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De spreiding van asielzoekers en statushouders over de gemeenten maakt
dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten overal in Nederland met
vluchtelingenkinderen en hun ouders te maken kunnen krijgen. In dit artikel
bespreken we hoe leidsters en leerkrachten ouderbetrokkenheid kunnen
vormgeven in het contact met ouders van jonge vluchtelingenkinderen.
In lijn met het SCP, het CBS en de Onderwijsraad
hanteren we de term vluchtelingen hier niet in
juridische, maar in sociologische zin: iedereen in
Nederland die is geboren in een land waar veel
vluchtelingen vandaan komen of die minstens
één ouder heeft uit zo’n geboorteland, wordt tot
vluchteling gerekend (Onderwijsraad, 2017).
In de afgelopen decennia hebben vele groepen
toevlucht gezocht tot Nederland, zoals Tamils,
ex-Joegoslaven en Ethiopïers. Niet alleen tussen
maar ook binnen deze groepen is sprake van
diversiteit. Zo blijkt bijvoorbeeld uit het integratierapport Vluchtelingengroepen in Nederland
(SCP, 2011) dat binnen de Iraakse groep veel
mensen hoogopgeleid of juist laagopgeleid zijn,
terwijl de middengroep relatief klein is. Sommige vluchtelingengroepen brengen politieke en
religieuze conflicten van het herkomstland met
zich mee naar het gastland. Zo kon het voorkomen dat Afghaanse vluchtelingen die in het
herkomstland in de gevangenis hadden gezeten,
in Nederland hun voormalige gevangenbewaarders tegen het lijf liepen. Onderling wantrouwen
kan ertoe leiden dat men het contact met
landgenoten liever uit de weg te gaat.

Door het Nederlandse asielopvangbeleid komen
vluchtelingen terecht op plaatsen verspreid over
het land. In ongeveer een kwart van de Nederlandse gemeenten is een asielopvang gevestigd
(www.coa.nl). En asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen, worden vervolgens verspreid over alle gemeenten gehuisvest. Dat
betekent dat elke kinderopvangorganisatie of
school te maken kan krijgen met vluchtelingenkinderen en hun ouders.

Intake en kennismaking
Voor veel vluchtelingenkinderen en hun ouders
is alles aan het Nederlandse opvang- en
onderwijsstelsel nieuw. Zij zijn min of meer per
toeval in Nederland terechtgekomen, hebben
geen voorkennis van het reilen en zeilen hier en
beschikken niet over een uitgebreid netwerk van
familieleden en landgenoten die hen kunnen
informeren (Onderwijsraad, 2017). In sommige
herkomstlanden is bijvoorbeeld de peuterspeelzaal een onbekend fenomeen (Muller & Kolijn,
2016).
Daarom is het bij vluchtelingenouders extra
belangrijk om de tijd te nemen voor de inschrij-
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ving en kennismaking. Enerzijds omdat het tijd
kost om uit te leggen hoe de peuterspeelzaal of
school hier functioneert, anderzijds is het in het
kader van ouderbetrokkenheid belangrijk om de
ouder(s) zo goed mogelijk te leren kennen. Is het
gezin in Nederland compleet of zijn er gezinsleden elders achtergebleven of terechtgekomen? Is de echtgenote van de vloeiend Engels
sprekende vader ook (hoog)opgeleid of is zij
analfabeet? Zijn de kinderen door de oorlog niet
naar school geweest of heeft het gezin in een
vluchtelingenkamp gezeten met een goede
NGO-school? Koesteren ouders hun islamitische
achtergrond of zijn zij juist weggevlucht voor
religieuze terreur? Er is tijd en vertrouwen nodig
tussen pedagogisch medewerkers/leerkrachten
en vluchtelingenouders om de puzzelstukjes
compleet te krijgen.

Taalverschil en trauma
Bij het kennismakingsproces met vluchtelingenouders zijn vaardigheden om om te gaan met
barrières op het gebied van taal en cultuur
essentieel.2 Een eerste voorwaarde is dat
pedagogisch medewerkers/leerkrachten en
ouders elkaar kunnen verstaan. Daarbij is
creativiteit geboden. Is er een gezamenlijke taal
waarin kinderopvang/school en ouders kunnen
communiceren, bijvoorbeeld Engels of Arabisch?
Zo niet, is er dan iemand in de omgeving in wie
de ouders vertrouwen stellen en die kan
vertalen? Zo niet, dan kan er wellicht worden
geskyped met een kennis of familielid elders die
vertalen kan. GoogleTranslate kan ook een
middel zijn om elkaar dingen duidelijk te maken,
en soms is het gebruik van de tolkentelefoon de
enige optie. Voor al deze communicatievormen
moet meer tijd worden ingeruimd dan wanneer
professionals en ouders dezelfde taal spreken.
Het is voor een goede start van het kind
essentieel dat de voorgeschiedenis en bijzonderheden zo goed mogelijk in kaart worden
gebracht.

2
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Dat wil overigens niet zeggen dat leidsters of
leerkrachten actief moeten informeren en
doorvragen naar de vluchtgeschiedenis van het
gezin. Wel is het belangrijk om te vragen naar
hoe het kind functioneert en zich ontwikkelt. Het
is mogelijk dat vragen hierover verhalen
losmaken over wat het kind en het gezin hebben
meegemaakt in het herkomstland, tijdens de
vlucht of na aankomst in Nederland. Voor de
pedagogisch medewerker of leerkracht is het
belangrijk om dan zo veel mogelijk te blijven
focussen op de behoeften van het kind.
Ook moet de pedagogisch medewerker/
leerkracht weten welke ondersteuning, indien
nodig, beschikbaar is in de wijk of in de gemeente, bijvoorbeeld een maatschappelijk werker
verbonden aan de school, een wijkteam, of een
trauma-expert bij de JGZ. Meer informatie over
steun bieden aan vluchtelingenkinderen in het
primair onderwijs is te vinden via www.augeo.nl.

Startpunt voor de integratie
Vanwege het beperkte sociale netwerk van veel
vluchtelingenouders in de beginperiode in
Nederland, kunnen de kinderopvang en de
school van de kinderen een belangrijke rol
spelen bij het integratieproces. Hier immers
ontmoeten vluchtelingenouders andere ouders,
praten ze met de leidsters of leerkrachten over
hun kind, en komen ze in aanraking met de
manier waarop de Nederlandse samenwerking
functioneert.
Uit landelijke monitoring blijkt dat met name
onder vluchtelingen gebrek aan participatie en
sociaal isolement belangrijke problemen zijn
(VluchtelingenWerk, 2014). Bij een groot deel
van de volwassen vluchtelingen verloopt het
inburgeringstraject moeizaam en blijft de
Nederlandse taal een struikelblok om aan het
werk te komen (Engbersen et al., 2015).

Voor meer tips om te communiceren met anderstalige ouders verwijzen we naar het artikel Begeleid ouders bij
taalbarrières van Marieke Postma in HJK, januari 2016, p. 28-31.
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Contacten blijven dan grotendeels beperkt tot
de taalklas, UWV en de integratieconsulent van
VluchtelingenWerk.
Voor vluchtelingenouders kan de kinderopvang
of de school een plek zijn waar ze in contact
komen met de Nederlandse samenleving. De
meeste vluchtelingenouders hebben vertrouwen in de school – inclusief de ‘peuterschool’ –
en hebben hoge verwachtingen van wat die kan
betekenen voor het toekomstperspectief van
hun kinderen (Tuk, 2016). In veel herkomstlanden is de afstand tussen ouders en de school
echter groter dan in Nederland, en is men niet
gewend aan een actieve rol op school (Postma,
2016).

Welkom
Het is daarom belangrijk dat vluchtelingenouders
zich allereerst welkom voelen op de peuterspeelzaal of op school. Enkele voorbeelden uit
de kinderopvang- en onderwijspraktijk:
• Ruimte geven aan de eigen taal: actief
uitdragen dat ouders die het Nederlands niet
machtig zijn elkaar kunnen helpen in de eigen
taal, en op de groep de eigen taal mogen
spreken met hun kind.
• Ruimte creëren voor ontmoeting: een ruimte
waar ouders kunnen binnenlopen en elkaar en
de professionals kunnen ontmoeten voor een
gesprek, ook zonder afspraak.
• Welkom op de groep: ouders zo veel tijd geven
als nodig is om met hun kind te wennen op de
groep. Niet alle pedagogisch medewerkers en
leerkrachten vinden zoiets werkbaar. Hoe dan
ook is het goed om, zeker bij vluchtelingenkinderen, na te denken over hoe het wennen zo
prettig mogelijk kan verlopen, omdat zowel
kind als ouder veel moeite kan hebben met het
tijdelijke afscheid. Het inschakelen van meer
ervaren ouders uit hetzelfde land en het
inrichten van een gezellige ontmoetingsruimte
kunnen helpen om de overgang te vergemakkelijken.
Het helpt ouders ook om te weten wat er op de
groep gebeurt, zeker als zij geen enkel beeld

“Er is tijd en
vertrouwen nodig
om de puzzelstukjes compleet
te krijgen”

hebben van hoe het er daar in Nederland aan
toe gaat. Al bij de intake kunnen foto’s of
filmpjes worden gebruikt van de dagelijkse gang
van zaken op de groep. Ook bij de dagelijkse
terugkoppeling is gebruikmaking van beeldmateriaal heel effectief. Door ouders uit te nodigen
op de groep, bijvoorbeeld bij de start of de
afsluiting van een thema, krijgen zij een beeld
van hoe de professionals te werk gaan en hoe zij
daar thuis bij kunnen aansluiten. Ook activiteiten als een spelletjesmiddag, een gezamenlijke
boswandeling of een uitje naar de bibliotheek
zijn geschikt om deze ouders meer zicht te
geven op wat er op de peuterspeelzaal of in de
kleutergroep gebeurt en hoe zij daarbij een rol
kunnen spelen.
Sommige scholen gaan een stap verder en
werken in lijn met de redenering van Yoshikawa
et al. (2013) dat investeren in de zelfontplooiing
van ouders ten goede komt aan de ontwikkeling
van hun kind. Dit kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van een wekelijkse koffieochtend voor
moeders in isolement of Nederlandse taalles
voor anderstalige ouders. Kinderopvangorganisaties en scholen kunnen op deze manier een
wezenlijke bijdrage leveren aan de integratie.

Ontwikkelingsstimulering thuis
Uit vele onderzoeken weten we dat het creëren
van een stimulerende thuisomgeving voor de
kindontwikkeling het meeste verschil maakt
(Mesman, 2010). Hoe meer de thuisomgeving
afwijkt van de omgeving in de kinderopvang of
op school, hoe groter de uitdaging voor
pedagogisch medewerkers en leerkrachten om
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toch een verbinding te vinden. Door de taalbarrière, de culturele barrière en de relatieve
onbekendheid met nieuwe vluchtelingengroepen, stellen vluchtelingenouders de professionals op de peuterspeelzalen en scholen in dit
opzicht voor een uitdaging.

Bronnen

De confrontatie met ouders van wie je de
achtergrond en gedachtewereld niet kent,
maakt het allereerst noodzakelijk voor professionals om de eigen wensen en verwachtingen
expliciet te maken. Zo verwachten professionals
soms automatisch dat alle ouders met hun
jonge kind praten, dat er speelgoed aanwezig is
in huis en dat er gezamenlijk wordt gegeten.

Mesman, J. (2010). Oud geleerd, jong gedaan
- Investeren in ouders bevordert onderwijskansen van kinderen. Leiden: Universiteit Leiden.

Het is belangrijk dat pedagogisch medewerkers
en leerkrachten bespreken wat ze van ouders
verwachten en waarom ze dat belangrijk vinden.
Daarbij is maatwerk geboden. Zo kan bijvoorbeeld met een hoogopgeleide vader uit Syrië het
gesprek gaan over het belang van dagelijks
voorlezen en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn in de eigen taal. En zo kan met een
analfabete alleenstaande moeder uit Soedan
worden besproken hoe zij het kind minder voor
de tv kan laten zitten en meer kan betrekken bij
haar eigen huishoudelijke activiteiten.

Muller, P. & Maarse, J. (2017). Naar effectief
taalonderwijs voor nieuwkomerskinderen. In:
Hoogeveen, K., Jepma, IJ. & Studulski, F.
(red.). Kansen bieden in plaats van uitsluiten.
Utrecht: Sardes.

Maar soms zal een ouder zo beschadigd zijn
door de schokkende gebeurtenissen die het
gezin heeft meegemaakt, dat het bieden van
liefdevolle verzorging aan het kind al uitdaging
genoeg is. Niettemin blijft voor pedagogisch
medewerkers en leerkrachten de uitdaging om
het betrekken van vluchtelingenouders niet ‘op
te geven’, hoge verwachtingen te blijven
koesteren en de open communicatie te blijven
aangaan. Dan kun je voor leuke verrassingen
komen te staan, zoals de ontmoeting met de
Afghaanse vader die zijn jonge kinderen thuis
uitgebreid had voorgelicht over de werking van
de Nederlandse politiek. Of de Somalische
moeder die uit het hoofd prachtige verhalen
vertelde om haar kinderen in slaap te krijgen.
Paulien Muller is als senior adviseur werkzaam bij
Sardes.
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Over Sardes
Onderzoeks- en adviesbureau Sardes wil de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren vergroten. Wij
voelen ons betrokken bij maatschappelijke vraagstukken over onderwijs, opvang en opvoeding. Wij brengen
wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar en komen
samen met opdrachtgevers tot adequate oplossingen
en effectieve werkwijzen.
Sardes begeleidt innovatieprocessen en coördineert
landelijke educatieve vernieuwingsprogramma’s. Als
netwerkorganisatie werken wij samen met organisaties
die aanvullende diensten leveren. In het dynamische
werkveld van onderwijs en jeugd wil Sardes een professionele en toonaangevende speler zijn, die vernieuwende
ontwikkelingen aanjaagt, begeleidt en evalueert.
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