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Van alles wat meenemen 
Diversiteit in 

opvoedinsstijlen
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Kinderopvangcongres 25 maart 2009

‘Ik wil dat de kinderen goede waarden en 
normen hebben. En het is sowieso een 
hartstikke multiculturele samenleving 

geworden. Ik denk dat onze kinderen van alles 
wat moeten meenemen.’



Diversiteit in gezinnen

•opleidingsniveau
• culturele achtergrond
• gezinssamenstelling
• gezinsvorm
• taal/dialect
• religie
• leefstijl 
• gezondheid/handicap



Diversiteit in opvoeding
• Vrijheid-gehoorzaamheid

• Buitenspel en viesmaken

• Zindelijkheid

• Slapen

• Eten, snoepen

• Prestaties



Onderzoek opvoeding in 
Nederland in:

• Nederlandse gezinnen

• Marokkaanse gezinnen

• Surinaams-Creoolse gezinnen

• Turkse gezinnen

• Chinese gezinnen 

• Somalische gezinnen



Opvoedingsdoelen

• Maatschappelijk functioneren, 
prestatie: goede schoolresultaten, ambitieus zijn

• Conformiteit: respect, goede manieren, 
gehoorzaamheid

• Autonomie: zelfvertrouwen, zelfstandig oordelen, 
verantwoordelijkheidsgevoel

• Sociaal gevoel: behulpzaam, rekening houden met 
anderen



Diversiteit binnen 
groeperingen

• opleidingsniveau

• generatie, leeftijd

• culturele achtergrond, 
migratiegeschiedenis



Hoe is dat bij jou en in 
jouw omgeving?

Welk opvoedingsdoel is belangrijk 
voor 

• jezelf

• jouw ouders

• een Nederlandse ouder in je 
kindercentrum

• een allochtone ouder in je 
kindercentrum



Bestaan er Nederlandse 
waarden en normen?

Voorbeelden

• vrijheid van meningsuiting

• recht op onderwijs

• solidariteit met zieken (sociale 
voorzieningen)

• ???????



Dilemma’s
Hygiene: welke waarde hecht je aan schoenen 
binnen uit, afwas naspoelen, hoe vaak wassen de 
kinderen hun handen?

Taal: welke waarde hecht je aan de moedertaal 
voor een kind?

Tijd en aandacht bij brengen/halen: de 
ouder gaat snel weg. Is je interpretatie: 
desinteresse of leidster niet van het werk willen 
houden?



Dilemma’s

Niet op ouderavonden komen: is je 
interpretatie desinteresse of onzekerheid, 
onduidelijke verwachtingen of angst?

Afspraken: hoe goed kun je je aan afspraken 
houden (luiers mee, schone spullen mee, op tijd 
brengen en halen)?
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A. van Keulen, A. van Beurden, Bussum: Coutinho, 2006

Bureau MUTANT: www.mutant.nl

http://www.mutant.nl/
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