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VOORWOORD 
 

In de zomer van 2006 animeerde ik, samen met een groep buitenlandse vrijwilligers, 

gedurende drie weken asielzoekerskinderen in het opvangcentrum van Rixensart. Het waren 

drie boeiende weken waarin we aangrijpende verhalen van mensen op de vlucht hoorden. 

Mijn interesse was gewekt. Ik wou me verdiepen in de levensverhalen van deze mensen die 

ondanks vele tegenslagen over nog heel wat levenskracht beschikken. Tegelijk merkte ik op 

dat deze mensen een verborgen groep vormen in de samenleving. Dit zette me ertoe aan 

om mijn thesis op te bouwen rond de verhalen van ouders die in een onthaalcentrum 

verblijven. Zo hoop ik een stukje van hun ervaringen aan anderen te kunnen doorgeven, 

opdat de leefwereld van deze mensen niet vergeten wordt. 

 

Deze thesis zou niet mogelijk geweest zijn zonder de inbreng en steun van vele anderen. 

Eerst en vooral wens ik de moeders en vaders uit de asielcentra te bedanken omdat ze hun 

ervaringen met mij wilden delen. Dankzij hun verhalen is deze thesis geworden tot wat hij is. 

Ik ben ook de medewerkers van de asielcentra dankbaar voor hun tijd, voor het contacteren 

van moeders en voor het ter beschikking stellen van een ruimte voor de interviews.  

Van Veerle Soyez en Ilse Derluyn kreeg ik suggesties om het onderzoeksdomein scherper te 

stellen en de neerslag van het onderzoek accurater te maken. Tine en Maarten wil ik 

bedanken voor het nalezen en de constructieve tips.  

Tenslotte, maar niet in het minst, bedank ik mijn ouders voor de kansen die ze me gaven om 

deze studie aan te vatten en tot een goed einde te brengen. 
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INLEIDING 
 

Er is in de media heel wat commotie rond gesloten voorzieningen voor (uitgewezen) 

asielzoekers en vooral dan het drama dat zo’n opsluiting betekent voor de kinderen. Naar 

onze mening vergeet men echter twee belangrijke zaken in dit discours. Door de gerichtheid 

op kinderen doet men onrecht aan de volwassenen (alleenstaanden en ouders) die evenzeer 

in dergelijk moeilijke regime moeten leven. Bovendien gaat men voorbij aan de 6 499 

asielzoekers (op 03-11-2007; Fedasil) die in de 43 open centra in België verblijven. 

Weliswaar zijn deze mensen vrij om te gaan en te staan waar ze willen, maar deze vrijheid 

heeft grenzen. Ze leven soms met 200 mensen samen in oude schoolgebouwen of 

kazernes. Dat betekent dat er regels nodig zijn om dat geheel leefbaar te houden; regels die 

ervoor zorgen dat mensen niet meer kunnen doen wat ze willen wanneer ze dat willen. Het 

feit dat mensen hun badge moeten afgeven bij het verlaten van het centrum en terug 

ophalen bij het binnenkomen in het centrum (Fedasil, 2007) is veelzeggend. Het mag 

duidelijk zijn dat ook het leven in een open centrum niet datgene is wat mensen voor zichzelf 

en hun kinderen droomden toen ze hun land ontvluchtten op zoek naar een beter leven. 

 

Een ander veelbesproken onderwerp is opvoeden. Ouders, kinderen en het 

opvoedingsproces zijn het onderwerp van tv-programma’s, populaire boeken én heel wat 

wetenschappelijke studies. In één van die studies bevroeg men 1 202 Vlaamse ouders over 

de opvoeding die ze hun kinderen geven. Het bleek dat 91% van hen ervan geniet om ouder 

en opvoeder te zijn (Ackaert et al., 2003). Ondanks de dagelijkse stress die het ouderschap 

met zich meebrengt, ervaren ouders dus veel voldoening in de dagelijkse gezinsinteracties 

en beleven ze veel plezier aan en met hun kinderen (Crnic & Low, 2002). Deze voldoening in 

het opvoedingsproces kan echter sterk onder druk komen te staan. Ouders en kinderen 

leven namelijk niet geïsoleerd van de samenleving. Het opvoedingsgedrag van ouders wordt 

dan ook niet alleen gestuurd door kind- en ouderkenmerken, maar ook 

omgevingskenmerken, bijvoorbeeld de sociale positie van het gezin, hebben een sterke 

invloed op de opvoeding (Belsky, 1984). Deze omgevingsfactoren geven ouders 

mogelijkheden maar leggen hen ook beperkingen op. Ze kunnen ertoe leiden dat ouders hun 

kinderen niet de opvoeding kunnen geven die ze wensen, ook al zijn ze overtuigd van de 

waarde van hun manier van kinderen grootbrengen. De stress die hiermee gepaard gaat, 

kan de voldoening die ouders in de opvoeding ervaren onder druk zetten. 

 

In de open centra voor asielzoekers leven mensen in een zeer specifieke omgeving: veel 

culturen door elkaar, veel mensen op weinig ruimte, vrij geïsoleerd van de rest van de 
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samenleving… Deze omgevingskenmerken zullen dus zeker hun invloed hebben op de 

opvoeding die ze hun kinderen geven, het gevoel van controle dat ze hebben over hun 

kinderen en de voldoening die ze ervaren bij het opvoeden. 

 

Bovenstaande gegevens zetten ons ertoe aan om ouders aan het woord te laten die in een 

open opvangcentrum voor asielzoekers verblijven en dus voor een bepaalde periode hun 

kinderen in die specifieke setting moeten grootbrengen. Aansluitend bij de uitgevoerde 

literatuurstudie bevroegen we moeders naar hun beleving van de verschillende culturele 

waarden die in het centrum aanwezig zijn, de materiële omgeving van het centrum en de 

informele sociale steun die ze krijgen. Op die manier wilden we nagaan hoe zij de opvoeding 

van hun kinderen beleven en welke invloed zij zien van deze drie factoren op de opvoeding.  

 

Deze scriptie bestaat uit 6 hoofdstukken.  

In het eerste hoofdstuk lichten we de asielprocedure, de opvang en het leven in een 

asielcentrum toe.  

Het tweede hoofdstuk vormt de theoretische achtergrond voor dit onderzoek en is opgesplitst 

in drie delen: opvoeding en cultuur, de invloed van de materiële setting op opvoeding en de 

ondersteuning die ouders krijgen bij het opvoeden. We belichten uitgebreid de literatuur die 

bestaat rond deze thema’s. 

In het derde hoofdstuk komen de probleemstelling, de onderzoeksvragen en de gebruikte 

methodologie van het uitgevoerde onderzoek aan bod. 

Hoofdstuk vier is een weergave van de onderzoeksresultaten, aangevuld met citaten uit de 

interviews.  

In het vijfde hoofdstuk worden de onderzoeksvragen beantwoord en de bevindingen uit ons 

onderzoek naast de literatuur gelegd. 

Tot slot beschrijven we in het zesde hoofdstuk enkele tekorten van dit onderzoek en doen we 

een aantal aanbevelingen voor de praktijk en voor verder onderzoek.  
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DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS IN BELGIE 
 

Om de verhalen van ouders goed te kunnen begrijpen is het van belang om de context 

waarin ze leven te kennen. We lichten daarom eerst de Belgische asielprocedure toe. 

Daarna beschrijven we hoe de opvang van asielzoekers in België georganiseerd wordt.  

 

 

1   De asielprocedure 
 
België ondertekende in 1951 het Verdrag van Genève, ook wel het Vluchtelingenverdrag 

genoemd. Daarmee verbond België zich ertoe om onderdanen van een ander land in 

bepaalde situaties te beschermen. Om te beslissen wie bescherming kan genieten werd een 

onderzoeksprocedure ontwikkeld. Tijdens die procedure gaat men na of het vluchtverhaal 

van de betrokkene aan de criteria van het Vluchtelingenverdrag voldoet (Vluchtelingenwerk). 

Zolang het onderzoek loopt, wordt de aanvrager een asielzoeker genoemd (Rode Kruis). 

Elke asielaanvraag wordt afzonderlijk onderzocht. De asielzoeker wordt als vluchteling 

erkend als blijkt dat er een gegronde vrees is voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, 

nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging 

(UNHCR, 1951-1967). 

Op 1 juni 2007 trad de hervormde asielprocedure in werking. De bedoeling hiervan is een 

vereenvoudiging van de oude procedure. Het onderzoek naar ontvankelijkheid en het 

onderzoek ten gronde worden samengevoegd tot één onderzoek en uitgevoerd door één 

instantie. De procedure mag in totaal nog maximum één jaar duren (CGVS; Fedasil; Fedasil, 

2007; Vluchtelingenwerk).  

 

In ons land is de minister van Binnenlandse zaken bevoegd voor de asielprocedure. Tussen 

januari en november 2007 werden 10 179 asielaanvragen ingediend (Fedasil).  

 

 

2   De opvang van asielzoekers 
 
 2.1   Wetgeving 

België staat in voor de opvang van de kandidaat-vluchtelingen gedurende de hele periode 

die de verwerking van de asielaanvraag in beslag neemt. Om kwaliteitsvolle opvang en 

begeleiding te kunnen bieden ging in mei 2002 het ‘Federaal Agentschap voor Opvang van 

Asielzoekers’ of kortweg ‘Fedasil’ aan de slag onder de bevoegdheid van de minister van 

Maatschappelijke Integratie. Dit agentschap coördineert de opvangplaatsen van de 

 3



verschillende opvangpartners: federale centra, centra van het Rode Kruis, lokale 

opvanginitiatieven van de steden en gemeenten en opvangplaatsen van NGO’s (Fedasil, 

2007).  

 

Voor 7 mei 2007 brachten alle opvangpartners elke morgen de dienst Dispatching van 

Fedasil op de hoogte van het aantal vrije plaatsen in hun opvangstructuur. Dispatching wees 

op basis daarvan nieuwe asielzoekers een woonplaats toe (Fedasil, 2007; 

Vluchtelingenwerk). Of een asielzoeker in een centrum of een particuliere woning terecht 

kwam, was dus vooral afhankelijk van het moment waarop hij aankwam in België en de vrije 

plaatsen op dat ogenblik. De duur van het verblijf in een opvangcentrum varieerde van een 

paar dagen tot verscheidene jaren. 

 

Op 7 mei 2007 werd, naar aanleiding van Europese richtlijnen, een nieuwe wet van kracht 

over de opvang van asielzoekers. Tien jaar eerder namelijk, werd het Verdrag van 

Amsterdam ondertekend. Dit verdrag bepaalde dat de Europese Raad minimumnormen 

moest vaststellen voor (onder andere) de opvang van asielzoekers. Op 27 januari 2003 

werden die normen vastgelegd in een Europese richtlijn voor de lidstaten. Aangezien het 

minimumnormen zijn, kan elke lidstaat nog steeds kiezen hoe ze asielzoekers opvangen. 

Deze Europese richtlijnen werden – 2 jaar na de deadline opgelegd door de EU – in Belgisch 

recht omgezet met de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en 

bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. Deze wet is in werking getreden op 7 mei 

2007 (CGVS; Fedasil; Fedasil, 2007; Rode Kruis; Vluchtelingenwerk).  

De wet garandeert het principe van de gelijkheid van behandeling door het recht op een 

geïndividualiseerde begeleiding en op materiële hulp die de asielzoeker in staat stelt een 

leven te leiden conform de menselijke waardigheid (Fedasil, 2007).  

 

Deze wet kwam er bijna gelijktijdig met de nieuwe asielprocedure. De veranderingen in de 

procedure en de opvang sluiten dan ook bij elkaar aan. De twee voornaamste veranderingen 

tegenover de oude opvangwet zijn de materiële steun gedurende de hele asielprocedure en 

de invoering van opvang in 2 stappen (POD, 2007; Rode Kruis). Vroeger kreeg de 

asielaanvrager materiële hulp gedurende de ontvankelijkheidsfase en financiële hulp tijdens 

de gegrondheidsfase. Deze fases vallen weg in de procedure en de asielzoeker krijgt nu 

materiële hulp tijdens de gehele procedure. Met de nieuwe wet is het ook de bedoeling dat 

alle asielzoekers in een collectieve opvangstructuur verblijven gedurende de eerste vier 

maanden van hun procedure, om daarna door te stromen naar een individuele woonplaats 

(Fedasil; POD, 2007; Rode Kruis). Zo wil men vermijden dat asielzoekers, zeker families met 

kinderen, te lang in een centrum moeten verblijven (Fedasil). Belangrijk bij deze bepaling is 
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de aanvulling ‘en dit binnen de grenzen van de beschikbare plaatsen’. In 2006 waren er in 

totaal 15 874 opvangplaatsen, waarvan 7 404 in onthaalcentra en 8 470 in particuliere 

woningen. Dit zou kunnen betekenen dat veel mensen toch langer dan 4 maanden in het 

centrum moeten doorbrengen.  

 

Asielzoekers in procedure zijn niet de enigen die in een centrum mogen verblijven. 

Buitenlandse minderjarigen die illegaal op het grondgebied verblijven hebben het recht om 

met hun ouders in een federaal opvangcentrum te wonen als hun ouders niet in hun 

levensonderhoud kunnen voorzien. Dat betekent dat ook sommige uitgeprocedeerde 

asielzoekers opgevangen worden in het netwerk van Fedasil (Fedasil, 2007).  

 

2.2   Het dagelijks leven in een opvangcentrum 

Kenmerkend voor de opvangcentra is het gemeenschapsleven. Mannen, vrouwen en 

gezinnen van verschillende herkomst moeten voor een onbepaalde tijd samenwonen. De 

opvangcentra van Fedasil en van het Rode Kruis zijn open centra. Dat betekent dat de 

bewoners vrij in en uit het centrum kunnen gaan.  

Elk centrum beschikt over verschillende diensten voor de dagelijkse opvolging van de 

bewoners. Er is een dienst Permanentie die dag en nacht aanwezig is. Verder zijn er nog de 

medische dienst, de keukendienst, de technische dienst, de sociaal-administratieve 

begeleiding, het economaat, de integratiewerking… Een opvangcentrum zorgt voor de 

invulling van de basisbehoeften van de asielzoekers, men spreekt van de ‘bed, bad en 

broodfunctie’. De asielzoekers zorgen zelf mee voor het onderhoud van de gebouwen via de 

zogenoemde ‘gemeenschapsdiensten’ zoals schoonmaken, gras maaien… Hiervoor krijgen 

zij ook een aanvulling op hun zakgeld.  

Een externe cateringdienst brengt de maaltijden. In sommige centra kunnen de mensen 

daarnaast ook zelf koken. In de meeste centra slapen alle gezinsleden samen op één kamer. 

(Fedasil; Fedasil, 2007; mondelinge communicatie met begeleiders van asielcentra, 

september-oktober 2007). 

 

2.3   Kinderen opvoeden in een asielzoekerscentrum1 

Ouders zijn, ook in het centrum, de eerste verantwoordelijken voor hun kinderen. Ze krijgen 

bij hun opvoederstaak ondersteuning van verschillende diensten.  

Vanuit de dienst animatie/daginvulling (federale centra) of vanuit de kinder- en tienerwerking 

(centra Rode Kruis) geeft men activiteiten voor de kinderen en jongeren. Men neemt de 

kinderen ook mee op uitstap buiten het centrum. Tijdens weekends en vakanties worden 

                                                 
1 Gebaseerd op mondelinge communicatie met begeleiders van asielcentra, september-oktober 2007 
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vrijwilligers en verenigingen gevraagd om activiteiten te organiseren. Rode Kruiscentra 

hebben ook een kinderlokaal dat dagelijks enkele uren opengehouden wordt door een ouder. 

 

De kinderen gaan naar een school in de buurt van het centrum. Ze komen daar in 

onthaalklassen terecht of volgen les tussen de andere kinderen. In de centra wordt door de 

dienst animatie/daginvulling of de schoolwerking in huiswerkbegeleiding voorzien. Deze 

diensten zorgen ook voor de contacten met scholen. De centra verschillen wel onderling wat 

betreft de inspraak van de ouders in de keuze van de school. In sommige centra moeten 

ouders zelf de kinderen brengen en ophalen, in andere wordt dat gedaan voor hen. Dit heeft 

natuurlijk gevolgen voor het contact dat ouders hebben met de leerkrachten.  

 

Ouders worden verder nog ondersteund door externen van (de inloopteams van) Kind en 

Gezin, vormingen ‘kinderzorg’ in het centrum, praatgroepen voor moeders... 

 

Het is op geen enkel moment de bedoeling dat begeleiders in de plaats treden van de 

ouders. Zij nemen de taak om de kinderen op te voeden niet over. Dit blijkt niet altijd evident. 

In de gesprekken met de begeleiders hoorden we dat ouders soms de verantwoordelijkheid 

niet meer nemen voor (de opvoeding van) hun kinderen en verwachten dat het centrum alles 

doet in hun plaats. Ze worden daarover aangesproken door begeleiders. Men probeert te 

luisteren naar het verhaal van de ouders om meer zicht te krijgen op wat er leeft in het gezin. 

Ouders kunnen ook bij de begeleiders terecht als ze vragen hebben over de kinderen en 

over opvoeding. Toch was de algemene trend dat het personeel vaker de ouders aanspreekt 

dan omgekeerd:  

‘Mensen moeten al zoveel komen vragen aan ons voor zoveel verschillende problemen. 

Kinderen zijn ook echt van jezelf. Opvoeding is het laatste waar ze mee afkomen.’ 

(begeleider Rode-Kruiscentrum, 25-10-2007). 

 

Op dit moment is men in verschillende centra bezig rond dit thema omdat men ziet dat het 

niet altijd op wieltjes loopt in de gezinnen. De vraag leeft hoe men ouders weer de kans kan 

geven verantwoordelijk te zijn voor hun kinderen. 
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FACTOREN VAN INVLOED OP DE OPVOEDING 
 

Gezinnen leven niet geïsoleerd van de rest van de samenleving. Het opvoedingsproces 

gebeurt dan ook niet in een vacuüm maar wordt beïnvloed door verschillende factoren 

(Belsky, 1984; Bronfenbrenner, 1979; Magnusson & Stattin, 2006; Van der Ploeg, 2005). In 

wat volgt bespreken we drie factoren die ouderlijk gedrag mee vorm geven: de cultuur, de 

materiële omgeving en het sociaal netwerk van ouders. Voor moeders die met hun kinderen 

in een asielzoekerscentrum leven, zijn die zaken niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. 

Per thema lichten we ook kort hun specifieke situatie toe. 

 

 

1   Cultuur en opvoeding 
 

1.1   Inleiding 

Er zijn verschillende onderzoeken gevoerd rond opvoeding in allochtone gezinnen, zowel bij 

migranten als bij vluchtelingen (Bouwmeester et al., 1998; Distelbrink, 1998; Geense & Pels, 

1998; Nijsten, 1998; Pels & de Gruijter, 2005; Van der Zwaard, 1995). Veel aandacht gaat 

daarbij naar cultuur: minderheidsgroepen ervaren een discontinuïteit tussen hun cultuur en 

die van het gastland (Coll & Pachter, 2002). De vraag in die gezinsonderzoeken is dan hoe 

ouders omgaan met normen en waarden uit beide tradities en wat ze belangrijk vinden voor 

hun kinderen. 

 

1.2   Is opvoedingsgedrag cultureel bepaald? 

Geen enkele ouder begint totaal onvoorbereid aan zijn opvoederstaak, natuur én cultuur 

bereiden hen een stuk voor op die taak (Bornstein, 2006). De verwachtingen van moeders 

over het ontwikkelingspad van hun kinderen krijgen vooral vorm door culturele invloeden en 

attitudes. Deze wegen sterker door dan wat ze in realiteit observeren bij hun kinderen of de 

informatie die ze krijgen van vrienden en experts (Goodnow et al., 1984, in Bornstein, 2006). 

Ouders handelen bovendien vanuit hun ‘parental ethnotheories’: hun perceptie op en begrip 

van kinderen, ouderschap en familie. Die theorieën worden gestuurd door de cultuur waarin 

ze leven (Harkness & Super, 2002; Vandenbroeck, 1999, 2006). Cultuur beïnvloedt dus heel 

sterk de manier waarop ouders het gedrag van hun kinderen begrijpen, hoe ze hun 

oudertaak zien, welke waarden ze zinvol achten voor hun kinderen en de manier waarop ze 

de kinderen in de praktijk opvoeden (Bornstein, 2006; Harkness & Super, 2002; Keller, 2002; 

Super & Harkness, 1996, in Barremaecker, 2004; Wels, 1993). Door die culturele 

bepaaldheid van het dagelijks opvoedend handelen, is het ouderlijk gedrag ook herkenbaar 

voor de rest van de gemeenschap (Super & Harkness, 1996, in Barremaecker, 2004). 
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Ouderlijke praktijken vormen de link tussen de cultuur van de ruimere samenleving en de 

kinderen. Ze hebben namelijk een sterk communicatieve functie. Kinderen leren, door het 

gedrag dat hun ouders stellen, veel over de waarden, normen en verwachtingen die gelden 

in de samenleving (Harkness & Super, 2002). Op die manier dragen alle culturele groepen 

hun waarden en normen over op bepaalde, cultureel voorgeschreven manieren (Foss, 1996). 

 

1.3   Intraculturele verschillen 

Culturele waarden worden dus in de opvoeding doorgegeven. Geen enkele culturele 

overdracht wordt echter van generatie op generatie identiek gekopieerd. Cultuur wordt 

geschapen tussen personen, in groepen en in een bepaalde omgeving (Harkness & Super, 

2002; Phalet & Schönplug, 2001). Gallimore et al. (1989, in Harkness & Super, 2002) 

spreken in dit verband over de ‘ecocultural niche’: families zijn actieve deelnemers in de 

constructie van hun eigen culturele settings, ze repliceren niet zonder meer de cultuur van 

hun gemeenschap. Men moet zich er dan ook voor behoeden om alle ouderlijk gedrag vanuit 

de cultuur te verklaren (Van der Zwaard, 1995). 

 

Super & Harkness (in Vandenbroeck, 1999, 2006; Harkness & Super, 2002) verklaren deze 

intraculturele verschillen met het derde subsysteem van de ‘development niche’. De ‘parental 

ethnotheories’ waarover we reeds spraken, vormen het eerste subsysteem van die niche. 

Het tweede subsyteem bevat de concrete opvoedingspraktijken. Het derde en laatste 

subsysteem is de directe leefomgeving waarin het opvoeden plaatsvindt. Deze bestaat 

volgens hen vooral uit de materiële omgeving waarin het kleine kind opgroeit en uit de 

samenstelling van en de dagdagelijkse omgang binnen het huishouden. Deze aspecten zijn 

natuurlijk niet in elk gezin gelijk. 

Bornstein (2006) somt nog meer determinanten van ouderlijk gedrag op: evolutie en 

geschiedenis, biologie en karakter, sociaal netwerk, sociale en opvoedkundige 

voorzieningen, socio-economische klasse en de omgeving. Elk dragen ze bij tot wat de 

ouder doet. Hieruit blijkt duidelijk dat cultuur maar één aspect is dat ouders beïnvloedt, 

vandaar dat mensen van dezelfde culturele gemeenschap toch op een verschillende manier 

opvoeden.  

 

1.4   Opvoeden tussen twee culturen 

In allochtone gezinnen zijn er enkele specifieke contextuele elementen waar autochtone 

ouders niet mee moeten afrekenen, onder andere de sociale positie als ‘de andere’ en ‘het 

behoren tot een andere culturele traditie met andere opvoedingsgewoonten’ (Coll & Pachter, 

2002). Steeds minder gaat men er van uit dat dit per definitie problematisch is. Steeds meer 
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wordt de nadruk gelegd op de veerkracht en aanpassingsmogelijkheden van families aan 

hun sociale, economische en culturele context.  
 

Foss (1996) geeft aan dat migranten vaak aspecten van de nieuwe cultuur in hun ‘denken 

over’ en ‘handelen met’ kinderen integreren. Ook verschillende andere auteurs benadrukken 

die flexibiliteit van ouders: Phalet & Schönpflug (2001) besluiten uit hun onderzoek in Turkse 

families in Duitsland en in Turkije dat waardenoverdracht bij immigrantenfamilies ‘selectief’ 

gebeurt, Pels (1998) spreekt van ‘nieuwe mengvormen’, waarbij migranten voor zichzelf een 

nieuw bestaan creëren, Super & Harkness (1996) noemen het ‘dissonantiereducerende 

mechanismen’, Barker & Galasinski (2001, in Barremaecker, 2004) ‘hybride identiteiten’ en 

Vandenbroeck (1999) gebruikt de term ‘meervoudige identiteit’… Hoewel de terminologie 

verschilt, stellen ze allemaal hetzelfde: ouders mengen in hun opvoeding het beste uit de 

twee culturen en hangen niet krampachtig vast aan de opvoeding die zij zelf genoten in het 

land van herkomst. 

 
Dit proces van integratie is geen sinecure (Pels & de Gruijter, 2005). Ouders moeten, niet 

altijd heel bewust, bepalen welke aspecten van opvoeding ze behouden of veranderen (Coll 

& Pachter, 2002). Een volledige keuzevrijheid is er niet; culturele tradities worden behouden 

naargelang de ‘bruikbaarheid’ of de ‘fit’ in de omgeving waarin de familie leeft. Cultuur is dus 

dynamisch en veranderlijk; visies, attitudes en praktijken worden omgevormd zodat ze 

passen in de context. Dit proces wordt acculturatie genoemd. Acculturatie gebeurt in fasen 

en kan verschillende uitkomsten hebben (Almqvist & Hwang, 1999; Coll & Pachter, 2002; 

Vandenbroeck, 1999).  

 

Voor ouders uit minderheden komt er een extra opvoedingstaak bij: ze moeten hun kinderen 

beschermen tegen de effecten van racisme, discriminatie en vooroordelen. Thorton et al. 

(1990) spreken over ‘raciale socialisatie’. Het opbouwen van een positief zelfbeeld bij de 

kinderen is in dit verband van cruciaal belang (Vandenbroeck, 1999). 
 

1.5   Overdracht van waarden vanuit verschillende settings 

Een kind wordt in het begin vooral door zijn ouders grootgebracht en krijgt via hen veel 

informatie over ‘zijn’ cultuur. Naarmate het kind ouder wordt, verbreedt zijn leefwereld 

(school, vrijetijdsbesteding…) en komt er nieuwe informatie op het kind af. Deze nieuwe 

boodschappen versterken die van zijn ouders (LeVine, 1973, in Harkness & Super, 2002). 

Met andere woorden, de gehele leefwereld van het kind draagt dezelfde cultuur uit en zo 

versterken de invloeden elkaar (Wels, 1993). Mead (1972) noemde dit ‘cultural 

environments’.  
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Ouders kijken echter niet passief toe hoe hun kinderen invloeden van andere levenssferen 

ondergaan. Ze socialiseren hun kinderen door hen naar bepaalde settings te oriënteren en 

zo die ‘cultural environments’ deels mee te sturen. Ze zullen bijvoorbeeld jongens naar 

andere omgevingen richten dan meisjes, met andere mensen, andere interacties en dus 

andere beïnvloeding (Whiting & Edwards, 1988, in Harkness & Super, 2002).  

 

Wat ons van generatie op generatie in onze familie aangeleerd wordt, noemen we verticale 

overdracht van waarden. Daarnaast worden we ook door vrienden en leeftijdsgenoten 

beïnvloed, we spreken over horizontale overdracht. Via de zijdelingse overdracht kunnen ook 

oudere mensen die geen familie van ons zijn, een invloed op ons uitoefenen (Phalet & 

Schönpflug, 2001). Een migratiecontext veroorzaakt sterke socioculturele veranderingen. De 

verticale overdracht is bij migrantenfamilies cruciaal om de culturele wortels ook in verdere 

generaties levendig te houden. In de horizontale en zijdelingse waardenoverdracht worden 

migranten namelijk alleen geconfronteerd met de waarden en normen van het gastland 

(Phalet & Schönpflug, 2001; Wels, 1993).  

 

De zorg en opvoeding van hun kinderen kan allochtone ouders dan ook voor veel nieuwe 

uitdagingen stellen op het punt van normen en waarden, religiebeleving en praktijken van 

zorg, onderwijs en opvoeding.  

Kinderen die naar school gaan hebben meer kansen tot acculturatie dan volwassenen die 

niet in contact komen met de gastcultuur (Coll & Pachter, 2002). Het verschil dat kan 

ontstaan in het aanpassingstempo van ouders en kinderen kan bijdragen tot het ontstaan 

van opvoedings- en ontwikkelingsproblemen (Pels & de Gruijter, 2005) en onenigheid over 

waarden en ouderlijk handelen (Meijers & Cuyvers, 1993; Zuniga, 1992, in Coll & Pachter, 

2002). Dit is echter niet per definitie het geval in elk allochtoon gezin, ouders kunnen 

meegroeien met hun kinderen in het acculturatieproces. Uit onderzoek blijkt dat hoe ouder 

de kinderen zijn (en dus in meer diverse settings beïnvloed worden door de cultuur van het 

gastland), hoe meer de opvoedingswaarden van de ouders veranderd zijn ten opzichte van 

hun eigen opvoeding (Meijers & Cuyvers, 1993). 

 

1.6   Het beoordelen van de opvoeding van de ander 

In het begin van het onderzoek naar opvoeden in minderheidsgroepen vertrok men vaak 

vanuit een deficit-model (Coll & Pachter, 2002; Vandenbroeck, 1999, 2006). De opvoeding 

van de ‘anderen’ werd vergeleken met de ‘standaard (westerse) opvoeding’ en de verschillen 

werden geïnterpreteerd als ‘tekorten’. Men vertrok dus vanuit de eigen waarden en het eigen 

wereld- en mensbeeld om anderen te beoordelen.  
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Dit gebeurt niet alleen zo in onderzoek. In elke cultuur krijgen ouders veel advies over hoe ze 

moeten opvoeden (DeLoache & Gottlieb, 2000, in Harkness & Super, 2002). Zo’n advies 

wordt altijd als waarheid aanzien binnen de eigen culturele context. Ouders zullen dan vanuit 

die ideeën/adviezen de opvoeding van andere ouders beoordelen, Vandenbroeck (1999) 

omschrijft dit met de term ‘etnocentrisch kijken’. Ook Super & Harkness (1996) geven aan 

dat de ‘parental ethnotheories’ het kader vormen van waaruit ouders handelingen van 

anderen plaatsen en beoordelen.  

 

1.7   Een mix van culturen in het onthaalcentrum 

Ouders komen in het opvangcentrum in contact met ouderlijk gedrag dat ze niet gewoon zijn. 

Ze vinden dit confronterend (Sourander, 2003). Kramer & Cense (2004) kwamen tot 

diezelfde conclusie in hun onderzoek: 

 

‘Wat het vooral moeilijk maakt, is het samenleven met andere culturen’ (Kramer & Cense, 

2004, p.38).  

 

‘Thuis hebben we een huis, een familiestructuur. Om de kinderen hier op te voeden is 

moeilijk, iedereen wordt maar bij elkaar gestopt, andere culturen, andere opvoeding’ (Kramer 

& Cense, 2004, p.43). 

 

In het opvoedingsproces leren kinderen van hun ouders welke waarden en normen 

belangrijk zijn om als volwaardige leden van hun gemeenschap te functioneren. Het is dan 

ook niet verwonderlijk dat de opvoeding doordrongen is van de cultuur van die 

gemeenschap. In een onthaalcentrum wonen mensen samen van verschillende 

gemeenschappen en dus met verschillende waarden, normen en gewoonten. Dit uit zich ook 

in het opvoedingsgedrag. Uit voorgaande citaten van moeders blijkt dat dit geen 

gemakkelijke opgave is. 
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2   De materiële omgeving 
 

2.1   Contextueel denken over opvoeding 

Met het derde subsysteem van Super & Harkness (1996) wezen we reeds op het belang van 

de materiële omgeving in de opvoeding. In dit deel gaan we daar wat dieper op in. 

 

In de literatuur over de invloed van de materiële omgeving op ouders en kinderen wordt 

steevast verwezen naar de ecologische modellen van opvoeding, meer specifiek naar de 

theorieën van Bronfenbrenner en Belsky.  

Belsky (1984; Marian, 1995) beschrijft in zijn model drie categorieën van determinanten van 

ouderlijk gedrag: persoonlijkheid van de moeder, kindkenmerken en kenmerken van de 

ruimere omgeving. In de derde categorie verwijst hij naar de relatie tussen de partners, het 

sociaal netwerk en de job van de ouders. Belsky zelf had dus minder aandacht voor de 

materiële omgeving. Zijn contextuele factoren zijn wel door veel andere onderzoekers 

uitgebreid, onder andere met elementen van behuizing en de buurt waarin gezinnen leven.  

Bronfenbrenner ziet de ecologische omgeving van een kind als een set van concentrische 

cirkels waarbij de één de ander omringt (Marian, 1995; Van der Ploeg, 2005). De binnenste 

cirkel, het microsysteem, omvat de interpersoonlijke relaties van het individu ‘in a given 

setting with particular physical and material characteristics’ (Bronfenbrenner, 1979, in 

Bronfenbrenner & Morris, 2006, p. 814). Het gezin vormt het belangrijkste onderdeel van het 

microsysteem van een kind en moet functioneren in een bepaalde materiële setting. De 

familie wordt ook beïnvloed door de ruimere omgeving (meso-, exo- en macrosysteem). 

 

Het grootste deel van de literatuur over de materiële omgeving van het gezin gaat over de 

effecten ervan op kinderen. Zowel het verband met hun fysieke gezondheid, hun cognitieve 

vaardigheden en hun sociaal-emotioneel welzijn is onderzocht. In dat onderzoek wijst men 

vaak op de indirecte invloed van de behuizing op kinderen via de ouders. Hun (ouderlijk) 

gedrag wordt namelijk ook beïnvloed door de woonomgeving. We vonden geen literatuur die 

handelt over de beleving van ouders van hun materiële context en de consequenties die zij 

zelf zien voor het opvoeden van hun kinderen.  

 

2.2   Thuis 

‘De woning is het vitaal verankeringspunt van het gezin en bepaalt vaak zijn eenheid’ 

(Koning Boudewijnstichting, 1995, p. 255). ‘Een (t)huis’ is voor velen een plaats waar ze 

veilig zijn en zich even kunnen terugtrekken van de buitenwereld (Ellouze, 1983; Niol, 1983; 

Sebba & Churchman, 1986, in Bartlett, 1997). Keuze en identiteit zijn belangrijke elementen. 

Door de controle die ze hebben over de thuisomgeving kunnen ouders hun kind opvoeden 
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zoals ze willen (Rappaport, 1985, in Bartlett, 1997). Het mag duidelijk zijn dat in bepaalde 

groepen van de bevolking de controle over de huisvesting niet gegarandeerd is.  

Volgens Rainwater (1966, in Bartlett, 1997) heeft een huis verschillende functies die 

hiërarchisch geordend zijn. Het is in de eerste plaats een beschutting tegen fysische of 

emotionele bedreigingen uit de omgeving. Eens deze functie vervuld is, wordt het huis 

belangrijk voor de zelfrealisatie en zelfexpressie.  

 

De woonplaats speelt een belangrijke rol in het concept ‘thuis’ maar mag daartoe niet 

verengd worden. Bradley (2002) spreekt daarom eerder over de ‘parenting environment’. Die 

opvoedingsruimte moet niet gezien worden in het licht van de aanwezige objecten en 

mogelijke activiteiten, maar wel op basis van de bruikbaarheid voor de opvoeding (Korosec-

Serafty, 1985, in Bradley, 2002). Dit is een subjectief gegeven, ouders voelen grenzen aan 

de opvoedingsruimte, maar die grenzen variëren. Zo rekenen sommige ouders de straat ook 

nog tot hun opvoedingsruimte, anderen veel minder. 

 

2.3   Ouderlijk gedrag: doelgericht of reactief? 

Het menselijk leven is onvermijdelijk ingebed in een concrete fysieke wereld (Bartlett, 1997). 

Wij geven vorm en betekenis aan die wereld en tegelijk worden wij gevormd door onze 

fysieke omgeving (Bartlett, 1997; Wachs 1992, 2000, in Bradley, 2002). Daarmee zijn 

meteen ook de twee onderzoeksrichtingen in verband met ouderlijk gedrag en de materiële 

context aangegeven.  

De eerste onderzoeksrichting verwijst naar de aspecten in de woonsituatie waar ouders 

minder of geen controle over hebben. De fysieke ruimte legt ouders beperkingen op voor wat 

ze hun kinderen kunnen aanbieden en ze moeten hun gedrag aanpassen. We spreken dan 

van reactief gedrag (LeVine, 1988, in Bartlett, 1997).  

De tweede onderzoeksrichting focust op het doelgericht handelen van ouders. Ze vormen de 

setting waarin het kind leeft en communiceren zo hun waarden en normen naar de kinderen 

toe (Bartlett, 1997; Bernardo, 1983).  

In wat volgt bespreken we beide onderzoekstradities. We beginnen met de beperkingen die 

de woonomgeving aan ouders oplegt. Vervolgens komen de mogelijkheden van de behuizing 

als socialisatie-instrument aan bod. 

 

2.3.1   De impact van de huisvesting op het ouderlijk gedrag 

Onderzoekers zijn het erover eens dat de huisvesting een sterke invloed heeft op het gedrag 

van kinderen en ouders. Bij inadequate behuizing (crowding, veel lawaai, weinig plaats, 

weinig cohesie in de buurt, lage kwaliteit van de woning, chaos in het huis…) is vaker sprake 

van ‘punitive parenting’ (Bartlett, 1997; Bradley, 2002; Coldwell et al., 2006; Ernst et al., 
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2004; Evans et al., 2001; Kochanska et al., 2007; Spencer, 2005). De ouders zijn harder 

voor de kinderen, ze straffen meer fysiek en er ligt meer nadruk op regels om problemen te 

voorkomen. Coldwell (2006) spreekt van meer irritatie en frustratie.  

Verder blijkt dat ouders minder aandacht hebben voor hun kinderen. Ze zijn minder 

betrokken, reageren minder responsief op de signalen die het kind geeft en houden minder 

toezicht. Emotioneel ondersteunen ze hun kinderen minder en ze zijn afstandelijker (Saler & 

Skolnick, 1992, in Bradley, 2002). Onveilige behuizing blijkt ook samen te gaan met minder 

adequate fysische zorg voor de kinderen (Ernst et al., 2004). Ouders in moeilijke 

omstandigheden zijn meer geneigd om het exploratiegedrag van hun kinderen te 

onderdrukken. De link met kindermishandeling wordt ook gelegd.  

Deze resultaten moeten ons inziens genuanceerd worden. Er wordt vergeleken met een 

(middenklasse-)standaard vanuit een deficit-model. Wat we uit dit onderzoek vooral willen 

onthouden is dat het voor ouders in moeilijke materiële omstandigheden niet evident is om 

kinderen groot te brengen.  

 

Alle auteurs verklaren het ‘straffend opvoeden’ door te verwijzen naar de stress die ouders 

ervaren. Economische ontberingen, leven in een arme buurt en inadequate behuizing leggen 

een significante druk op het mentaal welzijn van de ouders (Deater-Deckard & Scarr, 1996). 

Dit beïnvloedt hun mogelijkheden voor het omgaan met de stress van elke dag en de zorg 

voor de kinderen (Ernst et al., 2004). De fysieke omgeving kan ouders dus zo uitdagen dat 

hun emotionele reserves uitgeput raken en dat ze hun goede intenties niet kunnen 

waarmaken (Harkness & Newman, 2005; McLoyd, 1990, in Bartlett, 1997). Ze kunnen het 

niet meer opbrengen om veel energie te investeren in de kinderen en nemen de 

verantwoordelijkheid voor de kinderen niet meer op zich. De aversieve condities creëren een 

algemeen negatief gevoel, moeheid en lethargie (Bugenthal, 1985, in Bartlett, 1997).  

Enkele auteurs wijzen op het mechanisme van de aangeleerde hulpeloosheid (Cohen et al., 

1986, in Bradley, 2002; Coldwell et al., 2006; Evans et al, 2001; Seligman in Brysbaert, 

2001). Als ouders een gebrek aan controle voelen in verband met hun huisvesting kan dit 

leiden tot een meer algemeen gevoel van hulpeloosheid dat zich uitstrekt over verschillende 

levensdomeinen, inclusief de opvoeding van de kinderen.  

 
In onderzoek rond huisvesting worden verschillende potentiële risicofactoren van de 

woonomgeving opgesomd die tot die negatieve gevoelens, het straffend gedrag en veel 

stress bij kinderen en ouders kunnen leiden. Sommige van die factoren werden hierboven 

reeds aangestipt. In wat volgt bespreken we er enkele iets meer in de diepte. 
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• Density en crowding 

Crowding wijst op een tekort aan ruimte volgens het aantal personen in de woning. Dat 

betekent meer lawaai, meer contacten met de anderen en minder kans op privacy. De nood 

aan discipline en controle verhoogt, om conflicten te vermijden (Bartlett, 1997; Bradley, 

2002). Bovendien worden activiteiten die in een andere context normaal zijn sneller aanzien 

als negatief gedrag als er te weinig plaats is (Newson & Newson, 1965, in Bartlett, 1997).  

 

• Inrichting van het huis 

De graad van openheid van de ruimte is belangrijk. Ouders die hun kind kunnen zien tijdens 

het spelen moeten minder regels en verboden opleggen (Iltus, 1994, in Bartlett, 1997). 

Daarnaast zijn ‘shelters’ van belang, kinderen moeten zich even kunnen terugtrekken om op 

zichzelf iets te doen (Wachs, 1971, in Bartlett, 1997).  

 

• Buiten spelen 

Te weinig kansen om buiten te spelen, zeker in combinatie met onvoldoende plaats binnen, 

kunnen bijdragen tot geïrriteerdheid en straffend gedrag van de ouders (Sharp, 1984, in 

Bartlett, 1997). Jonge kinderen en opvoeders kunnen minder op een natuurlijke manier 

experimenteren met meer afstand en onafhankelijkheid, wat kan bijdragen tot meer angstige 

en minder flexibele opvoedingsstrategieën (Hüttenmoser, 1995, in Bartlett, 1997). Moeders 

van grote gezinnen moeten vaak kiezen tussen binnen in een te klein huis of buiten op straat 

met toezicht van de oudste kinderen (Van der Zwaard, 1995). 

 

• De buurt 

Hulpbronnen in de buurt zijn van groot belang als buffer tegen de stress opgeroepen door 

inadequate huisvesting. Ouders kunnen zo meer kansen geven aan hun kinderen en er zijn 

ontmoetingsmogelijkheden voor kind en ouder (Baeyens, 1981; Ellouze, 1983). In een 

onveilige buurt waar sprake is van sociale isolatie wegen de beperkingen van de huisvesting 

nog zwaarder door in het gezin (Bartlett, 1997; Bronfenbrenner, 1979). 

 

Dergelijk onderzoek naar beïnvloedende factoren is waardevol, maar moet genuanceerd 

worden. De betekenis die ouders aan de materiële omstandigheden geven is een cruciale 

factor. Magnusson & Stattin (2006) spreken in dit verband van ‘actual en perceived 

environments’. De ene vindt een bepaalde situatie onaanvaardbaar, de andere vindt 

hetzelfde een normale zaak. Met andere woorden, cultuur en persoonlijke achtergrond 

kunnen de impact van bepaalde omgevingsfactoren bufferen of intenser maken (Bartlett, 

1997; Bradley, 2002; Kochanska et al., 2007).  
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2.3.2   Het huis als instrument van socialisatie 

De materiële omgeving geeft ouders ook kansen. Ze handelen doelgericht en geven hun 

omgeving zelf vorm en betekenis (Bradley, 2002; Bernardo, 1983). Via de setting die ze zo 

voor hun kind ontwikkelen leren ze het kind de sociale, culturele en familiale waarden die ze 

belangrijk vinden (Whiting & Edwards, 1988, in Harkness & Super, 2002). Twee aspecten 

worden daarbij genoemd. Ten eerste leert het kind veel over wat zijn ouders goed en minder 

goed vinden door de ruimte die het krijgt in huis, de plaatsen waar het al dan niet mag zijn, 

welke activiteiten het mag ondernemen in bepaalde ruimtes… (Valsiner, 1987, in Bartlett, 

1997). Ten tweede zijn ook de voorwerpen in het huis van belang. Wat in een huis aanwezig 

is, definieert wat een persoon kan doen (Niol, 1981) en maakt duidelijk wat ouders geschikt 

vinden voor kinderen. Ook door het uitspreken van regels over bepaalde voorwerpen geven 

ouders waarden door aan hun kinderen (Wood & Beck, 1994, in Bartlett, 1997). Dit vergt 

natuurlijk wel een bepaalde graad van controle over de materiële omstandigheden. Veel 

ouders hebben die controle misschien niet of in veel mindere mate (Bartlett, 1997). 

 

Met deze tweede onderzoeksrichting wordt duidelijk dat de aspecten cultuur en materiële 

context niet los van elkaar gezien kunnen worden maar overlappen en interageren.  

 

Bartlett (1997) besluit met het leggen van het verband tussen de twee onderzoeksrichtingen. 

Als het huis ouders een gevoel van controle, keuze en identiteit geeft, steunt het de ouders 

in hun mogelijkheden om doelgericht te handelen en kinderen op te voeden tot leden van de 

samenleving. Als een huis ouders beperkt in keuze en controle kan dit leiden tot meer stress 

en meer reactief ouderlijk gedrag. Hun mogelijkheid om kinderen op te voeden tot leden van 

de samenleving kan sterk verzwakt worden.  

Het mag duidelijk zijn dat de meeste huisvesting van gezinnen hier ergens tussenin ligt en 

een combinatie presenteert van kansen en beperkingen.  

 

2.4   Leven in een asielzoekerscentrum 

De besproken literatuur handelt over gezinnen die in een eigen, aparte woning leven. 

Asielzoekers worden echter opgevangen in grootschalige leefeenheden. Uit het voorgaand 

onderzoek kunnen we wel een aantal elementen afleiden die ook voor deze woonvorm van 

toepassing zijn, bijvoorbeeld in verband met crowding, privacy… maar we kunnen de 

conclusies niet zonder meer generaliseren naar deze manier van wonen en leven. 

 

Er is weinig geschreven over de invloed van het leven in gemeenschap op de opvoeding. We 

zochten en vonden enkele aanwijzingen in literatuur rond veiligheid en welbevinden in de 

asielzoekerscentra. 
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De structuur van een woonomgeving kan sterk bijdragen tot een gevoel van (on)veiligheid bij 

de bewoners ervan. Kramer & Cense (2004) deden onderzoek naar de veiligheidsbeleving 

van vrouwen in onthaalcentra. Daarin verwezen vrouwen geregeld naar hun kinderen. 

Moeders zijn vaak bang, ze weten niet wie de andere bewoners in het centrum zijn en 

vertrouwen hen niet. Ze worden geconfronteerd met medebewoners met wie ze geen 

gemeenschappelijke taal hebben en die heel anders leven. Spelen in het centrum is volgens 

veel ouders dan ook niet veilig, er is niet altijd voldoende toezicht. Ze rapporteren ook 

incidenten waarbij kinderen lastig gevallen werden. De veiligheid van vooral dochters blijkt 

voor veel vrouwen een grote zorg. De (perceptie van) onveilige situaties voor de kinderen 

kan bij de ouders veel stress oproepen (Sidebotham, 2001). Bovenop de actuele situatie in 

het centrum komt het feit dat asielzoekers juist hun land ontvlucht zijn omdat het er onveilig 

was voor henzelf en voor de kinderen. Het begrip veiligheid krijgt voor hen dus nog een 

diepere betekenis. 

 

De Jongh & van Ee (2002, in Kohlmann et al., 2003) deden onderzoek naar 

gezondheidsbeïnvloedende factoren in een asielzoekerscentrum. Asielzoekers hebben 

namelijk meer gezondheidsklachten en ervaren hun gezondheid als slechter dan alle andere 

groepen in de samenleving. De auteurs sommen vijf gezondheidsbedreigende elementen op 

waarvan er drie te maken hebben met de leefomgeving en de dagstructuur in de centra:  

1. het wonen met meerdere mensen op één kamer zorgt voor ergernissen, frustraties en 

conflicten 

2. het gezamenlijk gebruik van sanitair en keuken leidt tot slechte hygiënische 

omstandigheden, gevoelens van onveiligheid, conflicten en frustraties 

3. het ontbreken van een zinvolle dagbesteding zorgt voor verveling en het gevoel 

nutteloos te zijn 

Deze drie factoren beïnvloeden ons inziens ook de opvoeding. Verveling en conflicten tussen 

gezinsleden beïnvloeden ouderlijk gedrag op een directe manier. Eveneens verloopt de 

invloed indirect met de (psychische) gezondheid van de ouders als intermediaire factor. 

 

Het leidt geen twijfel dat huisvesting een invloed uitoefent op de opvoeding. In een 

asielcentrum brengen ouders hun kinderen groot in een zeer specifieke materiële setting die 

grondig verschilt van wat ze gewoon zijn. Deze veranderende omstandigheden zullen 

bijgevolg ook hun manier van opvoeden beïnvloeden. 
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3   Ondersteuning bij de opvoeding 
It takes a village to raise a child. 

(Afrikaanse wijsheid) 

3.1   Sociale netwerken 

Zoals reeds aangehaald besteedt men in contextuele theorievorming veel aandacht aan de 

omgeving waarin ouders moeten opvoeden. Naast het materiële aspect wordt in veel 

onderzoek ook het sociale element van de context sterk benadrukt (Bartlett, 1997; Belsky, 

1984; Bronfenbrenner & Morris, 2006; Magnusson & Stattin, 2006). 

 

Individuen leven niet geïsoleerd van anderen, maar knopen relaties aan met de mensen 

rondom zich. Die mensen hebben op hun beurt diverse contacten. Op die manier is het 

individu ingebed in een netwerk van verbindingen met anderen: zijn sociaal netwerk 

(Busschots & Lauwers, 1994; Steenssens et al, 1996; Tijhuis et al., 1992).  

Er bestaan verschillende definities van het sociaal netwerk. Volgens Speck & Attneave 

(1973, in Soyez, 2004) is het netwerk van een individu de som van de menselijke relaties die 

een significante en blijvende impact hebben op (het leven van) het individu. Cohran & Niego 

(2002) spreken eveneens over de mensen ‘die het verschil maken’ in het leven van een 

individu. Met de term ego-gecentreerd (of partieel) netwerk wijst men op het netwerk van één 

persoon. Er wordt nagegaan welke contacten het individu heeft en welke de onderlinge 

relaties zijn tussen die contacten. Het totale netwerk beslaat de relaties tussen alle leden van 

de samenleving (Cohran & Niego, 2002; Steenssens et al., 1996).  
 

Als men het begrip ‘sociaal netwerk’ hanteert in onderzoek, richt men zich bijna altijd op het 

informele netwerk (Ravanera, 2007). Busschots & Lauwers (1994) beschrijven drie ‘groepen’ 

informele contacten met elk hun specifieke kenmerken:  

• Familiale relaties: ze worden gekenmerkt door een betrekkelijk actieve betrokkenheid 

en standvastigheid. Wederkerigheid is niet noodzakelijk. 

• Vriendschapsrelaties: een evenredige instrumentele en emotionele inzet is van 

belang. Dit maakt de relaties kwetsbaar (Williams, 2006). 

• Burenrelaties: deze zijn vriendelijk-afstandelijk. Privacy is een belangrijk goed.  

 

Mensen hebben echter ook contacten met formele instituties, in het geval van opvoeding met 

het kinderdagverblijf, de school… Het belang van deze relaties mag niet onderschat worden. 

(Ravanera, 2007; Steenssens et al., 1996).  

 

Er wordt veel belang gehecht aan sociale netwerken omdat ze het functioneren van de mens 

sterk bepalen (Van Busschbach, 1992; Jansen & Van den Wittenboer, 1992; Williams, 2006). 
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De anderen hebben invloed op de persoon in kwestie door de kritiek die ze geven, de 

aanmoedigingen, het advies… Via de relaties die mensen hebben in het dagelijks leven 

worden waarden en normen doorgegeven. Die relaties situeren mensen ook binnen de 

samenleving (Steenssens et al., 1996).  

 

3.2   Sociale steun en sociaal kapitaal 

Bij het spreken over sociale netwerken komt men bijna automatisch terecht bij de term 

sociale steun. Cohran & Brassard (1979, p. 601, in Cohran & Niego, 2002) definiëren het 

sociaal netwerk als die mensen buiten het kerngezin waarmee men activiteiten onderneemt 

en zaken van materiële of affectieve aard uitwisselt. Sarason et al. (1990, in Soyez, 2004) 

verwijzen naar de personen die, door hun band met het individu, ondersteuning bieden. 

De benadering van het sociaal kapitaal sluit hier bij aan. Dit kapitaal wijst op de hulpbronnen 

waarover men zelf niet beschikt maar die via het netwerk binnen bereik komen (Lin, 1982, in 

Van Busschbach, 1992; Ravanera, 2007). 

 

Zonder volledigheid te willen nastreven, sommen we hier enkele vormen van ondersteuning 

door het netwerk op.  

Individuen krijgen van de leden van hun netwerk informatie over hun omgeving, advies, 

praktische/instrumentele ondersteuning, emotionele ondersteuning, intimiteit, gezelschap en 

zingevingskaders. Individuen leren vaardigheden van anderen die fungeren als rolmodel. Het 

ervaren van waardering van anderen versterkt de opbouw van een positief zelfbeeld. 

Mensen krijgen in hun relaties het gevoel dat ze ergens bijhoren. Het netwerk kan ook een 

buffer zijn in situaties van veel stress (Armstrong et al., 2005; Cohran & Niego, 2002; Foss, 

1996; Janssen, 1983, in Busschots & Lauwers, 1994; Pels & de Gruijter, 2005; Ravanera, 

2007; Van der Zwaard, 1995).  

 

Sociale netwerken vormen dus een overzichtelijk kader om zorg en steun te geven en te 

ontvangen en om (im)materiële goederen uit te wisselen. Wederkerigheid en 

vanzelfsprekendheid spelen daarbij een belangrijke rol (Van der Zwaard, 1995). 

 

3.3   De keerzijde van het sociaal netwerk 

Critici van de sociale steun/kapitaalbenadering merken op dat men in veel onderzoek enkel 

kijkt naar die relaties die steunend zijn. Daarbij wordt vergeten dat sommige relaties 

beperkend zijn, mensen onder druk zetten of juist stress bezorgen. Andere relaties zijn meer 

ambivalent, ze bieden wel steun maar geven tegelijk ook stress (Attree, 2005; Belsky, 1984; 

Pagel et al., 1987; Ravanera, 2007). Het hebben van een bepaalde relatie betekent ook niet 

per definitie dat de potentiële steun ervan effectief verkregen wordt (Steenssens et al., 
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1996). Bovendien heeft sociale steun, net als de materiële context, een objectieve kant en 

een subjectieve kant (Magnusson & Stattin, 2006). Anders gezegd, de ‘steun’ die mensen 

krijgen wordt door hen niet altijd gepercipieerd als ondersteuning (Armstrong et al., 2005; 

Attree, 2005; Bradley, 2002; Van Tilburg, 1992). Veel heeft te maken met een goede match 

tussen de gewenste/verwachte en de effectief verkregen steun (Belsky, 1984; Foss, 1996).  

 

3.4   Sociale netwerken en steun bij asielzoekers en vluchtelingen 

Mensen die gedwongen worden hun land te verlaten, verliezen enorm veel: familieleden, de 

sociale rollen en familiefuncties die ze gewoon zijn (Foss, 1996), hun huis en toebehoren, 

hun sociaal netwerk (Vink, 2001), hun werk… Hun cultureel kapitaal ‘daalt’ in waarde in die 

zin dat ze het in het land van herkomst minder (of niet) kunnen inzetten (Almqvist & Hwang, 

1999). De draagkracht van mensen vermindert ook door het gevoel ontheemd te zijn (Wels, 

1993).  

Bij aankomst in het gastland moeten asielzoekers dus een nieuw netwerk opbouwen. Dat is 

niet evident (Vink, 2001). Zeker als ze de taal van het land nog niet beheersen, worden hun 

mogelijkheden om netwerken uit te bouwen buiten de familie, met mensen van het gastland, 

sterk ingeperkt (Foss, 1996). Vrouwelijke vluchtelingen lopen, door de zorg voor de kinderen, 

nog meer dan mannen het risico om in een situatie van sociaal isolement terecht te komen. 

Hun vriendenkring is vaak beperkt (YWCA-Antwerpen & NVR). Uit het onderzoek van 

Williams (2006) bleek dat het voor alleenstaande vrouwen nog moeilijker is in het gastland. 

Ze hebben geen man die het netwerk kan uitbouwen en dus hulp kan mobiliseren. 

 

Asielzoekers en vluchtelingen vormen zelf onderling informele netwerken om elkaar 

informatie en steun te geven (Foss, 1996; Williams, 2006). In deze netwerken zitten zowel 

mensen van dezelfde cultuur als mensen van andere nationaliteiten die zich in dezelfde 

situatie bevinden. Deze gemeenschappen hebben een dubbele functie, ze leggen enerzijds 

de link met het herkomstland en de gewoonten van vroeger. Anderzijds zijn ze de ‘plek’ bij 

uitstek voor nieuwkomers om begrijpbare informatie te krijgen in eigen taal en culturele 

codes (Williams, 2006). 

 

3.5   Sociale netwerken, steun en opvoeding 

Als we kijken naar de geschiedenis van de mens en over verschillende culturen heen, wordt 

duidelijk dat het kerngezin, waarbij moeder de hoofdverantwoordelijke is en alle anderen, 

inclusief de vader, ‘helpers’ zijn (Van der Zwaard, 1995), een recente en westerse 

constructie is. Ouders hebben nooit alleen opgevoed maar werden en worden bijgestaan 

door leden van de (uitgebreide) familie, leden van de groep/stam, kinderverzorgsters, 
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leerkrachten… (Clarke-Stewart & Allhusen, 2002; Lamb & Ahnert, 2006; McHale et al., 2002; 

Zukow-Goldring, 2002).  

 

In dit gehele netwerk is veel kennis en ervaring aanwezig over opvoeding van kinderen 

(McHale et al., 2002). Ouders kunnen met de leden van hun sociaal netwerk emotionele, 

materiële, praktische steun uitwisselen, evenals informatie en advies over opvoeding en het 

disciplineren van kinderen (Cohran & Niego, 2002). Door in contact te komen met veel 

verschillende mensen krijgen ze een brede waaier aan voorbeelden van ouderlijk gedrag. Ze 

kunnen dan meer competent en effectief worden in hun rol en het zelfvertrouwen kan groeien 

(Attree, 2005; Rullo & Musatti, 2005; Van der Zwaard, 1995). Alledaagse ouderlijke stress 

kan sterk verminderd worden of de negatieve effecten ervan gebufferd door een stevig 

sociaal netwerk dat veel ondersteuning biedt (Armstrong et al., 2005; Attree, 2005; Cohran & 

Niego, 2002; Deater-Deckard & Scarr, 1996; Rullo & Musatti, 2005). 

 

3.5.1   Op wie kunnen ouders beroep doen? 

Het belang van de echtelijke relatie mag niet onderschat worden. Bij getrouwde ouders is het 

de belangrijkste bron van steun. De partnerrelatie heeft veel invloed op de gevoelens van 

stress bij de ouders (Foss, 1996; Goldberg, 1993, in Deater-Deckard & Scarr, 1996). De 

gewone opvoedingsspanningen die men in elk gezin aantreft, wegen dan ook zwaarder door 

voor alleenstaande moeders omdat ze deze alleen moeten opvangen. De combinatie van de 

gezagsfunctie en de ondersteunende functie in één persoon blijkt ook niet evident (Bosman, 

1993).  

 

Moeders leggen al tijdens hun zwangerschap contacten met een wijd vrouwelijk netwerk om 

informatie en advies in te winnen (Mc Hale et al., 2002). Grootmoeders blijken de 

belangrijkste oppassers te zijn (Busschots & Lauwers, 1994) maar geven ook materiële en 

emotionele ondersteuning. De uitgebreide familie en vooral zussen spelen eveneens een 

grote rol. Vrouwelijke vriendinnen bieden emotionele steun (Attree, 2005). Verder zijn er nog 

de leerkracht, schoolarts, kennissen, huisdokter, buren en de crècheleidster (Van der 

Zwaard, 1995). Moeders hechten veel belang aan contact met andere jonge moeders. Ze 

hebben nood aan iemand die op dat moment dezelfde levenservaring heeft. Het gaat vooral 

over uitwisseling van ideeën zodat er kan geleerd worden van elkaar (Rullo & Musatti, 2005).  

 

De sociale netwerken van alleenstaande ouders zijn kleiner dan die van twee-

oudergezinnen, onafhankelijk van sociale klasse en cultuur (Cohran & Niego, 2002).  
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Men mag niet vergeten dat dit netwerk naast steun ook voor stress kan zorgen. Er is 

namelijk een dunne lijn tussen ondersteuning en bemoeienis en bijgevolg het verlies van 

privacy (Ghate & Hazel, 2002, in Attree, 2005). Bovendien kunnen anderen, vooral 

(aangetrouwde) familie, druk leggen op de ouders door hun (te) hoge verwachtingen 

(Bloomfield et al., 2005; Sidebotham, 2001).  

 

3.5.2   Sociale steun in opvoeding bij allochtone ouders 

Wat we hierboven beschreven komt uit onderzoek bij autochtone gezinnen. We bekijken nu 

ook de sociale steun die allochtone ouders ervaren bij de opvoeding van hun kinderen. 

 

De uitgebreide familie neemt in de landen van herkomst van asielzoekers en vluchtelingen 

vaak een deel van de (opvoedings)taken over die in de westerse wereld exclusief tot de 

ouder-kindrelatie behoren (Van Essen et al., 1995). Ouders zijn, door het verlies van dat 

netwerk, veel meer op elkaar aangewezen voor de opvoeding van hun kinderen (Vink, 2001) 

en ze moeten hun rol en taken ernstig herzien (Van Essen et al., 1995). Dit kan voor heel 

wat spanningen zorgen in de relatie, waardoor deze haar ondersteunende waarde deels 

verliest.  

Vluchtelingenmoeders missen de vanzelfsprekendheid waarmee de familie en vriendenkring 

het gezin in het land van herkomst omringden. De steun bij de opvang en opvoeding van 

kinderen wordt erg gemist (Almqvist & Hwang, 1999; Kramer & Cense, 2004; Pels & de 

Gruijter, 2005). De opbouw van vriendschapsrelaties met landgenoten en met de lokale 

bevolking is dus zeer belangrijk om de draagkracht van de moeders te verhogen, maar zeker 

niet evident (YWCA-Antwerpen & NVR, 2003; Pels & de Gruijter, 2005). 

 

Op wie kunnen moeders dan beroep doen in het gastland? Bij vluchtelingenmoeders wordt 

de meeste ondersteuning gegeven door de partner en (als die aanwezig zijn in het gastland) 

familieleden (Foss, 1996). De kinderen zijn eveneens een belangrijke bron van steun (Pels & 

de Gruijter, 2005), wat niet verwonderlijk is als je bedenkt dat de andere volwassenen uit het 

sociaal netwerk verdwenen zijn. De meeste moeders onderhouden ook contacten met familie 

in het land van herkomst. Verder vraagt men soms iets aan buren en incidenteel aan een 

vriendin (Pels & de Gruijter, 2005), maar zoals aangegeven is de vriendenkring in het 

gastland vaak beperkt (YWCA-Antwerpen & NVR, 2003). Moeders rekenen ook op formele 

bronnen zoals de school, huiswerkbegeleiding en professionals (Meijers & Cuyvers, 1993). 

Veel vluchtelingenvrouwen verwoorden, net zoals autochtone moeders, de behoefte om 

ervaringen over de opvoeding te delen met andere vrouwen (YWCA-Antwerpen & NVR, 

2003). Ze gaan liefst naar mensen die zelf kinderen hebben van dezelfde leeftijd. Sommigen 

vinden het boeiend om met mensen van het gastland te praten over opvoeding vanwege de 
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nieuwe inzichten die ze dan opdoen. Anderen doen dit liever met mensen van de eigen 

groep omwille van het gedeeld begrip (Pels & de Gruijter, 2005).  

Dit alles komt ook terug in onderzoek bij klassieke minderheden (Distelbrink, 1998; Nijsten, 

1998; Pels, 1998). 

 

Het beschreven onderzoek richt zich op migranten- en vluchtelingenmoeders, maar niet op 

ouders in asielcentra. Over het netwerk van die groep is nog maar weinig geschreven.  

Cohran & Niego (2002) en Steenssens et al. (1996) wijzen erop dat er structurele 

maatschappelijke elementen zijn die het moeilijker of gemakkelijker maken om een breed 

sociaal netwerk uit te bouwen, bijvoorbeeld alleenstaande ouder zijn, de huisvesting, sociale 

klasse en maatschappelijke positie… Asielzoekers die terecht komen in asielcentra worden 

uitgesloten uit het maatschappelijke leven (Sourander, 2003). Vrouwen hebben vaak geen 

sociaal netwerk buiten het centrum (Kramer & Cense, 2004). Deze marginale positie kan 

ervoor zorgen dat ze niet in de mogelijkheid zijn om te voorzien in de ondersteuning die 

nodig is om kinderen op te voeden. In een aantal eenoudergezinnen nemen de oudere 

kinderen dan ook een ouderrol op zich. Het probleem daarmee kan zijn dat kinderen hierin 

overvraagd worden als moeder het niet meer aankan (Sourander, 2003). 

 

Een goed uitgebouwd sociaal netwerk kan een degelijke bron van ondersteuning zijn voor 

ouders in de opvoeding van hun kinderen. Het blijkt al snel dat het uitbouwen van dat 

netwerk bij allochtone ouders heel wat minder vlot verloopt, onder andere door 

cultuurverschillen en communicatieproblemen. Voor asielzoekers die in onthaalcentra 

verblijven is het nog moeilijker om in contact te komen met de inwoners van het gastland. 

Hun sociale netwerken beperken zich dan ook tot andere bewoners van het centrum. Dit zijn 

echter contacten die niet diep (kunnen) gaan door het grote verloop van mensen in het 

centrum. Bovendien stellen zich ook hier communicatieproblemen. Bijgevolg ervaren 

asielzoekers weinig informele sociale steun bij de opvoeding van hun kinderen. 
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METHODOLOGIE 
 

In dit deel gaan we dieper in op de probleemstelling en de onderzoeksvragen die we uit de 

literatuur afleidden. We beschrijven ook de doelgroep van het onderzoek, de gevolgde 

onderzoeksprocedure, de gegevensverzameling en de analyse van de verkregen informatie. 

 

 

1   Probleemstelling en onderzoeksvragen 
 
Uit de literatuurstudie blijkt dat er al heel wat onderzoek is gedaan naar opvoeding, 

opvoedingsnoden en de ervaren opvoedingsondersteuning bij allochtone (zowel 

vluchtelingen als migranten) gezinnen. Informatie over dit thema bij asielzoekers ontbreekt 

echter. We kunnen nochtans veronderstellen dat we de resultaten uit het bestaand 

onderzoek niet zonder meer kunnen veralgemenen naar deze populatie vanwege enkele 

zeer specifieke aspecten in het leven van asielzoekers: de onzekerheid over de uitkomst van 

de procedure, de confrontatie met verschillende andere culturen, de gedeelde woonplaats… 

Vanuit deze overwegingen wilden we ouders die leven in onthaalcentra aan het woord laten. 

Uit de literatuur kwamen 3 belangrijke opvoedingsgerelateerde thema’s naar voor die verder 

uitgediept kunnen worden: cultuur, materiële omgeving en sociaal netwerk. 

 

In de eerste plaats werd duidelijk dat veel van de vanzelfsprekendheid waarmee 

vluchtelingen- en migrantenouders hun kinderen opvoedden in hun thuisland, hier 

verdwenen is. Thuis verwees alles naar de eigen cultuur, hier staan ouders er meer alleen 

voor wat betreft het doorgeven van hun waarden en normen (LeVine, 1973, in Harkness & 

Super, 2002; Wels, 1993). Op school en in de bredere samenleving worden kinderen 

namelijk vooral en alleen met de cultuur van het gastland geconfronteerd (Phalet & 

Schönpflug, 2001). Dit geldt natuurlijk ook voor asielzoekers. Meer nog, doordat de ouders 

niet mogen gaan werken en de kinderen hier wel naar school gaan, kan er een groot verschil 

ontstaan in aanpassingstempo tussen ouders en kinderen (Coll & Pachter, 2002).  

Uit onderzoek blijkt ook dat ouders in hun nieuwe thuis niet halsstarrig vasthouden aan de 

eigen waarden maar het beste nemen uit beide culturen. Zo creëren ze een geheel eigen 

opvoeding die verschilt van de opvoeding van het land van herkomst en van die van het 

gastland (zie o.a. Almqvist & Hwang, 1999; Meijers & Cuyvers, 1993). Dit onderzoek 

gebeurde bij gezinnen die al geruime tijd in hun nieuwe omgeving verbleven terwijl 

asielzoekers meestal nog maar kort in België zijn. Bovendien bekeek men dan steeds het 

opvoeden tussen twee culturen. In een asielzoekerscentrum komen ouders met veel meer 
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verschillende culturen in contact. De vraag rijst op welke manier de ouders deze confrontatie 

van culturen een plaats geven in hun opvoeding. 

 

Een tweede belangrijk aspect waar in de literatuur op gewezen werd, is de materiële 

omgeving waarin de opvoeding plaatsvindt. Kramer & Cense (2004) gaven hun boek de titel: 

‘Overleven op de m²’. Daarmee verwijzen ze naar de beperkte fysieke, juridische en sociale 

ruimte waarbinnen asielzoekers leven. Een eigen ruimte voor alle gezinsleden is 

noodzakelijk voor de goede ontwikkeling van het kind (Baeyens, 1981; De Ryck, 1983). Daar 

is geen sprake van in het centrum, gezinnen hebben één kamer ter beschikking voor henzelf. 

In onderzoek bij ouders in een onthaalcentrum in Zweden werd dit gebrek aan plaats als 

problematisch omschreven (Sourander, 2003). 

Een gevoel van controle over de huisvesting is een belangrijke predictor voor responsief en 

betrokken ouderschap (Bartlett, 1997; Evans et al, 2001). Het is duidelijk dat ouders in een 

centrum weinig controle hebben over en moeilijk zelf vorm kunnen geven aan hun 

woonomgeving. Dit wordt versterkt door het moeten delen van de badkamer, de refter en de 

TV-zaal met de andere families. 

Zoals aangehaald is niet alleen de objectieve materiële situatie van belang, maar ook de 

betekenis die ouders eraan geven (Magnusson & Stattin, 2006). Stressbeleving kan een 

belangrijke intermediaire factor zijn. Hoewel stress eigen is aan de opvoeding van kinderen 

(Crnic & Low, 2002), is de stressbeleving bij ouders in een asielzoekerscentrum 

waarschijnlijk verzwaard. Een belangrijke bron van stress is de veiligheid van de kinderen, 

ouders zijn bang van wat ‘vreemden’ hun kinderen kunnen aandoen (Sidebotham, 2001). In 

een opvangcentrum is heel veel verloop van bewoners, niet iedereen kent iedereen. 

Bovendien heeft het begrip ‘veiligheid’ bij asielzoekers een extra dimensie, ze zijn hun land 

juist ontvlucht omdat ze er niet meer veilig waren.  

We kunnen besluiten dat het belangrijk is na te gaan hoe moeders hun ‘woonplaats’ beleven 

wat betreft de objectieve materiële situatie, de veiligheid en het aanbod van het centrum. 

 

Een derde element dat uit de literatuurstudie als belangrijk thema naar voor kwam, is het 

sociaal netwerk. Mensen in een opvangcentrum blijken zich afgezonderd te voelen van de 

samenleving (Sourander, 2003), dit zal zich dan ook uiten in de sociale contacten die ze 

hebben.  

In bevragingen bij allochtone ouders geven de respondenten aan dat ze het netwerk van 

vroeger, dat ze als zo vanzelfsprekend ervoeren, erg missen. In het gastland zijn de partner 

en de kinderen de grootste bron van steun (Pels & de Gruijter, 2005). Bij de groep 

asielzoekers zien we echter veel moeders die alleen met hun kinderen in België zijn. De 

ouders kunnen vaak niet samen vluchten; het is dan de moeder die de verantwoordelijkheid 
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krijgt over de kinderen (Vink, 2001). Op hun partner kunnen ze dan een tijd lang geen beroep 

doen voor ondersteuning in de opvoeding. Bovendien blijkt dat de sociale netwerken van 

alleenstaande ouders kleiner zijn dan die van twee-oudergezinnen, onafhankelijk van sociale 

klasse en cultuur (Cohran & Niego, 2002).  

Binnen het onthaalcentrum kan men de andere bewoners als buren beschouwen; men leeft 

bij elkaar maar men kiest niet voor elkaar. Het behouden van de privacy is van belang in 

deze relaties die als vriendelijk-afstandelijk getypeerd worden. Natuurlijk sluit dat niet uit dat 

er vriendschappen kunnen ontstaan (Busschots & Lauwers, 1994).  

Aansluitend bij deze bevindingen werd het noodzakelijk geacht aandacht te besteden aan 

het sociaal netwerk en de ondersteuning die ouders ervaren in relatie tot de opvoeding van 

hun kinderen. 

 

Samenvattend kan de probleemstelling vertaald worden in drie concrete onderzoeksvragen: 

1 Hoe ervaren ouders het samenleven met ouders uit andere culturen en welke invloed zien 

zij op de opvoeding die ze hun kinderen geven?  

Meer specifiek wordt nagegaan hoe moeders omgaan met de verschillende waarden die in 

het asielcentrum aanwezig zijn. Worden de opvoedingswaarden en -praktijken beïnvloed 

door wat andere ouders vertellen of doen? Zijn er mechanismen van selectieve aanpassing 

of proberen moeders juist sterk de eigen waarden te beschermen via een strenge verticale 

overdracht? Zien moeders veranderingen bij hun kinderen en ervaren ze dit als iets 

positiefs of eerder iets negatiefs? 

 

2 Hoe beleven ouders de plaats waar ze nu moeten leven met hun gezin en zien ze een 

invloed op de opvoeding? 

We gaan na hoe moeders omgaan met het gebrek aan privacy. Heeft het feit dat ze geen 

aparte ruimte hebben voor de kinderen en dat ze bepaalde ruimtes moeten delen met 

anderen een invloed op hun opvoeding? Ervaren ze de activiteiten die gegeven worden in 

het centrum als steunend? Vinden ze het centrum een veilige omgeving voor hun 

kinderen? 

 

3 Van wie kregen de ouders steun bij de opvoeding van hun kinderen in hun thuisland en 

hoe is dit in het centrum? 

We zoeken uit welke ondersteuning moeders vroeger hadden. We bekijken eveneens 

welke steun ze hier ondervinden: praten ze over opvoeding en met wie? Hebben ze het 

gevoel dat ze beroep kunnen doen op de andere moeders in het centrum, op de 

begeleiding, op de school van de kinderen?  
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2   Doelgroep van het onderzoek 
 

2.1   Moeders aan het woord 

Dit onderzoek richtte zich op moeders die met hun kinderen in een onthaalcentrum voor 

asielzoekers verblijven. De keuze om alleen moeders te bevragen is een heel bewuste 

keuze. Hoewel er tegenwoordig steeds meer aandacht is voor de rol die de vader speelt, 

blijkt het nog steeds niet evident dat vaders een even groot aandeel van de opvoeding voor 

zich nemen. Barremaecker (2004) komt in haar onderzoek tot de conclusie dat de hulp van 

vaders gedeeltelijk of voorwaardelijk blijft.  

 

2.1.1   De betrokkenheid van vaders 

In westerse landen zijn verschillende studies gedaan naar de ‘tijd’ die vaders spenderen met 

de kinderen. Daarin komen 3 componenten van ouderlijke betrokkenheid naar voor: 

‘interaction’, ‘accessibility’ en ‘responsability’. De laatste component wordt gezien als de 

meest belangrijke en gaat bijvoorbeeld over het regelen van opvang als het kind ziek is. 

Zowel bij gezinnen waar de moeder thuis is als bij gezinnen waar de moeder gaat werken, 

spendeert de man respectievelijk 25% en 33% van de tijd die moeders nemen aan directe 

interactie met de kinderen. Wat betreft ‘accessibility’ krijgen we respectievelijk 33% en 65 % 

van moeders tijd. Die verhoging tot 65% ligt dan ook nog vooral aan het feit dat die moeders 

minder tijd kunnen wijden aan de kinderen door hun job. In absolute termen doen vaders dus 

niet echt ‘meer’ met de kinderen. Uit veel onderzoek blijkt dat in beide types gezinnen de 

vader nauwelijks verantwoordelijkheid (in de betekenis gebruikt in de onderzoeken, zoals 

hierboven omschreven) opneemt (Pleck, 1983 en Lamb et al., 1987, in Lamb, 1987).  

 

2.1.2   De toegelaten betrokkenheid van vaders 

Van Crombrugge (2003) beschrijft enkele problemen waar mannen voor staan als ze ‘een 

nieuwe vader’ willen zijn. Het is duidelijk dat onder andere stereotypering en het ontbreken 

van adequate rolmodellen ervoor zorgen dat het nog altijd vooral de moeder is die zich 

bezighoudt met opvoeding.  

Hoewel de attitudes van zowel mannen als vrouwen in verband met vaderlijke betrokkenheid 

aan het veranderen zijn, tonen onderzoeken een meerderheid van mannen die betrokken 

willen worden, maar een meerderheid van vrouwen die niet willen dat hun man meer 

betrokken raakt dan dat ze zijn op het moment van het onderzoek (Pleck, 1982, in Lamb & 

Tamis-Lemonda, 2004). De rol die vaders spelen in het gezinsleven hangt af van de attitudes 

en verwachtingen van de moeders (Allen & Hawkins, 1999; Van der Zwaard, 1995). Moeders 

zijn ‘gatekeepers’; vaak zijn zij het die de rol en de verantwoordelijkheden van vaders 
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definiëren, zeer openlijk of op eerder subtiele manieren (Lamb en Tamis-Lemonda, 2004; 

McHale et al., 2002). 

 

2.1.3   Vaders in allochtone gezinnen 

Van der Zwaard (1995) ging praten met Turkse en Marokkaanse moeders. Als ze het 

hadden over hun man, spraken de moeders in termen van ‘een zorg of een kind erbij’. De 

echtgenoot leek een tamelijk marginale rol te spelen op gebied van opvoeding. Deze 

moeders merkten wel op dat ze dit eigenlijk goed vonden zo. Zij wilden de touwtjes in 

handen houden en vonden dat ze het beste overzicht hadden van wat er moest gebeuren. 

Veel vrouwelijke vluchtelingen komen uit traditionele culturen waar de vrouw de 

hoofdverantwoordelijke is voor het privé- en familieleven. Dit blijft zo in het gastland. Het is 

bijvoorbeeld vaak de man die als eerste een opleiding volgt terwijl de vrouw de zorg voor de 

kinderen opneemt (NVR, 1997; Vink, 2001). In hun onderzoek bij Iranese gezinnen in 

Zweden merkten de interviewers op dat de vragen over de kinderen meestal door de moeder 

beantwoord werden (Almqvist & Hwang, 1999).  

 

Voorgaande bevindingen uit de literatuur deden ons besluiten de doelgroep voor het 

onderzoek tot moeders te beperken.  

 

2.2   Andere criteria voor de selectie van respondenten 

De leeftijd van de kinderen kon liggen tussen 2 en 18 jaar. Er werden geen criteria 

geformuleerd over de duur van de periode doorgebracht in het centrum, het land van 

herkomst, de fase in de asielprocedure, federaal centrum of centrum van het Rode Kruis, 

ligging in België…  

 

Zelfs met zo weinig selectiecriteria bleek deze doelgroep niet gemakkelijk bereikbaar. 

Belemmerende factoren waren: toestemming en bereidheid van de onthaalcentra om aan het 

onderzoek mee te werken en op zoek te gaan naar moeders die wilden praten met ons (het 

personeel van de centra wordt overvraagd of er zijn te weinig middelen en/of tijd) en de taal 

(in de onthaalcentra verblijven veel mensen die nog niet lang in België wonen en dus het 

Nederlands niet machtig zijn). Tolken bleken te duur. Dit maakte dat enkel asielzoekers die 

Engels, Frans of Nederlands spraken in aanmerking kwamen. Vanwege dit taalprobleem 

waren in drie gevallen de vaders toch aanwezig bij het interview; ze tolkten voor hun vrouw. 
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3   Procedure 
 
Om de doelgroep te bereiken, werden verschillende onthaalcentra voor asielzoekers 

telefonisch gecontacteerd. De centra die geïnteresseerd waren om mee te werken, kregen 

meer concrete informatie via e-mail.  

Negen centra wilden meewerken. In één daarvan werden geen moeders gevonden die 

bereid waren om deel te nemen. Van de overige acht waren er twee federale centra 

(Rixensart en Arendonk) en zes centra van het Rode Kruis (Deinze, Menen, Eeklo, 

Alsemberg, Sint-Niklaas, Antwerpen-Linkeroever). In totaal werden 22 interviews uitgevoerd.  

Voorzieningen uit Oost-Vlaanderen kunnen beroep doen op gratis tolken van de provincie. 

De centra uit Deinze en Sint-Niklaas maakten van dit aanbod gebruik, wat maakte dat zeven 

interviews met tolken konden doorgaan.  

 

De begeleiders in het centrum maakten de afspraak met de ouder. Drie geplande interviews 

konden niet doorgaan wegens het niet nakomen van de afspraken door de ouders. Het was 

niet meer mogelijk om een andere datum te vinden. 

 

De interviews vonden allemaal plaats in het centrum waar de respondente verbleef. We 

konden gebruik maken van het klaslokaal, het vrouwenlokaal of een gespreksruimte… zodat 

het interview rustig kon verlopen. Soms waren (nog niet schoolgaande) kinderen aanwezig 

tijdens het interview. Als dit niet het geval was, ‘verdwenen’ de moeders af en toe even om te 

gaan controleren of alles nog in orde was met de kinderen.  

 

Bij het begin van elk interview werd het formulier geïnformeerde toestemming overlopen en 

ondertekend. We gingen ook na of het interview op band mocht worden opgenomen, zeven 

respondenten hadden dit liever niet, vijftien anderen hadden geen bezwaar. 

 

 

4   Respondenten 
 
We interviewden 19 moeders, 1 vader en 2 koppels. Veertien moeders waren alleen in het 

centrum met hun kinderen, 8 leefden hier met hun partner. De leeftijd van de moeders 

varieert tussen 21 en 49 jaar. In de 22 gezinnen leven 55 kinderen tussen 3 maanden en 19 

jaar. Twaalf van hen zijn geboren in België. Twee moeders waren zwanger op het moment 

van het interview.  

De periode doorgebracht in België op het moment van het interview varieert tussen 26 dagen 

en 10 jaar, die in het centrum tussen 20 dagen en 1 jaar en 8 maanden. De landen van 
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herkomst zijn: Irak (3), Afghanistan (3), Kosovo (2), Armenië (2), Togo, Angola, Liberia, 

Libanon, Georgië, Congo, Nigeria, Joegoslavië, Rwanda, Myanmar, Kameroen en Rusland.  

In de tabel in bijlage 1 zijn de gegevens per respondent gebundeld.  

 

In elk centrum spraken we ook met de begeleiders over de dagstructuur en het leven in het 

centrum, over wat zij zien gebeuren in de gezinnen en over de visie van het centrum in 

verband met opvoeding en opvoedingsondersteuning aan de ouders die er verblijven. 

 

 

5   Gegevensverzameling 
 
In aansluiting met onze onderzoeksvragen kozen we voor een kwalitatief onderzoek aan de 

hand van semi-gestructureerde diepte-interviews.  

De kwalitatieve methode plaatst het perspectief van de respondenten centraal en laat toe om 

de werkelijkheid op een open manier te benaderen. Niet het aanvaarden of verwerpen van 

hypotheses staat centraal maar het exploreren van de beleving van de ouders. Men gaat dus 

niet op zoek naar algemene geldigheid, maar naar ‘kennis van het particuliere’ (Janssens, 

1985; Kramer & Cense, 2004; Levering & Smeyers, 1999).  

Het semi-gestructureerd interview is een mengvorm van losse en vaste vragen met een open 

antwoordmogelijkheid. De interviewer kan doorvragen naar verduidelijking of verdieping bij 

bepaalde antwoorden en naar specifieke voorbeelden rond gedrag, gedachten en gevoelens. 

Op die manier verkrijgt men een zo breed en diepgaand mogelijk beeld (De Raedt, 2001; 

Hutjes & Van Buuren, 1992). Kenmerkend voor interviews is de reactiviteit: de interviewer 

lokt doelbewust verbale informatie uit (Hutjes & Van Buuren, 1992). 

 

Volgens Maso & Smaling (1998) is deze methodiek aangewezen als men iets bestudeert 

waar nog maar weinig onderzoek naar gedaan is en waar weinig voorkennis over is. Ze is 

ook bruikbaar als men op zoek wil gaan naar de betekenis die bepaalde sociale processen 

voor de betrokkenen hebben.  

Wester (1987) plaatst de objectieve benadering tegenover de interpretatieve. In deze tweede 

benadering overweegt de kwalitatieve analyse. De onderzoeker legt de nadruk op de 

interpretatie van de situatie door de respondenten die als subject worden opgevat. Het object 

van onderzoek is de leefwereld van de betrokkenen en hun constructie van de werkelijkheid. 

Het feministische onderzoeksconcept sluit in bepaalde opzichten nauw aan bij deze 

benadering. In dat concept stelt men zich tot doel een zicht te krijgen op de ervaring en 

belevingswereld van vrouwen, aldus Noordenbos (1981). Volgens haar wordt vaak een nogal 

simplifiërende tweedeling gemaakt tussen een ‘kwantitatieve/mannelijke’ 
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onderzoeksbenadering en een ‘kwalitatieve/vrouwelijke’ benadering. Het is echter niet 

zozeer vrouwelijk of feministisch om tegen cijfers te zijn. Het punt is meer dat vragen naar 

het dagelijks leven van vrouwen niet beantwoord kunnen worden via dergelijke 

meetmethodes. Men gaat ervan uit dat de ervaringswereld van vrouwen anders is dan die 

van mannen en dat het perspectief van vrouwen op de werkelijkheid verschilt. De vraag waar 

het uiteindelijk om gaat is of subtiele manieren van machtsuitoefening en onderdrukking 

zichtbaar gemaakt kunnen worden met kwantitatieve of harde methoden.  

Vrouwelijke asielzoekers zijn vrouwen die bij uitstek geconfronteerd worden met situaties van 

machtsuitoefening en onderdrukking. In hun herkomstland was deze onderdrukking zo sterk 

dat zij hiervoor op de vlucht moesten slaan. In sommige gevallen ontvluchtten zij zelfs 

vrouwspecifieke vormen van onderdrukking zoals seksediscriminatie en seksespecifiek 

geweld of zijdelingse politieke betrokkenheid (Rol en Samenleving, 2002; Vink, 2001). 

 

Dit onderzoek is exploratief van aard; we gaan op zoek naar de beleving, de ervaring van 

moeders die in een onthaalcentrum leven. We bekijken welke obstakels en welke 

hulpmiddelen vrouwelijke asielzoekers tegenkomen bij de zoektocht naar een nieuw en 

veiliger bestaan in België. Uit het voorgaande blijkt waarom kwalitatief onderzoek aan de 

hand van diepte-interviews hier de aangewezen methode is. 

 

 

6   Het interview 
 
Voor het opstellen van het interview hebben we ons gebaseerd op verschillende 

gezinsonderzoeken (Bouwmeester, 1998; Pels & de Gruijter, 2005; Van der Zwaard, 1995). 

Het interview bestond uit 15 open vragen rond 3 grote topics: sociaal netwerk en informele 

steun, het aspect cultuur in de opvoeding en de materiële levensomstandigheden in het 

centrum. Verder kwamen nog enkele algemene vragen over opvoeding aan bod. Voor wat 

het stuk over sociale netwerken betreft, werden twee methoden gecombineerd: de 

ruilmethode (netwerkleden genereren aan de hand van bepaalde interacties) en de 

rolmethode (vragen naar de mensen die een bepaalde rol vervullen voor de respondent, 

zoals buur, vriend, familie, collega…) (Jansen & Van den Wittenboer, 1992). 

De vragenlijsten zijn vertaald in het Engels en Frans door mensen die deze talen gestudeerd 

hebben. Zo hebben we ervoor gezorgd dat de vragen ook in de andere talen dezelfde lading 

dekten. 

Binnen kwalitatief onderzoek is het verzamelen en analyseren van gegevens een alternerend 

proces. Op die manier merkt men welke gegevens (nog) verzameld moeten worden (Maso & 

Smaling, 1998). Na het uittypen van enkele interviews merkten we waaraan we meer 
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aandacht moesten besteden, welke vragen minder goed gekozen waren, welke vragen 

konden blijven. Het interview werd dan ook voortdurend aangepast tijdens de 

interviewperiode, weliswaar met de onderzoeksvragen steeds als leidraad.  

De vragen werden ook flexibel gehanteerd in die zin dat de volgorde niet van belang was. 

Het voordeel hiervan was dat we konden inspelen op wat de ouders vertelden en op die 

manier konden zij voelen dat hun verhaal ons echt interesseerde. 

 

 

7   Analyse van het verkregen materiaal 
 
De interviews werden, in de mate van het mogelijke, onmiddellijk na het interview, integraal 

en letterlijk uitgetypt. Op die manier blijft men zo dicht mogelijk bij de structuur van de 

gegevens (Van Gils, 2000). De verwerking van de interviews gebeurde aan de hand van de 

verschillende stappen die Baarda (2001) beschrijft in het ‘Basisboek kwalitatief onderzoek’. 

De uitgetypte interviews zijn in fragmenten onderverdeeld en irrelevante informatie werd 

geschrapt. Daarna zijn aan elk fragment een aantal labels toegekend, gebaseerd op de 

topics uit het interview en nieuwe informatie aangebracht door de moeders. Vervolgens zijn 

op basis van de labels categorieën opgesteld (zie bijlage 2 voor de categorieënlijst). Elk 

(deel van een) fragment werd onder een categorie geplaatst. De verschillende fragmenten 

van alle interviews werden zo per categorie samengevoegd.  

De interpretatie van de gegevens met als doel deze toe te wijzen aan een bepaalde 

categorie, is onvermijdelijk gekleurd door de onderzoeker omdat deze persoon deel uitmaakt 

van het onderzoek en er zich niet buiten kan stellen. De verkregen structuur is dus een 

sociale constructie. 

 

 

8   Kwaliteit van het onderzoek 
 

8.1   Validiteit 

Interne validiteit gaat om de mate waarin de resultaten een authentieke weergave zijn van de 

sociale werkelijkheid (Janssens, 1985). De representativiteit van de onderzochte groep is 

daarbij van belang. Het was niet evident om moeders te vinden die konden meewerken, 

daarom konden we niet veel bijkomende criteria stellen naast het ‘moeder-zijn in een 

centrum’. Bijgevolg komt de representativiteit in het geding. Toch kunnen we wel zeggen dat 

er veel verschillende landen vertegenwoordigd zijn, verschillende leeftijden (van zowel 

moeders als kinderen), verschillende momenten in de asielprocedure en verschillende 

centra. Er is dus een vrij grote verscheidenheid aan personen en situaties. Er werd aan de 

respondenten anonimiteit gegarandeerd, waardoor ze misschien minder geneigd waren 
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sociaal wenselijke antwoorden te geven. Er werd een bestaande onderzoeksopzet gevolgd 

(methode van Baarda) en de interviews werden volledig uitgetypt om zo weinig mogelijk 

informatie verloren te laten gaan. Externe validiteit wordt opgevat als de 

generaliseerbaarheid van onderzoeksconclusies naar andere personen, fenomenen, 

situaties en tijdstippen dan die van het onderzoek (Maso & Smaling, 1998). We streven hier 

echter geen generaliseerbare kennis na maar willen vooral een eerste beeld van mogelijke 

belevingen schetsen. 

 

8.2   Betrouwbaarheid 

In kwalitatief onderzoek betekent betrouwbaarheid dat een onderzoek herhaalbaar is en tot 

dezelfde resultaten leidt (Janssens, 1985). Interne betrouwbaarheid krijgt de betekenis van 

intersubjectieve overeenstemming: de mate waarin verschillende onderzoekers tot dezelfde 

resultaten komen (Maso & Smaling, 1998). Vaak is enkel virtuele herhaalbaarheid mogelijk 

omdat de onderzochte situaties veranderen en uniek zijn. Bij dit onderzoek is deze virtuele 

herhaalbaarheid van toepassing omdat binnen de onthaalcentra een groot verloop is van 

asielzoekers. Toch kan de interne betrouwbaarheid verhoogd worden door de resultaten te 

illustreren aan de hand van citaten uit de interviews (Janssens, 1985). Externe 

betrouwbaarheid is de mate waarin onafhankelijke onderzoekers in hetzelfde 

onderzoeksgebied dezelfde theoretische begrippen zouden ontwikkelen (Janssens, 1985). 

Het onderzoek moet controleerbaar zijn. Daarom moeten de theoretische inzichten van de 

onderzoeker binnen het onderzoek geëxpliciteerd worden. Deze zijn namelijk van belang bij 

het interpreteren van de onderzoeksgegevens. Onze theoretische inzichten kwamen 

uitgebreid aan bod in het tweede hoofdstuk van deze scriptie. Een nauwkeurige beschrijving 

van de selectie en de keuze van de informanten draagt ook bij tot een betere externe 

betrouwbaarheid (Janssens, 1985) en is in dit hoofdstuk te vinden.  
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RESULTATEN 
 

De interviews leverden heel wat informatie op. In dit deel wordt die informatie zo 

overzichtelijk mogelijk geordend. De resultaten worden beschreven en verrijkt met citaten uit 

verschillende interviews. Daarbij volgen we de lijst van categorieën die opgesteld is op basis 

van de onderzoeksvragen en de informatie uit de interviews (zie bijlage 2).  

De citaten zijn vertaald naar het Nederlands. We zijn er ons van bewust dat daardoor 

informatie en nuances verloren gaan. Het taalgebruik van moeders (in om het even welke 

taal) was echter soms zo specifiek dat het voor de begeleiders van de centra mogelijk zou 

zijn om uit te maken wie wat gezegd heeft. Aangezien we de vrouwen anonimiteit 

garandeerden bij het begin van het interview en we deze anonimiteit ook willen waarborgen, 

opteerden we er dus voor de vertaling te maken.  

 

Bijna de helft van de relevante uitspraken viel onder het thema ‘ondersteuning bij de 

opvoeding’. Iets meer dan een vierde van de informatie ging over ‘de materiële omgeving’. 

Het thema ‘cultuur en opvoeding’ kwam het minst aan bod (iets minder dan een vierde).  

De respondenten gaven nog veel andere boeiende informatie rond het opvoedingsproces in 

het centrum. Deze uitspraken worden hier niet verder toegelicht omdat ze buiten het bestek 

van het onderzoek vallen. 

 

 

1   Cultuur en opvoeding 
 

1.1   Belangrijke eigenschappen voor kinderen als ze opgroeien 

Vijftien van de tweeëntwintig geïnterviewde ouders2 vinden de studies van de kinderen van 

groot belang. Verschillende moeders zijn naar België gekomen voor de toekomst van hun 

kinderen en zien in een degelijke opleiding een weg naar een beter leven dan dat van 

henzelf.  
Voor mij is het belangrijk dat de kinderen studeren, dat ze een goede toekomst hebben. Dat is 
belangrijk voor mij en dat is de reden waarom ik naar hier kwam met de kinderen.  
 
Andere veel genoemde waarden zijn discipline en luisteren naar de ouders (12), een goede 

morele houding en het verschil tussen goed en kwaad kennen (6).  
Ten eerste hou ik van moraliteit. Als je opgevoed bent, kan je het onderscheid maken tussen goed en 
kwaad. Je bent gedisciplineerd en je leert veel. 
 

                                                 
2 Bij de term ouders gaat het niet enkel om de ouderparen, maar om alle respondenten. In het gebruik 
van de term moeders of vrouwen zitten eveneens de vader en de twee ouderparen besloten. 
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De helft van de ouders vernoemt respect, vaak in de optiek van ‘respect voor ouderen’ en ‘je 

plaats kennen in het leven’. Religie wordt ook genoemd (7), meer in christelijke gezinnen dan 

in moslimfamilies. Het is wel zo dat enkele moslimouders die bij deze vraag niet verwijzen 

naar religie, elders in het interview opmerken dat ze hun kinderen in de eigen cultuur willen 

grootbrengen (zie ‘eigen cultuur behouden’). In moslimculturen heeft de godsdienst een veel 

sterkere invloed op het openbare leven. We kunnen er dus vanuit gaan dat het uiteindelijk in 

beide tradities voor een aantal ouders erg belangrijk is.  

Zeven moeders willen dat kinderen zich in de omgang met anderen goed gedragen zodat die 

zien dat ze welopgevoed zijn. Het doet hen plezier als ze daar positieve opmerkingen over 

krijgen. 
Ook hier in het centrum zeggen er veel mensen tegen mij: ‘uw kinderen zijn goed opgevoed, gij doet 
uw best, uw kinderen…’ (…) Dus ik vind dat wel belangrijk, ze moeten respect hebben, wederzijds 
respect en ze moeten luisteren. 
 
Deze waarden blijken bij niemand veranderd door naar België te komen. In vier gezinnen 

kon de vergelijking niet gemaakt worden omdat de kinderen allemaal hier geboren zijn.  

 

1.2   Een goede moeder zijn 

Een goede moeder houdt van haar kinderen en is beschikbaar voor hen (6). Ze geeft haar 

kinderen aandacht (3), zorg (3) en steun (2) en is zelf een goed voorbeeld (4). Een goede 

band met de kinderen is belangrijk (3). Naast deze ondersteunende functie van ouders, 

wordt ook gewezen op de controlerende taak. Ouders moeten grenzen stellen voor de 

kinderen (10) en morele waarden en het verschil tussen goed en kwaad aanleren (4). Andere 

zaken die moeders aanhalen zijn: tijd maken voor de kinderen (1), spelen met hen (1), 

praten met hen (2), zelfstandigheid leren (1), een veilige omgeving creëren voor het kind 

(1)… 
En voor mij is het wel vooral moreel ook belangrijk dat de kinderen met de cultuur en met de 
godsdienst en alles kennismaken, en dat kunnen de ouders doen.  
 
En ze moet proberen om zoveel mogelijk een goeie omgeving te maken voor de kinderen, allé, thuis 
een goeie sfeer voor de kinderen maken, zodat ze de kinderen het gevoel geeft van: ‘ik heb een 
steun’.  
 
Een goede moeder is iemand die van haar kinderen houdt, die weet te handelen met haar kinderen 
voor het goed van de kinderen. Een moeder stelt grenzen. 
 
Veel vrouwen (11) geven expliciet aan dat dit niet veranderd is door het vluchten, maar ook 

anderen maken dit duidelijk doorheen het interview.  

 

1.3   Eigen cultuur behouden? 

Acht moeders willen blijven opvoeden volgens hun eigen cultuur. Ouders kunnen in het 

centrum ook wel opvoeden in eigen cultuur (8) maar beseffen dat de kinderen rondom zich 
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veel andere indrukken opdoen (zowel op school als in het centrum). Dat geeft zorgen. Eén 

vrouw merkt dan ook op dat ze blij is dat de kinderen al een basisopvoeding hebben 

gekregen in het eigen land.  

Een aantal moeders (8) vertellen dat ze hier niet kunnen opvoeden zoals ze willen. Vier van 

hen spreken over het feit dat men in het land van herkomst veel strenger is voor kinderen. 
In onze mentaliteit kan men slaan. Hier is men zacht en de kinderen leren zo niet luisteren. 
 
Acht ouders merken op dat ze hier veel meer moeten praten met de kinderen over hun 

culturele gewoontes en tradities. In het land van herkomst was alles veel vanzelfsprekender.  
Eigenlijk weet ik hier niet alles goed, maar toen ik in X was, zorgde ik goed voor mijn kinderen zodat 
ze heel goed vreemde talen leerden en goed onderwijs kregen en de koran goed leerden lezen en 
begrijpen om een goede mens te kunnen zijn voor de maatschappij. Maar hier weet ik niet precies wat 
ik moet doen en wat ik niet moet doen.  
 
Enkele ouders (3) verwijzen naar de grotere vrijheid die kinderen en jongeren hier hebben en 

het feit dat ze minder controle hebben over wat hun kinderen doen en waar ze mee in 

aanraking komen. Ook dit zorgt voor angstgevoelens. 

 

Drie ouders vertellen dat ze er in slagen een evenwicht te vinden tussen de cultuur van hier 

en die van daar. Eén van hen is zelfs zeer tevreden hier. 
In X zijn er niet zo’n moderne mensen. De cultuur is te veel ‘mans’. Vrouwen mogen niet naar buiten, 
dat vond ik niet goed. Ik dacht dat toen al en ik kom hier en ik merk dan dat het hier zo is. (…) In mijn 
opvoeding meng ik dus die dingen, ik hou van verandering.  
 
Deze vrouw zegt wel reacties te krijgen op haar manier van opvoeden van landgenoten die 

ook in het centrum verblijven. 

 
1.4   Het belang van de eigen opvoeding 

Negen moeders verwijzen spontaan naar hun eigen opvoeding die ze als referentiekader 

gebruiken van hoe zij hun kinderen willen opvoeden. Dit blijkt een grotere rol te spelen dan 

de dingen die ze rondom zich zien in het centrum en in België. Twee moeders zeggen dat 

het niet zal lukken om de kinderen op te voeden zoals zij zijn opgevoed.  
Omdat mijn kinderen nog jong zijn… ik heb het gevoel dat ik zeker niet 100 procent… Allé, ik ben 
bezorgd dat het misschien niet gaat lukken om 100 procent mijn eigen cultuur aan de kinderen door te 
geven. (…) Volgens mij kan dat nooit, de kinderen kunnen hier nooit opgevoed worden zoals ik zelf in 
mijn eigen land ben opgevoed. 
 
De eigen opvoeding wordt gezien als een bron van informatie over hoe kinderen groot te 

brengen (5).  
Ja, ’t is zij (de moeder) die het voorbeeld geeft hé. (…) Ja, de grootste leerschool. 
 
Vier moeders zijn dankbaar voor de opvoeding en de waarden die ze meegekregen hebben 

en willen die op hun beurt zo doorgeven aan de eigen kinderen. 
Ik wil dat mijn dochter meer kwaliteiten heeft dan minpunten. Ik wil dat ze kan delen, dat ze vrijgevig 
en gastvrij is. Dat heb ik allemaal geleerd van mijn ouders. Ik wil dat mijn dochter zo wordt. 
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1.5   Het samenleven met ouders van andere culturen 

Opvoeden in het centrum is niet evident voor veel ouders (15) vanwege het samenleven met 

mensen uit verschillende culturen die elk op hun manier opvoeden. Dat werd vaak al 

aangegeven in de eerste, zeer algemene vraag waarbij gepeild werd naar het belang dat ze 

hechten aan opvoeding. Een moeder verwoordt het als volgt:  
Ik heb daar (opvoeding) altijd over nagedacht. Maar toch, het is wel zo dat, omdat ik nu hier in een 
ander land ben en met die andere culturen samen ben, ben ik een beetje meer bezorgd. (…) hier is 
het wel een stuk moeilijker, door de cultuur, allé, door het samenleven met verschillende culturen en 
zo. 
 
Voor vier ouders wordt het opvoedingsproces niet bemoeilijkt door het samenleven met 

mensen van andere culturen. 

 
1.6   Opvoedingsgedrag overnemen van andere ouders 

Eén ouderpaar neemt opvoedingsgedrag over van andere ouders. Eén moeder merkt op dat 

ouders zeker zouden kunnen leren van elkaar.  
Ik heb een wijsheid die zegt: het leven is een grote school en je kan goede dingen leren van andere 
mensen als je het leven met hen deelt. En we spreken met hen, we moeten de goede dingen 
overnemen en ook hun negatieve ervaring over sommige dingen, zodat we niet dezelfde fouten 
maken in de toekomst.  
 
Er zijn kinderen die zeer goed zijn opgevoed. Je zult hen niet zien slaan op de anderen, je zult hen 
geen lelijke woorden horen zeggen. Ik zeg dan: Maar X (haar zoon), kijk eens naar Y, ze heeft jouw 
leeftijd, kijk eens hoe goed ze zich gedraagt. 
 
Bijna alle andere moeders (18) zeggen geen gedrag over te nemen van anderen. Ze kunnen 

wel voorbeelden geven van opvoedingsgedrag bij andere moeders dat ze niet willen stellen. 

Eén van de redenen daarvoor is het feit dat de andere moeders ‘een andere mentaliteit’ of 

‘andere cultuur en gewoonten’ hebben (6).  
Het heeft te maken met culturen. De manier waarop ik sommige moeders hun kinderen zie 
grootbrengen is niet gepast voor mij. Omdat ik Afrikaans ben, dus we hebben andere culturen. Ik moet 
mijn kind laten weten dat we Afrikaans zijn en dat we trots zijn op onze cultuur. 
 
Wat ze bijvoorbeeld niet willen overnemen, is ‘de kinderen laten doen wat ze willen en er niet 

op spreken als ze stout zijn’ (6). 

 

1.7   Gedragsveranderingen bij de kinderen 

Zes moeders geven aan dat hun kind positief veranderd is sinds de aankomst in het 

centrum. In twee gevallen komt dit doordat het centrum gezorgd heeft voor psychologische 

hulp voor het kind. Anderen merken op dat hun kinderen hier rustiger of gelukkiger zijn of 

zien veel vooruitgang doordat hun kind naar school gaat.  

Twee moeders zien geen veranderingen bij hun kinderen. Die gezinnen zijn reeds 2 en 4 

maanden in het centrum dus dit is niet meteen te wijten aan de duur van de periode 

doorgebracht in het centrum.  
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Een grote groep vrouwen (18) tenslotte, merkt op dat hun kinderen (ook) in negatieve zin 

veranderd zijn. Ze nemen het gedrag van andere kinderen over en doen dingen die ze 

vroeger niet deden. ‘Vuile taal praten’ (5) en ‘brutaal zijn en ouders tegenspreken’ (2) zijn 

enkele voorbeelden.  
Hier, met het gedrag van de andere kinderen, is er een verandering. Hij luistert niet goed meer sinds 
we hier zijn omdat hier al die verschillende mentaliteiten zijn, hij ziet kinderen die geen enkele 
opvoeding gekregen hebben en als hij met hen speelt, neemt hij negatieve gewoontes over. 
 

Moeders zeggen ook dat ze alles veel meer moeten herhalen (7). Kinderen luisteren niet 

meer omdat ze zien dat andere ouders bepaalde dingen niet verbieden (8).  
Toen ik normaal leefde, in een huis, in Afrika, raakte mijn kind het voorwerp niet aan als ik dat 
verbood, omdat het alleen was en luisterde. Maar hier, hier kan je niets doen. 
 
Kinderen vergelijken zichzelf ook met de anderen en stellen hun ouders vragen over de 

verschillen (4). Sommige kinderen maken hun ouders verwijten (2).  
Zelf X heeft een paar dagen geleden gezegd: ‘Jij bent geen lieve mama, andere mama’s zijn liever 
want die kinderen mogen ’s avonds buiten spelen.’ En dat doet pijn. 
 
Zes moeders spreken de wens uit om hun kinderen binnen te houden op de kamer en zo het 

contact met de leeftijdsgenootjes te beperken. Ze beseffen echter dat dit niet mogelijk is. 
Soms wil ik ze opsluiten in de kamer, zodat ze de andere kinderen niet meer ziet, zodat ze er niet 
meer mee kan spelen. Maar dan denk ik: ‘dat gaat eigenlijk niet, het is een kind, het is normaal dat ze 
wil gaan spelen’. Dus dan laat ik haar gaan spelen.  
 
Ik vraag mijn kinderen om niet te spelen met de kinderen, ik vraag hen om vooral met broer en zus te 
spelen. 
 
Verscheidene moeders (8) verwijzen expliciet naar de verschillen in cultuur van de andere 

kinderen, andere ouders (9) betrekken het aspect cultuur er niet meteen bij, ze zien het 

‘leven in een gemeenschap’ op zich als oorzaak. Hun kinderen krijgen daardoor veel 

gedragingen te zien die in een thuissituatie anders of gewoon niet aanwezig zouden zijn.  

 

 

2   De materiële omgeving 
 

2.1   Leven in een gemeenschap 

Het gegeven dat er zoveel mensen in het centrum zijn, is voor veel ouders niet gemakkelijk.  
Ik leefde met familie: mama, papa, broers en zussen. Hier leef ik met vreemden, mensen die ik vooraf 
niet kende.  
 
Er is geen eensgezindheid over de impact van het leven in gemeenschap op ouders en 

kinderen, sommigen (3) geven aan dat het voor de kinderen moeilijker is dan voor de 

volwassenen, anderen (2) denken het omgekeerde. De meeste moeders vinden dat hun 

kinderen het net als zijzelf moeilijk hebben. Dat is voor hen als ouder zeker niet gemakkelijk 

omdat ze niet in staat zijn er iets aan te veranderen voor hun kinderen.  
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Eén moeder stelt dat het leven in gemeenschap niet normaal én niet rechtvaardig is: ze 

hebben niets misdaan en toch moeten ze in zo’n plaats leven. 
Maar men kan niets doen, men leeft hier ‘en commune’. Dat is niet normaal, ik heb nooit zo geleefd. 
Zo is het leven niet, niet in België en ook in Afrika leeft men niet zo. Mensen van buiten het centrum 
kennen dit niet. Je begrijpt het alleen als je hier echt in moet leven.  
 
Ouders verwijzen bij vragen naar het samenleven ook heel vaak naar het veranderende 

gedrag van de kinderen (zie vorig deel).  

 

2.1.1   De maaltijden 

Moeders (8) vinden het moeilijk dat ze niet meer zelf kunnen koken en dit om verschillende 

redenen. Ze koken graag voor hun kinderen en het geeft hen het gevoel dat ze zelf voor de 

kinderen zorgen (3). Ten tweede zijn er in verschillende gezinnen (7) problemen rond het 

eetgedrag van kinderen, ze lusten het niet en vragen om het eten dat ze kennen. Voor 

moeders is het hard dat ze hun kinderen niet kunnen geven wat ze liever zouden willen. 

Maaltijden waren vroeger ook een familiemoment. Twee ouders geven aan dat rustig met het 

gezin eten zoals vroeger er niet meer bij is.  
Zo was het bij ons vroeger, om zeven uur gaan we samen eten en dan gaan we samen zitten aan 
tafel en dan wij blijven zitten en eten en… Hier in de grote zaal zijn we met veel mensen. Soms willen 
de kinderen niet bij mij gaan zitten aan tafel want daar zijn hun vriendjes waar ze bij willen. Ik mis dat, 
ik heb daar voor geweend, echt waar. En ik heb het gevraagd aan de kinderen. Een paar dagen zijn 
ze echt braaf bij mij komen zitten, maar ik zie, die zitten bij mij, maar hun ogen en oren zitten aan een 
andere tafel, dus ik heb gezegd: ‘allé, jullie kunnen gaan’.  
 

2.1.2   Regels en structuur 

Verschillende ouders (8) geven aan dat ze hun kinderen een eigen structuur willen 

aanbieden zoals thuis.  
Wel, zij denkt dat je de kinderen een systeem moet aanbieden, er moet een tijd zijn om te spelen, een 
tijd voor studie, een tijd om te eten en een tijd om te slapen. Kinderen moeten niet altijd lopen 
wanneer ze willen. Dat is belangrijk voor haar. (…) Ze heeft een systeem voor de kinderen, maar ze 
denkt dat dat hier wat wegvalt. 
 
Ouders willen niet dat hun kinderen constant spelen. Dit blijkt niet evident in een centrum 

omdat ze steeds anderen zien spelen en dus zelf ook naar buiten willen. Het gevolg is dat 

kinderen veel vaker bij andere kinderen zijn dan vroeger. Ouders zeggen dat ze daardoor 

minder invloed hebben op (het gedrag) van hun kinderen.  

 

Bovendien is er in het centrum ook een dagstructuur die moet gevolgd worden, een structuur 

die ouders niet gewoon zijn en zelfs niet altijd adequaat vinden voor hun kinderen.  
En het is niet gemakkelijk, zeer moeilijk voor mij om de opvoeding te geven op mijn eigen tempo.  
 
Maar op zaterdag is mijn kind moe van de hele week naar school te gaan en zou het lang moeten 
slapen, maar dat kan niet, want het moet opstaan voor het ontbijt. Ik maak me zorgen over deze 
zaken.  
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Een andere moeder geeft aan dat haar dochter niet kan doen wat bij haar leeftijd passend 

zou zijn.  
Mijn dochter is 19 jaar, ze ziet de jongens en meisjes op school, en ze vraagt me waarom zij niet kan 
doen zoals hen. Hier leeft ze zoals de kinderen, maar ze ziet de meisjes en jongens op school. Maar 
na school moet ze naar hier komen en hier leeft ze zoals de andere kinderen, begrijp je? Mijn dochter 
weent elke avond op de kamer, en ik ook. 
 
Voorgaande items kwamen eigenlijk niet letterlijk aan bod in de vragenlijst, maar zijn door 

ouders zelf aangehaald als antwoord op zeer verschillende vragen uit het interview. 

Uiteindelijk verwijzen 16 moeders op de één of andere manier naar de structuur of de regels 

waar ze zich moeten aan houden.  
Eigenlijk willen wij in een omgeving leven zonder een aantal regels en zonder een kader, vb. de 
precieze tijd om te eten, de precieze tijd om te spelen… Ja, dat is een beetje vervelend. 
 
Het leven is moeilijk, er zijn regels, sommige daarvan zijn goed. Maar soms zie je dat het niet gaat zo, 
maar toch kan het niet anders door de regels. (…) Sommige dingen zijn hier bijna verplicht zelfs als je 
het eigenlijk zelf niet nodig vindt voor je kind. 
 
Ze geven aan dat het in een huis gemakkelijker is (voor zowel ouders als kinderen) omdat 

daar enkel de regels van het gezin gelden. Nu moet men ook rekening houden met de regels 

van het centrum (9) en met de andere mensen die er leven (2).  
Ja, het is voor de kinderen soms ook teveel, je bent uit je omgeving, je zit hier met andere kinderen, je 
moet je aanpassen. je moet je aanpassen aan de regels, aan wat de assistenten zeggen. (…) Dat is 
normaal, je moet je wel ergens aanpassen hier, terwijl thuis moet je je gewoon aanpassen aan je 
gezin en aan de regels van je moeder. Soms zijn er wrijvingen. 
 
Ik spreek met mijn man en mijn kinderen over de opvoeding hier en over hun gedrag hier. Het is hier 
een bijzondere situatie. De kinderen mogen niet veel lawaai maken, want we leven hier samen met 
andere mensen, dus moeten ze goed kunnen samenleven.  
 
De ouders ervaren die structuur en regels als een beperking van hun vrijheid (9).  
Wij worden hier geblokkeerd, men doet hier alles voor ons en we mogen zelf niets doen. 
 
Er komen weinig tot geen positieve boodschappen rond dit onderwerp naar boven. De 

opmerkingen rond het centrumleven variëren van ‘moeilijk, maar leefbaar’ tot ‘zeer moeilijk 

en ondraaglijk’.  

 

2.2   Vergelijking van de levensomstandigheden vroeger en nu 
Ja, vroeger was het heel leuk, dan hadden we alles wat we moesten hebben en zonder problemen. 
Alles was er, cinema’s, ze konden buiten spelen, voetballen, dus dat was geen probleem, toen.  
 
Voorgaand citaat maakt duidelijk dat opvoeden voldoening geeft als het kan gebeuren in 

goede condities. Veel ouders (14) vinden het opvoeden in het centrum moeilijker dan thuis 

omdat ze geen eigen plek hebben. Ze geven aan te verwachten dat de opvoeding weer een 

stuk gemakkelijker zal verlopen als ze hun eigen huis hebben.  
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Enkelen (3) omschrijven het centrum als een gevangenis omdat ze er niet veel kunnen doen 

door het plaatsgebrek. Drie ouders zeggen dat de condities niet aanwezig zijn om normaal 

op te voeden en een normaal leven te leiden. 
Op een appartement kan je normaal leven: slapen, eten… Hier is er een reglement, maar thuis kan ik 
zelf kiezen. Om normaal te leven is het niet zo, het is niet normaal hier en onaanvaardbaar. 
 
Hier zijn de middelen niet aanwezig om je leven goed te maken. 
 

2.2.1   Impact van de levensomstandigheden op de opvoeding 

Voor één moeder is het samen in één ruimte slapen met het hele gezin niet nieuw. Alle 

andere moeders sliepen vroeger gescheiden van hun kinderen. Twee moeders vinden die 

verandering niet erg. De anderen ervaren wel een tekort aan privacy.  
… want hij wordt ouder, hij moet mij niet naakt zien, begrijp je? Dus dat is het meeste genante voor 
mij, als kinderen en hun moeder in één kamer slapen, dat is zeer genant. 
 
Een aantal ouders (5) ziet geen invloed van de kamer delen met de kinderen op de 

opvoeding, één moeder ziet wel een probleem achteraf.  
Nu zijn de kinderen het gewoon dat we in hetzelfde bed slapen in dezelfde kamer. Het zal nog een 
werk zijn om hen te doen begrijpen dat ze in hun eigen kamer moeten slapen en mama in haar kamer. 
 
Twee moeders missen een plek om kinderen op straf te zetten, een andere moeder 

weerlegt:  
(lachend) Ik kan altijd een hoekje vinden waar ik X kan laten staan. 
 
Het delen van badkamer en eetruimte met andere personen is geen evidentie. Ouders 

voelen aan dat ze minder controle hebben over de kinderen omdat ze door het 

gemeenschappelijk gebruik van de ruimtes op elk moment van de dag in contact komen met 

andere kinderen en dus ander gedrag. 

 

Drie moeders maken zich zorgen over de hygiëne en gezondheid in het centrum omdat 

sanitair gemeenschappelijk is.  
Hier zijn de toiletten en de douche gemeenschappelijk. Er is een douche voor moeders en kinderen, 
maar ik maak me zorgen, je weet nooit wat daar al gebeurd is. De volwassenen maken ook gebruik 
van die douche, alle kinderen en dan moeten mijn kinderen ook. Het is moeilijk hier met de hygiëne.  
 

2.2.2   Impact van de levensomstandigheden op de kinderen 

Tieners (in 5 gezinnen) vragen om een eigen kamer.  

Twee moeders geven aan dat hun kinderen binnen niet altijd kunnen doen wat ze zouden 

willen omdat er te weinig plaats is in de kamer.  
Want ‘s avonds wil de oudste naar muziek luisteren, maar die van 12 wil play-station spelen en de 
jongste wil een tekenfilm zien, dus… dat gaat niet allemaal in 1 kamer hé. Dus alles is door één 
kamer, dat is het probleem, dat is het probleem.  
 

 41



Het leidt ertoe dat ze de kinderen veel buiten laten spelen. Eigenlijk hebben ze dit niet graag 

omdat hun kind dan ‘fout’ gedrag leert van de andere kinderen.  

Volgens zes moeders hebben de kinderen niet meer zoveel bewegingsruimte om te spelen 

als vroeger.  
Je hebt één kamer met een kind en je bent hier X maanden, dat is zeer zot. Één kamer, echt een 
kleine plaats met een kind, geen plaats voor haar om rond te rennen en te spelen zoals je wil… 
 

2.3   Vrijetijdsbesteding 

Achttien moeders vinden de activiteiten en uitstappen die georganiseerd worden door de 

begeleiders ondersteunend. Slechts één ouder heeft er geen steun aan. Er worden 

activiteiten aangeboden die ouders op dit moment zelf niet aan hun kinderen kunnen geven 

(vb. bezoek aan de zoo) (4) en op die manier maken kinderen kennis met dingen die ze 

anders niet zouden zien.  
…om zich niet te vervelen. (…) zo leert ze ook nieuwe dingen kennen, nieuwe verhalen. Ze zijn veel 
op uitstap geweest in de vakantie. Dat kan ik niet doen. 
 
Voor de rest vind ik dat de levensomstandigheden hier goed zijn, de mensen die met kinderen werken 
zijn altijd positief ingesteld en al die activiteiten dat zij mee maken… 
 
Anderen (6) vinden het een goede afleiding voor de kinderen: ze maken minder problemen 

als ze zich niet vervelen. 

Zes moeders kunnen het appreciëren dat er activiteiten georganiseerd worden waar zij met 

hun kinderen mee kunnen doen/gaan. 

Twee vrouwen zijn erg tevreden dat hun kinderen kunnen deelnemen in activiteiten buiten 

het centrum. 
Ze gaan naar het speelplein. Daar leerde ze Nederlands spreken en ze verrast me met de manier 
waarop ze dingen zegt, weet je? Voor mij is dat een groot plezier want ik wil dat ze Belgische kinderen 
leert kennen, niet alleen de kinderen van hier. 
 
Over de vrijetijdsmogelijkheden naast de activiteiten zijn de meningen verdeeld, enkelen (3) 

vinden dat er een ruim aanbod is (vb. internet en dergelijke) en genoeg speelruimte, anderen 

(3) geven aan dat hun kinderen steeds in het centrum moeten blijven en dat er niet veel te 

doen is.  

 

2.4   Buitenspelen 

De helft van de ouders hebben het gevoel dat ze steeds bij hun kinderen moeten blijven als 

die (buiten) spelen. Ze willen hun kinderen kunnen weghalen bij onveilige situaties 

(buitenstaanders of andere kinderen en bewoners) (6) of het gedrag van hun eigen kinderen 

controleren (ruzie maken met andere kinderen) (6).  
Maar ik vind dat kinderen niet alleen mogen gelaten worden, ze kunnen slechte voorbeelden volgen.  
 
Nee, ik moet altijd gaan kijken, anders gebeurt het dat die vechten met andere kinderen. Dan heb ik 
ruzie met de andere ouders, versta je?  
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Of ouders hun kind alleen kunnen laten buitenspelen hangt natuurlijk af van de leeftijd van 

het kind. Toch zien we dat een aantal moeders die hier toezicht moeten houden, hun 

kinderen thuis wel alleen konden laten spelen (6, waarvan 4 uit Afrikaanse landen), ze waren 

zeker dat er genoeg controle was van anderen (2).  
Ja, ik kon weggaan en aan mijn buur zeggen: ik moet weg, pas jij op mijn kind? En dan ging ze spelen 
met de andere kinderen, ze liepen overal rond en zo, het was er zo vrij… 
 
Het is niet evident om altijd bij de kinderen te moeten zijn, ouders hebben daar geen tijd 

voor.  
Ik moet altijd buiten blijven bij de kinderen, ik moet zo kijken of ze ruzie maken met iemand, ik heb 
geen rust, overdag heb ik geen rust, ‘s avonds heb ik geen rust… 
 
Acht moeders (waarvan de kinderen, op één na, 6 jaar of ouder zijn) kunnen hun kind wel 

alleen laten buiten spelen, ze gaan af en toe eens controleren of alles nog in orde is.  
Maar binnen het centrum… ik weet dat ze beschermd is. Ze is beschermd, begrijp je? En wanneer ze 
rondgaat in blok, blok, blok… weet ik dat ik haar zal zien, want we zijn overal dicht bij elkaar. 
 

2.5   Is het centrum een veilige omgeving? 

Een aantal vrouwen (9) vindt het centrum een veilige plaats voor hun kinderen. Ze maken 

soms de vergelijking met de situatie in hun land.  
Ja, want het is hier veel beter voor kinderen om op te groeien. (…) Kinderen kunnen buiten spelen en 
we kunnen eens wandelen. In X waren er grote problemen.  
 
Uit de antwoorden blijkt dat veiligheid soms gelinkt wordt aan de invulling van de 

basisbehoefte naar beschutting. 
Het is veilig voor het kind, het heeft een bed, er is plaats, het kind is niet buiten…  
 
Ouders geven ook aan dat ze het veilig vinden omdat zowel ouders als kinderen de plaats en 

de mensen die er wonen kennen.  
Maar de oudste kent haar kamer, waar ze ook speelt, ze kan terug naar de kamer komen. 
 
Als er iemand nieuw komt in het centrum, dan zijn wij een beetje ongerust. Maar ik ken al iedereen. En 
je weet, vandaag kan je gerust laten buiten spelen. En ik vind, hier is het geen gevaarlijke plek of zo. 
 
Enkele (2) moeders vinden het centrum ‘een beetje veilig’. Zes moeders zeggen dat het niet 

veilig is in het centrum. Ze zijn bang voor buitenstaanders die in het centrum binnen kunnen. 
Ik denk, het centrum is een open plaats. Als je kind naar beneden gaat, wandelt er misschien juist een 
buitenstaander naar binnen en wil met iemand vechten en je kind kan gewond raken. 
 
Ze maken zich ook zorgen over wat de medebewoners en de andere kinderen hun kind 

kunnen aandoen. 
Nee, totaal niet, ik denk er (veiligheid) constant aan. Als ik er niet ben, en zelfs als ik in de kamer ben, 
zijn er mensen die iets kunnen doen met mijn kinderen. Iemand kan mijn kinderen in hun kamer 
nemen en pijn doen, ze kunnen mijn kinderen verkrachten. 
 
Nee, er zijn hier gewelddadige ruzies en soms moet de politie komen. En de kinderen zien dat en dat 
is traumatiserend. 
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De kinderen van 6-7 jaar oud, dat is zeer hard. Jongens en meisjes, ze slaan zo hard de kinderen van 
3 jaar, dus er is geroep en gevecht, het is zeer hard. 
 

 

3   Ondersteuning bij de opvoeding 
 

3.1   Ondersteuning in het land van herkomst 
 

3.1.1   Het eigen gezin 

Drie moeders zijn altijd single geweest. Eén vrouw heeft haar man in België leren kennen en 

in één gezin is de vader vroeg gestorven. Eén moeder had absoluut geen steun aan haar 

man, hij mishandelde haar kind. In alle andere gezinnen (16) kregen de moeders zowel 

emotionele als praktische ondersteuning van hun echtgenoot.  
Wel, haar man heeft altijd buiten gewerkt, dus hulp thuis heeft ze niet gehad van haar man, maar toch 
moreel heeft hij veel kunnen helpen. Zij zorgde thuis voor de kinderen, en hij ook buiten dan, wat 
betreft het financiële en ook moreel. 
 
De moeders konden ook met hem overleggen over de aanpak van de opvoeding.  
Ja, vader en moeder samen zijn nodig voor de opvoeding. Men spreekt over wat men gaat doen. Als 
iets niet goed loopt, spreek je over wat je gaat doen dat het weer goed loopt. 
 
Acht van hen verblijven nu zonder hun man in het centrum en moeten dus zijn steun missen.  

 

3.1.2   De familie 

Drie moeders zeggen dat ze geen steun kregen van familie omdat de ouders vroeg 

gestorven zijn of omdat ze niet wisten waar de familie was. Zestien respondenten noemen 

de eigen ouders (en vooral de moeder) als bron van steun. Ze konden bij hen terecht voor 

opvang en andere praktische steun (16), voor informatie (9) en emotionele steun (9).  
Mama, die staat achter jou, ze geeft raad over hoe je met je kind moet omgaan. We konden onze 
dochter daar ook laten als we op vakantie wilden gaan. En vooral emotioneel eigenlijk, ja. 
 
Zeven ouders vernoemen ook broers of zussen en de uitgebreide familie.  
Weet je, in Afrika is het helemaal anders om voor kinderen te zorgen. We hebben nichten, neven, 
tantes, nonkels, we hebben familie en we delen allemaal de zorg voor elkaar. 
 
Bij geen enkele van deze gezinnen zijn familieleden ook in het centrum aanwezig. Bij één 

gezin woont de moeder wel in België, maar nu ze in het centrum verblijven, hebben ze daar 

veel minder steun van. 

 

3.1.3   De school 

Vier moeders hadden in het land van herkomst veel steun van de leerkrachten. Ze konden bij 

hen terecht met vragen over de kinderen en de opvoeding.  
Neen, in X was het een beetje anders, daar ik kon ook vragen aan de lerares: ‘wat is goed, wat is niet 
goed voor kinderen?’  
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Er stelden zich ook geen communicatieproblemen, wat het contact met de school 

gemakkelijker maakte. 
Daar gebeurt de opvoeding door de school waar de kinderen studeren, wij spreken dezelfde taal, daar 
was er geen probleem met communicatie.  
 

3.1.4   Vrienden, kennissen en buren3 
De meeste moeders zeggen dat ze voor hulp bij de opvoeding niet bij vrienden gingen. Eén 

moeder die geen familie had, kon wel terecht bij een goede vriendin voor ondersteuning.  
En mijn vriendin heeft mij geholpen. (…) Met de opvang van mijn kind. En met alles, met opvang, met 
koken, want ik, als ik net getrouwd was, kon ik helemaal niks koken. Zeker geen soep koken of 
wassen, dat was heel moeilijk voor mij, dus wij probeerden dat samen te doen en ja. Ja, ik mis mijn 
vrienden… 
 

Enkele vrouwen vernoemen vrienden (1) en buren (3) voor opvang van de kinderen. Drie 

moeders noemen vrienden in verband met emotionele steun. 

Eén moeder verwijst naar een vrouwenpraatgroep in haar land van herkomst. Ze heeft hier 

geen vervanging voor in België. 

 

3.2   Ondersteuning tijdens het verblijf in het centrum 
 

3.2.1   Praten over opvoeding 

Zeven van de acht personen die hier met hun partner zijn, kunnen ook met die partner 

overleggen over de aanpak van de opvoeding. Drie van hen zeggen er met niemand anders 

over te spreken.  

Van de overige veertien vrouwen hebben er tien het gevoel met niemand echt te kunnen 

spreken over opvoeding.  

Twee daarvan, net als vier anderen, geven aan wel met de leerkracht te praten over hoe het 

gaat op school. Zeven moeders vinden dat ze over de kinderen kunnen praten met één of 

meer personeelsleden. Eén moeder vermeldt mensen van Kind en Gezin en één vrouw haalt 

familie aan (telefonisch contact). Zeven vrouwen kunnen over de kinderen praten met andere 

ouders in het centrum en vinden dat ondersteunend.  
Ja, een beetje (ondersteunend) wel, als ik zo praat… dat ik misschien niet alleen ben, er zijn ook 
andere kinderen die ook problemen hebben met het eten. 
 
Een aantal ouders (7) merkt op dat ze door de taalbarrière niet kunnen praten met elkaar of 

slechts met een beperkt aantal andere ouders.  
U weet ook dat de communicatie niet altijd evident is. Er zijn er die zelfs geen woord Frans spreken, 
zelfs Engels. Dus we proberen, zelfs met gebaren. 
 

                                                 
3 Het gaat om vrienden, kennissen en buren in het land van herkomst én in België in de periode voor 
ze in het centrum kwamen. 
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Er worden ook andere redenen aangehaald waarom men niet met de andere ouders kan of 

wil praten. 
Ja, we spreken, maar andere moeders denken anders en dan spreken we misschien te agressief.  
 
Ik vind niet dat ik iets kan vragen aan anderen, ik wil mijn kind niet opvoeden zoals zij. Ze doen het 
anders dan ik het wil, anders dan ik het goed vind. Dus ik kan geen raad vragen.  
 
Nee, andere moeders staan ook voor dezelfde moeilijkheden als ik. Dus je kan niets bespreken met 
hen omdat, zelfs als je praat, zij toch niet kunnen helpen. 
 
 
We hebben niet echt veel contact. Allé, contact hebben we wel, maar niet zo veel dat we over de 
opvoeding van de kinderen praten.  
 
Nee, maar ik ben nieuw hier, we spreken nu nog niet over opvoeding, misschien later.  
 
Zoals uit de laatste citaten blijkt, praten sommige moeders niet over opvoeding met anderen 

omdat ze elkaar nog niet genoeg kennen. Het is echter van belang te zien dat moeders soms 

voorzichtig zijn met het opbouwen van vriendschappen als ze al een tijdje in het centrum zijn. 
En om eerlijk te zijn, ik ga niet moeilijk in contact, nee. Maar ik ben echt zo bang om heel diep in 
contact te gaan want ik heb hier al… Ik ben bijna 1 jaar hier, en ik heb dat al gehad, ik was heel goed 
bevriend met een meisje hier. Zij is al 1 maand weg van hier, en dat doet veel pijn. Dus nu, nu ben ik 
echt voorzichtig. Jij kent… Je bent bevriend met nieuwe mensen, maar dan komt een antwoord van 
Brussel voor iemand en je ziet die mensen niet meer, dus… 
 

3.2.2   Het eigen gezin 

Zes ouders hebben veel steun aan hun partner, zowel emotioneel als praktisch. Zeven 

alleenstaande vrouwen geven aan dat het moeilijk is om alleen de kinderen op te voeden. Ze 

vinden dat een vader nodig is, die kan strenger zijn voor de kinderen. 
Want als papa… Weet je, kinderen respecteren de papa altijd, ze zijn bang, als papa roept… Als papa 
één keer komt praten, dan luisteren ze snel. Dus zo helpt papa mama. Ze moeten één zijn om de 
kinderen te leren, dat de kinderen goed luisteren. 
 
Sommige moeders (7) zeggen ook te kunnen rekenen op de oudste kinderen bij kleine 

huishoudelijke taakjes, om op de jongere kinderen te passen of om te helpen met huiswerk. 
Ik neem de hulp van de oudste, van het oudste kind, van de andere kinderen om mee te helpen om 
contact te hebben met het koppige kind en het gedrag te veranderen. 
 

3.2.3   Het centrum 

Veel moeders ervaren hulp van het centrum in verband met school. Berichten van de school 

worden vertaald en uitgelegd en bij problemen wordt mee naar oplossingen gezocht (4). Ook 

de waarde van de huiswerkklas is niet te onderschatten (10).  
En met de huiswerkklas ja, dat vind ik ook heel goed, want ik ken niet zo goed Nederlands en ik kan 
ze niet helpen. En ik vind dat een heel belangrijke taak. 
 
In het deel over vrije tijd bleek ook dat veel ouders (18) de animatie ondersteunend vinden. 
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Zeven moeders kunnen voor raad en advies bij de begeleiders terecht. Vier van hen 

relativeren die raad en merken op dat de assistenten na hun uren naar huis gaan en dus 

eigenlijk niet weten wat het betekent om in het centrum te moeten leven.  

Eén moeder had veel aan de cursus ‘kinderzorg’ die in het centrum werd gegeven, twee 

anderen zijn dankbaar voor de gezondheidszorg die hun kinderen in het centrum krijgen. Er 

wordt ook aangehaald dat de begeleiding erg vriendelijk is en tijd maakt voor de kinderen.  
En ze speelt graag met de kinderen, X, zij allemaal, X, Y, zelfs Z. ze zouden allemaal tijd hebben… 
zelfs al heeft ze geen tijd, ze maakt tijd voor de kinderen. 
 
En toen mijn meisjes kort op elkaar verjaarden hebben ze iets georganiseerd voor hen in het park, 
een wandeling. En dat was… Ik was ook heel blij, al die cadeautjes die er ook waren, dat is altijd zeer 
aangenaam als iemand iets voor u speciaal doet, dat was… ja, dat was zeer goed.  
 
Vijf ouders hebben niet het gevoel ondersteund te worden door het centrum. 

 

3.2.4   De andere gezinnen 

Zes vrouwen geven aan dat ze voor opvang van de kinderen af en toe bij een andere ouder 

terecht kunnen. Twee van hen blijven dan wel ongerust.  
Hier is dat moeilijker. Er is hier wel een andere vriendin aan wie ik het (opvang) kan vragen maar ik 
ben niet zeker dat ze er gaat voor zorgen zoals voor haar eigen kinderen. Ik zorg dus dat ik altijd bij de 
kinderen ben. 
 
Eén moeder zegt dat een medebewoner haar zoon helpt met schoolwerk. Eén vrouw vertelt 

dat ze met verschillende moeders samen problemen bespreken en elkaar advies geven.  
Iedereen probeert de moeilijkheden die hij ontmoet te vertellen, we proberen elkaar min of meer raad 
te geven: ‘als je zo’n probleem hebt, probeer eens zo te doen’. En we proberen ook elkaar te helpen, 
bijvoorbeeld, ik ben nu hier bezig, ik kan iemand vragen om naar de kleinste te kijken. 
 
Verder wordt geen onderlinge hulp tussen families in de centra aangegeven.  

 

3.2.5   De school 

Negen moeders voelen zich ondersteund in de opvoeding door de school. 
Natuurlijk, de school in België is belangrijk voor de kinderen. Als ze niet naar school gaan en alleen 
maar thuis zitten, worden ze zeer ongehoorzaam. Dus wij, de moeders, verkiezen dat onze kinderen 
naar school gaan en dingen leren in plaats van niets te doen. 
 
Dus als ik een beetje problemen heb met de kinderen… Ik weet dat ik altijd naar de juf kan gaan om 
het met haar te bespreken. Dan kan zij het op haar eigen manier, anders, aanpakken. Dat vind ik heel 
goed. 
 
Enkele vrouwen (2) geven aan geen steun te krijgen van de leerkrachten als ze er met 

vragen naartoe gaan. Zeven ouders tenslotte hebben nauwelijks (tot geen) contact met de 

leerkracht, alle communicatie verloopt via een tussenpersoon van het centrum.  
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3.2 6   Mensen van buiten het centrum 

Verschillende moeders hebben eerst een tijdje op een appartement geleefd met hun gezin. 

Uit de interviews blijkt dat ze meestal al heel wat contacten hadden opgebouwd in hun 

omgeving. Deze vrienden/kennissen/buren blijken echter nog weinig te kunnen 

ondersteunen (in de opvoeding) nu ze in het centrum verblijven. 
Ik had veel vrienden toen ik in mijn appartement woonde, toen ik nog min of meer een normaal leven 
leidde. Maar toen de serieuze problemen begonnen zag ik hen allemaal verdwijnen. Op het moment 
dat men mijn papieren introk, weet u, snijdt men ook alles af hé. 
 
En wij hebben ook vrienden die hier al lang wonen, en ze wonen bijvoorbeeld in sociale huizen, ja, 
maar, hoe kunnen zij ons helpen, ze hebben toch ook niet veel zelf, ja.  
 
Eén vrouw merkt op dat de ondersteuning van haar vrienden hier niet zo rustgevend is 

omdat zij zelf nog geen kinderen hebben.  

Er wordt ook gesproken over steun van een kinderpsychiater en een huisarts (1) en 

telefonisch contact met de eigen moeder (1).  

 
3.2.7   Geen ondersteuning 

Alles samengenomen zijn er twee ouders die zeggen van niemand steun te krijgen. Het is bij 

de twintig anderen echter pas vaak na het concretiseren van de mogelijke bronnen van steun 

dat bepaalde ondersteuning wordt genoemd.  

Bij de algemene vraag: ‘Hebt u het gevoel er hier meer alleen voor te staan of niet?’ 

antwoorden dertien vrouwen ‘Ja, ik ben hier meer alleen’. 
Ik ben alleen voor op te voeden. (…) ’t Is wel alleen, ik sta er wel alleen voor. Dat is nu wel waar, ja, 
Boterhammen smeren en naar school doen en gaan halen en… Dat is wel… een beetje moeilijk.  
 
Op de vraag ‘Welke ondersteuning ervaart u hier?’ antwoorden zes moeders ‘Ik heb hier 

geen ondersteuning’.  

Vier vrouwen zitten in beide groepen. Dat betekent dat vijftien moeders zich niet adequaat 

ondersteund voelen in de opvoeding.  

Opvallend is ook dat vier van de moeders die zeggen steun van hun man te ervaren, zich 

meer alleen voelen. Het is duidelijk dat er vroeger bij die gezinnen een uitgebreider netwerk 

was voor de zorg van de kinderen dan de twee ouders samen. 

 
3.3   Inmenging van andere ouders 

 
3.3.1   Ouders onder elkaar 

Zes moeders hadden al te maken met andere moeders die hen opmerkingen kwamen geven 

over (de opvoeding van) hun kinderen.  
Er zijn moeders die naar mij komen. Er zijn hier moeders van overal. Ze zeggen: ‘je kinderen maken 
problemen’. Dat maakt me nerveus, het zijn hun eigen kinderen, ik weet dat mijn kinderen dat niet 
doen, ze zijn goed opgevoed.  
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Drie moeders geven aan dat ze de inmenging van andere ouders niet aanvaarden en blijven 

doen wat zij goed achten. 
Ja, bijvoorbeeld als mijn dochter slaat, dan moet ze gedisciplineerd worden. Ik wil ze dan straffen 
maar de andere mama’s zeggen dat ik dat niet mag doen. (…) Ik doe het toch en ik leg uit dat ik dat 
doe voor het goed van mijn dochter.  
 
Sommige moeders (6) zeggen dat ze zelf naar andere ouders stappen met advies of 

opmerkingen over hun kinderen.  
Dus, ik praat erover, zeker als hij met slechte kinderen speelt. Ik ga naar hun ouders en ik zeg: ‘Toen 
ik alleen woonde met mijn zoon, was hij niet zo, maar sinds hij bij jullie jongen is, ontspoort hij 
volledig’. 
 
Mijn vrouw gaat naar de ouders en ze zegt het: ‘je kinderen vechten en je moet kijken’.  
 
Vier vrouwen geven aan dat er soms ruzies zijn tussen ouders in het centrum omdat hun 

kinderen ruzie maken. 

 

3.3.2   Ouders naar de kinderen toe 

Een aantal moeders (6) zal andermans kinderen niet op hun gedrag aanspreken maar hun 

eigen kind erop wijzen dat dat gedrag niet oké is.  
Ik kan niet reageren in de plaats van de ouder, misschien neemt die ouder me dat kwalijk. Je kan 
denken dat het kind niet goed opgevoed is omdat het iets doet dat niet mag, maar misschien is dat 
voor hem normaal. Ik wil niet dat mijn kind speelt met zo een kind. 
 
Vijf moeders zeggen nog geen inmenging te hebben ervaren van anderen naar hun kinderen 

toe.  

 

3.4   Hebben moeders meer informatie of ondersteuning nodig? 

Bij de laatste veertien interviews is volgende vraag toegevoegd: ‘Hebt u meer informatie of 

ondersteuning nodig bij de opvoeding?’ Zes vrouwen zeggen van wel.  
Vooral over wat is nodig voor kinderen van hun leeftijd. Misschien doen ik of mijn man niet genoeg 
voor hen en moeten we meer doen, iets meer.  
 
we zeggen geen nee tegen het leren over gelijk welk veld. Het is zeer nuttig. Bijvoorbeeld: hoe om te 
gaan met onze kinderen, hoe tijd delen tussen ons en de kinderen. Ik wil naar buiten gaan met mijn 
vrouw, in het park en dan hebben we het probleem van de kinderen.  
 
Twee moeders geven aan dat alle bijkomende informatie zeer welkom zou zijn maar hebben 

het niet persé nodig. Zes anderen hebben er geen nood aan.  
(lachend) Nee, wij hebben al 3 kindjes, dat is al goede informatie. 
 
De daaropvolgende vraag was: ‘Kan het centrum nog iets doen voor u en zo ja, wat dan?’ 

Twee van de elf vrouwen geven aan dat het centrum al veel doet. Vier moeders vinden niet 

dat het centrum nog iets kan doen. 
Ik moet zorgen voor de kinderen, de verantwoordelijkheid moet ik zelf nemen, er is niet veel dat ze 
(het centrum) kunnen doen voor de kinderen.  
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Nee, ik geloof van niet, het centrum is geen geschikte plaats om aan de noden te voldoen. 
 
Twee moeders vinden dat het centrum een gekwalificeerd iemand zou kunnen aanwerven 

waarmee ouders kunnen praten over opvoeding.  
Ik wil er met iemand over praten, ik wil aan iemand kunnen vragen: wat kan ik daarmee doen? En dat 
die persoon zegt: dat kan je proberen, dat kan je proberen... En dat die persoon zegt wat zal helpen 
bij X, dat misschien wel goed zal lukken bij haar. Iemand die me kan geruststellen dat ik ga slagen in 
de opvoeding en dat mijn dochter naar mij zal luisteren. 
 
Eén moeder vraagt brochures en tips over opvoeding in eigen taal.  

Zes moeders zouden graag opvang hebben voor hun kinderen.  
Ik zou bijvoorbeeld Nederlandse lessen willen volgen, of computerlessen. Ik zou verschillende dingen 
willen doen, maar ik kan het niet, met de jonge kinderen. 
 
Soms moet ik boodschappen doen of X naar school brengen en de andere is ziek. Ik ben constant 
verplicht hem overal zelf mee te nemen, ook al is het koud en zo. Want ik heb niemand anders. 
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DISCUSSIE 
 

In dit onderzoek naar de beleving van ouders in asielzoekerscentra richtten we ons op drie 

beïnvloedende factoren van opvoeding, namelijk cultuur, de materiële omgeving en sociale 

steun. We gingen de beleving van moeders na via diepte-interviews. We gaven moeders de 

ruimte om hun eigen persoonlijke verhaal te vertellen. Door de openheid waarmee ze hun 

ervaringen met ons deelden, kregen we meer zicht op hun leefwereld. In dit deel vatten we 

de resultaten van het onderzoek samen en beantwoorden de onderzoeksvragen. We toetsen 

onze bevindingen aan de literatuur.  

 

 

1   Cultuur en opvoeding 
 
In de eerste onderzoeksvraag gingen we na hoe moeders het samenleven met ouders uit 

andere culturen ervaren en welke invloed zij zien op de opvoeding die ze hun kinderen 

geven. Uit hun antwoorden blijkt dat ouders het niet gemakkelijk vinden om samen te leven 

met mensen die hun kinderen soms heel verschillend opvoeden. Het opvoedingsproces 

wordt daardoor veel minder vanzelfsprekend. Moeders wijzen vooral op de veranderingen 

die ze zien bij hun eigen kinderen doordat die de andere kinderen nadoen.  

 

Uit internationaal onderzoek bij allochtone ouders blijkt steevast dat ze de opvoeding zoals 

die gebruikelijk is in het land van herkomst niet repliceren in het gastland. Evenmin nemen 

ze kritiekloos de ‘westerse’ opvoeding over. Ze mengen voor zichzelf het beste uit de twee 

culturen (zie o.a. Phalet & Schönpflug, 2001). In een centrum voor asielzoekers is echter 

sprake van meer dan twee verschillende culturen. De moeders benadrukken in hun 

antwoorden de diversiteit in opvoedingsaanpak die dat met zich meebrengt. De aanpassing 

in opvoedingswaarden en –gedrag waar men in onderzoek bij allochtone ouders op wijst, lijkt 

bij ouders uit het centrum niet of in mindere mate het geval. De overgrote meerderheid van 

de moeders hecht groot belang aan opvoeden in de eigen cultuur en neemt geen 

opvoedingsgedrag over van anderen. Ook de waarden die ouders van belang vinden voor 

hun kinderen en het idee over wat een goede moeder is, veranderen niet tijdens hun verblijf 

in het centrum.  

Een mogelijke verklaring hiervoor kan gezocht worden in de tijdelijkheid van de situatie. 

Erkende vluchtelingen en zeker migranten vinden terugkeren vaak geen optie meer. Ze zien 

hun toekomst en die van hun kinderen hier (Meijers & Cuyvers, 1993). Asielzoekers 

daarentegen hebben op het moment van hun aanvraag nog maar weinig 
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toekomstperspectieven in België. Dit kan tot gevolg hebben dat ze steunen op wat ze 

gewoon zijn van vroeger. 

 

De ouders zijn bovendien vaak nog maar net hun land ontvlucht; ze zijn verward en onzeker 

door wat ze meema(a)k(t)en. Ze zoeken naar meer zekerheid en vinden die in hun 

vertrouwde mens- en wereldbeelden. Traditionele waarden en normen krijgen een 

fundamentele plaats (Roemer, 1992). Bijgevolg blijven ouders handelen zoals in het land van 

herkomst.  

 

Een derde mogelijke verklaring is de intensiteit waarmee men in contact komt met de andere 

cultuur. Erkende vluchtelingen en migranten hebben beduidend meer en intenser contact 

met (de voorzieningen en diensten van) onze samenleving en dus onze cultuur. De mensen 

in onthaalcentra daarentegen komen met veel meer verschillende culturen heel wat 

oppervlakkiger in contact. De uitwisseling van waarden en gedrag tussen die verschillende 

culturen is dus een stuk minder intensief. 

 

Ouders beseffen heel goed dat hun kinderen op school en in het centrum andere culturele 

gedragingen zien. De ouders zijn dus nog de enigen die een link vormen met de gewoonten 

en waarden van het land van herkomst. Ook dit kan de nadruk op opvoeden in de eigen 

cultuur verklaren en ligt in de lijn van het onderzoek en de theorie van Wels (1993) en Phalet 

& Schönpflug (2001) over een strenge verticale waardenoverdracht in allochtone gezinnen.  

 

De moeders uit ons onderzoek zeggen bezorgd en angstig te zijn om de veranderingen die 

ze opmerken bij hun kinderen. Kinderen van allochtone ouders veranderen vaak sneller dan 

de ouders omdat ze op school in contact komen met de westerse cultuur (Coll & Pachter, 

2002). Maar het is niet zo dat ouders zelf stilstaan, volgens Meijers & Cuyvers (1993) 

groeien ze ook wel mee ‘in’ de nieuwe cultuur met hun opgroeiende kinderen. Dat gebeurt 

natuurlijk niet van de ene dag op de andere. Zeker de ouders die in het centrum wonen 

tijdens de eerste fase van hun procedure, zijn hier vaak nog maar zeer kort en hebben meer 

tijd nodig.  

 

 

2   De materiële omgeving 
 
In een tweede onderzoeksvraag gingen we na hoe ouders de plaats waar ze nu moeten 

leven ervaren en of ze een invloed zien op de opvoeding? De moeders die wij interviewden 

zien het centrum niet als de ideale plaats om kinderen groot te brengen. Ze verlangen naar 
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een eigen plek waar ze de kinderen ‘in alle rust’ kunnen opvoeden. Het gemeenschappelijk 

gebruik van verschillende leefruimten vinden ze moeilijk. Bovendien ervaren ze een verlies 

aan vrijheid door de structuur en de regels van het centrum. Ze rapporteren ook een invloed 

op hun manier van opvoeden. Ze kunnen de kinderen niet meer de dagstructuur aanbieden 

die ze zelf willen.  

 

Uit een onderzoek van Kramer & Cense (2004) in asielzoekerscentra in Nederland blijken 

gebrek aan privacy, dicht op elkaar leven en gedurende lange tijd dezelfde ruimte delen 

belangrijke bronnen van stress te zijn voor zowel kinderen als ouders. Niemand uit het gezin 

kan zich even terugtrekken bij spanningen. Dit blijkt ook op te gaan voor de respondenten uit 

ons onderzoek. Kinderen (en vooral pubers) vragen zelf om een eigen kamer. Moeders 

willen ook meer plaats, nu kunnen ze hun kinderen niet afzonderen van de andere kinderen 

van het centrum omdat de gezinsruimte te klein is om de kinderen binnen te houden. 

Bijgevolg laten ze de kinderen, soms tegen hun zin, buiten spelen met de andere kinderen. 

Ze hebben het gevoel hierdoor controle over hun kinderen te verliezen omdat het niet 

mogelijk is steeds bij hen te zijn als ze buiten spelen.  

Het in de gaten houden van, zicht hebben op en sturen van de activiteiten en de omgeving 

van het kind noemen Bradley & Caldwell (1995, in Bradley, 2002) ‘monitoring’. Volgens hen 

is dit één van de vijf basistaken van ouders. Ze merken op dat de materiële setting een 

sterke invloed heeft op de mate en manier van monitoring. In ons onderzoek geven ouders 

duidelijk aan minder goed zicht te hebben op wat hun kinderen allemaal doen omdat ze 

vaker gaan spelen zijn. Bovendien komen de kinderen buiten de vrije tijd constant in contact 

met anderen door het gemeenschappelijk gebruik van de ruimten. Ook dit draagt bij tot een 

gevoel van verlies van controle over de (sociale) omgeving van het kind.  

 

Een belangrijke bron van stress voor ouders blijkt de veiligheid van hun kind (Sidebotham, 

2001). Sommige vrouwen uit ons onderzoek vinden het centrum niet zo’n veilige plaats. De 

redenen die ze daarvoor aangeven komen ook terug in ander onderzoek bij 

asielzoekersvrouwen: angst voor andere bewoners, voor andere kinderen (Kramer & Cense, 

2004) en voor buitenstaanders (Pels & de Gruijter, 2005).  

Rainwater (1966, in Bartlett, 1997) ordent de verschillende functies die een huis heeft. Het is 

in de eerste plaats een beschutting tegen fysieke of emotionele bedreigingen uit de 

omgeving. Eens deze functie vervuld is, wordt het huis belangrijk voor de zelfrealisatie en 

zelfexpressie. Ouders die het centrum wel veilig noemen, verwijzen daarbij naar de 

onveiligheid in hun eigen land of naar ‘een dak boven het hoofd’. Hieruit blijkt dat hun 

leefomgeving voor hen op dit moment vooral in het teken staat van de basisbehoeften en 

minder in functie van hogere behoeften als zelfrealisatie. 
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De negatieve effecten van te kleine of niet-adequate behuizing kan opgevangen worden door 

de kansen die de buurt biedt (Bartlett, 1997). In het geval van asielzoekers beschouwen we 

het centrum als hun buurt. De activiteiten die het centrum organiseert worden door moeders 

erg gewaardeerd. Hun kinderen krijgen zo kansen die zij zelf niet kunnen bieden op dit 

moment. Bovendien wordt hun spel dan geleid, wat moeders minder ongerust maakt over 

mogelijk negatief gedrag van andere kinderen. 

 

 

3   Ondersteuning bij de opvoeding 
 
De derde en laatste vraag onderzocht welke ondersteuning ouders vroeger hadden en welke 

ondersteuning ze hier ervaren. Het blijkt dat bijna alle moeders praktische en emotionele 

steun kregen van hun man. De respondenten konden ook rekenen op familie, voornamelijk 

de grootouders dan, voor opvang. Grootouders lijken dus niet alleen bij Vlaamse ouders een 

veelgevraagde oppas te zijn (Busschots & Lauwers, 1994). Voor emotionele steun en 

informatie konden ze beroep doen op familie, vrienden en de school van de kinderen. Veel 

moeders leven nu zonder hun partner in België. Op één gezin na heeft geen enkele vrouw 

familie die hier ook verblijft. De respondenten zeggen zich hier meer alleen te voelen en 

weinig tot geen ondersteuning te ervaren. 

 

Uit literatuur blijkt dat het voor moeders ondersteunend is om met elkaar te kunnen praten 

over de kinderen en opvoeding (Rullo & Musatti, 2005). Wij vonden het dan ook verrassend 

te zien hoe weinig moeders met elkaar praten over (de opvoeding van) hun kinderen. De 

(culturele) verschillen én de taalbarrière zijn blijkbaar te groot. Er zijn ouders die opmerken 

dat er wel vriendschap is, maar die gaat niet diep genoeg om daarover te praten. Ook dit 

strookt niet met de bevindingen uit ander onderzoek. Volgens Rullo & Musatti (2005) en Pels 

& De Gruijter (2005) willen moeders graag informatie uitwisselen met mensen die dezelfde 

ervaringen hebben op een bepaald moment in hun leven, in dit geval ‘ouder zijn van 

kinderen van een bepaalde leeftijd’. Dit kunnen zeer losse contacten zijn, mensen waarmee 

men geen andere band heeft dan die gelijkenis van het ouderschap. De ouders in ons 

onderzoek vinden een degelijke vertrouwensband duidelijk wel van belang om te praten over 

de kinderen. 

Door de tijdelijkheid van het leven in het centrum is het echter niet evident om vertrouwen en 

vriendschap op te bouwen. Men heeft veel te verliezen en meer dan één ouder merkt op dat 

‘een antwoord van Brussel’ sterke gevolgen heeft voor de contacten die men kan 

onderhouden met anderen. Zo zijn sommige vrouwen belangrijke anderen ‘verloren’ die ze 

hadden leren kennen in België toen ze nog zelfstandig woonden. Dit komt mede door de 
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afstand (die met het weinige geld dat ze krijgen niet kan worden overbrugd) tussen hun 

vroegere woonplaats en het centrum. Dit bevestigt het onderzoek van Williams (2006) 

waaruit bleek dat vriendschappen in netwerken van asielzoekers moeilijk stand houden. 

Vriendschap is vrij kwetsbaar en kan snel veranderen bij wisselende omstandigheden 

(Busschots & Lauwers, 1994).  

Bovendien hebben deze vrouwen vaak al veel dierbaren verloren en leven ze met veel 

gevoelens van gemis (Foss, 1996; Pels & De Gruijter, 2005; Vink, 2001). Dit zou ertoe 

kunnen leiden dat ze liever geen diepe vriendschappen meer opbouwen tot ze meer 

zekerheid hebben over hun toekomst. Dat zorgt er op zijn beurt voor dat ze minder bij elkaar 

terecht kunnen voor steun en opvang. 

 

Het is de subjectieve ervaring van de (objectief) verkregen steun en de match tussen 

gewenste en ontvangen steun die maakt dat ouders zich al dan niet adequaat ondersteund 

voelen (Attree, 2005; Magnusson & Stattin, 2006). In ons onderzoek rapporteren moeders 

hulp van de school van de kinderen en van het personeel van het centrum. Bijna alle 

moeders vinden de huiswerkklas of de activiteiten voor kinderen ondersteunend. Toch 

krijgen ouders blijkbaar op verschillende andere domeinen niet de steun die ze vroeger 

hadden en/of nu nodig hebben. Advies wordt ook niet altijd als zodanig gepercipieerd omdat 

bewoners vinden dat niemand anders dan zij echt kunnen vatten wat het centrumleven 

betekent. Dit maakt dat ze globaal een gevoel van eenzaamheid in het ouderschap en tekort 

aan ondersteuning aangeven.  

 

Steenssens et al. (1996) wijzen er op niet uit het oog te verliezen dat sociale contacten 

eveneens stress kunnen betekenen. Dit werd ook bevestigd in ons onderzoek. Een aantal 

moeders geven aan dat ze reeds commentaar van anderen kregen of zelf naar andere 

ouders toe stapten. Die inmenging van andere ouders is voor sommige vrouwen storend; ze 

ervaren het als onterechte kritiek. Ze wijzen erop dat ouders niet kunnen oordelen over 

elkaars opvoeding omdat ze een te verschillende culturele achtergrond hebben.  

 

 

4   Verantwoordelijkheid over de kinderen 
 
In dit laatste punt halen we een thema aan dat oorspronkelijk niet in het onderzoek was 

opgenomen. Het aspect ‘verantwoordelijkheid’ kwam echter vrij opvallend naar voor in de 

interviews ook al was geen enkele vraag specifiek daarop gericht. Vandaar dat we er toch 

kort bij stilstaan. 
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Verschillende ouders benadrukten dat zij verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun 

kinderen en dat niemand anders dat kan overnemen van hen. Anderzijds werd (soms door 

dezelfde moeders) opgemerkt dat mensen ‘moe’ waren, moe van het leven dat ze moeten(!) 

leiden op dit moment. Dat betekent voor sommige ouders ook dat ze geen fut meer hebben 

om zich bezig te houden met de kinderen zoals ze dat vroeger deden. Ook uit gesprekken 

met begeleiders werd duidelijk dat zij soms het probleem ervaren dat ouders hun kinderen 

‘zomaar wat laten lopen’.  

Uit literatuur blijkt dat asielaanvragers veel van hun keuzevrijheid verliezen door het statuut 

waarin ze zich bevinden (Williams, 2006). Respondenten in ons onderzoek geven duidelijk 

aan dat zij op dit moment niet meer zelf bepalen hoe ze hun leven vormgeven. Ze zijn 

afhankelijk van allerlei instanties wat betreft hun procedure en hun opvang. De 

verantwoordelijkheden die ze vroeger hadden voor hun kinderen (koken, huishouden, 

opvang regelen…) kunnen ze niet (allemaal) meer uitoefenen. Een gevoel van controle over 

het eigen leven en de levensomstandigheden is nochtans van belang voor betrokken 

ouderschap. Uit onderzoek rond Quality of Life wordt duidelijk dat zelfdeterminatie een 

belangrijk, zo niet het belangrijkste, aspect is van het welbevinden van mensen (Broekaert et 

al., 1997; Lachapelle et al., 2005). Het welbevinden heeft op zijn beurt implicaties voor het 

opvoedingsgedrag van ouders. Indien keuzevrijheid en controle over het eigen leven 

ontbreken, kunnen de stress en de druk zo groot worden dat de emotionele reserves van 

mensen uitgeput raken. Ze verliezen hun levenskracht en motivatie en kunnen op de duur 

geen enkele verantwoordelijkheid meer aan, ook niet die voor hun kinderen (Armstrong et 

al., 2005; Coldwell et al., 2006; Ernst et al., 2004; Evans et al, 2001).  
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BESLUIT 
 

In deze scriptie hebben we geprobeerd meer zicht te krijgen op de leefwereld van ouders die 

in een onthaalcentrum voor asielzoekers verblijven. We gingen in dialoog met een aantal 

ouders en peilden naar hun belevingen rond het opvoedingsproces. Onze aandacht ging 

vooral naar culturele waarden en normen in de opvoeding, de invloed van de materiële 

omgeving en de ondersteuning die ouders ervaren. Ouders haalden verschillende factoren 

aan die belemmerend waren voor de opvoeding, bijvoorbeeld het leven met regels. Ze 

richtten onze aandacht evenzeer op opvoedingsbevorderende factoren, bijvoorbeeld de 

huiswerkklas en activiteiten van het centrum. De informatie die we verkregen uit de 

interviews legden we naast onderzoek dat verricht werd bij asielzoekers, vluchtelingen en 

migrantengroepen. In dit deel staan we stil bij de beperkingen van ons onderzoek en doen 

we enkele aanbevelingen voor verder onderzoek en voor de praktijk. 

 

 

1   Beperkingen van het onderzoek 
 
Dit onderzoek brengt een aantal interessante bevindingen naar voor. We mogen echter niet 

blind zijn voor de beperkingen ervan. 

 

Het onderzoek is vrij kleinschalig opgezet. We konden slechts 22 moeders bevragen. 

Bovendien konden we weinig selectiecriteria stellen omdat de doelgroep moeilijk bereikbaar 

was. Bijgevolg is de ondervraagde groep niet representatief voor alle ouders die in een 

asielcentrum verblijven. De resultaten kunnen dus geenszins veralgemeend worden naar de 

hele populatie. Het lag dan ook eerder in onze bedoeling om dit onderzoeksgebied te 

verkennen dan om tot generaliseerbare kennis te komen. 

 

Een niet te onderschatten probleem was de taal. Moeders konden niet participeren aan het 

onderzoek als ze geen Nederlands, Frans of Engels spraken. Ouders die in het land van 

herkomst weinig kansen hebben kregen tot onderwijs en dus tot het leren van een vreemde 

taal, kwamen dus niet aan bod.  

Vijftien moeders en de interviewer konden zich tijdens de interviews niet in hun moedertaal 

uitdrukken. Dit heeft tot gevolg dat bepaalde informatie niet gebruikt kan worden omdat niet 

zeker is dat interviewer en respondent elkaar begrepen hebben. Bovendien leidt dat ertoe 

dat verschillende nuances die men in zijn moedertaal wel kan aanbrengen en begrijpen, 

verloren zijn gegaan.  
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Bij zeven gesprekken was er een tolk aanwezig. Het grote voordeel hiervan was dat de 

betrokkenen in hun eigen taal konden spreken. Anderzijds is het niet evident om een 

gesprek te voeren via een tussenpersoon en dit vroeg dan ook aanpassingstijd. Soms 

kwamen er antwoorden die totaal niet bij de vraag aansloten. Het is dan voor de interviewer 

niet altijd mogelijk om in te schatten of de tolk de vraag letterlijk vertaald heeft en de moeder 

de vraag liever niet beantwoordt en ze dus ontwijkt. Het kan ook zijn dat de vraag van de 

interviewer niet duidelijk gesteld is en/of dat er in de vertaling nuances geslopen zijn. 

Doorvragen is dan wel delicaat omdat het dus kan zijn dat de moeder er liever niet op ingaat. 

Bij interviews zonder tolk krijgt de interviewer meer directe feedback over de duidelijkheid 

van vragen en is het gemakkelijker om aan te voelen of er verder kan doorgegaan worden op 

een onderwerp of niet.  

 

Zoals aangegeven spreken ouders soms niet met elkaar over de kinderen en over opvoeding 

omdat ze elkaar niet genoeg kennen en vertrouwen. We kunnen ons dan afvragen hoeveel 

ze ons, als externe onderzoekers, wilden toevertrouwen. Bij de gesprekken die ondersteund 

werden met tolken stelt dat probleem zich nog meer. De aanwezigheid van een derde 

persoon kan er voor gezorgd hebben dat moeders bepaalde informatie niet wilden geven 

omdat die te gevoelig lag. Bovendien speelt ook de sociale wenselijkheid een rol bij diepte-

interviews. Anderzijds kan het juist zijn dat ouders niet veel remmingen voelden om te 

vertellen aangezien onze ontmoeting eenmalig was en er anonimiteit gegarandeerd was. In 

elk geval hebben we heel wat informatie verkregen. Moeders vertelden over de positieve 

zaken in hun gezin maar eveneens over de zaken die minder vlot verlopen in het 

opvoedingsproces. We kunnen er dus vanuit gaan dat we toch deels de beleving van ouders 

hebben kunnen vatten. 

 

Een laatste bedenking is meer inhoudelijk. Tijdens één van de laatste interviews zijn we tot 

de conclusie gekomen dat we een belangrijke bron van steun niet aangeraakt hebben. Deze 

moeder bracht zelf aan dat ze door telefonisch contact veel steun ervoer van haar moeder 

die nog in het land van herkomst was. Ook in de literatuur werd duidelijk dat er nog sterke 

banden zijn met familie in het land van herkomst (Pels & de Gruijter, 2005; Williams, 2006). 

Het was dus nuttig geweest meer informatie te vragen over deze mogelijke bron van 

ondersteuning. 
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2   Aanbevelingen voor verder onderzoek 
 
In de discussie raakten we de notie van ‘de verantwoordelijkheid opnemen voor de kinderen’ 

al even aan. Onderzoek dat meer in de diepte ingaat op dit aspect van ouderschap kan een 

breder inzicht geven in de beleving van ouders en zo een aanvulling betekenen op dit 

onderzoek. Het zou kunnen verduidelijken op welk punt ouders de controle en de 

verantwoordelijkheid ‘loslaten’ en welke mechanismen daarbij spelen. 

 

Veel vluchtelingen komen uit culturen waar traditionele rolpatronen nog gelden (NVR, 1997; 

Vink, 2001). Ook moeders uit dit onderzoek verwijzen naar deze taakverdeling. Asielzoekers 

kunnen niet werken zolang hun procedure loopt en dus kunnen vaders een stuk van ‘hun’ 

ouderlijke taak (namelijk zorgen voor de financiële zekerheid van het gezin) niet meer op 

zich nemen. Het zou dan ook interessant zijn om vaders aan het woord te laten. Vragen 

daarbij zijn onder andere: voelen ze zich meer of minder betrokken bij de zorg van hun kind 

nu ze hun rol anders moeten invullen? Voelen ze zich meer of minder betrokken nu ze nu 

meer tijd hebben om met de kinderen bezig te zijn? 

 

Door de taalbarrière kwamen veel moeders die Nederlands, Frans noch Engels spreken niet 

aan het woord. Bij verder onderzoek zou het dus handig zijn als er meer (financiële) 

mogelijkheden zijn om met native speakers als interviewers te werken. Dat maakt meer 

diversiteit van respondenten mogelijk wat de validiteit van het onderzoek ten goede komt. 

 

 

3   Aanbevelingen voor de praktijk 
 
Het onderzoek is gebeurd in acht verschillende centra, de suggesties zullen dus niet voor elk 

centrum even relevant zijn. 

 

Achttien moeders vertelden dat ze de studies van hun kinderen zeer belangrijk vinden. 

Enkele ouders zien de school en de leerkrachten ook als belangrijke mede-opvoeders. Een 

aantal ouders bleek echter geen contact te hebben met school (of enkel de eerste 

schooldag) omdat kinderen door het centrum gebracht en afgehaald worden van school. 

Maatregelen opdat ouders zelf hun kinderen naar school kunnen brengen zouden nuttig zijn. 

Zo ervaart het kind betrokkenheid van zijn ouders bij zijn schoolleven, wat stimulerend kan 

werken. Ouders kunnen dan, indien ze dat willen en nodig achten, met hun vragen over (o.a. 

de schoolprestaties van) hun kinderen bij de leerkracht terecht. Nu gebeurt dat in sommige 

centra met tussenpersonen. Dit kan echter een drempel zijn voor ouders om sommige 

vragen niet te stellen omdat ze die niet belangrijk genoeg achten. 
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Moedergroepen kunnen ingericht worden in de centra. Dat gebeurt best op een structurele 

manier, dat wil zeggen dat het aanbod er is voor elke moeder en dat elke vrouw zelf kiest of 

ze meedoet of niet, ongeacht wat begeleiding denkt over haar opvoedingsvaardigheden. Als 

deelname verplicht wordt, zou de moedergroep zijn informeel en ondersteunend karakter 

kunnen verliezen. Structureel betekent ook dat het ‘gewoon’ is, het hoort bij het aanbod van 

het centrum. Dat maakt dat moeders minder het gevoel zullen hebben beoordeeld te worden 

op hun opvoedingscapaciteiten. Dit werd ook duidelijk in de praktijk (een stageproject in één 

van de centra). Het blijkt belangrijk om moeders de kans te geven en warm te maken voor de 

moedergroep van bij hun aankomst in het centrum. De drempel is voor hen lager dan voor 

ouders die al een tijd in het centrum leven.  

 

Er werd door moeders zelf gevraagd om brochures over opvoeding in hun eigen taal. Een 

aanbod van brochures, voor iedereen vrij toegankelijk, kan die moeders ondersteunen die 

door de communicatieproblemen aan niemand raad kunnen vragen. Dit kan ook de ouders 

ondersteunen die liever geen hulp gaan vragen omdat dit niet gewoon is in hun cultuur of 

omdat ze bang zijn beoordeeld te worden op hun ouderlijke vaardigheden als ze vragen 

gaan stellen.  

 

Veel moeders vragen om kinderopvang. Dit geeft hen de kans om tijd te maken voor zichzelf, 

om te kunnen beantwoorden aan de verschillende noden van hun kinderen (doordat die 

verschillen van leeftijd) en om een opleiding te volgen. Vrouwen willen namelijk hun tijd in het 

centrum nuttig doorbrengen en bijleren. Dit kan echter niet als ze de hele dag bij hun 

kinderen moeten blijven. Deze nood wordt evenzeer aangegeven door vrouwen die met hun 

man in het centrum verblijven. Meestal is hij het die naar school gaat en staat de moeder in 

voor de kinderen.  

 

Moeders willen zelf voor hun kinderen zorgen. Eén aspect daarvan is het koken voor hun 

gezin. In verschillende centra kunnen ouders nu al zelf maaltijden bereiden maar ze zijn nog 

niet in de gelegenheid om ingrediënten en overschotten te bewaren. Het zou voor veel 

moeders een verworvenheid zijn als ze zelf zouden kunnen instaan voor de maaltijden en 

met hun gezin apart kunnen eten. Tafelmomenten zijn namelijk belangrijk voor het 

gezinsleven. Het zou er ook kunnen voor zorgen dat ouders zich (nog) ‘de ouder van hun 

kind’ voelen en vanuit dit gevoel ook de andere oudertaken (terug) op zich nemen. Dit is 

natuurlijk een aspect dat te maken heeft met de beschikbare ruimte en infrastructuur en moet 

dus op een hoger niveau aangepakt worden.  

 

 

 60



BIBLIOGRAFIE 
 

Ackaert, L. et al. (2003). Kom je dat thuis eens vertellen? Visies van ouders en kinderen op 

het dagelijkse leven in het gezin. Leuven: Acco. 

 

Allen, S. M. & Hawkins, A. J. (1999). Maternal gatekeeping: mothers’ beliefs and behavior 

that inhibit greater father involvement in family work. Journal of marriage and the family. Vol. 

61, p. 199-212.  
 

Almqvist, K. & Hwang, P. (1999). Iranian refugees in Sweden. Coping processes in children 

and their families. Childhood. Vol. 6, no. 2, p. 167-188. 

 

Armstrong, M. et al. (2005). Pathways between social support, family well being, quality of 

parenting and child resilience: what we know. Journal of child and family studies. Vol. 14, no. 

2, p. 269-281. 

 

Attree, P. (2005). Parenting support in the context of poverty: a meta-synthesis of the 

qualitative evidence. Health and social care in the community. Vol. 13, no. 4, p. 330-337. 

 

Baarda, D. B. et al. (2001). Basisboek kwalitatief onderzoek. Praktische handleiding voor het 

opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff bv. 

 

Baeyens, H. (1981). Algemeen verslag van de gezamenlijke vergadering der werkgroepen 

huisvesting. In Commissie voor de Gezinshuisvesting (1984). De invloed van de huisvesting 

op de socialisering van de kinderen en op hun culturele identiteit. Brussel: Commissie voor 

de gezinshuisvesting. P. 59-68. 

 

Barremaecker, T. (2004). Hoe vrouwen moederen en grootmoederen, een sociaal-

historische en crossculturele analyse. Onuitgegeven licenciaatsverhandeling. Universiteit 

Gent. 

 

Bartlett, S. N. (1997). Housing as a factor in the socialization of children: a critical review of 

the literature. Merrill-palmer Quarterly. Vol 43, no. 2, p. 169-198. 

 

Belsky, J. (1984). The determinants of parenting: a process model. Child development, 55, p. 

83-96. 

 61



 

Bernardo, M. J. (1983). De invloed van de huisvesting op het gezinsleven en op de 

socialisering van het kind. Een Aziatische benadering. In Commissie voor de 

Gezinshuisvesting (1984). De invloed van de huisvesting op de socialisering van de kinderen 

en op hun culturele identiteit. Brussel: Commissie voor de gezinshuisvesting. P. 133-139. 

 

Bloomfield, L. et al. (2005). A qualitative study exploring the experiences and views of 

mothers, health visitors and family support centre workers on the challenges and difficulties 

of parenting. Health and social care in the community. Vol. 13, no. 1, p. 46-55. 

 

Bornstein, M. H. (2006). Parenting science and practice. In Renninger, A., Sigel, I. E., 

Damon, W. en Lerner, R. M. (2006) (Eds.). Handbook of Child Psychology, volume 4: Child 

psychology in Practice, 6de editie. Hoboken/New Jersey: John Wiley and sons, Inc. P. 893-

949. 

 

Bosman, R. (1993). Opvoedingsondersteuning van moedergezinnen. In Gerris, J. R. M. 

(1993) (Ed.). Opvoeding, specifieke groepen en minderheden. Lisse: Swets en Zeitlinger. P. 

9-32. 

 

Bouwmeester, M. et al. (1998). Opvoeding in Somalische vluchtelingengezinnen in 

Nederland. Assen: Van Gorcum. 

 

Bradley, R. H. (2002). Environment and parenting. In: Bornstein, M. H. (2002) (Ed.). 

Handbook of parenting, vol. 2. Biology and ecology of parenting, 2de editie. Mahwah, New 

Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. P. 281-314. 

 

Broeckaert, E. et al. (1997). Orthopedagogiek en maatschappij. Vragen en visies. 

Antwerpen-Apeldoorn: Garant. 

 

Bronfenbrenner U. (1979). The ecology of Human Development: experiments by design and 

nature. Cambridge: Harvard University Press.  

 

Bronfenbrenner, U. & Morris, P. (2006). The bioecological model of Human Development. In 

Damon, W. & Lerner, R. M. (2006) (Eds.). Handbook of Child Psychology, Volume 1, 

Theoretical Models of Human Development, 6de editie. Hoboken/New Jersey: John Wiley 

and sons, Inc. P. 793-828. 

 62



 

Brysbaert, M. (2001). Psychologie: een inleiding. Gent: Academia Press.  

(vertaling van Roediger, H. L. et al.,1996) 

 

Busschots M. & Lauwers, J. (1994). Familiale en sociaal-culturele netwerken. Leuven: Acco. 

 

Clarke-Stewart, K. A. & Allhusen, V. D. (2002). Nonparental caregiving. In Bornstein, M.H. 

(2002) (Ed.). Handbook of parenting, vol. 3: Being and becoming a parent, 2de editie. 

Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, publishers. P. 215-252. 

 

Cohran, M. & Niego, S. (2002). Parenting and social networks. In Bornstein, M. H. (2002) 

(Ed.). Handbook of parenting, vol. 4: Social conditions and applied parenting, 2de editie. 

Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. P. 123-148. 

 

Coldwell, J. et al. (2006). Household Chaos- links with parenting and child behaviour. Journal 

of Child Psychology and Psychiatry. Vol 47, no. 11, pp.1116-1122. 

 

Coll, C. G. & Pachter, L. M. (2002). Ethnic and minority parenting. In Bornstein, M. H. (2002) 

(Ed.). Handbook of parenting, vol. 4: Social conditions and applied parenting, 2de editie. 

Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. P. 1-20. 

 

Crnic, K. & Low, C. (2002). Everyday stresses and parenting. In: Bornstein, M. H. (2002) 

(Ed.). Handbook of parenting, vol. 5. Practical issues in parenting, 2de editie. Mahwah, New 

Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. P. 243-268. 

 

Deater-Deckard, K. & Scarr, S. (1996). Parenting stress among dual-earner mothers and 

fathers: are there gender differences? Journal of Family Psychology. Vol. 10, no.1, p. 45-59. 

 

De Raedt, R. (2001). Klinische psychologische vaardigheden en diagnostiek. Gent: 

Universiteit Gent, vakgroep Experimenteel-klinische en gezondheidspsychologie. 

Onuitgegeven cursus. 

 

De Ryck, E. (1983). Toespraak. In Commissie voor de Gezinshuisvesting (1984). De invloed 

van de huisvesting op de socialisering van de kinderen en op hun culturele identiteit. Brussel: 

Commissie voor de gezinshuisvesting. P. 83-90. 

 

 63



Distelbrink, M. (1998). Opvoeding in Surinaams-Creoolse gezinnen in Nederland. Een eigen 

koers. Assen: Van Gorcum. 

 

Ellouze, T. (1983). De invloed van de huisvesting op de socialisering van de kinderen en op 

hun culturele identiteit. Een Maghrebiaanse aanpak. In Commissie voor de 

Gezinshuisvesting (1984). De invloed van de huisvesting op de socialisering van de kinderen 

en op hun culturele identiteit. Brussel: Commissie voor de gezinshuisvesting. P. 111-122. 

 

Ernst, J. S. et al (2004). Housing Characteristics and Adequacy of the Physical Care of 

Children: an Exploratory Analysis. Child Welfare. Vol. 83, no. 5, p. 437-452. 

 

Evans, G. W. et al. (2001). Housing Quality and children’s socioemotional health. 

Environment and behaviour. Vol. 33, no. 3, pp. 389-399. 

 

Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (2007). Jaarverslag 2006. Brussel: 

Fedasil. 

 

Foss, G. (1996). A conceptual model for studying parenting behaviors in immigrant 

populations. In: Advances in Nursing Science. Vol 19, No. 2, p. 74-87. 

 

Geense, P. & Pels T. (1998). Opvoeding in Chinese gezinnen in Nederland. Assen: Van 

Gorcum. 

 

Harkness, J. & Newman S. J. (2005). Housing affordability and children's well-being: 

Evidence from the national survey of America's families. Housing Policy Debate. Vol 16, no. 

2, p. 223-255. 

 

Harkness, S. & Super, C.M. (2002). Culture and parenting. In Bornstein, M.H. (2002) (Ed.). 

Handbook of parenting, vol. 2: Biology and ecology of parenting, 2de editie. Mahwah, New 

Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, publishers. P. 253-280. 

 

Hutjes, J. M. & Van Buuren, J. A. (1992). De gevalsstudie. Strategie van kwalitatief 

onderzoek. Meppel: Boom. 

 

Jansen W. & Van den Wittenboer G. L. H. (1992). Sociale netwerken en hun invloed. In 

Jansen W. & Van den Wittenboer G. L. H. (1992) (Eds.). Sociale netwerken en hun invloed. 

Meppel: Boom. P. 1-16. 

 64



 
Janssens, F. J. (1985). Betrouwbaarheid en validiteit in interpretatief onderzoek. 

Pedagogisch tijdschrift. 10 (3), p. 149-161. 

 

Keller, H. et al. (2002). The role of motor stimulation in parental ethnotheories. The case of 

Cameroonian NSO and German women. In: Journal of cross-cultural psychology. Vol 33, No. 

4, p. 398-414. 

 

Kochanska, G. et al. (2007). Parental Personality as an inner resource that moderates the 

impact of ecological adversity on parenting. Journal of personality and social psychology. 

Vol. 92, no 1, pp. 136-150. 

 

Kohlmann, C. et al. (2003). Vrouwen in het migratiebeleid. Den Haag: E-Quality. 

 

Koning Boudewijnstichting (1995). Algemeen verslag over de armoede. Brussel: Koning 

Boudewijnstichting. 

 

Kramer, S. & Cense, M. (2004). Overleven op de m². Veiligheidsbeleving en strategieën van 

vrouwen in de centrale opvang voor asielzoekers. Zeist: A-D Druk. 

 

Lachapelle, Y. et al. (2005). The relationship between quality of life and self-determination: 

an international study. Journal of intellectual disability research. Vol 49, no. 10, p. 740-744. 

 

Lamb, M. E. (1987). Introduction: the emergent American father. In Lamb, M. E. (Ed) (1987). 

The Father’s role. Cross-cultural perspectives. New Jersey/London: Lawrence Erlbaum 

Associates, publishers. P. 3-25. 

 

Lamb, M. & Ahnert, L. (2006). Nonparental Child Care: context, concepts, correlates, and 

consequences. In Renninger, A., Sigel, I. E., Damon, W. & Lerner, R. M. (2006) (Eds.). 

Handbook of Child Psychology, volume 4: Child psychology in Practice, 6de editie. 

Hoboken/New Jersey: John Wiley and sons, Inc. P. 950-1016. 

 

Lamb, M. E. & Tamis-Lemonda, C. (2004). The Role of the Father: An Introduction. In Lamb, 

M. E. (Ed.) (2004). The role of the father in child development. New Jersey: John Wiley and 

Sons. P. 1-31. 

 

 65



Levering, B. & Smeyers, P. (Eds.) (1999). Opvoeding en onderwijs leren zien. Een inleiding 

in interpretatief onderzoek. Amsterdam: uitgeverij Boom. 

 

Magnusson, D. E & Stattin, H. (2006). The person in context: A holistic-interactionistic 

approach. In Damon, W. & Lerner, R. M. (2006) (Eds.). Handbook of Child Psychology, 

Volume 1, Theoretical Models of Human Development, 6de editie. Hoboken/New Jersey: 

John Wiley and sons, Inc. P. 400-464. 

 

Marian, F., e. a. (1995). Strengthening the family - Implications for international development. 

New York/Tokyo/Paris: United Nations University Press. 

 

Maso, I. & Smaling, A. (1998). Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie. Amsterdam: 

Uitgeverij Boom.  

 

McHale, J. et al. (2002). Coparenting in diverse family systems. In Bornstein, M.H. (2002) 

(Ed.). Handbook of parenting, vol. 3: Being and becoming a parent, 2de editie. Mahwah, New 

Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, publishers. P. 75-108. 

 

Mead, M. (1972). Blackberry winter: my earlier years. New York: Simon and Schuster. 

 

Meijers, F. & Cuyvers, P. (1993). Allochtone ouders en hun kinderen: een probleem? In 

Gerris, J. R. M. (1993) (Ed.). Opvoeding, specifieke groepen en minderheden. Lisse: Swets 

en Zeitlinger. P. 133-153. 

 

Nijsten, C. (1998). Opvoeding in Turkse gezinnen in Nederland. Assen: Van Gorcum. 

 

Niol, J. (1981). Invloed van de huisvesting op de socialisering van het kind. In Commissie 

voor de Gezinshuisvesting (1984). De invloed van de huisvesting op de socialisering van de 

kinderen en op hun culturele identiteit. Brussel: Commissie voor de gezinshuisvesting. P. 15-

34. 

 

Niol, J. (1983). De invloed van de huisvesting op de socialisering van de kinderen en op hun 

culturele identiteit. Een Europese benadering. In Commissie voor de Gezinshuisvesting 

(1984). De invloed van de huisvesting op de socialisering van de kinderen en op hun 

culturele identiteit. Brussel: Commissie voor de gezinshuisvesting. P. 91-111. 

 

 66



Noordenbos, G. (1981). Argumentaties voor een feministisch onderzoeksconcept. Kennis en 

methoden. 5 (4), p. 328-345. 

 

NVR ad hoc werkgroep ‘vrouwelijke vluchtelingen’ (1997). De asielprocedure vanuit 

genderperspectief: richtlijnen en aanbevelingen voor de behandeling van de vrouwelijke 

asielzoeker. Brussel: Nederlandstalige vrouwenraad. 

 

Pagel, M.D. et al. (1987). Social networks – we get by with (and in spite of) a little help from 

friends. Journal of personality and social psychology. Vol. 53, no. 4, p. 793-804. 
 

Pels, T. (1998). Opvoeding in Marokkaanse gezinnen in Nederland. Assen: Van Gorcum. 

 

Pels, T. & de Gruijter, M. (2005). Vluchtelingengezinnen: opvoeding en integratie. Assen: 

Koninklijke Van Gorcum. 

 

Phalet, K. & Schönpflug, U. (2001) Intergenerational transmission in Turkish immigrant 

families: parental collectivism, achievement values and gender differences. In: Journal of 

comparative family studies. Vol. 32, No. 4, p. 489-503. 

 

Programmatorische federale overheidsdienst (POD) maatschappelijk integratie, 

armoedebestrijding en sociale economie. 12 JANUARI 2007. – Wet betreffende de opvang 

van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (1). Belgisch 

staatsblad. Gepubliceerd op 07-05-2007. 

 

Ravanera, Z. (2007). Informal networks social capital of fathers: what does the social 

engagement survey tell us? Social indicators research. Vol. 83, no. 2, p. 351-373. 

 

Roemer, A.H. (1998). Migrantenhulpverlening in contextueel perspectief. In Michielsen, M.et 

al. (Eds.). Leren over leven in loyaliteit. Over Contextuele hulpverlening. Leuven/ Amersfoort: 

Acco.).  

 

Rol en Samenleving VZW (2002). Vrouwelijke vluchtelingen in België. Brussel: RoSa 

documentatiecentrum. 

(online: http://www.rosadoc.be/site/nieuw/start.htm 

 

Rullo, G. & Musatti, T. (2005). Mothering young children: child care, stress and social life. 

European journal of psychology of education. Vol. 20, no. 2, p. 107-119. 

 67



 

Sidebotham, P. (2001). Culture, stress and the parent-child relationship: a qualitative study of 

parents’s perceptions of parenting. Child: care, health and development. Vol. 27, no. 6, p. 

469-485. 

 

Sourander, A. (2003). Refugee families during asylum seeking. In: Nordic Journal of 

Psychiatry. No. 57, p. 203-207. 

 

Soyez, V. (2004). The influence of social networks on retention in and success after 

therapeutic community treatment. Chapter 1: General introduction. Orthopedagogische reeks 

Gent. Nr. 16, p. 5-38. Gent: vzw OOBC.  

 

Spencer, N. (2005). Does material disadvantage explain the increased risk of adverse health, 

educational, and behavioural outcomes among children in lone parent households in Britain? 

A cross sectional study. Journal of Epidemiology and Community Health. Vol. 59: no. 2, pp. 

152-157. 

 

Steenssens, K. et al. (1996). De netwerken van de armen. Brussel: Federale diensten voor 

wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. 

 

Thorton, M. C. et al. (1990). Sociodemographic and environmental correlates of racial 

socialization by Black parents. Child development. Vol. 61, p. 401-109. 

 

Tijhuis, M. A. R. et al. (1992). Netwerken in Nederland. Een onderzoek naar persoonlijke 

netwerken van Nederlanders. In Jansen W. & Van den Wittenboer G. L. H. (1992) (Eds.). 

Sociale netwerken en hun invloed. Meppel: Boom. P. 17-38. 

 

United Nations High Commissariat for Refugees (1951). Convention Relating to the Status of 

Refugees. Genève: UNHRC Media Relations and Public Information Service. 

(= Conventie van Genève) 

 

United Nations High Commissariat for Refugees (1967). Protocol Relating to the Status of 

Refugees. Genève: UNHRC Media Relations and Public Information Service. 

(= Protocol van New York) 

 

Van Busschbach, J. T. (1992). Investeren in relaties. Verschillende visies op sociaal kapitaal 

als verklaring voor veranderingen in het persoonlijke netwerk. In Jansen W. en Van den 

 68



Wittenboer G. L. H. (1992) (Eds.). Sociale netwerken en hun invloed. Meppel: Boom. P. 57-

71. 

 

Van Crombrugge, H. (2003). De nieuwe vader of de moed om zacht te zijn. In: Antenne. Vol. 

21, Nr. 2, p. 14-20. 

 

Vandenbroeck, M. (1999). De blik van de Yeti. Utrecht: uitgeverij SWP. 

 

Vandenbroeck, M. (2006). Gezinspedagogiek. Onuitgegeven cursus. Universiteit Gent. 

 

Van der Ploeg, J. D. (2005). Behandeling van gedragsproblemen, initiatieven en inzichten. 

Rotterdam: Lemniscaat. 

 

Van der Zwaard, J. (1995). Hoe vrouwen moederen. Buurtgesprekken over opvoeding. 

Utrecht: SWP. 

 

Van Essen, J., et al. (1995). Het weven van een tapijt: Vluchtelingenkinderen en -gezinnen 

tussen breuk en herstel. In: ICODO-Info. Vol. 4, Nr. 3, p. 84-97. 

 

Van Gils, J. (2000). Kinderen filosoferen over de stad. Een belevingsonderzoek op basis van 

filosofische gesprekken met kinderen van 10 à 12 jaar. Meise: onderzoekscentrum Kind en 

Samenleving. 

 

Van Tilburg, T. G. (1992). De operationalisering van wederkerigheid in het ondersteunend 

relatienetwerk. Vergelijking van instrumenten. In Jansen W. en Van den Wittenboer G. L. H. 

(1992) (Eds.). Sociale netwerken en hun invloed. Meppel: Boom. P. 72-89. 

 

Vink J. (2001). De leefsituatie en maatschappelijke positie van vrouwelijke vluchtelingen in 

België. Antwerpen: YWCA Antwerpen. 

 

Wels, P. M. A. (1993). Hulpverlening aan Turkse ouders bij opvoedings- en 

gedragsproblemen. Een toepassing van de Nijmeegse vragenlijst voor de opvoedingssituatie 

(NVOS). In Gerris, J. R. M. (1993) (Ed.). Opvoeding, specifieke groepen en minderheden. 

Lisse: Swets en Zeitlinger. P. 155-179. 

 

Wester F. (1987). Strategieën voor kwalitatief onderzoek. Muiderberg: Coutinho. 

 69



 

Williams, L. (2006). Social networks of Refugees in the United Kingdom: tradition, tactics and 

new community spaces. Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol. 32, no. 5, p. 865-879. 

 

YWCA-Antwerpen & Nederlandstalige Vrouwenraad (2003). Opvang en begeleiding van 

vrouwelijke vluchtelingen: nood aan een genderbenadering? Antwerpen: YWCA-Antwerpen. 

 

Zukow-Goldring, P. (2002). Sibling caregiving. In Bornstein, M.H. (2002) (Ed.). Handbook of 

parenting, vol. 3: Being and becoming a parent, 2de editie. Mahwah, New Jersey: Lawrence 

Erlbaum Associates, publishers. P. 253-286. 

 

Elektronische bronnen 

 

http://www.belgium.be/eportal/application?origin=navigationBanner.jsp&event=bea.portal.fra

mework.internal.refresh&pageid=charterPodPage&navId=30523 

(= site van Commisariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)) 

(geraadpleegd op 20 augustus 2007) 

 

http://www.fedasil.be/nl/ 

(geraadpleegd op 29 december 2007) 

 

http://www.rodekruis.be/NL/ 

(geraadpleegd op 16 december 2007) 

 

http://www.vluchtelingenwerk.be/ 

(geraadpleegd op 16 december 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 70

http://www.vluchtelingenwerk.be/


BIJLAGES 

 
 
1   Overzichtstabel respondenten 
 

 Land van 
herkomst 
 

(Taal van het 

interview) 

Burgerlijke 
staat 

In het 
centrum 

Leeftijd Aantal 
kinderen 
(leeftijd in 
jaren) 

In België In het 
centrum 

1 

(Alsemberg) 

Armenië 

 

(Nederlands) 

 

weduwe alleen 49 1 dochter (24, 

woont in 

Armenië) 

1 zoon (17) 

 

1 jaar (j) 1 j 

2 

(Alsemberg) 

Liberia 

 

(Engels) 

alleenstaand alleen  33 1 zoon (10) 7 

maanden 

(m) 

 

7 m 

3 

(Deinze) 

Libanon 

 

(tolk) 

getrouwd alleen 33 2 zonen (13, 

11) 

1 dochter (7) 

 

1 m 20 dagen 

(d) 

4 

(Deinze) 

Afghanistan 

 

(tolk) 

getrouwd alleen 34 3 dochters 

(12, 10, 7) 

1 m, 12 d 1 m, 12 d

5 

(Deinze) 

Afghanistan 

 

(tolk) 

getrouwd samen 

met haar 

man 

 

37 2 dochters 

(15, 12) 

4 m 4 m 

6 

(Arendonk) 

Togo 

 

(Engels) 

getrouwd  

(in België) 

samen 

met haar 

man 

32 2 dochters 

(3*4, 1*) 

7 m zwanger 

3 j, 5 m 1 j, 7 m 

                                                 
4 * wil zeggen dat het kind in België geboren is 
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 Land van 
herkomst 
 

(Taal van het 

interview) 

Burgerlijke 
staat 

In het 
centrum 

Leeftijd Aantal 
kinderen 
(leeftijd in 
jaren) 

In België In het 
centrum 

7 

(Arendonk) 

Georgië 

 

(Nederlands) 

gescheiden 

(niet officieel 

door status) 

 

alleen 32 2 zonen (15, 

12) 

1 dochter (6*) 

8 j 1 j 

8 

(Arendonk) 

Kosovo 

 

(Nederlands) 

vaste relatie alleen 30 2 zonen (6*, 

2*) 

6 j, 7 m 3 m, 15 d

9 

(Arendonk) 

Angola 

 

(Frans) 

getrouwd 

 

alleen 39 2 dochters 

(19, 12) 

2 zonen (14, 

6) 

 

4 j, 8 m 1 j, 8 m 

10 

(Menen) 

Kongo 

 

(Frans) 

alleenstaand alleen 24  2 dochters (3, 

5 m*) 

1 j 8 m 

11 

(Menen) 

Nigeria 

 

(Engels) 

alleenstaand alleen 35 2 dochters 

(14, woont in 

Nigeria, 3) 

 

8 m, 14 d 8 m 

12 (koppel) 

(Eeklo) 

Joegoslavië/ 

Duitsland 

 

(Nederlands) 

getrouwd samen  Man: 25 

Vrouw: 

26 

2 dochters 

(6*, 3 m*) 

1 zoon (4*) 

 

10 j 6 m 

13 (papa) 

(Rixensart) 

Armenië 

 

(Frans) 

getrouwd samen 

met zijn 

vrouw 

 

29 1 zoon (5*) 5 j, 2 m 1 j, 4 m 

14 

(Rixensart) 

Rwanda 

 

(Frans) 

getrouwd alleen 21 1 dochter (6) 26 d 26 d 
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 Land van 
herkomst 
 

(Taal van het 

interview) 

Burgerlijke 
staat 

In het 
centrum 

Leeftijd Aantal 
kinderen 
(leeftijd in 
jaren) 

In België In het 
centrum 

15 

(Rixensart) 

Myanmar 

 

(Engels) 

weduwe alleen 33 1 zoon (10) 5 j 3 m 

16 

(Rixensart) 

Kameroen 

 

(Frans) 

gescheiden alleen 31 2 zonen (9, 

1*) 

5 j, 8 m 11 m 

17 

(Sint-

Niklaas) 

Irak 

 

(tolk) 

 

getrouwd samen 

met haar 

man 

44 5 dochters 

(14, 12, 9, 7, 

6) 

1 zoon (2) 

 

4 m 4 m 

18 

(Sint-

Niklaas) 

Afghanistan 

 

(tolk) 

getrouwd samen 

met haar 

man 

33 2 zonen (9, 8) 

1 dochter (3) 

Zwanger 

 

2 m 2 m 

19 

(Sint-

Niklaas) 

Rusland 

 

(tolk) 

 

getrouwd samen 

met haar 

man 

30 3 dochters 

(10, 3*, 1*) 

1 zoon (6) 

4 j, 3 d 7 m, 15 d

20 

(Sint-

Niklaas) 

Irak 

 

(tolk) 

getrouwd alleen 40 3 zonen (14, 

11, 9) 

4 m 4 m 

21 (koppel) 

(Antwerpen-

Linkeroever) 

Irak 

 

(Engels) 

getrouwd samen  Man: 31 

Vrouw: 

25 

 

2 dochters (2, 

10 maanden) 

4 m 4 m 

22 

(Antwerpen-

Linkeroever) 

Kosovo 

 

(Engels) 

 

getrouwd in 

Kosovo 

(huwelijk 

niet erkend 

in België) 

alleen 27 2 zonen (10, 

8)  

1 dochter (6) 

6 m 6 m 

 73



2   Categorieënlijst 
 

• Cultuur en opvoeding  

o Belangrijke eigenschappen voor kinderen als ze opgroeien 

o Een goede moeder zijn  

o Eigen cultuur behouden?  

o Het belang van de eigen opvoeding  

o Het samenleven met ouders van andere culturen  

o Opvoedingsgedrag overnemen van andere ouders  

o Gedragsveranderingen bij de kinderen  

 

• De materiële omgeving  

o Leven in een gemeenschap  

 De maaltijden  

 Regels en structuur  

o Vergelijking van de levensomstandigheden vroeger en nu  

 Impact van de levensomstandigheden op de opvoeding  

 Impact van de levensomstandigheden op de kinderen  

o Vrijetijdsbesteding  

o Buitenspelen  

o Is het centrum een veilige omgeving?  

 

• Ondersteuning bij de opvoeding  

o Ondersteuning in het land van herkomst  

 Het eigen gezin  

 De familie  

 De school 

 Vrienden, kennissen en buren  

o Ondersteuning tijdens het verblijf in het centrum  

 Praten over opvoeding  

 Het eigen gezin  

 Het centrum  

 De andere gezinnen  

 De school  

 Mensen van buiten het centrum  

 Geen ondersteuning  

o Inmenging van andere ouders  
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 75

 Ouders onder elkaar  

 Ouders naar de kinderen toe 

o Hebben moeders meer informatie of ondersteuning nodig? 
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