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“Hoe gewoon is het om op
straat het kind van een
ander aan te spreken op
het gedrag?”
“Hoe kun je met een
ouder op het schoolplein
een gesprek beginnen
over opvoeden?”

“Hoe kun je ouders steunen waarvan
je ziet dat ze het moeilijk hebben?
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Een veilig opvoedklimaat stimuleren. Hoe doe je dat?
“Hoe gewoon is het om op straat het kind van een ander aan te spreken op het
gedrag?”“Hoe kun je met een ouder op het schoolplein een gesprek beginnen
over opvoeden?”“Hoe kun je ouders steunen waarvan je ziet dat ze het moeilijk
hebben?” Zo maar een paar vragen die ouders van de diverse Wijkacademies
Opvoeden zichzelf stellen omdat zij een fijn en veilig opvoedklimaat voor hun
kind en in de wijk willen stimuleren. Hoe doe je dat en welke hobbels kom je
als Wijkacademie tegen, dat is de rode draad van dit voortgangsbericht. In deze
inleiding wordt het project in vogelvlucht beschreven en krijgt u een leeswijzer.

In vogelvlucht: Wijkacademies Opvoeden en meer…
Een Wijkacademie Opvoeden is een project van vier jaar. De Wijkacademie gaat
uit van het principe van leren van elkaar. Een kerngroep van ouders van verschillende komaf spreekt met elkaar over hun ervaringen met, en vragen rond,
opvoeden. Samen kiezen ze belangrijke thema’s om in de wijk aan de orde te
stellen en zoeken zij naar creatieve manieren om andere ouders en bewoners
van de wijk daarbij te betrekken. Ze hebben daartoe een activiteiten budget en
worden ondersteund door twee professionele procesbegeleiders die ook een
deel van de organisatorische taken op zich nemen. In alle Wijkacademies wordt
per thema samengewerkt met professionals van reguliere instellingen uit de
wijk of de gemeente. In 2013 is BMP gestart om in samenwerking met lokale
partnerorganisaties in Amsterdam, Haarlem en Den Haag, die geworteld zijn in
hun wijk, drie experimentele Wijkacademies Opvoeden op te zetten. Bij de start
van het project gingen we uit van een verdubbeling naar uiteindelijk zes Wijkacademies, omdat elke pilot een nieuwe wijkacademie zou helpen opstarten.
In het derde jaar van het project Wijkacademies Opvoeden is er sprake van een
onverwachte groeispurt: voorjaar 2016 zijn er 19 wijkacademies die zijn gestart
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of binnenkort gaan starten. Deze groei van het aantal wijkacademies is onder andere een gevolg van het enthousiasme van de
mensen die in 2015 de eerste cursus voor professionals volgden.
In tien dagdelen werden zij getraind in de specifieke methodiek
en de achterliggende theoretische principes. Dit voorjaar is een
tweede groep van professionals uit Leiden, Rotterdam en Haarlem getraind, die een of meerdere wijkacademies in deze steden
gaan starten. De volgende organisaties ondersteunen, naast
stichting BMP, de verschillende wijkacademies: Dream Support
in Amsterdam Oost, Lotus en Tulip in Amsterdam Holendrecht,
Meetingz! en Haarlem Effect in Haarlem (twee Wijkacademies),
Stagehuis Schilderwijk en STEK in de Schilderswijk in Den Haag
(twee Wijkacademies), Libertas Leiden (vijf wijkacademies in
verschillende wijken van Leiden), Stichting DOCK in Rotterdam
Zuid (vijf Wijkacademies in Rotterdam Zuid), Gemeente Utrecht
(Volksgezondheid), sociale makelaars van Doenja en Vooruit en
waarschijnlijk een basisschool (drie Wijkacademies op Kanaleneiland, in Hoograven en in Leidsche Rijn)
Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in de eerste drie
Wijkacademies en op grond van de twee cursussen voor professionals, kan geconcludeerd worden dat de manier van werken van de
Wijkacademies Opvoeden fundamenteel anders is dan wat professionals tijdens hun opleiding leren. De professionals die met deze
werkwijze kennismaken ervaringen dit als een verrijking en een
inhoudelijke verdieping. Ze spreken op een gelijkwaardige manier
met ouders en krijgen heel veel inzicht in hun motieven en de

achtergronden van de keuzes die zij maken. Ook ervaren zij dat ouders
in een veilige omgeving, die niet aanstuurt op standpunten of het
overdragen van bepaalde denkbeelden, met elkaar over vrijwel alle
opvoedonderwerpen kunnen spreken. Ter inhoudelijke verdieping
van de Wijkacademies Opvoeden is bij de start van het project een
Netwerk van academici gevormd. Onderzoekers uit verschillende disciplines spreken in expertbijeenkomsten over de onderwerpen die uit
de Wijkacademies naar voren komen. De inhoud van de discussies die
worden gevoerd wordt weer teruggelegd bij de ouders uit de kerngroepen. Ook is er is een Landelijke promotiegroep waaraan vertegenwoordigers van verschillende organisaties en instellingen deelnemen.
Deze groep heeft onder andere een rol in de verspreiding van de
resultaten van het project. In samenwerking met deze promotiegroep
organiseert BMP elk jaar een landelijke conferentie waarin de thema’s die ouders belangrijk vinden centraal staan. In 2015 was dat het
thema Opvoeden in spannende tijden. Tijdens de conferentie van 5
november 2015 in de Blauwe Moskee in Amsterdam, spraken zo’n 120
ouders, onderzoekers, beleidsmedewerkers en vertegenwoordigers
van diverse organisaties met elkaar over de vraag hoe je als ouder om
kunt gaan met al het wereldnieuws waarmee onze kinderen dagelijks
geconfronteerd worden. Justine Pardoen van Ouders online, Jamila
Achahchah van Movisie, Driss Kaamouchi en Abdellah Mehraz van
Trias Pedagogica verzorgden workshops zoals: Je kind weerbaar opvoeden; Social Media; Vaderbetrokkenheid en radicalisering. Deze conferentie heeft de diverse kerngroepen een impuls geven. Zij vinden
het fijn dat ze onderdeel zijn van een landelijk project en te merken
dat de thema’s waar zij mee bezig zijn, ook voor anderen belangrijk zijn.

Het voorbeeld van een ‘eigen’ conferentie vindt navolging in diverse wijken.
Om het project een eigen gezicht te geven is de website:
www.wijkacademiesopvoeden.nl in ontwikkeling. Op deze website is ruimte
voor het landelijke project en kan elke Wijkacademie Opvoeden zichzelf presenteren. Tot slot is Stichting BMP voorjaar 2016 een inspiratiegroep gestart
voor de begeleiders van de diverse Wijkacademies Opvoeden. Zij wisselen
ervaringen uit, leggen elkaar hun vragen voor, delen goede praktijken en
bespreken de thema’s die ouders in hun wijk aan de orde willen stellen.

Leeswijzer
In de laatste paragraaf van dit voortgangsbericht kunt u meer lezen over de
groei van het project. Maar eerst willen we ingaan op de thema’s waarmee
vaders, moeders en jongeren zich in de diverse wijkacademies bezig houden.
Want dat is hoe wijkacademies werken: verhalen delen, thema’s benoemen
en bedenken hoe je die op een creatieve manier binnen de wijk onder aandacht wilt brengen. In paragraaf 1: Je moet elkaar kennen, kun je lezen hoe Wijkacademies bijdragen aan een prettige wijk waar je je kind buiten laat spelen
en waar kinderen, jongeren en ouders rekening met elkaar houden. Paragraaf
2 gaat over de toenemende zichtbaarheid van vaders als opvoeders binnen
het gezin en daarbuiten. De toenemende maatschappelijke spanningen in
Nederland en Europa en de invloed van de polarisatie in de (social) media op
(migranten) ouders, komt aan bod in paragraaf 3: Het geluid van migrantenouders. Tot slot gaat paragraaf 4 over armoede en opvoeden. Het afgelopen jaar is
het aantal ouders dat in armoede leeft en kinderen opvoeden fors gestegen.
Wat betekent dit voor ouders en voor de manier waarop zij opvoeden en hoe
kunnen we dit belangrijke onderwerp op de politieke en maatschappelijke
agenda krijgen?
4

1. JE MOET
ELKAAR
KENNEN
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Een prettige buurt waar kinderen veilig met
elkaar kunnen spelen en waar ouders met elkaar over opvoeden praten, is een ideaal dat alle
Wijkacademies Opvoeden nastreven. “It takes a
village to raise a child.” Maar hoe ziet zo’n dorp er
precies uit? En wat kan je als wijkacademie doen
om in een groot stedelijke wijk zo’n dorp te laten
ontstaan? Elke wijkacademie kiest een eigen
insteek en ontplooit originele initiatieven. In deze
paragraaf willen we laten zien wat ouders zoal
bedenken aan initiatieven om in hun wijk het
gesprek over opvoeden te stimuleren. Dit doen
we door drie initiatieven te bespreken. Zo zijn
in Holendrecht in Amsterdam Zuidoost tijdens
een kerstbijeenkomst met wijkbewoners ingrediënten verzameld voor de toekomstige Droomwijk Holendrecht. Een belangrijke voorwaarde
voor zo’n ‘droomwijk’ is: Je moet elkaar kennen.
Dit wordt niet alleen in Holendrecht genoemd,
maar ook in de andere wijkacademies. De ouders
vinden het echt belangrijk om andere ouders
te kennen. Een manier waarop ze met elkaar in
contact kunnen komen zijn de gesprekskaartjes
die zijn ontwikkeld door de Wijkacademie Amsterdam Oost. Ook de wijkbijeenkomsten die de
verschillende academies met enige regelmaat
organiseren dragen hieraan bij.

Droomwijk Holendrecht
Hoe zou Holendrecht er uit zien als het een dorp zou zijn waarin kinderen samen
worden groot gebracht?
Deze vraag is voorgelegd aan ouders en jongeren tijdens kerstbijeenkomsten over ouderbetrokkenheid op 18, 19 en 20 december 2015. In totaal 122 wijkbewoners deelden hun
ervaringen en meningen over opvoeden in Holendrecht. Het programma begon met een
voorstelling of interview op het podium over opvoeden en ouderbetrokkenheid en vervolgens spraken de aanwezige ouders, jongeren, buurtbewoners en professionals in tweetallen
en met tafelgenoten over opvoeden. Zij wisselden hun ervaringen uit. Aan het eind van de
bijeenkomsten hebben zij hun ideeën over kinderen goed grootbrengen binnen Holendrecht opgeschreven op een papier met daarop ‘huisjes’.
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Deze voorstellen en ideeën zijn verzameld en vervolgens geordend door de begeleider van de Wijkacademie. Ouders en
jongeren blijken een veelomvattende visie te hebben op het
grootbrengen van kinderen: hun ideeën gaan over opvoeden
thuis, op school en in de wijk. Zij schetsen een soort droomwijk waarin het gewoon is dat we ons met elkaars kinderen
bemoeien, maar ze realiseren zich dat dit niet vanzelfsprekend is in een grootsteedse omgeving. Daarom geven ze ook
aan wat er nodig is om dit vanzelfsprekend te maken. En dit
begint met de houding van burgers: men wil graag vriendelijkheid naar elkaar, betrokken zijn bij elkaar en actief zijn in
de wijk. Of zoals een vader in de kerngroep het samenvat: je
moet elkaar kennen voordat je je met de kinderen van anderen kunt bemoeien.
Maar hoe zorg je er nu voor dat buurtbewoners elkaar leren
kennen? Dit kan volgens de ouders en jongeren door ontmoetingsmogelijkheden te creëren. De inrichting van de wijk
kan worden aangepast en er zouden meer laagdrempelige
voorzieningen moeten zijn voor ouders en kinderen en andere kwetsbare groepen.
Voor vaders en moeders is het naast de mogelijkheid elkaar
te ontmoeten, belangrijk dat ze kennis over opvoeden kunnen opdoen en steun kunnen vinden. Voor kinderen wordt
gedacht aan creativiteit, sport en spel, maar ook het bieden
van huiswerkbegeleiding. Organisaties worden gevraagd om
samen te werken en de overheid moet transparant zijn en
initiatieven van burgers faciliteren.

Liefdevol opvoeden
De kerngroep van de Wijkacademie Opvoeden in Holendrecht laat zich door
deze droomwijk inspireren en organiseert op 8 juli 2016 een Liefdevol opvoeden festijn. Voor deze titel is gekozen omdat een moeder vertelde dat ze zelf
niet zo liefdevol was opgevoed, maar dat ze haar kind wel liefdevol wil grootbrengen. Liefdevol opvoeden, dat wil iedereen, maar hoe doe je dat? Tijdens
het festijn zijn er allerlei activiteiten op het plein voor ouder en kind en in het
buurthuis worden door de ouders diverse workshops georganiseerd waaronder: ont-stressen, zorg voor jezelf en omgaan met geld. Op het plein zelf worden traditionele spelletjes gespeeld, dragen buurtbewoners gedichten en liederen voor en wordt er geïmproviseerd met theater over opvoeden. Zo hoopt
de kerngroep vaders en moeders aan te spreken die niet zo snel over opvoeden
praten of een workshop volgen. Het Liefdevol opvoeden festijn is onderdeel
van de feestelijke viering van het 40 jarig bestaan van Holendrecht.
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Het gesprek over opvoeden tussen ouders stimuleren

Ouders steunen ouders

De Wijkacademie Opvoeden Amsterdam Oost heeft gesprekskaartjes ontwikkeld, die andere
Wijkacademies ook gebruiken. Het idee achter de kaartjes is, dat het soms lastig is om op
een schoolplein, op de markt of in het park het gesprek over opvoeden te beginnen. Om de
schroom te doorbreken heeft de kerngroep in Amsterdam Oost samen met Terra Futura ‘de
gastenlijst’ ontwikkeld. Dit is een kleurig vormgegeven gesprekkaartje met de hoofdvraag
‘Hoe zit dat met jou?’ en daaronder de volgende zes vragen:

Een onderwerp dat regelmatig aan de orde
komt bij de verschillende Wijkacademies,
is het signaal dat er in elke wijk de nodige
ouders zijn die het moeilijk hebben, maar die
veelal geen steun zoeken bij reguliere instanties. Er is veel wantrouwen richting instellingen die zich bezighouden met jeugdzorg.
De kerngroepleden zien voor zich zelf een
rol weggelegd als overbruggers van deze
kloof. Zij kunnen een luisterend oor bieden
aan mensen in hun buurt en actief met ze
meedenken, welke steun zij zouden kunnen
krijgen en bij wie ze daar voor moeten zijn.

Mensen kunnen aan de hand van het kaartje
kiezen op welke vraag ze willen ingaan.
Tegelijkertijd worden de kaartjes gebruikt om de
Wijkacademie Opvoeden Oost beter te
positioneren en te verankeren in de buurt want
de aangesproken ouder kan zich aanmelden
voor de gastenlijst van de Wijkacademie en
wordt uitgenodigd voor de bijeenkomsten en
workshops. De ervaringen met de kaartjes zijn
zo positief, dat het ontwerp inmiddels is overgenomen door de Wijkacademies Opvoeden
Schilderswijk, Slaaghwijk en Schalkwijk.
De vragen kunnen per Wijkacademie verschillen
want ouders beslissen welke thema’s zij in hun
wijk belangrijk vinden.
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In Haarlem is hiervoor het idee van een
Ouderbrigade ontwikkeld. Ouders die, na
een training, kunnen fungeren als aanspreekpunten in een wijk. Het vinden van de juiste
vorm voor de ouderbrigade is nog even zoeken. Moet je een spreekuur houden? Moet
je op een school gewoon aanwezig zijn? De
kerngroep is vastbesloten dit plan verder uit
te werken, want in de praktijk blijken hun
vaardigheden voor hun directe omgeving
van familie en vrienden, al heel
waardevol te zijn.

2. WAT
WILLEN
VADERS?
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De moeder krijgt in de verhalen over opvoeden en opgroeien
Slaaghwijk: Vaderschap een belangrijk speerpunt
bijna automatisch de hoofdrol. Zij is het meest aanwezig, is
De kerngroepleden van de Wijkacademie Slaaghwijk in Leiden zijn enthousiast
zichtbaarder op school en in de wijk en wordt ook door prona de landelijke conferentie Opvoeden in spannende tijden. “Zoiets willen wij
fessionals meer aangesproken. Vaders lijken afwezig: hun stem
ook in onze wijk organiseren” besluiten zij. En dat doen ze. In maart 2016 presenwordt minder gehoord en hun verhalen zijn minder zichtbaar.
teren zij tijdens een heuse Wijkconferentie over Opvoeden, hun Wijkacademie
Dit patroon willen diverse kerngroepen doorbreken; zij zoeken
Opvoeden aan de wijkbewoners en wijkpartners. Er zijn drie workshops over
naar manieren om in gesprek te gaan met vaders over hun
thema’s waarmee de kerngroep de komende periode aan de slag wil gaan:
wensen en ideeën. Hoe we binnen het project ‘Wijkacademies
1. Communicatie tussen ouders en betrokkenen bij de opvoeding
Opvoeden en meer’ aan de slag zijn met het thema vaders,
2. Lastig gedrag in de wijk
daarover gaat deze paragraaf. Het thema vaderschap is ook
3. Betrokken vaders
uitgewerkt tijdens een expertbijeenkomst met het landelijke
Abdellah Mehraz van Trias Pedagogica die gespecialiseerd is in het onderwerp
Netwerk van academici. Tijdens deze bijeenkomst kwam zowel
vaderbetrokkenheid, begeleidt de laatste workshop. Hij houdt een korte inleivaderschap binnenshuis als buitenshuis ter sprake. Vanuit het
ding over de invloed van vaders op de ontwikkeling van kinderen en over het
project constateren we dat de discussie over vaderschap zich
belang van een goede communicatie tussen vaders en moeders. Als je samen
verder verdiept, maar ook
kinderen grootbrengt, moet je
breder wordt. Ging de distaken verdelen en op elkaar af“Vaders
gaan
niet
naar
een
opvoedcursus,
maar
wel
naar
cussie een paar jaar geleden
stemmen. Het kind is voor beide
vooral over hoe verover ik als
cursussen waarin zij zichzelf kunnen ontwikkelen”.
ouders het meest kostbare ‘bezit’.
vader mijn plek, nu gaat het
Dit emotionele gegeven, maakt
gesprek over: hoe geef ik invulling aan deze plek en hoe kan ik
het soms lastig om tot overeenstemming te komen. Maar ben je je als vader of
samenwerken met de moeder van mijn kind. Doordat vaders
moeder bewust van de visie die je hebt en snap je waar eventuele verschillen
steeds meer betrokken zijn bij het opvoeden thuis, krijgen
in visie vandaan komen? Om het gesprek tussen ouders hierover op gang te
andere betrokkenen bij de opvoeding van een kind ook met
brengen heeft Trias Pedagogica een opvoedspel ontwikkeld, waarin vaders
vaders te maken. Hoe gaan zij met vaders om? Tot slot gaat het
leren op welk moment ze thuis het gesprek over opvoeden kunnen. Na deze
over de rol die vaders krijgen toegekend bij het ontwikkelen
inleiding bedenken de deelnemers ideeën hoe vaders meer betrokken kunnen
van een wijk waarin ouders hun kinderen met een gerust hart
worden. Een moeder stelt voor om vaders tijdens de inburgeringscursus en
buiten kunnen laten spelen.
tijdens taallessen met elkaar te laten praten over opvoeden.
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Vaders gaan niet naar een opvoedcursus, maar wel
naar cursussen waarin zij zichzelf kunnen ontwikkelen. Haar ervaring is dat vaders het in zo’n setting wel
leuk vinden om het over opvoeden en vaderschap te
hebben. Een vader vraagt zich af hoe je vaders meer
kunt betrekken bij activiteiten voor kinderen in de
buurt. Zelf werkt hij als vrijwilliger in het buurthuis en
hij vindt het vreemd dat vaders zo weinig activiteiten
ondernemen met hun kinderen. Hij ziet veel kinderen
die alleen buiten zijn en maakt zich daar zorgen over.
Zijn ervaring is dat het voor vader en kind leuk is als
ze meer dingen samen ondernemen. Al brainstormend ontstaat het idee om een ontdekkingstocht te
organiseren voor vader en kind met allemaal spannende of uitdagende activiteiten.

Andere vragen die vaders bezighouden zijn: Hoe kan ik een betrokken vader zijn,
terwijl mijn vader dat niet was? Hoe bouw ik een goede relatie op met mijn kind?
Hoe kan ik met mijn vrouw overleggen en taken verdelen? Het gesprek vindt niet
alleen plaats tussen ouders, maar ook met professionals. En dat is wennen, aldus
een jeugdverpleegkundige uit de wijk. Zij betrapt zich er op dat als er een ouderpaar in haar spreekkamer komt, zij zich automatisch tot de moeder richt. De workshop maakt haar opnieuw duidelijk dat ze moeder en vader bij het gesprek moet
betrekken.

Transitie van man en vrouw naar vader en moeder
In het Netwerk van academici houdt kinder- en jeugdpsychiater Glenn Helberg in
maart een inleiding over de ontwikkeling van de vaderidentiteit. Hij is werkzaam bij
de Riagg Rijnmond Rotterdam en heeft een privépraktijk. Van 2008 tot 2015 was hij
voorzitter van het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN) dat onder andere meer aandacht vraagt voor vaderschap en homo-acceptatie onder Antillianen.
Glenn Helberg vertelt dat vaders ruimte nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen tot betrokken vader. De transitie naar het vaderschap is ingrijpend op
relationeel niveau. Beide ouders moeten hun identiteit als ouder ontwikkelen,
leren samenwerken en taken verdelen. Voor moeders kan het lastig zijn om
vaders daarvoor ruimte te gunnen. Zij hebben vaak meer ervaring met kinderen
en weten ‘beter’ hoe ze het kind moeten verzorgen. Zij maken dit de vaders ook
duidelijk. Moeders vinden het vaak lastig om hun kind uit handen te geven. Dit
maakt het voor vaders moeilijker om hun plek op te eisen en een eigen invulling
te geven. Het gevolg is dat mannen na de geboorte hun vrouw kwijt raken, want
die is een intense relatie aangegaan met hun kind, én kunnen hun identiteit als
betrokken vader niet ontwikkelen.
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Vaders en jongeren als opvoeders in de wijk
Voor vaders en moeders in bi-culturele relaties kan
het nog lastiger zijn om met elkaar te praten omdat
Vaders krijgen in beleidsstukken een belangrijke rol toegekend waar het gaat om
culturele verschillen meespelen. Als je in een andeopvoeden in het publieke domein. In de dagelijkse praktijk nemen vaders deze
re omgeving bent opgegroeid, dan die waarin je je
taak echter weinig op zich. Hoe komt dat? Hierover heeft Jeroen Pouw, sociaal pekind opvoedt, dan kun je niet dezelfde activiteiten
dagoog vaders op Kanaleneiland te Utrecht geïnterviewd. Ook uit zijn masteronondernemen die jouw ouders vroeger met jou dederzoek blijkt dat het niet vanzelfsprekend is dat je andermans kinderen op straat
den. De sociale erfenis of het opvoedkapitaal dat je
aanspreekt op hun gedrag.
van huis uit meekrijgt, is heel relevant. Voor ouders
uit het Caribisch gebied zijn de patronen en rollen
Vaders zien het gezin als de basis van de opvoeding en hun opvoeddoel is de
die zijn ingegeven door het slavernij verleden nog
socialisatie van hun kinderen. Tot 10 jaar gaan ze samen met hun kind naar buiten:
steeds aan de orde. Hoe ga je hiermee om en hoe
zij voetballen, gaan naar de speeltuin en houden toezicht op de sociale veiligbruikbaar is je eigen
heid van hun kinderen.
opvoedkapitaal als je
Kinderen krijgen regels
“Het
bezoek
van
Willem
Alexander
is
het
mooiste
cadeau
van
mijn
leven”
naar een ander land of
mee: je blijft daar, je
situatie verhuist? Deze
speelt niet met die &
vraag stellen migrantenouders zichzelf en zij hebdie. Vaders corrigeren de eigen kinderen, maar niet die van anderen.
ben behoefte aan inspiratie.
Een kind aanspreken, kan alleen als je het kind én de ouders kent. Vaders met een
Uit de discussie komt naar voren dat de wetenschapgroot sociaal netwerk in de buurt spreken andere kinderen dan ook vaker aan dan
pelijke belangstelling voor vaderschap nog in de
vaders met een kleiner netwerk. Ook wordt er een leeftijdsgrens getrokken. Het
kinderschoenen staat. Er is een hoogleraar vaderidee is dat je kinderen jonger dan 12 jaar nog aankunt, maar daarboven niet. Bij
schap, maar die focust vooral op de effecten van de
oudere kinderen, die zich de codes van de straat hebben eigen gemaakt, heerst
vader op de ontwikkeling van het kind. De gesprekangst voor wraak, voordeur bekrast, autoruit stuk, … Deze angst is gebaseerd op
ken in de Wijkacademies en het Netwerk laten zien
eigen ervaringen, maar meer nog op verhalen van anderen. Wat ook meespeelt is
dat er ook oog zou moeten zijn voor het perspectief
dat de vaders die meededen aan het onderzoek vaak niet goed weten hóe ze een
van vaders en de vragen en dilemma’s waarmee zij
kind kunnen aanspreken.
worstelen nu zij op een andere manier betrokken
Jeroen Pouw is voorstander van de herintroductie van het project Buurtvaders, dat
zijn bij het grootbrengen van hun kind.
op Kanaleneiland plaats heeft gemaakt voor de wijkcoaches. De vraag is je of je zo’n
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initiatief dat ooit van onderop is ontstaan
van bovenaf (opnieuw) zou kunnen initiëren. Het idee dat je samen het opvoedklimaat kunt aanpakken, heeft in de Wijkacademie Schilderswijk geleid tot het
initiatief van de Buurtbroeders. Jongeren
in de deze wijk hebben veel problemen
met het optreden van de politie. Ze verzetten zich tegen wat ‘etnisch profileren’
wordt genoemd en willen in gesprekken
met de politie duidelijk maken wat de
gevolgen hiervan zijn. Die gesprekken
vinden wel plaats, maar al gauw blijkt
dat het systeem veranderen niet eenvoudig is. Om niet teleurgesteld te raken en
ook zelf iets te kunnen doen hebben de
Buurtbroeders bedacht dat ze gewoon
zelf aan de slag gaan met het verbeteren
van het leefklimaat in de wijk.

Zij lopen eenmaal per week door hun buurt, ruimen op en gaan in gesprek met buurtbewoners. Ze zijn ook een belangrijke verbindende schakel tussen ouders van de Wijkacademie
en jongeren in de buurt.
De inzet van de Buurtbroeders is niet onopgemerkt gebleven. Donderdag 24 maart liepen
ze met Koning Willem Alexander en zijn gevolg door de Schilderswijk en konden zij vertellen
over hun initiatief, hun ervaringen en hun gesprekken met ouders. “Het bezoek van Willem
Alexander is het mooiste cadeau van mijn leven”, aldus één van de jongeren.

13

3. HET GELUID VAN
MIGRANTENOUDERS
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“Het is
lastig om
positief te
blijven”

“Ik vind het lastig om met mijn kinderen
hierover te praten... Wat vertel je?”

“Hier moeten ze me niet en
in Turkije ook niet echt.”
“Ik woon al decennialang in
Nederland, maar ik word niet
langer als een Nederlander
gezien.”
15

“Niet alleen moslims
radicaliseren, dit
geldt ook voor Nederlanders. Ik wil daar
niet bij horen, maar
mijn visie krijgt in de
media weinig aandacht.”

Dat elkaar kennen als ouders belangrijk is,
daarover zijn alle betrokkenen bij de Wijkacademies Opvoeden het wel eens. Ook is
duidelijk dat elkaar leren kennen niet vanzelf
gaat, daar moet je moeite voor doen. Maar
wil je deze moeite blijven doen, als in het
maatschappelijke debat culturele diversiteit
steeds meer als een bedreiging wordt gepresenteerd?
Tijdens de landelijke conferentie Opvoeden
in spannende tijden van 5 november 2015
horen we van ouders hoe zeer de berichtgeving over vluchtelingen en radicalisering
van invloed is op hun eigen welbevinden en
dat van hun kinderen. Ook merken we dat
mensen zich steeds meer terugtrekken in
hun eigen vertrouwde kringen. Ouders, en
zeker migrantenouders, ervaren het in deze
omstandigheden als heel moeilijk om zich
te blijven verbinden met de omringende
samenleving en een positieve identiteit te
ontwikkelen. De Wijkacademies zijn een plek
waar ze deze zorgen kunnen uitspreken en
waar ze toch weer de energie vinden om van
zich te laten horen. Zij vragen aandacht voor
de vragen waarmee zij worstelen.

Berichtgeving in de media
Het afgelopen jaar kwamen de gevolgen van de oorlog in Syrië op verschillende manieren
dichterbij. Zo zochten en vonden vluchtelingen uit oorlogsgebieden hun weg naar Europa
en Nederland. Ook verschenen in kranten berichten van Nederlandse jongeren die naar oorlogsgebied vertrokken om zich aan te sluiten bij de IS. En dan zijn er de aanslagen die uit
naam van de islam, in Turkije, Frankrijk, België en andere landen hebben plaatsgevonden.
De berichtgeving hierover in de (social) media en reacties op die berichtgeving hebben
grote effecten op het zelfbeeld van (migranten)ouders. “Het is lastig om positief te blijven”,
aldus ouders. Een deel van hen is ooit zelf naar Nederland gevlucht. Door de aanhoudende
negatieve berichten over vluchtelingen krijgen zij het gevoel dat ze niet gewenst zijn. Een
Koerdische vader zegt: “Hier moeten ze me niet en in Turkije ook niet echt.” Ook voor mensen die niet gevlucht zijn maar als arbeidsmigrant hier gekomen zijn, heeft de polarisering
in de media zijn effect. “Ik woon al decennialang in Nederland, maar ik word niet langer als
een Nederlander gezien”, zei een vader met Arubaanse wortels. En ook Nederlandse ouders
voelen zich ongemakkelijk. “Niet alleen moslims radicaliseren, dit geldt ook voor Nederlanders. Ik wil daar niet bij horen, maar mijn visie krijgt in de media weinig aandacht.” “Ik vind
het lastig om met mijn kinderen hierover te praten”, zegt een andere ouder, “want wat
vertel je?”
“Ik word boos van de berichtgeving, en daarom vertel ik mijn kinderen niet veel. Ik wil niet
dat zij mijn boosheid overnemen.” Een Marokkaanse moeder voelt zich verdrietig: “Ik kan dit
niet veranderen, maar het heeft wel grote invloed op mijn leven.”
Ouders voelen zich machteloos en worden depressief. Tegelijkertijd willen ze hun boosheid,
frustratie, verdriet of zorgen niet overbrengen op hun kind. “Het is belangrijk om wel wat
te vertellen”, vindt een andere moeder. “Ik wil mijn kind zo goed mogelijk begeleiden, maar
hoe doe je dat?”
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Kortom, ouders maken zich zorgen over de gevolgen
van de berichtgeving op hun kinderen. Hun intentie is dat ze hun kind goed willen begeleiden. Maar
om de vragen van je kind te kunnen beantwoorden
willen zij goed geïnformeerd zijn. Dat laatste valt
echter niet mee, want welke informatie is in deze tijd
betrouwbaar? “Wat doe je met complot denken dat
soms waar blijkt te zijn?”
Tijdens de workshop over de rol van vaders en radicalisering blijkt dat ouders zich niet langer alleen zorgen maken over kinderlokkers, maar ook over ronselaars die er loverboy-achtige praktijken op nahouden.
Ook zijn ze bang voor de invloed van internet. Wat
ziet je kind, wat doet het met hem of haar en hoe hou
je contact? Zij willen radicalisering kunnen signaleren
en voorkomen dat hun kind afreist en zich aansluit bij
de IS. Dit blijkt een lastige opgave omdat radicalisering een complex proces is, dat zich in een snel tempo kan voltrekken. Het heeft te maken met jong zijn,
met onzekerheden over de toekomst, met je afzetten
tegen het bestaande systeem, met discriminatie en
met opgevoed worden in een wereld van wij-en-zij.
Het advies aan ouders is om vooral met je kinderen
in gesprek te blijven en niet te makkelijk te denken
dat het wel niet zo’n vaart zal lopen. Zorg dat je echt
geïnformeerd bent over wat je kind doet en denkt.

De verwijdering neemt toe
De deelnemers aan de conferentie kiezen voor de toenadering en willen met elkaar
in gesprek blijven, concludeert de dagvoorzitter Driss Kaamouchi in zijn slotwoord.
Zij geven aan dat ze graag met elkaar willen praten over opvoeden en wat de berichtgeving met hen doet. Ze willen hun zorgen en dilemma’s delen en samen zoeken naar oplossingen. Op deze wezenlijke vraag sluit het bestaande aanbod van
opvoedondersteuning niet goed aan. Dat gaat vooral over de vraag hóe voedt je op,
maar gaat niet over omgaan met de wereld waarin we opvoeden. Ook de aanwezige
hulpverleners missen de aansluiting met ouders. Aandacht voor de eigen motivatie
en kracht ontbreekt, aldus Driss.
Begin januari signaleert de Landelijk Promotiegroep dat de polarisatie blijft toenemen en dat groepen zich steeds meer terugtrekken in vertrouwde kringen. Dit geldt
niet voor één groep, ook veel Nederlanders trekken zich terug, omdat de vraagstukken die op ze afkomen zo groot zijn, dat ze er niet goed raad mee weten. De leden
van de kerngroepen van de Wijkacademies willen juist verbindingen leggen met alle
ouders en niet alleen met die uit vertrouwde kring. Zij willen praten over hoe voed ik
mijn kind op in deze onzekere wereld. Hieronder volgen een paar voorbeelden van
initiatieven.

Een voorbeeld: Positieve beeldvorming: Youth in Oost
De berichtgeving over jongeren kan positiever, vinden de ouders van de Wijkacademie Opvoeden in Amsterdam Oost. Hun kinderen hebben te maken met discriminatie. Zo vertelt een moeder dat haar kind zich onlangs haastte om de tram te halen,
dat de conducteur hem zag aan komen, maar niettemin wegreed. Een vader vertelt
dat zijn dochter in de tram opstond voor een oudere mevrouw, en dat haar in plaats
van een dankbare, een argwanende blik ten deel viel, zo van wat doe jij nou?
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Over dat gedrag jegens hun kinderen maken ouders zich
zorgen. Tegelijkertijd onderkennen zij dat er een kloof is
tussen hun wereld en die van hun kinderen. Om die kloof
te overbruggen en het beeld van jongeren positief te
beïnvloeden, is in de kerngroep het idee ontstaan om een
magazine te maken. Ouders en jongeren maakten samen
het prachtige kleurrijke tijdschrift Youth in Oost. In het tijdschrift staan talenten, dromen en verhalen van jongeren
centraal. Wat maken zij mee? Met welke vooroordelen krijgen zij te maken? En hoe kunnen volwassenen en jongeren
zelf hier mee omgaan? Youth in Oost is 18 oktober 2015
gelanceerd in een bomvolle zaal met prachtige optredens
van jong talent uit de wijk.

Op scholen in gesprek over opvoeden in spannende tijden
Een tweede voorbeeld is het programma Opvoeden in spannende tijden
voor basisscholen dat is ontwikkeld door de Wijkacademie Opvoeden
Schalkwijk in Haarlem. Wat vinden ouders spannend? Welke vragen
hebben zij en welke oplossingen zien zij voor zichzelf en voor hun wijk.
Daarover gaan de vier bijeenkomsten met ouders en twee bijeenkomsten
met het schoolteam. In Amsterdam Oost zijn ouders op een openbare en
islamitische school met elkaar in gesprek. Op beide scholen kiezen de
moeders voor het onderwerp social media. Uit hun vragen blijkt dat zij
met social media weinig ervaring hebben én dat er veel angst is.
Deze angst is ook onderwerp van gesprek tijdens
de conferentie
Opvoeden in spannende
tijden. Justine Pardoen
oprichtster van online
tijdschrift “Ouders Online”
en expert op het gebied
van media opvoeding,
verzorgt een workshop.
Zij start met de vraag:
“Welke vraag wilde je altijd al stellen maar heb je nooit durven stellen?” Het blijkt een lastige vraag,
maar aan het eind van de workshop bedenken ouders wel het volgende
advies: benader social media gebruik door je kind positiever, denk goed
na wat je wil vragen aan je kind en doe dat vanuit interesse.
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Zoals je weet op wat voor sport je kind zit en hoe de wedstrijd verliep, zo moet je ook weten van wat
voor games je kind houdt en wie zijn vrienden zijn op Facebook.
De ouders op de twee scholen in Amsterdam Oost zijn vastbesloten om er voor te zorgen dat niet
alleen hun kinderen, maar ook zijzelf mediawijzer worden. Het programma Opvoeden in spannende
tijden wordt de komende tijd op een basisschool in de Schilderswijk uitgevoerd.

Hoe verder?
Ouders in de diverse Wijkacademies geven aan dat zij het
echt heel belangrijk vinden om
het gesprek over de belangrijke
onderlagen van opvoeden, die
betrekking hebben op vragen als:
waartoe voedt je op? En hoe doe
je dit in een onzekere omgeving
die ingrijpend verandert? op veel
plekken gevoerd wordt. Veranderingen in de omgeving hebben
invloed op hoe je jezelf ziet en
hoe mensen naar je kijken.
Meer oog en aandacht voor hun
identiteit en hoe die verweven is
met hun levensverhaal en wat dit
betekent voor de toekomst, dat is
wat ouders willen.
Om deze boodschap over het
voetlicht te brengen zal in de
komende periode samen met
ouders een manifest worden
geschreven. Voorbij de verwijdering.
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4. ARMOEDE

“Armoede doet iets met hoe mensen denken”,
“Volgens mij is dat geen armoede, maar gaat het over stress”
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Armoede en de gevolgen voor het opvoeden

Een taboe onderwerp

“Armoede is een thema waarmee wij als Wijkacademie
Opvoeden Holendrecht iets moeten doen. Er is veel armoede hier: mensen hebben schulden en maken gebruik van
de voedselbank. Ik maak me zorgen over hoe sommige
alleenstaande moeders met hun kinderen omgaan”, zegt
een vader. “Ik weet wat je bedoelt, maar volgens mij is dat
geen armoede, maar gaat het over stress,” antwoordt een
moeder. “Armoede doet iets met hoe mensen denken”, vult
een grootmoeder aan die een ontbijtservice voor kinderen
heeft opgezet. “Mensen nemen zulke vreemde beslissingen. Het is net of het niet meer klikt in die hoofden. Het
kwartje valt niet meer.”

De discussie over armoede keert regelmatig terug in de Wijkacademies
Opvoeden. Sommige kerngroepsleden leven zelf in armoede. Je zult het
niet aan ze zien, want ze zijn tot in de puntjes verzorgd. Wel komen zij later
binnen tijdens de bijeenkomsten, want voor de voedselbank moet je
een nummertjes trekken en wachten tot je aan de beurt bent. En als je in de
schuldsanering zit, is deelname aan de gratis landelijke conferentie lastig
want geld voor openbaar vervoer ontbreekt. Als je er naar vraagt blijkt dat
zij en hun kinderen niet naar de tandarts gaan. Zij zijn niet op de hoogte
van de voorzieningen die er voor hun kinderen zijn. Ook zijn zij niet op de
hoogte van initiatieven die worden ondernomen voor hun kinderen, om
bijvoorbeeld gratis te kunnen sporten.

Ook in de Wijkacademie in de Haarlemse wijk Schalkwijk
komt het thema armoede regelmatig aan de orde. Ouders
vertellen hoe ze in de problemen komen doordat de bureaucratie van de gemeente en die van de Dienst Uitvoering Onderwijs, die de inburgeringscursussen voorfinanciert, niet op elkaar aansluiten en hoe de eigen bijdrages
in de zorg er in hakken. Er blijkt veel gebrek aan informatie
te zijn. Maar de ouders hebben ook het idee dat de politiek
werkelijk niet weet wat opvoeden in armoede doet met
ouders. De programma’s rond armoede richten zich altijd
op kinderen. Maar de ouders van die kinderen, die toch in
de eerste plaats met de armoede moeten omgaan, blijven
buiten beeld. Dat is vreemd.

Als je er oog en oor voor hebt, blijkt armoede aanwezig te zijn. Praten over
wat armoede voor jou betekent is in bijvoorbeeld de Schilderswijk nog echt
een taboe. Wel wordt gesproken over hoe lastig de financiële opvoeding is
binnen een samenleving, waarin zo veel mogelijk consumeren de norm is
en geld lenen bijzonder gemakkelijk. Ouders hebben hun handen vol aan
het tegengaan van de verleidingen die opdringerige reclames, dure mobieltjes en merkkleding creëren. Zij worden door incassobureaus aansprakelijk
gesteld voor de schulden van hun kinderen. Mag dit eigenlijk wel, vragen
de kerngroepsleden zich af. Ook zijn er zorgen over de verandering van de
studiefinanciering waardoor studenten schulden opbouwen.
Wat kan je als Wijkacademie doen? Moeten mensen beter geïnformeerd
worden? Het voelt een beetje als vechten tegen de bierkaai. Eigenlijk is
armoede de laatste decennia tot een individueel probleem gereduceerd.
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Ouders worden verantwoordelijk gesteld
voor het financieel weerbaar opvoeden
van hun kinderen. Maar hoe zit het met de
verantwoordelijkheid van de village? “We
moeten naar Den Haag”, oppert een grootmoeder strijdbaar. “Maar hoe zorg je ervoor
dat dit onderwerp op de Haagse beleidsagenda komt?”

Armoede op de onderzoekagenda
Om het gesprek over armoede op een goede manier te kunnen voeren is dit thema
aan de orde gesteld tijdens de oktober en
december bijeenkomsten van het Netwerk
van academici.
Maar er kon geen onderzoeker worden
gevonden die recent onderzoek naar dit
onderwerp had gedaan. Dat is op zich
veelzeggend. Hieronder toch wat cijfers en
inzichten op basis van een kort literatuuronderzoek.
De laatste jaren is door de economische
crisis en steeds verdergaande flexibilisering
van de arbeidsmarkt de onzekerheid over
werk en inkomen toegenomen. Het zijn niet
langer alleen mensen met een uitkering die
in armoede leven, het aandeel werkende

armen stijgt gestaagd, aldus het Sociaal Cultureel Planbureau, dat het rapport: Een lang
tekort. Langdurige armoede in Nederland, publiceerde. Armoede is in Nederland de afgelopen jaren fors toegenomen en eenmaal arm betekent vaak blijvend arm, aldus het bijhorende persbericht. Het rapport geeft een beeld van het ontstaan van langdurige armoede
en welke groepen hiermee te maken krijgen.
Ouders en kinderen zijn oververtegenwoordigd in de cijfers. Als je naar de hele Nederlandse bevolking kijkt, dan leeft vier procent langdurig in armoede. Maar als je naar kinderen
kijkt dan blijkt dat één op de acht kinderen in armoede opgroeit. Kinderen van alleenstaande moeders en uit migrantengezinnen hebben het meest met armoede te maken,
aldus het CBS Signalement Armoede en Sociale Uitsluiting 2015. Wat bij migrantengezinnen
meespeelt is dat zij meer kinderen hebben en, net als alleenstaande moeders, vaak van één
inkomen moeten rondkomen.
Het lijkt erop dat in Nederland tweeverdieners de norm worden. Alleen een gezin onderhouden wordt bijna onmogelijk.
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In het onderzoek naar de effecten van armoede is de
focus vooral gericht op kinderen. Opgroeien in armoede
heeft grote gevolgen voor hun ontwikkeling en dit heeft
de beleidsagenda gehaald. Zo schreef de Kinderombudsman in 2014 een handreiking aan Nederlandse gemeenten voor effectief kindgericht armoedebeleid. De kerngroepsleden van de verschillende Wijkacademies zien dat
armoede invloed heeft op de ontwikkeling en de mogelijkheden voor kinderen, maar óók dat armoede invloed
heeft op ouders.

kenheid en competentie onder druk, die het gevoel van welbevinden, welzijn, het niveau van functioneren, het vermogen om je te ontwikkelen
en de motivatie om iets aan je problemen te doen, bepalen. Vervulde
basisbehoeften leiden tot minder stress, maakt mensen innovatiever en
meer tevreden. Onvervulde basisbehoeften leiden op korte termijn tot

Naar deze invloed van armoede is in Nederland weinig
onderzoek gedaan. Dat onderzoek is wel hoognodig,
want leven in schaarste heeft grote psychische en
cognitieve gevolgen. Zo schrijven Sendhil Mullainathan
en Eldar Shafir in hun boek Schaarste dat mensen in
periode van schaarste in een soort overlevingsstand
raken: zij gaan met een korte horizon leven.
Hun mindset verandert, problemen worden anders
geanalyseerd en er wordt gekozen voor kortetermijnoplossingen die op lange termijn heel nadelig zijn. Of zoals
de grootmoeder in Holendrecht constateert: “Het klikt
niet meer in hun hoofd.”
Ook het rapport Onoplosbare schuldsituaties heeft oog
voor het veranderend functioneren van mensen met
financiële problemen. Financiële problemen zet de
psychologische basisbehoeften van autonomie, betrok23

weerstand, stress, boosheid, irritatie en teleurstelling. Op
lange termijn leidt het tot negatieve zelfbeelden, belemmerende overtuigingen, destructieve gedachten en
psychische en fysieke klachten.
Armoede heeft grote effecten op ouders, dit blijkt
onder andere uit het onderzoek door de Belgische
psychologe Lieve Vanhee (2007). Zij wijst erop dat
moeders niet voor hun kinderen kunnen zorgen als hun
eigen materiële en emotionele behoeften niet zijn vervuld. Verder zien ouders die stress ervaren meer probleemgedrag bij hun kind, wat hun gevoel van stress
weer verhoogd. Ook Greet Geenen (2007) wijst erop
dat deze chronische stress het welzijn van ouders beïnvloedt en het moeilijker maakt om te reflecteren. Verder
kan stress depressieve klachten veroorzaken die ervoor
zorgen dat moeders moeite moeten hebben met het reguleren van hun emoties, vaker inconsistent reageren en
moeite hebben om sensitief te antwoorden op gevoelens
van het kind. Uit Onderzoek van Snel e.a. blijkt dat moeders uit arme gezinnen met sterke depressieve gevoelens
minder goed met armoede kunnen omgaan en de negatieve gevolgen van armoede voor hun kind zwaarder
inschatten dan moeders die beter in hun vel zitten.
Ypeij (2009) wijst erop dat moeders die alleen een gezin
runnen, veel last hebben van stigmatisering en veroordeling door anderen.

Steun van een netwerk is belangrijk want ouders met een netwerk ervaren minder
frustraties en depressies (Lee e.a. 2009). Als ouders zich gesteund weten zijn zij
beter in staat om er voor hun kind te zijn: gedrag zoals schreeuwen en slaan neemt
af en er wordt meer geknuffeld en complimenten gegeven (Hermanns 2005).

Wat doen Wijkacademies Opvoeden?
Armoede geeft stress en dat heeft invloed op de sociale contacten van ouders.
Om deze effecten te verminderen heeft de Wijkacademie Schilderswijk een wekelijkse kookclub voor moeders. Alle deelnemers betalen per keer een euro voor de
boodschappen. Ze koken samen en leren van elkaar. “Van jou heb ik leren koken,”
zegt een jonge vrouw tegen een grootmoeder. Eenmaal in de drie weken praten
ze over opvoeden thuis, op school en in de wijk. Vanuit het project wordt voor
elke euro van de moeders een euro bijgelegd. Het is een mooie formule: moeders
ontmoeten elkaar, koken, eten samen en praten over opvoeden. Maar voor sommigen is een euro per week eigenlijk te veel.
De bijeenkomsten van de Wijkacademies Opvoeden blijken een goede manier
om het taboe rond armoede te doorbreken. In de kerngroepen kennen de mensen elkaar en vertrouwen ze elkaar. Dit schept ruimte voor de achterliggende
verhalen. Het is opvallend hoe strijdbaar de mensen worden als ze het verhaal
van een ander horen, terwijl ze zich, als het over henzelf gaat, vooral lamgeslagen
voelen. In de Wijkacademie opvoeden in Schalkwijk is nu het initiatief ontstaan
voor een Leerclub voor volwassenen, zeg maar een soort Volksuniversiteit 3.0 die
is bedoeld voor de ouders zelf én voor de nieuwe vluchtelingen die in de wijk
worden opgevangen. Achterliggende gedachte is: “Hoe kan ik een goede ouder
zijn als ik thuis op de bank zit en mezelf niet ontwikkel?” De komende tijd wordt
samen met een aantal partners in de wijk gekeken hoe dit initiatief gerealiseerd
kan worden. Een van die partners is de Hogeschool Inholland.
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ONVERWACHTE GROEI
AANTAL WIJKACADEMIES

Tot slot van dit voortgangsbericht gaan we in op de groei van het
aantal Wijkacademies Opvoeden. We focussen op twee dingen:
de publicatie van de programmatheorie en de cursus voor professionals. Beide spelen een belangrijke rol bij het overdraagbaar
maken van het project.
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Van pilots naar programmatheorie
Het programma Wijkacademies Opvoeden is ontwikkeld vanuit ervaringen en de achterliggende principes
en theoretische uitgangspunten van de drie pilots in
Haarlem, Den Haag en Amsterdam Oost. Maria Jonker
Onderzoek heeft een prachtige inventarisatie en
theoretische onderbouwing geleverd van de middelen,
uitkomsten en werkzame mechanismen van de Wijkacademies Opvoeden. Het onderzoek is uitgevoerd onder
supervisie van prof. dr. Micha de Winter en prof. dr.
Mariëtte de Haan van de Universiteit Utrecht. De conclusie is dat Wijkacademies Opvoeden bijdragen aan het
versterken van de civil society in wijken. De werkwijze
van de Wijkacademie onderscheidt zich van de reguliere
methoden opvoedondersteuning waarin de professional vaak de expert is die ouders adviezen geeft over gedragsregulatie van hun kind. Een belangrijk aspect van
de Wijkacademie is gelijkwaardigheid tussen ouders en
professionals. Daarnaast stimuleren de gesprekken de
reflectie op het ouderschap door te vragen naar welke
waarden het kind zou moeten meekrijgen. Een Wijkacademie gaat aan de slag met de thema’s die ouders
aandragen en richt zich op empowerment van ouders
en andere wijkbewoners met betrekking tot opvoeden.
Daarbij wordt samengewerkt met diverse partijen in de
wijk. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen van ouders en
wordt hun netwerk vergroot.

Uit de reacties van ouders komt naar voren dat zij een positieve invloed van de
Wijkacademie ervaren. Ook medewerkers van BMP rapporteren dat binnen de kerngroepen en daaromheen gunstige ontwikkelingen plaatsvinden. Van de deelnemers
aan de cursus voor professionals horen we dat de werkwijze vernieuwend is en hen
inspireert om invulling te geven aan het versterken van de eigen kracht van wijkbewoners en vernieuwende invulling te geven aan het idee van participatie binnen de
wijk. De beschrijving van de programmatheorie maakt het programma inzichtelijk
voor geïnteresseerden en draagt bij aan de overdraagbaarheid van het programma.
De programmatheorie is besproken met het Netwerk van academici dat de inhoudelijke verdieping van de Wijkacademies Opvoeden verzorgd. De programmatheorie is
terug te vinden op de website van stichting BMP. .

Cursus voor professionals
Eén van de pijlers van het project Wijkacademies Opvoeden is de cursus voor professionals. Deze cursus versterkt de handelingsmogelijkheden van de deelnemers en
schoolt hen in het werken met multiculturele groepen.
In 2015 is in samenwerking met Sheela Vyas van Lotus en Tulp de eerste groep van
professionals getraind tijdens tien dagdelen. Professionals van diverse organisaties
werden voorbereid op het ontwikkelen en ondersteunen van een Wijkacademie Opvoeden. De deelnemers leerden aan de hand van theoretische presentaties, praktijkoefeningen, onderlinge uitwisselingen en persoonlijke begeleiding om het gesprek
van ouders (en jongeren) over opvoeden te ondersteunen zonder zelf de regie over
te nemen. Ze leerden hoe ze ouders kunnen helpen om een Wijkacademie te ontwikkelen en om opvoedthema’s in de wijk op de agenda te zetten. De eerste groep
bestond uit een divers gezelschap van 15 deelnemers van welzijnsorganisaties, een
hogeschool, wijkteams en andere organisaties, uit de steden Amsterdam, Den Haag,
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Haarlem, Rotterdam en Leiden. De ervaringen die met de uitvoering
van de cursus zijn opgedaan is een cursusboek gemaakt dat in januari
is gepubliceerd. Het cursusboek is zowel geschikt voor docenten die de
cursus gaan geven als voor deelnemers.

die met belangstelling gevolgd werd door hun hun collega’s. Inmiddels
hebben diverse van hen de tweede cursus gevolgd die in december
2015 is gestart.
Ook Leendert Meijers van de Hogeschool Rotterdam volgde de eerste
cursus en speelt een belangrijke rol bij het starten van de Wijkacademies
Opvoeden in Rotterdam. In Utrecht is naar aanleiding van de programmatheorie belangstelling ontstaan voor de Wijkacademies. De kenniswerkplaats transitie Jeugdzorg van de Universiteit Utrecht heeft het opzetten van drie Wijkacademies geëntameerd en zal ook de effecten van
deze werkwijze onderzoeken. Na de zomervakantie zullen 9 mensen uit
Utrecht worden getraind die de drie Wijkacademies zullen begeleiden.

Groei naar 19 Wijkacademies Opvoeden
De eerste cursus heeft een boost gegeven aan het ontstaan van nieuwe
Wijkacademies in Leiden en Rotterdam, waar in beide steden elk vijf Wijkacademies voorzien zijn. De ondersteuning daarvan ligt bij de welzijnsorganisaties Libertas Leiden en Dock. In het totaal zijn er nu 19 Wijkacademies in uitvoering of gaan binnenkort van start. Dat zijn er veel meer
dan de zes die ooit in het projectplan zijn genoemd. Het oorspronkelijke
idee was dat er na twee jaar vanuit elke pilot een nieuwe Wijkacademie
zou worden gestart. Ook zou in het tweede jaar de ondersteuning van
de pilot-academies van stichting BMP uit worden overgedragen aan
een andere partij in de betreffende steden. In de praktijk blijkt dit model
van overdracht en groei minder gemakkelijk uit te voeren dan voorzien.
Gemeenten zijn druk bezig met de transitie van de jeugdzorg en de
inkoop van allerhanden zorg. Voor de ondersteuning van wijkinitiatieven van ouders is momenteel nog weinig ruimte bij sociale en andere
wijkteams. De ondersteuning wordt in de praktijk vooral geleverd door
welzijnsorganisaties die op een nieuwe manier willen gaan werken. Professionals die de cursus hebben gevolgd blijken een belangrijke schakel
in het enthousiasmeren van hun eigen (en andere) organisaties om met
het concept van de Wijkacademies aan de slag te gaan. Zo volgde Jaimy
Hartevelt en haar collega Saïd Amghar de eerste cursus. Samen zetten zij
in Leiden Slaaghwijk een Wijkacademie Opvoeden op. Een ontwikkeling

Nieuwe vragen
In Amsterdam en Haarlem is de ondersteunde rol van BMP inmiddels
overgenomen door andere partijen (in Amsterdam werkt Dreamsupport
thematisch nauw samen met diverse wijkprofessionals, waaronder het
Ouder- en Kindteam en in Haarlem werkt Meetingz! samen met Haarlem
Effect. BMP is alleen nog in Holendrecht echt in de wijk aanwezig. De
groei van het aantal Wijkacademies heeft tot gevolg dat stichting BMP
zich moet bezinnen op haar eigen rol. Vragen daarbij zijn: hoe bieden
we iedereen voldoende ondersteuning, hoe bewaken we dat het concept van de Wijkacademies overeind blijft en hoe stimuleren we de
ouders en de professionals ter plekke tegelijk om eigen manieren van
aanpak te ontwikkelen. Het is onvermijdelijk dat de procesbegeleiding
van de Wijkacademies wat meer op afstand gebeurt. Een van de middelen die daarvoor ontwikkeld is, is de website www.wijkacademiesopvoeden.nl. Deze wordt binnenkort gelanceerd en kent algemene pagina’s
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met informatie over het project. Daarnaast krijgen alle Wijkacademies eigen pagina’s waarop zij zichzelf kunnen presenteren
en laten zien wat zij in hun wijk doen. Wie zijn de kerngroepsleden, wat zijn hun plannen en wat zijn de activiteiten die zij
ondernemen?
Een onderdeel van de begeleiding is dat de ondersteuners van
de diverse Wijkacademies procesbegeleiders eens per kwartaal intervisie krijgen van BMP. Ook worden er gezamenlijke
uitwisselings- en ontwikkelingsbijeenkomsten georganiseerd.
Deze uitwisseling is belangrijk omdat er in de Wijkacademies
ook nieuwe programma’s worden ontwikkeld, die voor anderen
relevant kunnen zijn. Zo heeft de Wijkacademie in de Schilderswijk een programma ontwikkeld waarin politie en jongeren met
elkaar in gesprek gaan. Tijdens de landelijke conferentie van
5 november 2015 is een workshop over dit programma gegeven. Maar het is mooi als deze programma’s ook overdraagbaar
worden.
Tot zover dit voortgangsbericht. De komende tijd wordt er vanuit het landelijke deel van het project ingezet op het verder verankeren van de bestaande Wijkacademies, het doorontwikkelen
van de nieuwe initiatieven en het opzetten van een flexibele
ondersteuningsstructuur.
De afzonderlijke Wijkacademies gaan verder met thema’s als:
• Opvoeden in spannende tijden
• Armoede en opvoeden
• Ouders en mediawijsheid
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