag 83 is 2
Op welk schooltype geeft u, het
merendeel van uw tijd, les?
Enq.: EVENTUEEL HELPEN

1: 		
2: 		
3: 		
4: 		
5: 		
6: 		
7: 		
8: 		
9: 		
10:
11:

groep 0
groep 1
groep 2
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6
groep 7
groep 8
anders, te weten: ...
wil niet zeggen

1: VWO/Gymnasium/Atheneum
2: HAVO
3: VMBO theoretische leerweg
4: VMBO kader
5: combinatie van bovenstaande
6: anders, te weten: ...
7: wil niet zeggen
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Vraag 87
Als Vraag 83 is 2
Tot welk schooltype rekent u uw
school? Is dat ...

Afsluiting
Nogmaals hartelijk voor uw
medewerking. Ik wens u verder een
prettige dag/avond.

1: Openbaar onderwijs
2: Protestant Christelijk onderwijs
3: Rooms Katholiek onderwijs
4: Islamitische school
5: Montesori school
6: (bijzonder) neutraal onderwijs
7: Internationale school
8: anders, te weten: ...
9: wil niet zeggen

Afsluiting 2
Dan waren dit al mijn vragen. Helaas
behoort u niet tot de doelgroep van het
onderzoek. Deze informatie is voor het
onderzoek van belang. Ik dank u voor
uw medewerking en ik wens u een
prettige dag/avond.

Vraag ANTW1
Dan waren dit al mijn vragen.
Hartelijk dank voor uw tijd en
deelname.
Bent u benieuwd naar de juiste
antwoorden op de gestelde vragen,
zoals die door de wetenschap zijn
onderzocht?
1: ja
2: nee
Vraag ANTW2
Als Vraag ANTW1 is 1
De informatie komt op een website
beschikbaar. Het webadres kan u
terzijndertijd toegezonden worden per
email. Zou ik dan uw emailadres
noteren?
Emailadres:
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Geachte mevrouw, mijnheer,
Het opvoeden van kinderen en jongeren is één van de belangrijkste verantwoordelijkheden van
onze samenleving. Bijna iedere volwassene heeft er mee te maken. Grootouders, verzorgers en
leerkrachten. Je kunt stellen dat bijna iedere volwassene een bijdrage levert aan het opgroeien van een
kind. Hoe positiever die bijdrage is, hoe beter het met kinderen zal gaan. De kans wordt ook groter dat
ze tot volwassenen uitgroeien die goed in hun vel zitten.
Jaarlijks worden er bij allerlei instanties, waaronder consultatiebureaus, tienduizenden vragen
gesteld over het opgroeien van kinderen. Dat toont de betrokkenheid van ouders en opvoeders bij hun
kinderen. Tegelijkertijd laat het zien dat veel volwassen graag meer willen weten over de opvoeding.
De vragen zijn heel verschillend: “Is het huilen van mijn baby normaal of moet ik me ongerust
maken?”, “het kind van de buren kan al praten, maar onze kleine maakt alleen maar geluidjes. Moet
er iets gebeuren? ” of “ik heb de laatste tijd veel ruzie met mijn puber. Hoe kan ik daar goede
afspraken mee maken?”.
Het is belangrijk dat iedereen een antwoord op die vragen krijgt. En nog mooier is als die antwoorden
gedeeld worden met alle Hagenaars. Dan kan iedere opvoeder daar zijn voordeel mee doen. Om die
reden namen René Diekstra, lector Jeugd en Opvoeding aan de Haagse Hogeschool samen met zijn
collega’s het initiatief om de kennis en ervaring van Hagenaars over opvoeding te verzamelen.
Aangevuld met wetenschappelijke feiten over het opgroeien van kinderen, wordt daaruit de Haagse
Canon voor de Opvoeding gemaakt.
Ook u kunt een bijdrage leveren aan de Haagse Canon voor de Opvoeding. U bent één van de
duizend inwoners van Den Haag die worden gevraagd mee te werken aan een telefonisch interview
dat 20 minuten duurt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek in opdracht van
de gemeente Den Haag. In het onderzoek staat een aantal vragen centraal over de opvoeding en
ontwikkeling van kinderen. Door uw deelname kunnen we een betrouwbaar beeld krijgen welke
kennis er is bij opvoeders en verzorgers van kinderen. Dat is een goed uitgangspunt voor de Haagse
Canon van de Opvoeding.
Met uw bijdrage kunnen straks alle Haagse ouders en opvoeders hun voordeel doen. Ik hoop dan ook
van harte dat u meedoet.
Wilt u meer informatie over ons onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de Haagse Hogeschool,
mevrouw L. Vreeburg, tel. 445 80 64.
Met vriendelijke groet,
Sander Dekker
Wethouder Onderwijs, Jeugd en Sport
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Vergelijking uitkomsten van het Haagse onderzoek
met uitkomsten van het Amerikaanse onderzoek What
Grown-Ups Understand About Child Development
Vergelijking
In het volgende worden, waar mogelijk, de uitkomsten van het onderzoek onder
Haagse volwassenen vergeleken met die van het onderzoek onder Amerikaanse
volwassenen, dat voor het Haagse onderzoek model heeft gestaan en
gerapporteerd is onder de titel What Grown-ups Understand About Child
Development: A National Benchmark Survey.1
Zoals eerder in dit rapport gemeld is vergelijking, onder de nodige voorbehouden,
mogelijk voor in totaal 17 (sub)vragen. Het betreft de volgende domeinen en
aantallen vragen daarbinnen: uit domein 1, over de ontwikkelingsfasen van jonge
kinderen, 7 vragen ; uit domein 3, over regels, grenzen en straffen, 3 vragen; uit
domein 4, over de invloed van opvoeders op de ontwikkeling van kinderen en
jeugdigen, 3 vragen; uit domein 5, over de invloed van opvoeders op intellectuele/
cognitieve ontwikkeling en schoolloopbaan van jeugdigen, 4 vragen.
Om vergelijking mogelijk te maken is voor enkele vragen het correcte antwoord
zoals dat in het Haagse onderzoek als maatstaf is genomen iets verruimd.
Daardoor verandert ook het percentage Haagse geïnterviewden dat de vraag
‘correct’ beantwoordt enigermate.

1.	This study was adapted from What Grown-Ups Understand about Child Development by Civitas, Zero To
Three and BRIO, published in 2001. Items 21, 22, 25, 27, 28, 29, 39, 41, 43, 46, 47, 50, 51, 60, 61, 62, 63, of
the interview scheme have been translated and used with permission. Bijlage 2 provides a comparison,
where feasible, of the findings from the American study with the findings of the present study. (Statement
drawn up in agreement with Mrs. M. Sullivan, program manager Civitas, 25 augustus, 2008).

Bijlage 3
		

191

Naast vergelijking tussen de beide totale steekproeven, is ook gekeken naar
vergelijking tussen subgroepen als daarover in het Amerikaanse rapport gegevens
zijn vermeld. Dat is voor een beperkt aantal subgroepen het geval bij het
merendeel van de vragen, maar niet bij alle.
Bij de vergelijkingen tussen beide onderzoeken is een aantal voorbehouden te
maken. Op de eerste plaats gaat het om steekproeven uit verschillende populaties.
Ook de samenstelling van de steekproeven verschilt. Dat is gevolg van het feit dat
het Amerikaanse onderzoek een nationale steekproef betreft, het Haagse een
locale. Verder speelt het verschil in doel van onderzoek een rol - kennis van 0 tot
6 jarigen versus kennis van 0 tot circa 17-jarigen. Daarnaast is er een verschil in
tijdperk van onderzoek. Het Amerikaanse onderzoek is in de loop van 2000, het
Haagse in de loop van 2008 uitgevoerd. Voorts is niet uit te sluiten dat met de
vertaling van de betreffende vragen in het Nederlands formulerings- of nuanceverschillen zijn opgetreden, die van invloed kunnen zijn op de beantwoording.
Waarin de beide onderzoeken overeenkomen is op de eerste plaats het feit dat ze
een representatieve steekproef van ouders omvatten (zij het in het ene geval uit de
landelijke populatie, in het andere geval uit een gemeentelijke populatie) en op de
tweede plaats het feit dat de methode van dataverzameling dezelfde is geweest.
Alles tezamen genomen, mag echter aan de hieronder gepresenteerde
vergelijkingen geen definitieve betekenis worden gehecht.
Algemene trends
domein 1, ontwikkelingsfasen van jonge kinderen.
Er is een aantal vragen waarop de beide groepen ondervraagden duidelijk van
elkaar verschillen wat betreft het percentage ondervraagden dat het correcte
antwoord geeft. Terwijl Amerikaanse respondenten vaker in de gaten hebben dat
een kind van een jaar lastig gedrag kan vertonen om aandacht te trekken of iets te
ontdekken, zijn het juist de Haagse respondenten die vaker beseffen dat een kind
van die leeftijd dit nog niet doet of kan doen om de ouders iets betaald te zetten.
De groep Amerikaanse respondenten is beter op de hoogte van de leeftijd waarop
de ontwikkeling van het gevoel van eigenwaarde begint. Voor beide groepen geldt
dat maar een minderheid weet dat een kind al vanaf de eerste levensdagen de
omgeving opneemt en erop reageert. Maar Amerikaanse respondenten weten
vaker dat een kind al heel jong de stemming van de ouders kan aanvoelen en er
door beïnvloed kan worden.
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domein 3, Regels, grenzen en straffen
Amerikaanse respondenten zijn over de gehele linie terecht minder vaak bang
dan Haagse respondenten dat bepaalde opvoedersgedragingen een kind
‘verwennen’, dat het daardoor te weinig zou leren met regels en grenzen om te
gaan.
domein 4, invloed van opvoeders op de ontwikkeling van kinderen
Over de invloed van een aantal in gezinnen mogelijk voorkomende fenomenen,
- het buitenshuis werken van ouders, huiselijk geweld, actief betrokken vaderschap, - op de ontwikkeling van kinderen en op hun band met ouders, zijn de
Haagse respondenten aanmerkelijk beter op de hoogte dan de Amerikaanse.
Amerikaanse respondenten schrijven te veel negatieve invloed toe aan het
buitens-huis werken van ouders en onderschatten de invloed van het getuige zijn
van huiselijk geweld. Ook de positieve invloed van de actieve betrokkenheid van
een vader op het zelfvertrouwen van kinderen wordt door hen vaker onderschat
dan door de Haagse respondenten.
domein 5, invloed op cognitieve ontwikkeling en schoolloopbaan
Wat betreft de aanwezigheid van correcte kennis over de invloed van ouders en
omgeving op de cognitieve ontwikkeling van kinderen, ontlopen de resultaten
elkaar niet veel. Haagse respondenten zijn terecht sceptischer over de gunstige
invloed van tv op de taalontwikkeling van kinderen, maar zijn, onterecht, minder
overtuigd van de invloed van eerste levenservaringen op latere schoolresultaten
dan Amerikaanse ondervraagden. Verder zijn Amerikaanse geïnterviewden iets
beter op de hoogte van de invloed van de omgeving op het leervermogen van
kinderen en op de totstandkoming van verschillen in intelligentie tussen
kinderen. Haagse ondervraagden schrijven, althans bij kinderen, teveel invloed
toe aan aanleg en erfelijkheid in deze.
In het volgende worden per domein de resultaten voor de betreffende vragen
afzonderlijk gepresenteerd en kort van commentaar voorzien.

Bijlage 3
		

193

Domein 1 Ontwikkelingsfasen van jonge kinderen
Motieven van een jong kind voor ‘lastig’ gedrag (22)
De gestelde vraag luidt:
Stel dat een kind van 12 maanden de TV steeds aan en uit doet terwijl de ouders aan het
kijken zijn. Je kunt nooit precies weten waarom het kind dit doet. Kunt u voor de
volgende redenen die ik noem aangeven of het volgens u waarschijnlijk is dat dit de
reden van het kind is om de tv steeds aan en uit te doen?
a.) Het kind doet dit om aandacht te krijgen van zijn/haar ouders.
b.)		 Het kind vindt het leuk om te leren wat er gebeurt wanneer het de knopjes indrukt.
c.)		Het kind doet dit omdat het ergens boos om is en probeert de ouders terug te
pakken.
Motieven van een jong kind voor ‘lastig’ gedrag - aandacht vragen van ouders (22a)
Haagse Studie
		

Ouders

		

Moeders

Amerikaanse Studie
Vaders

Ouders

0-6			

0-6

Moeders

Vaders

Waarschijnlijk
(Juiste Antwoord)

66.9%

66.7%

67%

90%

93%

85%

33.1%

33.3%

33%

10%

7%

15%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

Motieven van een jong kind voor ‘lastig’ gedrag - aandacht vragen van ouders (22a)
Haagse Studie
Alle

Groot-

			

		

ouders

Amerikaanse Studie

Pers.zonder

Alle

Groot-

Pers. zonder

kinderen		

ouders

kinderen

Waarschijnlijk
(Juiste Antwoord)

71.5%

78%

79.1%

89%

86%

88%

28.5%

22%

20.9%

11%

14%

12%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker
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In vergelijking met de Amerikaanse geïnterviewden, antwoorden Haagse
volwassenen minder vaak correct. Dat geldt zowel voor de totale steekproeven
als voor de verschillende subgroepen daarbinnen (ouders met kinderen tussen
0 en 6 jaar (zowel vaders als moeders), grootouders en personen zonder
kinderen).
Motieven van een jong kind voor ‘lastig’ gedrag - leren (22b)
Haagse Studie
		
		

Ouders

Moeders

Amerikaanse Studie
Vaders

Ouders

0-6			

0-6

Moeders

Vaders

Waarschijnlijk
(Juiste Antwoord)

81.5%

84.5%

78.7%

93%

95%

91%

18.5%

15.5%

21.3%

7%

5%

9%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

Motieven van een jong kind voor ‘lastig’ gedrag - leren (22b)
Haagse Studie
		

Alle

Groot-

			

ouders

Amerikaanse Studie

Pers.zonder

Alle

Groot-

Pers. zonder

kinderen		

ouders

kinderen

Waarschijnlijk
(Juiste Antwoord)

80.6%

68%

83.1%

88%

86%

83%

19.4%

32%

16.9%

12%

14%

17%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

Ook hier antwoorden de Amerikaanse geïnterviewden vaker correct, hoewel er
voor een enkele subgroep (deelnemers zonder kinderen) geen verschil is.
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Motieven van een jong kind voor ‘lastig’ gedrag - ouders terugpakken (22c)
Haagse Studie
		

Ouders

		

Moeders

Amerikaanse Studie
Vaders

Ouders

0-6			

0-6

Moeders

Vaders

Waarschijnlijk
(Juiste Antwoord)

94.4%

92.9%

95.7%

61%

62%

62%

5.6%

7.1%

4.3%

39%

38%

38%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

Motieven van een jong kind voor ‘lastig’ gedrag - ouders terugpakken (22c)
Haagse Studie
Alle

Groot-

			

		

ouders

Amerikaanse Studie

Pers.zonder

Alle

Groot-

Pers. zonder

kinderen		

ouders

kinderen

Waarschijnlijk
(Juiste Antwoord)

86.7%

81%

89.3%

54%

53%

51%

13.3%

19%

10.7%

46%

47%

49%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

Bij deze vraag die in feite gaat over de mogelijkheid van het bestaan van een
‘wraak’motief, doen de Haagse deelnemers het over de hele linie aanzienlijk beter
dan de Amerikaanse.
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Stilzitten door een kind van drie jaar (29)
De gestelde vraag luidt:
Mag van een kind van drie jaar oud verwacht worden dat het een uur rustig stil kan
zitten, zoals bijvoorbeeld in een restaurant of in de kerk?
Een uur stilzitten door een driejarige (29)
Haagse Studie
		
		

Ouders

Moeders

Amerikaanse Studie
Vaders

Ouders

0-6			

0-6

Moeders

Vaders

Nee, mag niet
verwacht worden
(Juiste Antwoord)

78.1%

81%

75.5%

72%

71%

73%

21.9%

19%

24.5%

28%

29%

27%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

Een uur stilzitten door een driejarige (29)
Haagse Studie
Alle

Groot-

			

		

ouders

Juiste Antwoord

Amerikaanse Studie

Pers.zonder

Alle

Groot-

Pers. zonder

kinderen		

ouders

kinderen

81.5%

81%

74.6%

72%

75%

68%

86.7%

19%

25.4%

28%

25%

32%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

Ook hier doen de Haagse deelnemers het over de gehele linie beter dan de
Amerikaanse, hoewel het verschil voor vaders gering is.
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Het opnemen van en reageren op de wereld om zich heen (25)
De gestelde vraag luidt:
Op welke leeftijd denkt u dat een kind de wereld om zich heen begint op te nemen en
erop te reageren?
Opnemen en reageren op wereld om zich heen (25)

		

Haagse studie

Amerikaanse Studie

(Vanaf de geboorte/

(Vanaf de geboorte/

eerste week)

eerste week)

Ouders

		
Juiste Antwoord

Vaders

Ouders

0-6			

Moeders

0-6

Moeders

Vaders

12.6%

16.6%

8.6%

25%

28%

23%

87.4%

83.4%

91.4%

75%

72%

77%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

Opnemen en reageren op wereld om zich heen (25)

		

Haagse studie

Amerikaanse Studie

(Vanaf de geboorte/

(Vanaf de geboorte/

eerste week)

eerste week)

Alle

Groot-

			

ouders

Juiste Antwoord

Pers.zonder

Alle

Groot-

Pers. zonder

kinderen		

ouders

kinderen

10.3%

8%

10%

26%

23%

21%

89.7%

92%

90%

74%

77%

79%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

Voor beide steekproeven geldt over de hele linie dat een grote meerderheid niet
goed op de hoogte is van de vermogens van baby’s op dit punt. Zij het dat het
percentage Amerikaanse geïnterviewden dat het correcte antwoord wel kent,
steeds hoger is dan het percentage Haagse.
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Het aanvoelen van de stemming van de ouder en erdoor beïnvloed worden (27)
De gestelde vraag luidt:
Op welke leeftijd denkt u dat een kind de stemming van de ouder, bijvoorbeeld boos of
depressief, kan aanvoelen en erdoor beïnvloed kan worden?
Stemming ouder aanvoelen en erdoor beïnvloed worden(27)

		
		
Juiste Antwoord

Haagse studie

Amerikaanse Studie

(Vanaf de geboorte/

(Vanaf de geboorte/

eerste week)

eerste week)

Ouders

Vaders

Ouders

0-6			

Moeders

0-6

Moeders

Vaders

14.6%

16.9%

12.3%

45%

55%

34%

85.4%

83.1%

87.7%

55%

45%

66%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

Stemming ouder aanvoelen en erdoor beïnvloed worden(27)

		

Haagse studie

Amerikaanse Studie

(Vanaf de geboorte/

(Vanaf de geboorte/

eerste week)

eerste week)

Alle

Groot-

			

ouders

Juiste Antwoord

Pers.zonder

Alle

Groot-

Pers. zonder

kinderen		

ouders

kinderen

13.4%

8%

11%

40%

41%

31%

86.6%

92%

89%

60%

59%

69%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

Ook hier geldt voor beide steekproeven dat over de hele linie een meerderheid op
dit punt niet goed op de hoogte is. Met een uitzondering. Een (weliswaar kleine)
meerderheid van de Amerikaanse moeders kent wel het correcte antwoord.
Opnieuw is het percentage Amerikaanse geïnterviewden dat het correcte
antwoord kent, steeds hoger is dan het percentage Haagse.
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Begin van het ontwikkelen van een gevoel van eigenwaarde (28)
De gestelde vraag luidt:
Op welke leeftijd denkt u dat de meeste kinderen hun gevoel van eigenwaarde beginnen
te ontwikkelen?
Begin ontwikkeling gevoel van eigenwaarde ontwikkelen (28)
Haagse Studie

Juiste Antwoord

Haagse studie

Amerikaanse Studie

(1-2 jaar)

(0-2 jaar)

Ouders 0-6

Ouders 0-6

(0-2 jaar)		

37.1%

50.3%

78%		

62.9%

49.7%

22%

Ouders 0-6

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

Begin ontwikkeling gevoel van eigenwaarde ontwikkelen (28)
Haagse studie

Amerikaanse Studie

(0-2 jaar)
		

Alle

Groot-

			

ouders

Juiste Antwoord

(0-2 jaar)

Pers.zonder

Alle

Groot-

Pers. zonder

kinderen		

ouders

kinderen

35.1%

23%

25.6%

66%

68%

59%

64.9%

77%

74.4%

34%

32%

41%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

De verschillen hier zijn opmerkelijk. Over de gehele linie geven de Amerikanen
vaker en in meerderheid het correcte antwoord dan de Hagenaars.
Onder de Hagenaars is het alleen de groep ouders met kinderen 0 - 6 jaar
waarvan een (zeer kleine) meerderheid het correcte antwoord weet.
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Domein 3 Regels, grenzen en straffen
Verwennen of niet (43a,c,d)
De gestelde vraag luidt:
Ik noem u enkele dingen die ouders of verzorgers kunnen doen in de opvoeding. Kunt u
bij iedere situatie aangeven of u het gedrag van de ouder of verzorger gepast vindt of dat
u vindt dat het kind hierdoor te weinig leert met regels en grenzen om te gaan.
a.) Een drie maanden oude baby oppakken elke keer als het huilt.2
c.)		Een tweejarig kind van tafel laten gaan om te spelen voordat de rest van de familie
met de maaltijd klaar is.
d.)	Een zesjarig kind laten kiezen wat hij/zij elke dag voor kleding aan wil naar
school.
3 maanden oude baby oppakken elke keer als het huilt (43a)
Haagse Studie
		
		

Ouders

Moeders

Amerikaanse Studie
Vaders

Ouders

0-6			

0-6

Moeders

Vaders

Gepast
(Juiste Antwoord)

31.5%

35.7%

27.7%

56%

63%

48%

68.5%

64.3%

72.3%

44%

37%

52%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

3 maanden oude baby oppakken elke keer als het huilt (43a)
Haagse Studie
		

Alle

Groot-

			

ouders

Amerikaanse Studie

Pers.zonder

Alle

Groot-

Pers. zonder

kinderen		

ouders

kinderen

Gepast
(Juiste Antwoord)

32.1%

27%

19.2%

45%

40%

37%

67.9%

73%

80.8%

55%

60%

63%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

2	(Situatie b. Een éénjarig kind elke avond in slaap wiegen omdat het anders niet wil gaan slapen, was in
het Amerikaanse onderzoek opgenomen, maar gegevens niet gerapporteerd).
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De Amerikanen antwoorden hier vaker correct dan de Hagenaars, die in
meerderheid incorrect antwoorden. Dat geldt ook overigens ook voor de
Amerikanen, met dien verstande dat de Amerikaanse moeders als enige groep in
meerderheid het correcte antwoord geven.
Een 2 jarige van tafel laten gaan om te spelen (43c)
Haagse Studie
		

Ouders

		
Juiste Antwoord

Moeders

Amerikaanse Studie
Vaders

Ouders

0-6			

0-6

Moeders

Vaders

40.4%

44%

37.2%

55%

57%

52%

59.6%

56%

62.8%

45%

43%

48%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

Een 2 jarige van tafel laten gaan om te spelen (43c)
Haagse Studie
Alle

Groot-

			

		

ouders

Juiste Antwoord

Amerikaanse Studie

Pers.zonder

Alle

Groot-

Pers. zonder

kinderen		

ouders

kinderen

36.3%

27%

28.2%

56%

55%

57%

63.7%

73%

71.8%

44%

45%

43%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

Ook hier geldt dat de Amerikanen vaker correct antwoorden dan de Hagenaars en
ze doen dat in meerderheid. In tegenstelling tot de Hagenaars. Voor de
Hagenaars geldt dat er geen enkele subgroep is waar een meerderheid het
correcte antwoord geeft.
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Een 6 jarige laten kiezen wat hij/zij aan wil naar school(43d)
Haagse Studie
		
		

Ouders

Moeders

Amerikaanse Studie
Vaders

Ouders

0-6			

0-6

Moeders

Vaders

Gepast
(Juiste Antwoord)

62.4%

65.5%

59.6%

70%

78%

61%

37.6%

34.5%

40.4%

30%

22%

39%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

Een 6 jarige laten kiezen wat hij/zij aan wil naar school(43d)
Haagse Studie
Alle

Groot-

			

		

ouders

Amerikaanse Studie

Pers.zonder

Alle

Groot-

Pers. zonder

kinderen		

ouders

kinderen

Gepast
(Juiste Antwoord)

48.8%

54%

51.4%

62%

54%

64%

51.2%

46%

48.6%

38%

46%

36%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

Ook hier zijn er duidelijke verschillen tussen de Amerikanen en de Hagenaars,
ten gunste van de eersten. Hoewel voor bepaalde subgroepen de verschillen klein
(vaders) of zelfs afwezig zijn (grootouders).
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Domein 4 I nvloed van opvoeders op ontwikkeling in het
algemeen
Zelfvertrouwen en rol van vader (46)
De aan respondenten voorgelegde stelling luidt:
Kinderen ontwikkelen meer zelfvertrouwen als hun vader een actieve rol in hun leven
speelt.
Zelfvertrouwen en rol vader (46)
Haagse Studie
		

Ouders

		

Moeders

Amerikaanse Studie
Vaders

Ouders

0-6			

0-6

Moeders

Vaders

Stelling is juist
(Juiste Antwoord)

89.3%

90.5%

88.3%

71%

66%

76%

10.7%

9.5%

11.7%

29%

34%

24%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

Zelfvertrouwen en rol vader (46)
Haagse Studie
		

Alle

Groot-

			

ouders

Amerikaanse Studie

Pers.zonder

Alle

Groot-

Pers. zonder

kinderen		

ouders

kinderen

Stelling is juist
(Juiste Antwoord)

83.4%

81%

87%

68%

71%

68%

16.6%

19%

13%

32%

29%

32%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

Zowel de Amerikanen als de Hagenaars geven hier in grote meerderheid het
correcte antwoord. Maar de meerderheid is onder de Hagenaars beduidend
groter. Dat geldt zowel voor de totale steekproef als voor alle subgroepen.
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Gevolgen voor jonge kinderen van getuige zijn van huiselijk geweld (50)
De aan respondenten voorgelegde stelling luidt:
Een kind van een half jaar of jonger dat getuige is van geweld, bijvoorbeeld het ziet de
ene ouder de andere slaan, zal daarvan op lange termijn geen nadelige gevolgen ervaren,
omdat kinderen van een half jaar of jonger dit nog niet kunnen onthouden.
Gevolgen voor jonge kinderen van getuige zijn van huiselijk geweld (50)
Haagse studie

Amerikaanse Studie

(0-2 jaar)
Ouders 0-6

(0-2 jaar)			

Ouders 0-6

Ouders 0-6

De stelling is onjuist
(Juiste Antwoord

70.8%

48%			

29.2%

52%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

Gegevens uit het Amerikaanse onderzoek voor deze vraag zijn alleen beschikbaar
voor ouders met kinderen tussen 0 en 6 jaar. Uit deze gegevens blijkt dat Haagse
ouders met kinderen tussen 0 en 6 jaar aanzienlijk beter zijn geïnformeerd dan
Amerikaanse ouders, respectievelijk 70.8% versus 48%.
Relatie kind met buitenshuis werkende ouder versus met thuisblijvende
ouder (51)
De voorgelegde stelling luidt:
Kinderen van ouders die niet buitenshuis werken, hebben normaal gesproken een
hechtere band met hun ouders dan kinderen van ouders die wel buitenshuis werken.
Relatie kind met buitenshuis werkende ouder (51)
Haagse Studie
		
		

Ouders

Moeders

Amerikaanse Studie
Vaders

Ouders

0-6			

0-6

Moeders

Vaders

Stelling is niet juist
(Juiste Antwoord)

73.6%

83.3%

64.9%

19%

24%

13%

26.4%

16.7%

35.1%

81%

76%

87%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker
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Relatie kind met buitenshuis werkende ouder (51)
Haagse Studie
		

Alle

Groot-

			

ouders

Amerikaanse Studie

Pers.zonder

Alle

Groot-

Pers. zonder

kinderen		

ouders

kinderen

Stelling is niet juist
(Juiste Antwoord)

71.4%

57%

54.2%

16%

16%

16%

28.6%

43%

45.8%

84%

84%

84%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

Hier zijn de verschillen tussen de Hagenaars en Amerikanen in het oog
springend. Terwijl de Hagenaars in overgrote meerderheid het correcte
antwoord geven, blijken de Amerikanen juist in overgrote meerderheid niet goed
op de hoogte. Ook de vergelijking tussen subgroepen laat veelal hele grote
verschillen zien.

Domein 5 Invloed van opvoeders op specifiek de
cognitieve ontwikkeling en de schoolloopbaan
van jeugdigen
Invloed van tv op taalontwikkeling (60)
De voorgelegde stelling luidt:
Kinderen hebben voor hun taalontwikkeling evenveel aan het horen van iemand die op
de tv spreekt als aan het horen van iemand die in dezelfde kamer tegen hen spreekt.
Invloed tv op taalontwikkeling (60)
Haagse Studie
		

Ouders

		

Moeders

Amerikaanse Studie
Vaders

Ouders

0-6			

0-6

Moeders

Vaders

Stelling is niet juist
(Juiste Antwoord)

78.1%

83.3%

73.4%

43%

46%

40%

21.9%

16.7%

26.6%

57%

54%

50%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker
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Invloed tv op taalontwikkeling (60)
Haagse Studie
		

Alle

Groot-

			

ouders

Amerikaanse Studie

Pers.zonder

Alle

Groot-

Pers. zonder

kinderen		

ouders

kinderen

Stelling is niet juist
(Juiste Antwoord)

57.6%

64%

68.4%

37%

35%

32%

42.4%

36%

31.6%

63%

65%

68%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

Hier doet zich een soortgelijk beeld voor als bij de laatste vraag uit het vorige
domein. Terwijl een duidelijke meerderheid van de Hagenaars het correcte
antwoord geeft, blijken de Amerikanen juist in meerderheid het incorrecte
antwoord te geven. En ook hier zijn duidelijke verschillen tussen overeenkomstige subgroepen in beide onderzoeken aanwijsbaar.
Invloed van eerste levenservaringen op latere schoolresultaten (61)
De gestelde vraag luidt:
Sommige mensen beweren dat de eerste levenservaringen van kinderen van grote invloed
zijn op hun latere schoolresultaten. Anderen beweren dat kinderen tot één jaar nog te
jong zijn om daarvan iets mee te krijgen. Waar bent u het meer mee eens?
Invloed van eerste levenservaringen op latere schoolresultaten (61)
Haagse Studie
		
		

Ouders

Moeders

Amerikaanse Studie
Vaders

Ouders

0-6			

0-6

Moeders

Vaders

Eerste ervaringen
zijn van grote invloed

61.2%

66.7%

56.4%

77%

81%

73%

38.2%

33.3%

43.6%

23%

19%

27%

(Juiste Antwoord)
Niet goed
geïnformeerd/
onzeker
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Invloed van eerste levenservaringen op latere schoolresultaten (61)
Haagse Studie
		

Alle

Groot-

			

ouders

Amerikaanse Studie

Pers.zonder

Alle

Groot-

Pers. zonder

kinderen		

ouders

kinderen

Eerste ervaringen
zijn van grote invloed

57.6%

54%

61.6%

76%

78%

74%

42.4%

46%

38.4%

24%

22%

26%

(Juiste Antwoord)
Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

Voor zowel Amerikanen als Hagenaars geldt dat ze in meerderheid, zowel totaal
als in subgroepen, het correcte antwoord geven. Met daarbij de aantekening dat
die meerderheid onder de Amerikanen steeds beduidend hoger is.
Invloed van opvoeders op vermogen tot leren (62)
De voorgelegde stelling luidt:
Hoe goed een kind zal kunnen leren, staat bij de geboorte zo goed als vast en kan niet
erg toenemen of afnemen door de manier waarop men met het kind omgaat.
Invloed van opvoeders op vermogen tot leren (62)
Haagse Studie
		

Ouders

		

Moeders

Amerikaanse Studie
Vaders

Ouders

0-6			

0-6

Moeders

Vaders

Stelling is niet juist
(Juiste Antwoord)

78.1%

72.6%

83%

83%

83%

83%

21.9%

27.4%

17%

17%

17%

17%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

Voor deze vraag kan in de vergelijking alleen de subgroep ‘ouders van wie het
oudste kind tussen de nul en de zes jaar oud is’ worden opgenomen. In beide
studies geeft een grote meerderheid het correcte antwoord. Amerikaanse ouders
scoren wat vaker correct dan Haagse. Maar dat verschil wordt voornamelijk
veroorzaakt door het feit dat de Haagse moeders beduidend minder vaak, hoewel
nog altijd in meerderheid, het correcte antwoord geven. Tussen Amerikaanse en
Haagse vaders is er geen verschil.
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Intelligentieverschillen, aanleg en omgeving (63)
De aan respondenten voorgelegde stelling luidt:
De verschillen in intelligentie tussen kinderen worden voornamelijk bepaald door aanleg
en erfelijkheid. Ouders of omgeving hebben daarop maar weinig invloed.
Intelligentieverschillen, aanleg en omgeving (63)
Haagse studie

Amerikaanse Studie

(0-2 jaar)
Ouders 0-6

(0-2 jaar)			

Ouders 0-6

Ouders 0-6

De stelling is niet juist
(Juiste Antwoord

59.6%

69%			

40.4%

31%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

Intelligentieverschillen, aanleg en omgeving (63)
Haagse Studie
		

Alle

Groot-

			

ouders

Amerikaanse Studie

Pers.zonder

Alle

Groot-

Pers. zonder

kinderen		

ouders

kinderen

Stelling is niet juist
(Juiste Antwoord)

56.6%

55%

63.8%

63%

60%

57%

43.3%

45%

36.2%

37%

40%

43%

Niet goed
geïnformeerd/
onzeker

In beide studies geeft een meerderheid het correcte antwoord. Amerikanen
scoren wat vaker correct dan Hagenaars. Een verschil dat tussen alle overeenkomstige subgroepen aanwijsbaar is.
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Slot
De hier beschreven vergelijkingen tussen uitkomsten van het Haagse en
Amerikaanse onderzoek laten geen duidelijke conclusies toe. De Amerikanen
scoren op sommige onderwerpen beter en Hagenaars op andere.
Dat neemt niet weg dat een aantal verschillen als interessant is aan te merken.
Zoals bijvoorbeeld het gegeven dat wat Amerikanen als normale vormen van
omgang met een kind duiden (oppakken van een huilende baby, van tafel laten
gaan van een 2-jarige en kleren laten kiezen door een 6-jarige) door Hagenaars
veeleer als een vorm van ‘verwennen’ of ‘bederven’ of in ieder geval (te) grote
toegeeflijkheid wordt beschouwd. Of zoals het gegeven dat een overgrote
meerderheid van Amerikanen ten onrechte gelooft dat buitenhuis werkende
ouders een minder hechte band hebben met kinderen (of kinderen met hen),
tegen een meerderheid van Hagenaars die terecht gelooft dat er normaliter geen
verschil in hechtheid van ouder-kind band is tussen wel en niet buitenshuis
werkende ouders.
Zulke verschillen vragen om nadere analyse en onderzoek. In samenwerking met
de Amerikaanse organisaties die daar het onderzoek hebben uitgevoerd wordt
daartoe initiatief genomen.
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