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Samenvatting

Rüya – Turks voor droom -  is een preventieprogramma van vijf bijeenkomsten voor 
meiden van 14-19 jaar en hun ouders. De bijeenkomsten zijn bedoeld om ouders 
en dochters met een Turkse achtergrond te ondersteunen en daarmee psychische 
problemen bij de meiden te voorkomen. Uit onderzoek is bekend dat Turks-Neder-
landse meiden veel vaker dan gemiddeld kampen met emotionele problemen, zoals 
depressie. 

Rüya gaat over de opvoeding van meisjes en over de communicatie tussen ouders en 
dochters. Want opgroeien in Nederland is niet altijd makkelijk en ouders en meisjes 
krijgen te maken met uiteenlopende en vaak tegenstrijdige verwachtingen vanuit de 
Turkse - en de Nederlandse cultuur. Uit onderzoek blijkt dat vrij veel meisjes met een 
Turkse achtergrond hierdoor onzeker en soms zelfs depressief worden. Dat het vaker 
dan gemiddeld voorkomt, kan te maken hebben met de specifieke situatie van deze 
meiden. Zij willen zowel voldoen aan de verwachtingen van hun ouders als hun eigen 
weg gaan, hun eigen dromen verwezenlijken. En dat kan soms lastig zijn in de pubertijd. 
Bijvoorbeeld als het gaat om studie- of partnerkeuze. Sommige meiden raken hierdoor 
uit balans. En dat willen we juist voorkomen. 

Samen met Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd, Bureau Can, Bureau de Mix en lokale 
zelforganisaties heeft het Verwey-Jonker instituut een programma ontwikkeld om 
emotionele problemen te voorkomen bij deze meiden. Het programma is gefinancierd 
door Kennisplatform Integratie & Samenleving, MIND Fonds Psychische Gezondheid, 
het Oranje Fonds en de pilotgemeenten Den Haag, Utrecht en Deventer.

We hebben in de pilotgemeenten groepsbijeenkomsten gehouden voor de meiden en 
hun ouders. We onderzochten of deze bijeenkomsten het taboe kunnen verbreken, het 
bewustzijn over het ‘leven in twee culturen’ bij ouders en meiden kunnen vergroten en 
de communicatie tussen ouders en dochters kunnen verbeteren. De benadering bleek 

goed aan te slaan. Het rapport van het onderzoek is los van deze handleiding gepubli-
ceerd.

In deze handleiding staat in deel 1 beschreven hoe de bijeenkomsten georganiseerd 
kunnen worden vanuit lokale netwerken van Turkse Nederlanders. Dit is van belang 
omdat het bespreekbaar maken van dit thema alleen lukt als het vertrouwen van de 
gezinnen gewonnen kan worden vanuit de eigen groep. Deel 2 omvat het draaiboek 
van de vijf bijeenkomsten. Het programma bestaat uit 5 bijeenkomsten van drie uur. 
Twee voor meiden, twee voor hun ouders en een bijeenkomst voor ouders en dochters 
samen. In een gezellige sfeer worden met behulp van voorbeelden, filmpjes en oefe-
ningen onderwerpen bespreekbaar gemaakt. De laatste 3 bijeenkomsten zijn zowel in 
het Nederlands als in het Turks beschreven.
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Deel 1: Het Rüya programma

Inleiding

Rüya is een preventieprogramma van vijf bijeenkomsten voor meiden van 14-19 jaar 
en hun ouders. De bijeenkomsten zijn bedoeld om ouders en dochters met een Turkse 
achtergrond te ondersteunen en daarmee psychische problemen bij de meiden te voor-
komen. 

Samenwerking

Het project is een initiatief van St. Kleurrijk Gezin en Jeugd, Bureau Can en het Verwey-
Jonker Instituut en door hen ontwikkeld m.m.v. Bureau de Mix. Het is gefinancierd 
door Kennisplatform Integratie & Samenleving, MIND Fonds Psychische Gezondheid, 
het Oranje Fonds en drie pilotgemeenten. 

Programma

Rüya gaat over de opvoeding van meisjes en over de communicatie tussen ouders en 
dochters. Want opgroeien in Nederland is niet altijd makkelijk en ouders en meisjes 
krijgen te maken met verschillende verwachtingen vanuit de Turkse en de Nederlandse 
cultuur. Uit onderzoek blijkt dat vrij veel meisjes en jonge vrouwen met een Turkse 
achtergrond hierdoor onzeker en soms zelfs depressief worden. Dat het vaker dan 
gemiddeld voorkomt, heeft te maken met de specifieke situatie van deze meiden. Zij 
willen zowel voldoen aan de verwachtingen van hun ouders als hun eigen weg gaan, hun 
eigen dromen verwezenlijken. En dat kan soms lastig zijn in de pubertijd. Bijvoorbeeld 
als het gaat om studie- of partnerkeuze. Sommige meiden raken hierdoor uit balans. 
En dat willen wij juist voorkomen. Meer informatie over de achtergronden vindt u in 
de publicatie: ‘Emotionele problematiek bij Turks-Nederlandse meiden’ (Te vinden op 
www.kis.nl).

Bijeenkomsten

Het programma bestaat uit 5 bijeenkomsten van drie uur. Twee voor meiden, twee voor 
hun ouders en een bijeenkomst voor ouders en dochters gezamenlijk. In een gezel-
lige sfeer worden met behulp van voorbeelden, filmpjes en oefeningen onderwerpen 
bespreekbaar gemaakt. 

Onderzoek

Wij hebben het programma met succes uitgeprobeerd in Den Haag, Utrecht en 
Deventer. De deelnemers waren aanvankelijk afwachtend, maar aan het eind allemaal 
zeer enthousiast. Het Verwey-Jonker Instituut heeft evaluatieonderzoek gedaan naar de 
ervaringen en het programma is hierna nog aangepast. 

Inhoud

In deze handleiding vindt u in het eerste deel alle informatie over het preventiepro-
gramma. Over het starten van een project in uw eigen gemeente, over de organisatie, 
over de werving en training van gespreksleiders, de werving van ouders en dochters en 
de inbedding van het programma in het gemeentelijk netwerk. 

In het tweede deel vindt u het draaiboek van de bijeenkomsten. De bijeenkomsten waar 
ouders aan deelnemen (3, 4 en 5) zijn ook vertaald in het Turks. De bijbehorende Power-
Point presentaties kunnen gedownload worden van onze website. Ook vindt u daar het 
rapport van het onderzoek. 

Starten van een project

In iedere gemeente met een Turks-Nederlandse gemeenschap kan het Rüya-programma 
worden aangeboden. Het materiaal is kosteloos beschikbaar. Iemand zal als project-
leider het voortouw moeten nemen. Dat kan een sleutelpersoon van een lokale Turkse 

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/emotionele-problematiek-turks-nederlandse-meiden.pdf
https://www.verwey-jonker.nl/


6

organisatie zijn of een betrokken professional. Het kan handig zijn om een projectgroep 
te vormen. 

De projectleider neemt de taak op zich om een aantal zaken te regelen:

• Samenstellen van een projectgroep. 

• Contact met de gemeente.

• Contact met partners in het sociaal domein. 

• Het regelen van de financiering.

• Het werven van gespreksleiders.

• Het trainen van gespreksleiders.

• Het werven van ouders en dochters.

• Het plannen van data.

• Het regelen van een zaalruimte en catering.

• De uitvoering.

• Een mogelijk vervolg.

Projectgroep

Aangezien het een gevoelig onderwerp is, kan dit programma het beste in de eigen, 
veilige kring worden georganiseerd. Turkse zelforganisaties of vertrouwenspersonen 
kunnen de doelgroep bereiken en kunnen het programma uitvoeren met professionele 
ondersteuning. Met zelforganisaties bedoelen wij Turkse stichtingen, vrijwilligers van 
vrouwenafdelingen van een moskee, of vrijwilligers van ouderverenigingen die ouders 
en dochters kunnen bereiken. Soms gaat het om groepen die actief zijn in een buurthuis, 
of ondersteund worden vanuit het welzijnswerk. Vertrouwen is het sleutelwoord. Uit 
onze ervaring blijkt het goed mogelijk te zijn om rond dit thema samenwerking tussen 
verschillende subgroepen in de Turkse gemeenschap te realiseren. 

Contact met de gemeente 

Het verdient aanbeveling om het project af te stemmen met de gemeente en via hen 
ook met partners in het sociale domein. Het is goed als de gemeente, de wijkteams, de 
gezondheidszorg en hulpverlening op de hoogte zijn van het initiatief. De gemeente 
kan het project faciliteren en ondersteunen. Eventueel kan de gemeente helpen om een 
geschikte accommodatie te vinden. 

Contact met partners in het sociaal domein 

Voor inbedding van het project en een mogelijk vervolg op het programma is contact 
met bijvoorbeeld wijkteams, het jongerenwerk, de gezondheidszorg, preventieve GGZ 
en hulpverlening handig. Sommige professionals kunnen helpen met het programma of 
kunnen misschien zelfs gespreksleider worden. 

Het kan zijn dat tijdens het preventieprogramma er vragen van deelnemers komen over 
opvoedingsondersteuning, of misschien vragen waar ze terecht kunnen voor hulp. Het 
is daarom goed om te weten waar de doelgroep terecht kan en waar de drempel laag is.

Daarnaast is het goed om al vanaf de start van een project te onderzoeken welke moge-
lijkheden er zijn voor een eventueel vervolg. Het is namelijk onze ervaring dat de deel-
nemers, zowel de meiden als de ouders, na de vijf bijeenkomsten door willen gaan. Dat 
kan als een soort ‘lotgenotengroep’ met een begeleider. Voor de meiden kan het bijvoor-
beeld worden ingebed bij het reguliere jongerenwerk en voor de ouders bij de Turkse 
zelforganisatie of bij het reguliere welzijnswerk.

Financiering

Het materiaal dat nodig is voor de uitvoering van het Rüya programma is kosteloos 
beschikbaar. Wanneer de projectleider en de gespreksleiders het programma als vrij-
willigers willen uitvoeren, er geen training wordt gevolgd en de zaalruimte en catering 
gratis ter beschikking worden gesteld, dan is er geen financiering nodig. In de praktijk 
is dit echter niet altijd het geval. Het is raadzaam om een honorering te regelen voor de 
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inzet van zowel professionals als vrijwilligers. Dit komt de kwaliteit en de continuïteit 
ten goede. 

Om een indicatie te geven van de tijd die het kost en de mogelijke vergoeding die daar-
voor geboden kan worden, geven wij hier enkele richtlijnen. Die zijn gebaseerd op onze 
ervaringen. Binnen iedere gemeente kan dat natuurlijk naar eigen inzicht uitgewerkt 
worden. De ureninvestering voor de projectleider is ongeveer 15 uur. De ureninveste-
ring is per gespreksleider per trainer (cursusleider) in totaal minimaal 35 uur. Dat is 20 
uur voorbereiding, inclusief het volgen van de train-de-trainers. En vijf maal drie uur 
is 15 uur voor de uitvoering. Voor het helpen opzetten van het project, het werven van 
deelnemers en het organiseren van de zaal en catering is de ureninvestering van twee 
vrijwilligers (van bijvoorbeeld de zelforganisatie) ongeveer 30 uur per vrijwilliger. Hier-
voor is een vrijwilligersvergoeding gepast. 

Hieronder een voorbeeldberekening met indicatie van de kosten van de organisatie en 
uitvoering van een Rüya programma:

Aantal Tarief Totaal

Vergoeding projectleider 15 € 35,00 € 525,00

Vrijwilligersvergoeding zelforganisatie (2 pp) 60 € 4,50 € 270,00

Vergoeding gespreksleider 35 € 35,00 € 1.225,00

Vergoeding assistent gespreksleider 35 € 25,00 € 875,00

Catering en zaal bijeenkomsten 5 € 90,00 € 450,00

Train-de-trainers voor twee gespreksleiders 2 € 249,00 € 498,00

Reiskosten trainers 2 € 30,00 € 60,00

Totale kosten € 3.903,00

Wanneer begeleiding gewenst wordt bij het project kan dat ingehuurd worden bij 
Bureau Can. Een indicatie van de kosten is € 1.500 - € 2.000.

Tot de zomer van 2018 is de train-de-trainers nog kosteloos en dankzij een bijdrage 
van het Oranje Fonds kunnen in 2018 in een aantal gemeenten bovenstaande kosten 
vergoed worden. 

Na afloop van het project kunnen lokale initiatiefnemers (met name Turkse zelforga-
nisaties) een aanvraag doen bij het Oranje Fonds. Inclusief begeleiding en train-de-
trainers kan men dan een bedrag aanvragen tot € 5.903,00 voor een Rüya programma. 

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Bas Arends van het Oranje Fonds:   
bas.arends@oranjefonds.nl.

Werving van gespreksleiders

Bij voorkeur wordt het programma geleid door een duo bestaande uit een professional, 
bijvoorbeeld een sociaal werker die ervaring heeft met het leiden van groepsbijeenkom-
sten over opvoeding en een assistent gespreksleider, die dicht bij de deelnemers staat en 
hen goed kent. De assistent hoeft geen ervaring te hebben met het leiden van groepen. 
Het kan bijvoorbeeld een actief lid van een Turkse zelforganisatie zijn.

Profiel van de gespreksleiders

Van de gespreksleiders wordt verwacht dat zij woonachtig zijn in of nabij de stad waar 
het programma wordt uitgevoerd. Zij hebben feeling met specifieke meidenproblema-
tiek en opvoedingsvraagstukken in een migratiecontext. Zij kunnen zich goed inleven 
in de situatie van Turks-Nederlandse gezinnen, de cultuurverschillen die een rol kunnen 
spelen en de verhoudingen in gezinnen tussen ouders en dochters.

De gespreksleiders spreken de Nederlandse en de Turkse taal vloeiend. 

Van de gespreksleider mag worden verwacht dat hij of zij minimaal MBO-4 niveau is 
opgeleid en op HBO niveau kan functioneren. Hij of zij is in staat om de vijf bijeenkom-
sten te leiden samen met de assistent-gespreksleider. 

Gewenste competenties gesprekleider

• Ervaring met het werken met groepen jongeren en/of ouders.

• Ervaring met het geven van opvoedingsondersteuning en – voorlichting.

• Kennis van de leefwereld van meisjes en ouders met een Turks-Nederlandse 
achtergrond en van de verschillen tussen die leefwerelden.

https://www.oranjefonds.nl/aanvragen
mailto:bas.arends@oranjefonds.nl
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• In staat om aan te sluiten bij de interesse, belevingswereld en het kennis- en 
vaardigheidsniveau van de deelnemers.

• In staat om een goede sfeer te creëren, waarin balans is tussen veiligheid en 
uitdaging. Weet het vertrouwen van de deelnemers te winnen.

• In staat om interactieve bijeenkomsten te leiden en deelnemers met elkaar te 
laten samenwerken aan opdrachten, zodat de deelnemers met- en van elkaar 
leren.

Gewenste competenties assistent gesprekleider

Voor assistent geldt dat hij of zij niet aan bovenstaande competenties hoeft te voldoen, 
maar wel enige ervaring heeft in het begeleiden van groepen en enige kennis heeft van 
opvoedingsvraagstukken van gezinnen met een migratieachtergrond. Het is de bedoe-
ling dat gespreksleiders samen de bijeenkomsten voorbereiden en onderling taken 
verdelen. 

Training voor gespreksleiders

De (assistent-)gespreksleiders kunnen een tweedaagse training volgen om het 
programma goed te kunnen uitvoeren. De groepen bestaan uit 10-12 deelnemers. Zij 
nemen van tevoren de handleiding en het draaiboek van het programma goed door. 
Tijdens de training worden alle onderdelen besproken en geoefend. Hierdoor gaat het 
programma leven en worden de gespreksleiders toegerust om het programma zelf-
standig uit te voeren.

In het draaiboek zit voldoende ruimte om het programma aan te passen aan de lokale 
situatie of de eigen behoefte van de gespreksleider. 

De trainingen zijn tot nu toe verzorgd door de heer Durmus Can van Bureau Can 
Ontwikkeling & Advies. 

Meer informatie via e-mail: info@durmuscan.nl, of telefoon: 06-29336279.

Werving van ouders en dochters

Voor de werving van ouders en dochters zijn flyerteksten beschikbaar, die aangepast 
kunnen worden aan de plaatselijke situatie (Zie bijlage 3. Bijlage 4 is de vertaling in het 
Turks). Een persoonlijke benadering van mogelijke deelnemers werkt vaak het beste. 
Dat kan door aan te sluiten bij bestaande groepen, via bijeenkomsten in de moskee, 
in de vereniging en ook op feesten en activiteiten zoals ‘Turkse Kermes’ die in veel 
gemeenten worden georganiseerd. 

Voorlichtingsbijeenkomst 

Voor de werving van deelnemers blijkt het zeer nuttig te zijn om een voorlichtingsbij-
eenkomst van ongeveer een uur voor de ouders te organiseren. Er kan dan informatie 
over de bedoeling van het Rüya programma worden gegeven en vragen worden beant-
woord. Dit is nodig, omdat schriftelijke informatie niet voldoende blijkt te zijn. Veel 
ouders hebben de angst dat meiden misschien tegen de ouders worden opgestookt. Het 
is belangrijk om dat beeld weg te nemen en te benadrukken dat het niet over problemen 
gaat, maar wel om de gelukkige toekomst van de dochters en de harmonie in gezinnen te 
bevorderen. Deze informatieve bijeenkomsten blijken zeer positief te werken en maken 
de werving van deelnemers een stuk makkelijker. 

De dochters kunnen het beste via de ouders worden geworven. Dat schept het meeste 
vertrouwen. Werving van meiden via bijvoorbeeld het onderwijs blijkt niet goed te 
werken omdat dit de angst bij de ouders vergroot.

Het is de bedoeling om een groep te vormen van ongeveer 12 gezinnen. Dus 12 meiden 
in de leeftijd van 14-19 jaar en hun ouders. De leeftijd van de meiden is zo gekozen 
omdat in deze leeftijdsgroep de vragen uit het Rüya-programma het meest leven. Ook 
voor meiden boven de 19 jaar is het interessant, maar de interactie in de groepen werkt 
beter als het leeftijdsverschil niet al te groot is. De leefwereld van een 23-jarige verschilt 
immers nogal van een 14-jarige meisje.

Bij de werving kan benadrukt worden dat de bijeenkomsten zowel voor moeders als 
voor vaders zijn. Beide ouders zijn belangrijk in de opvoeding, maar vaders zijn moei-

mailto:info@durmuscan.nl
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lijker over de drempel te krijgen. Veel moeders vinden het belangrijk om de vaders 
juist bij dit soort bijeenkomsten te betrekken, om samen de verantwoordelijkheid te 
kunnen delen. Aan de andere kant zijn er ook wel moeders die liever zonder de vaders 
over de opvoeding praten. Als het moeilijk lukt om vaders en moeders tegelijk te laten 
deelnemen, kan overwogen worden om een aparte bijeenkomst voor vaders te orga-
niseren. Dan kan gestimuleerd worden dat ook de vaders aanwezig zijn op de laatste 
bijeenkomst, met ouders en dochters gezamenlijk.

Plannen van data

De bijeenkomsten worden vaak op een vrijdagmiddag of in het weekend verzorgd. In 
overleg met de deelnemers kan een geschikt moment worden gekozen. 

De vijf bijeenkomsten kunnen het beste in vijf achtereenvolgende weken, dus een keer 
per week, worden georganiseerd. Dat verdient de voorkeur boven bijvoorbeeld twee 
bijeenkomsten in één weekend. De week tijd tussen de bijeenkomsten geeft de moge-
lijkheid om het geleerde te laten bezinken, erover na te denken en er thuis over te praten. 

Regelen van een zaalruimte en catering

Voor de bijeenkomsten is een zaal nodig met voldoende ruimte. Bij de laatste bijeen-
komst zijn ouders én de dochters aanwezig, dus houdt rekening mee met een groot 
aantal personen. 

In de zaal is een computer met beamer nodig voor de PowerPoint presentatie. Ook een 
flipover met stiften is handig. 

Een ruimte op een vertrouwde en bekende locatie verlaagt de drempel. Maak de bijeen-
komsten gezellig. Zorg voor een prettige, ontspannen sfeer en regel hapjes en drankjes. 

Uitvoering

De gespreksleiders hebben uiteraard de werving van de ouders en het regelen van de 
zaal en catering goed overlegd met de vrijwilligers of andere betrokkenen.

De gespreksleiders hebben het programma goed voorbereid en voeren de bijeenkom-
sten uit aan de hand van het draaiboek en de PowerPoint. Het staat de gespreksleiders 
vrij om aan het draaiboek hun eigen ‘draai te geven’.

Mogelijk vervolg

Zoals hierboven beschreven is onze ervaring dat de deelnemers, zowel de meiden als de 
ouders, na de vijf bijeenkomsten vaak nog door willen gaan met dit soort bijeenkom-
sten. Dat kan als een soort ‘lotgenotengroep’ met een begeleider. Voor de meiden kan 
het bijvoorbeeld worden ingebed bij het reguliere jongerenwerk en voor de ouders bij de 
Turkse zelforganisatie of bij het reguliere welzijnswerk. Als er mogelijkheden zijn voor 
vervolgbijeenkomsten, dan kan dat worden gemeld bij de groepen. 

Daarnaast is het handig om informatie mee te geven over mogelijkheden voor hulp 
en ondersteuning. Zowel voor ouders en voor meiden. Mogelijkheden in de eigen 
gemeente, maar ook algemeen, bijvoorbeeld via internet. Zie hiervoor bijlage 3: ‘Infor-
matie mogelijkheden voor hulp en ondersteuning’.
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Deel 2: Draaiboek
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Bijeenkomst 1

Doelgroep: Meiden

• Doelen

• Kennismaken, veilige sfeer creëren.

• Introductie programma.

• Verschil in oriëntatie tussen ouders en dochters inzichtelijk en bespreekbaar 
maken.

• Herkenning ophalen en bewust maken wat de invloed van de culturele 
achtergrond in de Nederlandse context is. 

Programma (3 uur)

Programma overzicht Duur (minuten)

1. Welkom en introductie 15 

2. Kennismaking 15

3. Herkenning ophalen 45 

Pauze 10

4. Oefening 50

5. Samenvatting en dilemma’s bespreken 30

6. Afsluiting en vooruitblik naar de tweede bijeenkomst 15

• Benodigdheden

• Flap-over en viltstiften

• Pennen 

• Plakband

• Laptop (eventueel met DVD mogelijkheid en geluidsboxjes)

• Beamer

• PowerPoint presentatie

1.1 Welkom en introductie (15 minuten)
Als gespreksleider heet je de meiden welkom, leg je uit wie je bent en wat het programma 
inhoudt. Je geeft ze duidelijk aan waarom ze vandaag hier zijn en waarom jij hier 
bent. Probeer een krachtige introductie te geven, omdat dit het visitekaartje van het 
programma wordt.  

Voorbeelden:

“Welkom allemaal, ik ben…. Ik werk als….. En nu sta ik voor jullie als gespreksleider in dit 
programma. Het is een nieuw programma die bedacht is, omdat uit onderzoek is gebleken 
dat sommige meiden, vooral met een Turkse en Hindoestaanse achtergrond, het lastig 
vinden om, om te gaan met de verschillende verwachtingen die er zijn vanuit hun ouders, 
vanuit vriendinnen, vanuit de sociale omgeving, Nederlandse samenleving en vanuit 
zichzelf. Ook ouders vinden het soms lastig om hun kinderen (dochters) goed te begrijpen 
en op te voeden hier in Nederland. Dit programma is niet gericht op problemen, maar 
wil juist problemen vóórkomen. Het gaat om een aantal belangrijke dilemma’s, die vaak 
voorkomt in Turkse gezinnen, bespreekbaar te maken”.

	Geheimhouding! Tijdens de introductie met elkaar afspreken dat wat er tijdens 
de bijeenkomsten wordt besproken niet verder verteld zal worden! Een ieder 
moet vrijuit kunnen spreken. 

	Na de introductie moet er gevraagd worden naar de beleving die er is over 
Turks-Nederlandse meiden: Wordt het thema door de meiden herkend? 
Vinden ze het goed dat het nu is opgepakt via een methode ontwikkeling? 
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1.2  Kennismaking (15 minuten)
Als gespreksleider kun je jezelf voorstellen aan de hand van een persoonlijk verhaal en/
of een anekdote. Dit zal herkenning oproepen bij de meiden en creëert een vertrou-
wensband. Betrek in je verhaal de verschillende onderwerpen, zoals: partnerkeuze, 
studiekeuze, loyaal naar ouders toe versus eigen dromen / doelen etc. Nadat je jezelf 
hebt voorgesteld geef je aan dat je benieuwd bent naar de meiden. Vraag ze hun naam 
op een papier te zetten, zodat men elkaars naam kan zien. 

Idee: Vraag naar de betekenis van hun namen en vraag of ze naar iemand vernoemd zijn. 

Dit kan veel achtergrondinformatie naar boven halen.

• Idee:

• Je kunt vragen naar hobby’s, thuissituatie (broertjes/zusjes), bijbaan en/of 
ambities. Probeer een link te leggen tussen meiden om zo onderling herken-
ning en associatie op te wekken. 

1.3  Herkenning ophalen (45 minuten)
Doel: Herkenning ophalen en bewust maken wat de invloed van de culturele achter-
grond in de Nederlandse context is.

Dit onderdeel wordt gestart met het voorlezen van de casus: ‘Het leven van 
Ayse’, zie bijlage 1. Na het voorlezen vraag je aan de groep of de groep het 

verhaal herkent, je kunt vragen stellen zoals: Wat vonden jullie ervan? wat 
viel je op? en wat herkende je uit het verhaal?

Probeer hierop door te vragen, zodat de meiden hun eigen cultuur kunnen beschrijven 
en men een beeld kan krijgen over de visie van een ander. Betrek de verschillende 
gedachtegangen / meningsverschillen van ouders en meiden erbij. Als gespreksleider is 
het belangrijk om het gesprek te begeleiden en verhalen aan elkaar te linken. 

• Voorbeelden van stellingen die een discussie kunnen starten of de meiden extra 
prikkelen om hun mening te geven (zie dia 7):

• Meiden moeten bijna altijd meehelpen in het huishouden, van jongens 
wordt dit niet verwacht.

• Meiden moeten altijd aangeven waar ze naar toe gaan als ze uit huis 
vertrekken. Jongens doen dit minder of helemaal niet. 

• Als jongens iets doen wat ‘niet hoort’ dan is het minder erg dan wanneer een 
meisje dat doet. Bijvoorbeeld relaties voor het huwelijk. Jongens hebben hier 
meer vrijheid in. 

PAUZE 10 minuten

Hier kan een korte pauze worden gehouden 

1.4 Oefening (50 minuten): ‘Als je een kijkje kon nemen in 
de toekomst..’

Doel: Verschil in oriëntatie tussen ouders en dochters inzichtelijk en bespreekbaar 
maken.

Tijdens deze oefening worden ervaringen uitgewisseld door middel van een spelvorm 
waarin veel vragen zullen worden gesteld. De gespreksleider heeft vragen bedacht voor 
de meiden om het gesprek op gang te brengen en de dilemma’s naar boven te halen. De 
vragen en antwoorden uit deze oefening zullen worden gebruikt in twee verschillende 
bijeenkomsten. Allereerst in de tweede bijeenkomst tijdens het onderdeel ‘gespreks-
technieken’ en vervolgens tijdens de vijfde bijeenkomst met de ouders. 
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De gespreksleiders schrijven de dilemma’s op de flap- over! 

• Voorbeelden van dilemma’s:

• Meiden willen rekening houden met de wensen van hun ouders, maar zij 
willen ook hun eigen keuzes maken. 

• Meiden willen niets stiekem doen, maar wanneer je alles eerlijk vertelt, dan 
wordt er altijd moeilijk over gedaan. 

• Als je iets stiekem doet voel je je slecht. Als je nooit iets leuks doet voel je je 
ook slecht.

• Gespreksleiders zijn vrij om vragen aan te vullen. 

De vragen voor de oefening:

            

Dia 9

1.5  Samenvatting & dilemma’s bespreken (30 minuten)
De oefening wordt samengevat door middel van de dilemma’s. Daaruit zal meteen naar 
voren komen wat er echt leeft. Kijk wat zij zelf belangrijk vinden en kies vijf dilemma’s 
om verder te bespreken in de volgende bijeenkomsten. Schrijf deze dilemma’s op! Vraag 
om het gesprek op gang te laten komen bijvoorbeeld: ‘’Waar loop je tegenaan in de 
Turkse cultuur?’’.

Dia 10 

• Zie dia 10 voor voorbeelden van dilemma’s

1.6  Afsluiting, evaluatie en vooruitblik (15 minuten)
Tijdens dit onderdeel vraag je de meiden wat ze er van vonden, hoe ze het hebben 
ervaren en of ze een tip en een top willen opschrijven. Het kan namelijk zo zijn dat 
opschrijven als veiliger ervaren wordt dan het openlijk delen met de groep. Je kunt post-
it’s gebruiken, zodat het vervolgens geplakt kan worden op de flap-over. Vervolgens kun 
je vragen of enkele meiden het willen toelichten. Dit neem je mee voor de evaluatie. 
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Na afloop kijken de gespreksleiders samen of er zaken tussen zitten die je kunt gebruiken 
tijdens de tweede bijeenkomst. Voorbeelden kunnen zijn: behoefte aan langere pauzes, 
meer willen praten over een bepaald onderwerp etc. 

Tenslotte geef je aan hoe de tweede bijeenkomst eruit zal zien. De dilemma’s van 
vandaag worden ingezet tijdens de tweede bijeenkomst. Uiteraard sluit je het af met het 
bedanken van de meiden voor hun inzet.

Belangrijk om niet te vergeten: 

• Neem de dilemma’s die je hebt opgeschreven mee naar de volgende bijeenkomst.

• Neem de tips en tops van de groep mee naar de evaluatie en eventueel al naar een 
volgende bijeenkomst als dat nodig is.
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 Bijeenkomst 2

Doelgroep: Meiden

• Doelen

• Bewustwording van verschillende zienswijzen tussen ouders en meiden.

• Vergroten van communicatievaardigheden van de meiden.

Programma (3 uur)

Programma overzicht Duur (minuten)

1. Inleiding 15

2. Introductie perspectief van ouders 45

Pauze 10

3. Communicatievaardigheden / rollenspel 65

4. Tips & Tools en afsluiting 30

• Benodigdheden

• Flap-over en viltstiften om de communicatievaardigheden tijdens het 
rollenspel op te schrijven.

• Dilemma’s op flap-over van de eerste bijeenkomst.

• Van te voren informatie verzamelen over lokale professionele organisaties 
en contactpersonen voor meiden in een lastige situatie (zie: tips & tools). 
Maak er een flyer van, zodat je het na afloop kunt uitdelen. 

• PowerPoint presentatie.

2.1 Inleiding (15 minuten) 
Je gaat met de groep terugblikken op bijeenkomst 1. Hier hoeft niet nog een keer 
gevraagd te worden wat zij ervan vonden. Je kunt vragen wat er is blijven hangen, of er 

nog vragen zijn naar aanleiding van de vorige bijeenkomst en of iemand nog iets erover 
kwijt wil. Vervolgens leg je uit hoe het programma er uit zal zien. 

Belangrijk:

Om de doelen voor deze bijeenkomst te realiseren is het belangrijk om te weten dat 
praten er voor kan zorgen dat men zichzelf kan herkennen. Meiden worden op deze 
wijze getriggerd een eigen mening te vormen waarmee zij het eigen zelfvertrouwen 
versterken. 

2.2  Introductie perspectief van ouders (45 minuten)
Doel: Bewustwording van verschillende zienswijzen tussen ouders en meiden. 

Er zal tijdens dit onderdeel geprobeerd worden om de besproken onderwerpen uit 
bijeenkomst 1 uit te leggen vanuit de visie van de ouders. Kies voor dit onderdeel 2 
punten uit de vorige bijeenkomst om zoveel mogelijk diepgang te creëren, anders wordt 
het te veel en krijg je weinig informatie. Voorbeelden die je kunt gebruiken: overbescher-
mende ouders, de wens van ouders dat hun kinderen studeren, meiden die graag hun 
eigen gang willen gaan terwijl ouders dat niet wensen etc. Focus je op de verschillen, 
zodat je de bewustwording kunt creëren.
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Je kunt uitleg geven over de cultuur, religie en de belevingswereld van de ouders. Vraag 
hier aan de meiden of ze iets kunnen vertellen over het migratieproces van hun ouders. 
Vragen die je daarbij kunt stellen: Wat en wie hebben de ouders achtergelaten, welke 
moeilijkheden hebben ouders ondervonden in het opbouwen van een nieuw leven en 
opvoeden van hun kinderen in een nieuw land met andere normen en waarden. In dia 
5 vind je een link naar het filmpje: ‘Arbeidsmigranten in Deventer’. 

Probeer hier de context toe te lichten van waaruit 

ouders denken en handelen tijdens het opvoedingsproces. Houd rekening met 
verschillen tussen ouders onderling en zelfs partners onderling. 

Dia 6 

2.3  Communicatievaardigheden & rollenspel (65 minuten)
Doel: Vergroten van communicatievaardigheden van de meiden.

Uitleg communicatie

Hieronder vind je uitleg over de belemmeringen in de communicatie binnen de Turkse 
gezinnen. Als gespreksleider hoef je dit in eerste instantie niet allemaal uit te leggen. 
Vraag als eerst wat zij verstaan onder communicatie, hoe dit verloopt thuis (moeder en 
vader), of ze alles kwijt kunnen en of zij het anders zouden willen. Vervolgens kun je het 
onderstaande inzetten om kort aan te geven wat het verschil is tussen de communicatie 
die binnen de Nederlandse cultuur en binnen de Turkse cultuur wordt gebruikt. 

Communicatie tussen meiden en ouders:
Hier betreft het de communicatie tussen de meiden en hun ouders. Om een goede 
communicatie te starten of in stand te houden, moet er eerst gekeken worden naar hoe 
we dit moeten doen. Tot nu toe zijn er verschillende dilemma’s besproken die waar-
schijnlijk minder bespreekbaar zijn met de ouders of met één van de ouders.  Sommige 
onderwerpen kunnen meer besproken worden met een moeder dan met een vader. 
Hieronder vind je een overzicht van mogelijke oorzaken die de communicatie kunnen 
belemmeren. 

Mogelijke oorzaken:
1. Ouders hebben in hun eigen opvoeding niet geleerd om te communiceren en zijn 

gewend om niet te veel woorden te gebruiken.

2. Vaders hebben waarschijnlijk het idee dat meiden alleen maar met hun moeders 
moeten praten.

3. De ‘dubbele boodschap’ die meiden krijgen. De verwachtingen thuis zijn vaak anders 
dan de verwachtingen binnen de Nederlandse cultuur. Thuis wordt verwacht dat 
men zich houdt aan de regels van de ouders en dat bepaalde dingen niet ter discussie 
gesteld kunnen worden. Binnen de Nederlandse cultuur wordt juist verwacht dat 
men mondig is en eigen gedachten ontwikkeld. Ook de boodschap dat de verhou-
ding anders is tussen jongens en meisjes kan impact hebben: zonen krijgen naar 
mate ze ouder worden steeds meer vrijheid, bij de dochters worden de teugels juist 
strakker aangetrokken. 

4. Ouders en kinderen begrijpen elkaar niet goed vanwege de taalbarrière. De kinderen 
praten vaker in het Nederlands terwijl de ouders alleen Turks praten. Dit kan zorgen 
voor misverstanden. 

5. De indirecte communicatie: de problemen worden niet direct bij de naam genoemd. 
Een communicatiestijl wat past binnen de familiegerichte culturen, zoals de Turkse 
cultuur.

De gevolgen:
1. De ‘dubbele boodschap’ heeft invloed op de verhouding tussen jongens en meisjes. 

Vooral meisjes/vrouwen hebben de taak om er voor te zorgen dat ouders/familie 
geen gezichtsverlies lijden door zich “netjes” te gedragen. Er wordt verwacht dat zij 
meehelpen in het huishouden, het goed doen op school, niet roken (in het open-
baar), geen omgang met jongens etc. Dit verschilt natuurlijk per gezin. 

2. De indirecte communicatie werkt als een belemmering. Uit onderzoek is namelijk 
gebleken dat hoe hoger het opleidingsniveau en hoe meer ouders meedoen in de 
Nederlandse samenleving (werk, burencontacten) zij ook meer de directe commu-
nicatiestijl aanhouden waarin wel veel zaken openlijk worden besproken en meer 



17

Als gespreksleider geef je de volgende communicatievaardigheden mee voor een 
gesprek: 

1. Naast de verbale communicatie, communiceren we ook door middel van lichaams-
taal (non- verbaal). Goed luisteren naar wat de ander zegt en af en toe bijvoorbeeld 
met je hoofd knikken of benoemen: ‘ik begrijp jou wel’. Of als je iets niet snapt van 
wat de ander zegt: “wat bedoel je nu precies”?

2. Actief luisteren: af en toe een korte samenvatting geven van wat een ander heeft 
gezegd, zodat je een blijk geeft van aandacht. 

3. Argumenten aanhalen vanuit je eigen beleving, gevoel en wensen; 

4. Elkaar laten uitpraten.

5. Als je het ergens niet mee eens bent moet je dit op een respectvolle manier laten 
blijken.

6. Als je een irritatie voelt opkomen, probeer dit dan tijdens het gesprek te benoemen, 
zodat de ander snapt wat hij/zij bij jou teweeg brengt. 

7. Positief en assertief zijn, eigen visie laten zien, gesprek durven aangaan met ouders.

De gespreksleiders mogen creatief omgaan met het vormgeven van het rollenspel. 
Suggesties:

1. De groep in tweeën delen: de meiden en de ouders. Iedere groep bespreekt de rol 
eerst samen en kiest dan iemand die de rol het eerst gaat spelen.

2. In duo’s: 1 ouder en 1 dochter of twee ouders en 1 dochter.

Degenen die geen rol spelen zijn de waarnemers en de gespreksleiders. Zij zullen noti-
ties maken over bijvoorbeeld: hoe meiden en ouders op elkaar reageerden (lichaamstaal, 
mimiek etc.), welk gedrag zichtbaar was, hoe een bepaald gedrag vermeden kon worden 
en of de reacties van de meiden en ouders herkenbaar zijn. Maar nog veel belangrijker 
moeten de gespreksleiders vragen: 

• Hoe was het om in de schoenen van een vader/moeder te staan? 

• Hoe was het om in de schoenen van ….. te staan?

ruimte is voor overleg tussen ouders en kinderen over bijvoorbeeld regels, vrijetijds-
besteding buitenshuis, vriendschappen etc. 

Het rollenspel

Wat is het doel van het rollenspel?

Om te leren hoe de meiden bepaalde zaken bespreekbaar kunnen maken met hun 
ouders. Voor het rollenspel kunnen zij een dilemma uit de vorige bijeenkomst kiezen. 
Als dit niet lukt of niet gewenst is, kun je als gespreksleider kiezen voor een dilemma uit 
het verhaal van Ayse. 

De gespreksleiders zijn actief en ondersteunen waar nodig. Je moet het afsluiten door 
samen te vatten van wat er is gespeeld en welke (andere) communicatievaardigheden 
het heeft opgeleverd. Schrijf de communicatievaardigheden (zie het onderstaande) op 
een flap- over. De vragen op bladzijde 14 zullen gesteld worden na afloop wanneer er 
genoeg aan de orde is geweest. Een rollenspel kan erg spannend zijn. Geef de meiden die 
het spelen een compliment. 

Communicatievaardigheden die nodig zijn voor tijdens het rollenspel:

Dia 8         Dia 9
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• Hoe was het om na te denken vanuit de zorg van ouders? 

• Denk je dat deze manier van communiceren past binnen jouw gezin? 

• Kun je je een situatie voorstellen waarin je deze wijze van communicatie gaat 
uitproberen in de komende dagen? Zou je dat willen doen? 

• Wat zou je de volgende keer anders willen doen? 

2.4 Tips & Tools en afsluiting
Tips en informatie voor meiden die in lastige situaties komen en er niet zelf uitkomen.

Uitleg geven over wat je kunt doen om (innerlijke) conflicten te voorkomen. 

• Wat kun je zelf doen?

• Durf je er over te praten, over lastige situaties?

• Op welke manier ga je het gesprek aan? Waarmee zou je beginnen? Kan je een 
voorbeeld geven?

• Waar houd je zelf rekening mee tijdens het gesprek met je ouders?

• Wat is het belangrijkste in communicatie?

• Wie kan je er bij helpen, wie vertrouw je?

• Als je echt somber wordt hiervan, wat zou je dan doen? 

• Wanneer ga je naar de huisarts?

• Naar welke professionals zou je kunnen gaan die jou kunnen helpen?

• Is de drempel te hoog om hulp te zoeken of om erover te praten? Wat is nodig om 
over die drempel te komen?

Belangrijk:
Zorg dat je vooraf informatie hebt over lokale professionele organisaties en contactper-
sonen. Waar kunnen meiden aankloppen voor bepaalde vragen die ze hebben? Denk 

aan werk, school, religie, psychische klachten e.d. (dit is per stad anders).  Zie bijlage 5. 
Pas deze aan de lokale situatie aan en deel ze uit aan de deelnemers.

Hierna afsluiten en uitleg geven over de vijfde bijeenkomst. Geef aan dat er hierna twee 
soortgelijke bijeenkomsten met ouders zullen volgen en dat er daarna een gezamenlijke 
bijeenkomst zal plaatsvinden. 
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• PowerPoint presentatie.

•  Turkstalige handleiding.

Uitwerking van de bijeenkomst:

3.1 Welkom en introductie (15 minuten)
Dit is hetzelfde als de eerste bijeenkomst voor de meiden. Maar benoem hier wel nog de 
betrokken partners erbij, zoals: gemeenten, zelforganisaties (moskeeën) etc. 

Voorbeeld: 

‘Welkom allemaal, ik ben…. Ik werk als….. En nu sta ik voor jullie als gespreksleider in dit 
programma. Het is een nieuw programma dat is bedacht, omdat uit onderzoek is gebleken 
dat sommige meiden, vooral met een Turkse en Hindoestaanse achtergrond het lastig 
vinden om om te gaan met de verschillende verwachtingen die er zijn vanuit hun ouders, 
vanuit vriendinnen, vanuit de sociale omgeving, Nederlandse samenleving en vanuit 
zichzelf. Ook ouders vinden het soms lastig om hun kinderen (dochters) goed te begrijpen 
en op te voeden hier in Nederland. Dit programma is niet gericht op problemen, maar 
wil juist problemen vóórkomen. Het gaat om een aantal belangrijke dilemma’s, die vaak 
voorkomen in Turkse gezinnen, bespreekbaar te maken. 

To do:

• Geef een korte toelichting over het programma van vandaag. 

• Maak afspraken over praktische zaken zoals de bijeenkomstdata, tijdstip van 
beginnen, elkaar aanspreken met jij of u, hoe afmelden als ouders niet kunnen 
komen, roken (wanneer en waar) eventuele pauzes / koffie en thee etc. 

Aandachtspunt: Ouders benadrukken dat je hier niet bent om hen dingen te leren of te 
verbeteren maar om samen inzicht te verschaffen in de denkwijze van hun dochters en 
de wijze waarop je hen een zo goed mogelijke toekomst kunt bieden. 

Bijeenkomst 3

Doelgroep: Ouders

• Doelen

• Kennismaken, veilige sfeer creëren.

• Introductie programma.

• Verschil in oriëntatie tussen ouders en dochters inzichtelijk en bespreekbaar 
maken.

• Herkenning ophalen en bewust maken wat de invloed van de culturele 
achtergrond in de Nederlandse context is. 

• Inzicht bieden in- en vergroten van het inzicht in de opvoedingspraktijk van 
Turkse gezinnen.

• Vergroten van inzicht in problemen die zich mogelijk kunnen voordoen.

Programma (3 uur)

Programma overzicht Duur (minuten)

1. Welkom en introductie 15 

2. Kennismaking en ouders centraal stellen 30

3. Leefwerelden en identiteitsontwikkeling 75

Pauze

4. Tips 30

5. Afsluiting en vooruitblik 15

• Benodigdheden

• Flap- over en pennen voor de dilemma’s.

• Laptop (met DVD mogelijkheid).

• Beamer (met geluidsinstallatie).
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3.2 Kennismaking / ouders centraal stellen (30 minuten)
Geef aan dat je benieuwd bent naar de ouders. Verder doe je hetzelfde zoals je dat hebt 
gedaan tijdens bijeenkomst 1. Probeer ouders centraal te stellen door op hun antwoorden 
te reageren. Daarnaast is het goed om ouders gerust te stellen dat opvoeden voor iedere 
ouder lastig is en dat iedereen het zo goed mogelijk probeert te doen. Opvoeden in een 
migratiecontext kan lastiger zijn, vanwege verschillende normen en waarden (westerse 
maatschappij). 

Sommige ouders brengen al tijdens de kennismaking hun problemen met hun puber 
naar voren. Dat is niet bedoeling. Vertel de ouders dat er tijdens deze en de volgende 
bijeenkomsten voldoende gelegenheid zal zijn om te praten over vragen en dilemma’s 
met betrekking tot hun dochters. Dit onderdeel is namelijk bedoeld als kennismaking. 

• Voorbeelden van vragen:

• Wat is je naam?

• Uit hoeveel personen bestaat je gezin, hoeveel kinderen heb je en hoe oud 
zijn ze?

• Heb je hobby’s of werk je? 

• Wat verwacht je van deze bijeenkomst?

Aandachtspunt: Ouders die nog weinig ervaring hebben met groepsbijeenkomsten 
kunnen een kennismakingsronde erg spannend vinden. 

• Alternatief: 

• Twee aan twee te laten kennismaken met behulp van bovengenoemde 
vragen. Daarna stellen zij zich niet zelf maar hun gesprekspartner voor in de 
groep (neemt wel meer tijd in beslag).

Vraag hier afsluitend naar de beleving die er is over Turkse meiden, wordt het thema 
door de ouders herkend? Vinden ze het goed dat het nu is opgepakt via een methode 
ontwikkeling? Waarderen de ouders dat dit punt is opgepakt?
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(Vertaling van 3.3. Leefwerelden meiden) Kızlarımızın sosyal ortamları 
Konuşmacı: 

Sizinle bugün kızlarımızın bulunduğu sosyal ortamları ele almak istiyorum. 

Ergenlik çağında çocuklarımız kısa bir süre zarfında çok değişebiliyorlar. Bir anne veya 
bir baba olarak bazen çocuklarımızın bu değişimi karşısında ne yapmamız gerektiğini 
bilmiyoruz. O yüzden bu kursumuz sadece çocuklarmızın gelişimini değil, onların 
gelişirken bulundukları sosyal ortamları da ele alacak. Bu bölümde öncelikle sosyal 
ortamları açıklayacağız ve sonrasın da yazılı olmayan kuralların örf, adet gibi beklenti-
lerin özellikle kızlarımız üzerindeki etkisini ele alacağız. Sadece çocuklarımızın hal ve 
hareketlerini değil, onların kişilik gelişmesini bu şekilde daha iyi anlayacağız. 

Sosyal ortam nedir: sosyal ortam kızlarımızın gündelik bulundukları farklı ortamlardır. 
Mesela okul ortamı, ev ortamı, sokak, spor, cami ve benzeri gibi. Bu farklı farklı ortam-
ların hepsinin kendine has yazılı olmayan kuralları ve beklentileri vardır. 

Yazılı olmayan kurallar nedir: yazılı olmayan kurallar gelenek, örf adet gibi yazılmamış 
fakat herkes tarafından uygulanan kurallardır. Mesela ev ortamında bir babanın akşam 
yemeği için sofraya gelmeden diğer aile fertlerinin onu beklemesi gibi. Herkes yazılı 
olmayan kuralları bilir ve bunu anneden babadan görüp kendi evinde, ileriki zaman-
larda kendi ailesinde uygular. 

• Bu kursumuzda farklı sosyal ortamları ele alıp, sürekli kendi ev ortamımızla 
kıyas yapacağız. Işleyeceğimiz sosyal ortamlar: 

• Ev ortamı

• Okul ortamı 

• Sokak ortamı 

• Sosyal medya / internet

Ortalama bir kız çocuğu bir gün içerisinde farklı sosyal ortamlarda bulunur ve aktif 
olur. Mesela sabah kalktığında ev ortamında olur, kahvaltısını yapıp, sokak ortamından 
okul ortamına geçer. Okul ortamında gün boyu sosyal medyadaki profillerine girip 
orda vakit geçirir. Sonrasın da sokak ortamından tekrar ev ortamına geçer. Ve bu her 
farklı ortamda sürekli farklı yazılı olmayan kurallar ile karşılaşır ve bizim (ev ortamın 
da) alışkın olmadığımız şekilde hareket eder. 

3.3 Leefwerelden van meiden (75 minuten)
De gespreksleider legt uit wat een leefwereld inhoudt en geeft hier voorbeelden van. Het 
is de bedoeling dat de leefwerelden worden voorgesteld aan de ouders en dat er steeds 
wordt teruggeblikt naar de belangrijkste leefwereld, namelijk de thuissituatie. 

Leefwerelden en regels

In de puberteit kunnen kinderen in korte tijd erg veranderen. Als vader of moeder 
weet je soms niet meer hoe je het beste kunt reageren op je dochter. Daarom gaat dit 
programma niet alleen in op de ontwikkeling van de meiden maar ook over de leefwe-
relden van de meiden. In dit onderdeel zal daarom eerst een uitleg worden gegeven over 
de leefwerelden. Ook zal in dit onderdeel worden besproken wat de effecten zijn van 
de (ongeschreven) regels van de verschillende leefwerelden op het gedrag maar ook de 
identiteit van de meiden. 

Een leefwereld is de milieu waarin iemand actief is. Deze leefwereld kent weer verschil-
lende leefwerelden, zoals: de schoolsituatie, de thuissituatie, sport, moskee/vereniging, 
of straat. 

Al die verschillende settingen zijn leefwerelden die hun eigen regels en ongeschreven 
regels kennen. 

Ongeschreven regels kunnen worden uitgelegd als ‘afspraken’ of ‘gebruiken’. Denk aan 
normen en waarden die binnen een gezin maar vooral binnen de Turkse cultuur gelden. 
Iedereen kent deze regels en iedereen heeft het enigszins overgenomen zonder dat 
iemand ze echt bedacht of opgeschreven heeft. 

• Er worden vier leefwerelden uiteengezet

• Thuissituatie

• School

• Straat

• Buurt/social media
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In de thuissituatie is contact met mannen ongewenst. Een Turkse meisje zal je 
niet zo snel met een vriend buiten zien winkelen, rondlopen of ergens wat zien 
drinken. De vriendenkring van een meisje, die de ouders kennen, bestaan vaak 
alleen uit meisjes. 

Aandachtspunt: als de gespreksleiders zelf ook voorbeelden hebben uit de Turkse 
cultuur, dan kunnen zij deze inzetten. 

Je kunt de bovenstaande voorbeelden gebruiken en deze vragen stellen om het inter-
actief te houden: 

• Wat is de invloed van ongeschreven regels op een dochter?

• Wat bespreken ouders, van jongs af aan, in het bijzijn van hun dochters en wat 
juist niet? 

• Of moeders belang hechten aan een partner die veel geld verdient voor hun 
dochter. Zo ja, waarom?

• Wat is de invloed van dit belang op de partnerkeuze van dochters? (partner 
vanuit een bepaalde streek / plek) 

• Waar heeft dit mee te maken? Is het de sociale druk of aanzien?

• Welke waarden en normen geeft u uw dochter mee?  

• Hoe was uw eigen puberteit? 

• Wat heeft u van uw eigen ouders meegekregen? 

Schrijf wat termen op de flap-over van wat de ouders op dat moment vertellen.

Thuissituatie

Dia 7

Ouders geven de opvoeding die zij als goed ervaren. Zij doen dit vanuit regels uit hun 
eigen opvoeding (eigen ouders, opa en of oma), eigen cultuur en normen en waarden 
die binnen de cultuur gelden en/of vanuit religieuze opvattingen.

De desbetreffende opvoeding is vaak niet in lijn met de Nederlandse cultuur waar vaak 
andere gebruiken, regels, normen en waarden worden nageleefd.

Voorbeelden:

• Vaak worden in Turkse gezinnen bepaalde dingen van meiden verwacht, zoals: 
niet te hardop praten, niet luid lachen en/of niet amicaal zijn met ouderen. Ook 
wordt heel erg gelet op wat meiden aantrekken qua kleding. Bij jongens is die 
druk er niet. 

• Wanneer Turkse gezinnen visite verwachten is het bijna altijd de bedoeling dat 
de dochter in het huis de moeder helpt en erbij zit om verder te helpen.

• Turkse meiden kunnen op de middelbare school en in het hoger onderwijs 
omgaan met jongens van dezelfde leeftijd. Zij zitten in collegezalen naast hen, 
zij lunchen in de pauzes samen en maken bijvoorbeeld huiswerk in studiezalen. 
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Önemli husus: konuşmacı olarak ebeveynlere sorun, onlarında bildigi farklı örnekler 
var mıdır ?

Ebeveynlere yöneltebileceğiniz sorular: 
1. Yazılı olmayan kuralların kızlarımızın üzerindeki etkisi nedir ? Ebeveynler çocu-

kların büyümesi esnasında onların yanında ne tür konuları konuşurlar ? 

Örnek: aile içerisindeki annenin yeri nedir? ve kızının yeri ve rolü nedir?

Örnek: Türk anneleri neden kızlarının rahat etmesi için damat adayının varlıklı, iyi 
maaşlı, iyi bir işi olmasını isterler. Eş seçiminde annelerin etkisi nedir ? 

Önemli husus: Grup içerisinde sohbet olusması açısından ebeveynlere sorular 
yöneltin.

• Mesela siz kendi çocuklarınıza, kızınıza, hangi örf ve adetleri ögrettiniz?

• Kendi gençlik döneminiz nasıldi?

• Kendi anne ve babanızdan ne tür alışkanlıklar, örf ve adetler aldınız ?

(Vertaling van ‘Thuissituatie’) Ev ortami

Ev ortamı

Her ebeveyn çocuğunu kendi doğrularıyla kendi alışkanlıklarıyla büyütür. Ebeveynler 
bunu kendi ailelerinden gördüklerine göre (anne, baba ve  dede) kendi örf ve adetle-
rine göre yaparlar. Biz kızlarımızı Hollanda ülkesinde çoğu zaman Türk kültür ve kendi 
inancımız temelinde yetiştiririz.

Ӧrnek: genelde Türk aileleri kızlarından bir çok konuda erkek çocuklarına nazaran 
çok beklentili olur. Mesela çok sesli konuşma, çok sesli gülme, giyim kuşamına dikkat 
et vesaire. 

Örnek: Türk ailelerine misafir geldiğinde, genelde evin kız çocukları anneye yardım 
ederler. 

Örnek: Türk kızlarımız orta okulda ve yüksek okulda erkekler ile arkadaşlık kurarlar, 
derslere birlikte girip, birlikte teneffüse çıkarlar. Birlikte dersler yapılır ve hatta yeri 
gelince tren / otobüs yolculuklarıda birlikte yaparlar. Halbuki klasik bir Türk ailesi kız 
çocuklarının erkekler ile normal arkadaşlık kurmasını teşvik etmezler. Kızlar, kızlar ile 
arkadaş olur ve onlarla birlikte vakit geçirilir. Normal şartlarda bir Türk kızı bir erkek 
çocuğu ile alışveriş, gezme, bir yerde kahve çay içme gibi faliyetlerde sıkca rastlayamayız. 
Aileler kız çocuklarının arkadaş cevresini ve bu arkadaşların ebeveynlerini tanırlar. 
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1. Wanneer een meisje in de thuissituatie straf krijgt, mag zij de ouders niet in de ogen 
aan kijken. In de schoolsituatie echter, wordt van leerlingen verwacht dat zij oog in 
oog staan met hun daden en met hun docenten. Van hen wordt verwacht oogcontact 
te hebben wanneer deze situaties zich voordoen. 

2. In de thuissituatie wordt nauwelijks gesproken over seks of andere taboe onder-
werpen. Op school echter, wordt er een vak aan gewijd en wordt vrijelijk hierover 
gesproken. Voor een meisje kan het daarom lastig zijn dat een onderwerp in de ene 
leefwereld volledig wordt genegeerd maar in de andere leefwereld vrijelijk wordt 
besproken.

Stel bijvoorbeeld de volgende vragen: 

• Hoe is de betrokkenheid bij de studie/school van hun kinderen?

• Zijn de ouders dan net zo betrokken en bieden zij net zo veel ondersteuning als 
zij deden in groep 8?

• In hoeverre hebben ouders het gevoel dat zij hun dochter op de middelbare 
school meer in de gaten moeten houden, omdat er minder binding is?

• Op de middelbare school hebben meiden meer vrijheid. Hebben ouders het idee 
dat ze die vrijheid moeten beperken door meer regels te stellen?

Geef zelf kwesties aan die belangrijk zijn, zoals:

• Meisjes worden sneller volwassener dan jongens. Dit is ook de periode waarin 
de puberteit veelal begint.

• Nieuwe klassen, nieuwe vrienden (nieuwe ervaringen). Wat voor een invloed 
heeft dat?

De meiden komen op het voortgezet onderwijs in nieuwe, grote klassen terecht. Zij 
kiezen zelf hun vrienden en vriendinnen. De lestijden zijn dagelijks anders en ouders 
weten hierdoor niet altijd het rooster van hun kind. In deze fase leren meiden de straat-
cultuur beter kennen: meer contact met vrienden op school en meer optrekken met 
eigen type vriendinnen (groepsvorming naar cultuur). 

Aandachtspunt: vraag de ouders vervolgens of ze begrijpen of zij kunnen inzien hoe de 
meiden zich voelen in deze situaties.

Schoolsituatie

Dia 8

Tijdens de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs komt een kind 
vaker in aanraking met de straatcultuur. De basisschool is een veilige haven voor ouders. 
Ouders kennen de juffen en meesters en ook de vele klasgenoten en de ouders van die 
klasgenoten. De stap naar de middelbare school is dan ook een grote verandering. 

Leg uit aan de ouders dat de Turkse cultuur een zorgcultuur is waarin bescheiden-
heid, schaamte en respect voorop staan. In de Nederlandse cultuur wordt van meiden 
verwacht dat ze mondig zijn, dat ze durven te spreken in het bijzijn van leeftijdsgenoten 
en ouderen. Het begrip respect wordt in de Turkse cultuur anders ingevuld dan in de 
Nederlandse cultuur. In de Turkse cultuur is respect ingebed in verbale en non verbale 
details. Een kind dat ouders of ouderen in de ogen aankijkt kan worden verweten dat zij 
niet respectvol is jegens ouderen. In Nederland getuigt het in de ogen kijken van elkaar 
tijdens gesprekken juist van respect voor de gesprekspartner. Deze verschillen zijn niet 
verkeerd of vreemd. Het is belangrijk dat ouders de verschillen begrijpen. De Turkse 
cultuur hecht waarde aan een studieloopbaan maar de emotionele ontwikkeling raakt 
snel achter gesteld. 

Aandachtspunten schoolsituatie: het is de bedoeling dat in dit onderdeel de thuissi-
tuatie wordt vergeleken met de situatie op school en/of op straat. Op deze manier kan 
de gespreksleider zorgen voor interactie in de groep. Kijk en bespreek met de ouders 
voorbeelden van deze situaties:
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hızlı geliştiklerini, ayrıca yeni sınıflar, yeni arkadaşlar edindiklerini anlatın. Bu yüzden 
kızlarımızın yeni tecrübeler edinecekleri aşikardır. 

Kızlarımız ortaokulda yeni sınıflara yerleştiriliyor, yeni simalar, yeni arkadaşlar ve en 
önemlisi de çok büyük sınıflar. Ortaokulda kızlarımız kendileri arkadaş seçimlerini 
yapıyorlar. Ders saatlerinin başlangıç ve bitiş vakti her gün aynı değil, bu yüzden çocu-
klar her gün aynı saatte evde olmazlar. Kız çocukları kendileri okuldan eve ve evden 
okula giderler. Ve artık günün bir kısmını sokakta geçirirler. Bu ortaokul döneminde 
kızlarımız sokak kültüruyle birebir yalnız (ebeveynsiz) tanışırlar. 

Önemli husus: 

Ev ortamını okul ortamı ve sokak ortamıyla kıyaslamaya çalışın. Bu şekilde grup 
içerisinde tekrar bir sohbet, bir beyin fırtınası oluşur. Ebeveynlere, mesela şu örne-
klerden bahsedin:

• Bir kız çocuğu ev ortamında ceza aldığında anne veya babasının gözlerine 
bakamaz, utanır. Fakat Hollanda toplumunda, okullarda özellikle hata yapan bir 
kiz, ögretmeniyle mecburen göz teması kurmalıdır. Göz teması ile konuşulur, 
sorunlar çözülür. 

• Ev ortamında cinsel ilişki veya eş çinsellik gibi hassas konular konuşulmaz. 
Okulda aksine bu konular düzenli bir şekilde işlenir. Bir kız çocuğu için bu iki 
farklı bakış açısı ikilem yaratabilir. Bir ortamda kesinlikle konuşulmayan bir 
konu, bir diğer ortamda çok normal bir konudur ve alenen konuşulur. 

Önemli husus: Ebeveynlere örnekleri anlayıp anlamadıklarını sorun ve bu bilgileri 
düşündüklerinde kız çocuklarını daha iyi anlayabiliyorlar mı ögrenmeye çalışın.

Ebeveynlere Türk kültürünün bir mütevazi kültür olduğunu anlatın. Türk kültüründe, 
mütevazilik, utanma, gurur, saygı gibi hususlar çok önemlidir. Hollanda kültüründe 
aksine kızlarımızdan daha atılgan, daha girişken olmaları bekleniliyor. Hollanda 
kültürundeki saygı kelimesi, Türk kültüründen farklı bir şekilde algılanıyor. Türk 
kültüründe bir hata yapan gencin büyüklerine bakması saygısızlık olarak nitelendirilir. 
Halbuki Hollanda kültüründe büyüklerine bakmamak asıl saygısızlıktır. Bu farklılıklar 
yanlış veya kötü degildir, önemli olan ebeveynlerin bu iki farklı kültürün bakış açılarını 
anlayabilmeleridir. 

(Vertaling ‘Schoolsituatie’) Okul ortamı

Kızlarımız ev ortamından sonra en çok 
vakti okul ortamında geçirmektedirler. 
İlk okuldayken çocuklarımız ebeveyn-
lerin kontrolu altında okula giderken, 
orta okul döneminde hem okulda daha 
çok vakit geçirmektedirler, hem de 
sokak ortamına ilk adımlarını yalnız 
atmaktadırlar. 

İlkokuldan ortaokula geçis süreci: 
İlkokul ebeveynler ve çocukları için emniyetli bir ortam. Ebeveynler ögretmenleri, 
kızlarının sınıf arkadaşlarını ve onların ailelerinide tanırlar. Bu yüzden ortaokula atılan 
adımdan sonra hem kızların hemde ailelerin hayatında bir çok sey değişmektedir. Bu 
değişiklikler kızlarımızın üzerinde etki bırakır, öncelikle kızımız ortaokulda kendi 
seviyesinde olan çocuklarla aynı sınıfı paylaşır. İlkokulda henüz böyle bir ayrım yoktur, 
kızlarımız sadece aynı yaşıtlarıyla bir sınıftadır. Orta okulda ise bir de zeka oranına göre 
çocukları sınıflara ayırırlar. Genel anlamda Türk aileleri çocuklarına grup 8’de(sekizinci 
sınıf da )  iyi bir not almaları için ellerinden geleni yaparlar. Peki, istediği orta okulu 
kazanamayan çocuklarımız için bu orta okul dönemin de ailelerimiz yine fedakarlı-
klarına devam ediyorlar mı ? 

Ebeveynlerle sohbet içerisin de olmaya çalışın. Onlara interaktif olmaları için 
sorular yöneltin, mesela; 

• Kızınızın okul dersleriyle ilgileniyor musunuz ?

• Artık ortaokula gittigi için kızınızı kontrol etmek zorunda hissediyor musunuz ?

• Ortaokulda kızlarımız daha özgürdürler. Zihninizde bu özgürlüğü kısıtlama 
düşünceniz oluştu mu ?

Ebeveynlere kız çocukları ile alakalı bir kaç önemli husustan bahsedin. Mesela bu 
dönemde kız çocuklarının erkek çocuklarına nazaran fiziksel ve beyinsel anlamda daha 
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roept vraagtekens op, omdat het een mengelmoes is van het Turks, Arabisch, Neder-
lands en Engels. 

2. Meiden kijken verder op naar elkaar, naar elkaars manier van praten, kleding etc. 
Door dit opkijken en verheerlijken van de anderen, dus het willen zijn zoals de ander, 
zoeken ze vaker hun grenzen op. Denk hierbij aan later thuis komen, bepaalde taal 
thuis spreken (grof taalgebruik), op een bepaalde manier kleden (meer bloot of 
strak) en/of andere hobby’s willen dan de ouders wenselijk vinden etc.

3. Het begrip ‘respect’ is op straat een ander begrip dan we het begrip kennen in de 
samenleving. 

Voorbeelden: 

• Thuis roken in het bijzijn van ouderen getuigt niet van respect. Als meisje rook 
je eerder op een afgelegen plek in huis en eigenlijk helemaal niet. Roken onder 
vrienden is echter normaal en op puberleeftijd zelfs stoer.

Pesten is in de samenleving uit den boze. Het gebeurt echter overal wel. Op school, op 
werk en dus ook op straat. Helaas is pestgedrag en ruzie op straat iets dat meiden meer 
aanzien geeft. Een soort van kracht en of macht. Hetzelfde geldt overigens ook voor 
relaties. Relaties zijn in principe taboe voor Turkse meiden maar een verkering geeft 
aanzien in een vriendinnengroep. Dit hoeft niet altijd zo te zijn. Er heerst soms ook 
een wedstrijd tussen de meiden over wie het meest ‘heilig’ is en dus geen vriendje heeft, 
waarbij sociale controle een rol kan spelen.

Aandachtspunt: Vraag ouders naar andere voorbeelden maar ook of er sprake is van 
herkenning (over hun eigen dochter). 

Straat(cultuur)

Zoals eerder besproken krijgen jongeren al vroeg contact met de straat (cultuur) 
wanneer zij naar de middelbare school gaan. Deze straatcultuur beïnvloedt een grote 
groep meiden wat als gevolg heeft dat zij zich anders kunnen gedragen dan in de thuissi-
tuatie, andere normen en waarden gaan hanteren van de eigen vriendkring etc. 

Dia 9

De straatcultuur kent haar eigen normen en waarden. Mede door de komst en snelle 
ontwikkeling van internet, heeft de straatcultuur zich ontwikkeld tot een opzichzelf-
staande cultuur. Op straat verschuift de ik-cultuur naar een wij-cultuur. Het heeft voor 
hen voordelen: een sterkere ‘ik’ en meiden voelen zich aan elkaar verbonden, maar 
kunnen hierdoor verder van de Turkse cultuur af komen te staan. Daarnaast worden 
er veel nieuwe ervaringen opgedaan op straat met vriendinnen. Denk hierbij aan het 
experimenteren met roken, blowen, alcohol en of flirten (verkeringen).

Geef enkele belangrijke aspecten aan als voorbeelden uit de straatcultuur:
1. Zo kent de straatcultuur een eigen cultuurtje met eigen normen en waarden. Jongeren 

ontwikkelen een eigen cultuur met eigen regels. Zelfs de door hen gesproken taal 
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işareti oluşturur. Farklı dillerden bir potpori oluşmuşturdur. Kız çocukları birbirlerine 
özenirler, birbirlerinin konuşmasını, giyim tarzına dikkat ederler. Dikkatinizi çektiyse 
genelde kız çocukları hepsi aynı kalıptan çıkmış gibi giyinirler, aynı tarz saç veya makyaj 
yaparlar. Bu başkasına özenme hissiyatından dolayı kız çocuklarımız sürekli sınırlarını 
aşmak isterler. Ne tür sınırlar, mesela eve vaktinde gelme, saygın konuşmak, ya da belirli 
bir şekilde giyinmeyi (belki daha dar veya daha açık giyinmek isterler.) 

1. Sokaktaki saygı, evdeki saygıya denk değildir. 

Örnek: bir genç kızın anne veya babasının yanında sigara içmesi ayıptır, büyüklerin 
yanında sigara içilmez diye bir kural vardır. Kızlar evde bu yüzden genelde sigara içme-
zler, daha tenha yerlerde sigaralarını içerler. Fakat sokak ortamında sigara içmek saygıyı 
artmasına sebep olur. Sigara içen bir kıza diğer kızlar özenir. 

Örnek: kültürümüzde alay etmek ayıptır, islam dininde ise mesela lakap takmak 
günahtır. Baskasını rencide etmek sokak kültüründe normaldır. Ev ortamında  bunun 
yanlış oldugunu ebeveyn olarak anlatsakta, sokak ortamında gençlerin birbirle-
riyle alay etmesi, birbirlerini rencide etmeleri kadar normal bir şey yoktur. Mesela 
kavganın gürültünün yanlış oldugunu ögretmiş olsakda sokak ortamında bunlar  gence 
kızlarımıza bir itibar kazandırır. Bu ilişkiler içinde geçerlidir. Bir kızın erkek arkadaşı 
varsa bu sokak ortamında normal karşılanır, diğer genç kızlar hatta buna belki özenir. 
Ev ortamında halbuki erkek arkadaş konusu hiç konuşulmaz, çünkü ailenin, yani 
ebeveynlerin beklentisi kız çocukların vakti zamanı geldiğinde evlenmeleridir. Flört 
veya kısa vadeli ilişkiler doğru karşılanmaz ve onay almaz. 

Önemli husus: Ebveynler artık sokak ortamının eskisi gibi olmadıgının bilincinde 
olmaları lazım. Her şey çok hızlı bir şekilde ilerliyor, kendini geliştiriyor. Örf, adet ve 
gelenekler hızlı bir biçimde değişiyor. Ebeynlere, bildikleri başka örnekler var mı,  grup 
içerisinde paylaşırlar mı sorun. 

(Vertaling ‘Straatcultuur’) Sokak ortamı

Sokak kültürüyle çocuklarımız erken yaşta tanışıyorlar. Öncesinde ebeveynlerle 
birlikte sokakta iken, ortaokula geçiş süresinden sonra kızlarımız her gün kendileri 
sokak kültürünün içindedirler. Kızlarımız aşağı yukarı her günün büyük bir kısmı 
ebeveynsiz sokaktadır. Sokak kültürü kızlarımız üzerinde ister istemez etki yapar, 
onlardan alışık olmadıgımız hal ve hareketler görebiliriz. 
Yaşadıgımız devirde örf ve adetler tamamen değişmiş gibi gözüküyor. Sokak kültürnün 
bu örf ve geleneklerin değişmesinde büyük bir rolu olmuştur. Sokakta kızlarımız kişi 
olarak değil, grup olarak hareket ediyorlar. 

Sokak kültüründe düzenden ziyade, düzensizlik ön plandadır. Düşünmek değil, bir 
şeyleri düşünmeden direk yapmak hakimdir. Sokak kültüründe düzgün bir Hollan-
daca değil, gençlerin kendi aralarında ürettikleri bir dil karmaşası hakimdir. (Hollanda, 
Turkce, İngilizce, Arapca v.s.) 

Ebeveynlere sokak kültürüne has bir kaç örnek verin; 
1. Sokak ortamının kendine has bir kültürü vardır, kendi gelenekleri, alışkanlıkları. 

Gençlerin kendilerine göre bir kültür ve bunun yanı sıra yazılı olmayan kurallar 
oluşturmuşlardır. Ebeveynlerde gençlerin sokakta kullandıkları kelimeler bile soru 
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Bij het stellen van de onderstaande vragen is het belangrijk om ouders niet het gevoel 
te geven om dochters te controleren. De vragen zijn van belang om helder te krijgen of 
ouders interesse hebben in de bezigheden van hun dochters. 
Vraag aan ouders:

• Of ze weten op welke sites hun dochters actief zijn? 

• Of ze zicht hebben op hun profielen? 

• Hoe lang hun dochters op social media mogen?

TIP: Het is een idee om de vraag eerst aan de moeders te stellen en daarna pas aan de 
vaders. Misschien zijn en er verschillen op te merken in de beantwoording van deze 
vragen bij vaders en moeders. 

Hierna vertel je verder over de invloed van social media op de ontwikkeling van de 
meiden. Zie onderstaande informatie. 

Sociale Media

Naast de straatcultuur wordt social media ook beschouwd als een nieuwe leefwereld 
waarin meiden veel tijd doorbrengen. Meiden komen (net als jongens) vroegtijdig in 
aanraking met het internet. Op jonge leeftijd zijn meiden actief op social media via 
Snapchat, Facebook, Instagram, WhatsApp en Periscope. Ze hebben eigen foto’s, de 
toegang wordt nooit geweigerd en ze hoeven er niet het huis voor uit. Hierdoor is er vaak 
geen toezicht door de ouders, omdat zij denken dat de meiden toch veilig thuis zijn. 

Dia 12

Stel ouders enkele vragen, namelijk;

• Hebben jullie een smartphone?

• Gebruiken jullie internet? Zo ja, voor welke doeleinden?

• Hoe vaak/hoe lang zijn jullie actief op internet?

• Op welke site of applicatie ben je het meest actief: facebook, skype, instagram 
etc.?
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isteyen bir kızımıza sınır konulmaz, engellenmezler. Genelde aileler ev içerisinde çocu-
klarını fazla kısıtlamazlar, nasıl olsa kızmız evde diye aslında rahattırlar. 

Ebeveynlere şu soruları yöneltin: 

• Kızlarınızın hangi internet sayfalarında aktif oldu gunu biliyor musunuz ?

• Eebveynler kızlarının profillerine girebiliyorlar mı ?

• Ebeveynler mesela kızlarına günde kaç saat internete girmesine izin veriyor ? 

Önemli husus: bu soruları ebeveynlere yöneltirken, onları sorgulamak, doğru veya 
yanlış yaptınız demek için, sormadıgınızı mutlaka vurgulayın. Sadece kızlarının vakit 
geçirdiği internet mecrasıyla tanışıp tanışmadıklarını ve kızlarının internet üzerinde 
faliyetlere ilgi duyup duymadıklarını ölçmek için bu soruyu soruyoruz. 

Öneri: Bu soruyu önce annelere, sonra varsa grup’ta babalara yöneltin. Belki babaların 
cevaplaması annelerden daha farklı olabilir. Bunu deneyebilirsiniz. 

Sonra sosyal medyanın kızların gelişimi üzerindeki etkilerini anlatın. (Bkz. Aşağıdaki 
teorik bilgi)

(Vertaling ‘Sociale Media’) Sosyal medya ortamı 

Bu ortamda, sosyal medyayı sizinle ele alacağız. Ebeveynlere özellikle sosyal 
medyanın çocukları, genç kızların üzerindeki etkisini anlatacağız. Sokak ortamında, 
sokak kültürünün özellikle internet ve sosyal medya sayesinde bu kadar geliştiğini 
açıklamıştık. Fakat artık internet, yani sosyal medyada kendi halinde bir sosyal ortam 
olmayı başarmıştır. Artık bu sosyal ortamda kızlarımızın bir çok vakit geçirdiği bili-
niyor.

Ebeveynlere şu soruları yöneltin; 

• Smartphone dedikleri, yani akıllı telefon kullanıyor musunuz?

• Internet kullanıyor musunuz  ve ne için?

• Internet üzerinde ne kadar aktifsiniz?  

• Ve en çok hangi sitelerde aktifsiniz ? Facebook, youtube, instagram gibi mesela?

Erken yaşta internet / sosyal medya ile tanışma
Sosyal medyada önemli olan bir husus şudur; gençler çok erken yaşta sosyal medya ile 
tanışıyorlar. Çok küçük yaşta (Snapchat, periscope, facebook ve youtube) gibi kanal-
larda aktifler. 

Mesela genç kızlarımızın kendi özel fotograflarıyla profilleri var mi ? İstedikleri vakit, 
ellerinde telefon varsa, istedikleri yerde internete girebiliyorlar. İnternette aktif olmak 
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Grooming betekent: De term die we gebruiken voor digitaal kinderlokken. Het benaderen 

van kinderen voor seksueel contact.
Invloeden van social media:

• Identiteit op social media:

Ouders dienen door te hebben dat meiden alles en iedereen kunnen zijn op social 
media. Ze kunnen zich gedragen en voordoen zoals zij willen en/of zoals ze willen zijn. 
Er is niemand die ze vertelt hoe ze zich moeten gedragen op hun profielen. Het is hun 
eigen wereld waarin ze soms leuke dingen willen doen en leuk gevonden willen worden. 

• Spanning opzoeken;

Meiden komen op social media, omdat het echt een wereld op zich is. Het is verslavend, 
profielen moeten worden gecheckt en berichten en likes moeten worden nagelopen. Het 
is een wereld waarin meiden makkelijker de wereld kunnen verkennen dan de wereld 
waarin ze fysiek leven. Het is makkelijk om met mensen in contact te komen en er is 
geen ouder die ze belet of kan tegenhouden. 

• Sociale media verandert het zelfbeeld van meiden:

Het uiterlijk is heel belangrijk op sociale media, omdat dat nu eenmaal is hoe je je presen-
teert. Je kunt zelf weten wat je laat zien. En zo kunnen meiden elkaar ook beoordelen: 
door te reageren op uiterlijke dingen. Mooie make-up en/of een mooie selfie krijgen een 
like. Foto’s waarin je laat zien hoe gezellig je het hebt met vriendinnen krijgen enthousi-
aste reacties. Uit onderzoek blijkt inmiddels dat social media het zelfbeeld van meiden 
flink kan beïnvloeden. Meiden die veel actief zijn op sociale media zijn meer met hun 
uiterlijk bezig. De aandacht en complimentjes die ze krijgen draagt bij aan hun zelfver-
trouwen. Vaak is dat positief maar dat is niet altijd het geval.

Extra informatie – eventueel te gebruiken

Denk aan Sexting en Snapchat voorbeelden. Er zijn risico’s op afpersing, het delen van 

privé foto’s, bedreigen en pesten.  

Vraag aan ouders: Weten jullie wat sexting is en/of wat grooming is? 

Sexting betekent: Het is het verspreiden of delen van seksueel getinte teksten, foto’s of 

filmpjes. door middel van een mobiele telefoon of internetapplicaties zoals WhatsApp, 

Facebook, YouTube, Instagram en Twitter.
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Sexting: sexting erotik mesajlaşma demektir, cinsel içerikli mesajların fotografların 

paylaşılması anlamındadır. 

Grooming; internet üzerinde çocuk tacizidir, çocuklarla cinsel ilişkiye girmeyi amaçlayan 

kişilere denilir. 

(Vertaling van ‘Invloeden van social media’) 

• Sosyal medyanın kızlarımız üzerindeki etkisi:

Malesef sosyal medya da dış görünüş çok önemlidir. Dış görünüş çünkü herkesin 
ilk gördüğü seydir. Sosyal medya da herkes birbirinin fotografına ve paylaştığı farklı 
şeylere dikkat eder. Sosyal medya üzerinde genç kızlar o yüzden çok yüzeysel yaşarlar. 
Birbirlerine yüzeysel yani sırf dış görünüşleri ile alakalı negatif yorumlar yaparlar. Güzel 
bir selfie mesela, bir çok kalp yani begeni alır. Kız çocukları ne kadar eğlendiğini ispat 
etmek, güzel bir yaşamın, hayatın olduğunu insanlara anlatmakla meşküllerdir. Yapılan 
bir çok araştırma bize sosyal medyanın kızların öz güvenlerini zedeliğini anlatıyor. 
Sosyal medya da zaten çok aktif olan kız çocukları daha çok dış görünüşleriyle meşkül-
lerdir. Sosyal medyadan gelen beğeni, ilgi ve iltifat kızlara özgüven verir.

• Sosyal medya da kimlik: 

Sosyal medya da kız çocukları istedikleri gibi hareket edebilirler. Yani istedikleri kişi gibi 
kendileri tanıtabilir ve servis edebilirler. Bir ebeveyn, bir büyükügü onları kısıtlayamaz. 
Nasıl hareket etmeleri gerektigini onlara diretemez. Kız çocukları kendi dünyaların da 
yaşar ve hoşlarına giden şeylere bakarlar ve başkalarıyla paylaşırlar. 

• Macera arayışı: 

Kızlar sosyal medyayı ayrı bir dünya olarak görmektedirler. Malesef bu ayrı dünya 
bağımlılık yapabiliyor. Çünkü genclerde instgagram, snapchat gibi profillere sürekli 
bir girip çıkma hissiyatı vardır. Sosyal medya da aktif olabilmek, normal hayatta aktif 
olmaktan daha kolaydır. Evden çıkmadan insanlarla görüşürler ve ebeveynler buna 
çoğu zaman sınır koymazlar. ( Haberdar olmadıkları için) 

Ekstra bilgi – gerekirse kullanabiliriz: Sexting - Grooming

Sexting ve Snapchat örnekleri veriniz. Dünyada santaj risklerinin çoğaldığı bir gündem 

var. Genç kızlar kendi özel sayfalarında veya whatsapp üzeri özel fotoğraflarını paylaştı-

klarında bazen rencide ediliyor, bazen taciz, bazı zaman ise santaj bile yapılıyor. 

Ebeveynlere bu konu ile alakalı, şu soruyu yöneltin: sexting ve grooming nedir ? bir 
bilgileri var mı acaba ?
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Risico’s zijn bijvoorbeeld dat meisjes foto’s sturen aan vriendinnen die bij verkeerde 
personen terecht kunnen komen die daar bijvoorbeeld mee kunnen gaan pesten. Hier-
door kan een meisje erg in paniek raken. 

Film voor na de identiteitsontwikkeling: Psycholoog Özlem Tokgöz Özsoylar
https://www.youtube.com/watch?v=RFj-QiinE2s

https://www.youtube.com/watch?v=6y3Hoigk_TY&index=2&list=PLB-
41C82262C56D0B3

Identiteitsontwikkeling

Bespreek met de ouders de identiteitsontwikkeling van de meiden, ook in relatie tot de 
eerder genoemde ongeschreven regels in de verschillende leefwerelden. Op de volgende 
pagina vind je de theorie van Erikson. Je behandelt alleen fase 5 uitvoerig. De andere 
fasen kun je kort benoemen. 

In de pubertijd willen jongeren zelf de wereld verkennen. In deze fase vinden pubers 
ook dat ouders zich niet al teveel met hun moeten bemoeien. Uitspraken als: “Jullie 
gunnen mij ook nooit wat, ik ben groot genoeg om zelf te beslissen, ik haat je, ik kan het 
zelf wel”, zijn bekende uitspraken van pubers. 

Het is in de pubertijd belangrijk om aan de kinderen vertrouwen mee te geven dat je er 
altijd voor hen bent en ruimte biedt dat zij zelf kunnen ontdekken wat ze kunnen en waar 
ze nog ondersteuning bij nodig hebben. Daarnaast is het ook verstandig om te weten 
waar je kind mee bezig is. Zij hebben steun en advies nodig, zodat ze om kunnen gaan 
met de druk van hun omgeving. Opvoeden van pubers is niet altijd makkelijk. Vooral 
als je in een land woont waarin andere normen en waarden heersen dan je gewend bent. 
Binnen de Turkse opvoeding is het gebruikelijk dat meisjes net iets meer beschermd 
opgevoed worden dan de jongens. Meisjes klagen vaak over dat zij bijvoorbeeld veel 
minder mogen dan hun broer.

Gespreksleider vraagt aan ouders: Is dit herkenbaar? Waar ligt dit volgens jullie aan? 

Schrijf de thema’s die aan bod komen op een flap- over (thema’s die aan bod kunnen 
komen zijn: angst voor roddel, religieuze motieven, het willen beschermen van je kind 
etc.).

Andere vragen die je kunt stellen: 

• Wat denkt u dat u als ouder kunt doen om uw puberende dochter beter te 
begrijpen?

• Wat werkt goed in uw aanpak en wat kunt u met ons daarover delen?

• Er zijn risico’s, bijvoorbeeld op social media. Kun u daar met uw dochter over 
praten, zodat u haar daarbij kunt begeleiden? 

https://www.youtube.com/watch?v=RFj-QiinE2s
https://www.youtube.com/watch?v=RFj-QiinE2s
https://www.youtube.com/watch?v=RFj-QiinE2s
https://www.youtube.com/watch?v=6y3Hoigk_TY&index=2&list=PLB41C82262C56D0B3
https://www.youtube.com/watch?v=6y3Hoigk_TY&index=2&list=PLB41C82262C56D0B3
https://www.youtube.com/watch?v=6y3Hoigk_TY&index=2&list=PLB41C82262C56D0B3
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• Sizin uyguladıgınız yöntemler nedir ? ve bunu bizimle paylaşır mısınız?

• Mesela sosyal medya da bazı riskler var. Mesela onu sosyal medya da yönlendi-
rebilmek için sosyal medyanın risklerini konuşabiliyor musunuz ? 

Riskler örneğin: kızlarımızın arkadaşlarına belirli fotograf yollamaları ve bu fotografın 
başka başka kişilerin telefonlarına kadar ulaşması gibi. Kızınızın ‘pesten’ yani rencide 
edilmesi, alay edilmesi gibi. 

Kimlik gelişiminden sonra gösterilebilecek film: Psikolog Özlem Tokgöz Özsoylar
https://www.youtube.com/watch?v=RFj-QiinE2s

https://www.youtube.com/watch?v=6y3Hoigk_TY&index=2&list=PLB-
41C82262C56D0B3

(Vertaling identiteitsontwikkeling) Kimlik gelişimi :

Ebeveynlere bu kısımda kızlarının kimlik gelişimini açıklayacağız. Kimlik gelişimini 
izah ederken, sürekli sosyal ortamlarından örnekler vereceğiz. 

Gençlik, yani erğenlik çağında gençler her şeyi kendileri tecrübe etmek isterler. Anne 
ve babaların onlara karışmasını istemezler. Erğenlik çağında her şeyi bildiklerini 
düşünürler, dünyayı onlar yaratmış gibi bir hal alırlar. Ebeveynlerine: neden herşeyime 
karışıyorsun, neden hiçbir şeye izin vermiyorsun, diye sorular yöneltirler. Bazı zaman 
çok kırıcı olabilirler. 

Ergenlik çagında kızlarımıza özgüven kazandırmamız lazım ve onlara imkan tanıyıp 
kendilerini tanımalarına izin vermemiz gerekiyor. Demek istedigimiz alanı boş 
bırakmak degil, fakat hata yapmalarına bir nevi izin vermektir. Çocuguna imkan 
tanımak güzel bir şey fakat o imkanlarında sınır çercevesi olmalı. Kızımızın nelerle 
meşkül olduğunu bilmek iyi birşey, fakat bunu fazla kızımıza belli etmemek lazım. 

Ergenlerin özellikle bu ergen çağında başkalarından yardım bilgi ve tavsiye istemeleri 
normal. Çünkü yeni şeyler keşfediyorlar, yeni insanlar, yeni mekanlar. Çocuklarımıza 
bu dönemde yol göstermek lazım, fakat onların bizim tavsiyemizi, fikrimizi uygulama-
ları için onların güvenini kazanmış olmamız lazım. Bir kız çocuğunu heleki tam erğenlik 
çağındaysa büyütüp, yetiştirmek kesinlikle kolay bir şey değil. Özellikle yaşadığımız 
ülkenin örf ve adetleri, kendi örf ve adetlerimizden farklıysa bir kız çocuğu yetiştirmek 
gerçekten zor olabilir. Türk kültüründe kız çocuklarının üzerine ebeveynler çok daha 
fazla düşerler. Kızlarmızdan duyduğumuz şikayetlerden biri; annem ve babam abime 
veya erkek kardeşime karşı daha rahat davranınyorlar, beni kısıtlıyorlar. 

Ebeveynlere soru yöneltin: bu anlattıklarınız onlara tanıdık geliyor mu? Acaba neden 
bu durum böyle ?

Ebeveynlerden duyduklarınızı flap-over (kağıda) yazın. Mesela: dedi kodu, dini 
kısıtlamalar vesaire. 

Ebeveynlere şu soruları yöneltin: 

• Ergenlik çağında olan kızınızı daha iyi anlayabilmek için ne yapabilirsiniz ?

https://www.youtube.com/watch?v=RFj-QiinE2s
https://www.youtube.com/watch?v=RFj-QiinE2s
https://www.youtube.com/watch?v=RFj-QiinE2s
https://www.youtube.com/watch?v=6y3Hoigk_TY&index=2&list=PLB41C82262C56D0B3
https://www.youtube.com/watch?v=6y3Hoigk_TY&index=2&list=PLB41C82262C56D0B3
https://www.youtube.com/watch?v=6y3Hoigk_TY&index=2&list=PLB41C82262C56D0B3
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keling van de meiden. De ouders dienen zich bewust te zijn van het feit dat de levensfasen 

zich in grote mate in de thuissituatie ontwikkelen en zij als ouder daar een zeer belang-

rijke rol in hebben. 

Achtergrondinformatie over de theorie van Erikson

Bij dit onderdeel ga je vooral dieper in op de belangrijkste veranderingen in de puberteit. 

Dit is fase 5 in het model van Erikson. Het model van Erikson kent 8 levensfasen. Erikson 

legt uit in zijn theorie dat een mens in haar of zijn ontwikkeling door verschillende 

levensfasen gaat en dat in elke levensfase zij bepaalde ontwikkelingen doormaakt die 

kenmerkend zijn voor die levensfase. 

1.  In de zuigelingenfase (0-1 jaar): staat de ontwikkeling van vertrouwen of 

wantrouwen centraal. In de prille kinderjaren ontstaat de hechting met onze moeder. Als 

die goed verloopt, durven we later in ons leven anderen te vertrouwen.

2.  In de peuterfase (0-3 jaar): staat de ontwikkeling van autonomie of schaamte/ 

twijfel centraal. In deze fase leren we onszelf beheersen en zelf dingen voor elkaar te 

krijgen. Wanneer onze ouders ons te veel beschermen en we te weinig zelf mogen doen, of 

als we belachelijk worden gemaakt wanneer ons iets niet lukt, krijgen we later in ons leven 

de neiging snel aan onszelf te gaan twijfelen en durven we minder autonoom te opereren.

3.  In de kleuterfase (3-5 jaar): staat de ontwikkeling van initiatief of schuldgevoel 

centraal. In deze fase leren we zelf initiatief nemen, een doel stellen en daar naartoe 

werken. Als onze ouders ons hier niet in aanmoedigen of ons ontmoedigen, zullen we 

later in ons leven moeite blijven houden met initiatief nemen.

4.  In de basisschoolfase (6-12 jaar): staat de ontwikkeling van vlijt of minderwaar-

digheid centraal. In deze periode leren we allerlei vaardigheden die we nodig hebben 

om succesvol te kunnen zijn in de maatschappij, niet alleen basale zaken als lezen en 

schrijven, maar ook verantwoordelijkheid nemen en met anderen opschieten.

5.  In de puber / adolescent fase (12-18 jaar): staat de ontwikkeling van identiteit of 

identiteitsverwarring centraal. Bij de overgang van kind naar volwassene gaan we door 

een identiteitscrisis: wie ben ik, wat wil ik? Als we geen duidelijk antwoord vinden op 

deze vragen, zullen we steeds op zoek blijven naar welke rol we nu eigenlijk hebben in het 

leven.

Nu de levensfasen zijn uitgewerkt zal de gespreksleiders duidelijk moeten worden 

waarom deze vijf levensfasen van belang zijn. Deze fasen bepalen de identiteit en ontwik-
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dönem çocukta, sorumluluk, merhamet,acıma duygusunun oluştuğu dönemdir. Empa-

tinin ilk tohumları atılır. Çocuk için hayvan beslemek bu dönemde faydalıdır.

4.  ( 7-11 yaş ) Başarı veya aşağılık duygusunun gelişimi: Çocuğun başarıyı tattığı 

dönemdir. Bu başarı sadece okul başarısından ibaret değildir. Herhangi bir alanda 

olabilir.(örnegin: sanat,spor vb.) Çocuğa verilecek görev, çocuğun yeteneklerine 

uygun olmalı, gerekirse parçalara bölünerek verilmelidir. Anne- baba çocuğa olumlu 

geri bildirimlerde bulunmalıdır. Çocuğun kendi varlığını hissedebileceği alan 

oluşturulmalıdır. Çocuk başkalarıyla kıyaslanmamalıdır. Akademik özgüven bu 

dönemde gelişir. Plan yapma, ekip ruhu bu dönemde gelişir.

5.  ( 11-17 yaş ) Kimlik kazanımı veya kimlik karmaşası: Bireyde hızlı fiziksel 

değişimler meydana gelir. Bireyin bu değişikliklere ayak uydurabilmesi gerekir. Kimlik 

karmaşasından kurtulup sağlıklı bir kimlik kazanması gerekmektedir. Birey bu dönemde 

kendine ben kimim ? Sorusunu sorar ve bu soruyu yanıtlarsa bir sonraki dönem sağlıklı 

geçer. Ergen bu dönemde karşı cinsin fiziksel ve zihinsel onayını almak ister. Fiziksel 

olarak çekici bulunmak, zihinsel olarak da fikirlerinin önemsenmesini isterler. Genç bu 

dönemde üzerinde otorite hissettiği her şeye isyan eder. Her konuda tartışma çıkarması 

kimliğinin sınırlarını oluşturmasından kaynaklanmaktadır. 

Erikson teorisi ( Vertaling ) 

Bu konu hakkında teorik bilgiler (achtergrondinformatie)

Bu bölümde ergenlik çağındaki değişiklere değineceğiz. Bu Eriksonun 5 evresi de olarak 

geçiyor. Ebeveynlere bu yüzden Eriksonu anlatmak gerekir. Erikson bir uzman ve kendisi 

bir insanın gelişimini 8 evreyle açıklamış. Eriksonun teorisine göre bir insan, doğduğu 

andan itibaren ölümüne kadar 8 farklı evreden geçip kendini farklı alanlarda geliştiriyor. 

Belirli evrelerde yaşanılan belirli durumlar bir insanin gelişiminde büyük etki yaratıyor. 

Kızlarımız için en önemli olan evreler ilk 5 evredir. Bu proğramda bu yüzden bu evrelerin 

ilk beşini birlikte ele alaçagız. 

1.  ( 0-1yaş ) Güven ve ya güvensizliğin gelişimi: Bu evrede bağlanma ve duyğusal 

yakınlık önem taşımaktadır. Anneye veya babaya bağlanmanın temeli burada atılır. 

Bağlanma ilk olarak fizyolojiktir. Anne, çocuğu karşılık beklemeden besler, çocukta 

bağlanma gerçekleşir. Aynı zamanda güvenin temeli de bu dönemde atılır. Güven için 

en önemli unsurlar; tutarlılık ve kestirilebilirliktir. Annenin davranışları kestirilebilirse 

çocuk dünyaya güvenle bakar. Fakat anne tutarsızsa ve davranışları kestirilebilir değilse 

çocuk tedirgin, her şeyden korkan ve zarar görme endişesi oluşan bir çocuk haline gelir. 

Çocuk, diğer insanlarla nasıl ilişki içinde olacağını, anneye bakarak öğrenir. Baba ile olan 

ilişkisini bile anneye bakarak öğrenir.

2.  ( 1-3 yaş ) Özerklik veya utanç gelişimi: Çocuk iç işlerinde bağımsız olmak 

isterken, bir yandan da dışarıdan birinin onu denetlemesini, onaylamasını, izlemesini 

ve geri bildirim vermesini ister. Eylemlerini kendi yapmak ister. Bu duygu ise “özerklik” 

olarak adlandırılır. Çocuk birey olduğunu hisseder. Kimliğinin sınırlarını çizer. 

Ebeveynler güvenli ortamda çocuklarına özerkliğini yaşatma fırsatı vermelidirler. Çocuk 

bireyselleşmenin verdiği duyguyu yaşamalıdır. Bunu yaşamazsa ilk defa bu dönemde 

çocuğun içine utanç tohumu atılır. Çocuk, acaba yapamaz mıyım? şeklinde kendi 

iradesinden kuşkulanır. Sürekli başka birinin onayını bekler, kendi fikirlerine güvenmez.

3. ( 3-6 yaş ) Girişimcilik / atılgan veya suçluluk duygusunun gelişimi: Bu 

dönemde çocuk merakla sorular sorar. Çocuğun sorduğu bu sorulara basit ve sade 

şekilde, mutlaka cevap verilmelidir. Eğer çocuğun soru sorması engellenirse ileride hiçbir 

şeyi merak etmez. Çocuğun ileriki dönemdeki akademik başarısı buna bağlıdır. Ayrıca bu 
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blijven, fouten van kinderen veranderen niets aan de liefde en band van ouders met 
hun dochters. 

7. Om je dochter beter te kunnen begrijpen is het verstandig de leefwerelden van je 
dochter te kennen en te begrijpen hoe zij zich in deze verschillende leefwerelden 
staande houdt. Maak dit bespreekbaar en complimenteer je dochter hoe ze er mee 
omgaat. 

8. Toon je betrokkenheid en interesse door kennis te maken met de leefwereld. Breng 
een bezoek op school en/of maak kennis met vriendinnen op subtiele wijze. De 
bedoeling is niet dat je gaat controleren als ouder maar dat je jouw dochter en diens 
vriendinnen en de leefwereld met respect benadert. 

9. Wees een betrokken en positief ingestelde ouder in de opvoeding.

10. Geef aandacht en toon interesse in je dochter. Luister naar wat zij te vertellen heeft 
en let op haar non-verbale gedrag. Vat samen wat zij heeft verteld en vraag haar of je 
het goed hebt begrepen. Op deze wijze zal je dochter zich gehoord voelen. 

11. Probeer te achterhalen waar het gedrag van je dochter vandaan komt. Veroordeel je 
dochter niet maar vind uit waar dit gedrag vandaan komt. Let op: zoals uitgelegd in 
de levensfasen, zal de ontwikkeling van een kind zich veelal tot uitdrukking brengen 
tussen de 0-12 jaar. 

12. Straffen is geen structurele oplossing maar biedt een uitweg op korte termijn.

13. Probeer zo veel mogelijk te praten met je dochter. Bedenk oplossingen, bijvoorbeeld: 
een beloningssysteem bij het maken van huiswerk of taken in het huishouden. 

14. Kinderen zijn een levensdoel voor de ouders. Maar probeer je dochter de ruimte te 
geven om zichzelf te zijn. 

15. 15. Jouw dochter is uniek en heeft haar eigen persoonlijkheid en een eigen karakter. 
Geef haar het vertrouwen en biedt haar ondersteuning in de talenten die ze wil 
ontwikkelen.  Het moet geen streven zijn om ons kind te stimuleren advocaat, arts of 
ingenieur te worden omdat wij dat willen. Laat een kind zijn/haar talenten ontwik-
kelen, adviseer ze bij zijn/haar passies en talenten, geef hem/haar raad en daad waar 
nodig maar dwing hem/haar geen ambities of talenten op die hij/zij niet heeft.

3.4 Tips
Vertel de ouders dat zij in eerste instantie rolmodel zijn in de ontwikkeling en gedrag 
van hun dochters. Misschien kan je een rondje doen wat ouders anders zouden willen 
doen na de inzichten die ze hebben gekregen.

Om het niet op zichzelf te betrekken kun je ze de vraag stellen: 

• Hoe zou je ouders adviseren die een Turkse puberdochter hebben? Welke tips 
zou je die ouders willen geven?

Na de interactie met de ouders is het de bedoeling om op de adviezen van de ouders in 
te gaan door aan te geven dat je precies dat soort aanbevelingen met hen wil bespreken. 

Aandachtspunt: Geef ouders aan dat de aanbevelingen niet zijn bedoeld om hun 
ouderschap in twijfel te trekken. De aanbevelingen zijn bedoeld om ze simpele tips mee 
te geven. 

De tips:

1. Je bent de opvoeder van en rolmodel voor je dochter van 0-12 jaar. Probeer in deze 
levensfase normen en waarden mee te geven aan je dochter. 

2. Het is de keuze aan ouders om naast het ouderschap ook vrienden te zijn met hun 
kinderen. Let wel op dat het belangrijk is om je grenzen als ouder duidelijk te maken. 

3. Het is goed om als ouder de vrienden en vriendinnen van je kind te leren kennen.  

4. Een vader en een moeder moeten samen het kind opvoeden, samen besluiten nemen 
en dit ook samen voorleggen aan hun kind. Dus als mama nee zegt moet papa geen 
ja zeggen. Probeer op één lijn te blijven. 

5. Het geven van liefde is uiteraard belangrijk maar het geven van orde en structuur is 
even belangrijk. Wees gedisciplineerd maar wel in evenwicht. Naarmate kinderen 
ouder worden kunnen zij hun eigen keuzes beter maken waardoor het goed is voor 
hun autonomie om de grenzen uit te breiden. Wanneer u merkt dat uw dochter meer 
ondersteuning nodig heeft, dan kunt u haar meer begrenzen.

6. Ouders zijn een veilige haven voor kinderen. Geef je dochter het vertrouwen dat zij, 
ongeacht wat er ook is en/of gebeurt, zij terecht kan bij u. Het ouderschap zal altijd 
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baş edemiyor, sınırları tekrar çizersiniz. Böylelikle onları adım, adım bir birey 
olmaya hazırlarsınız. 

3. Kızınıza güven aşılayın.

Her ne olursa olsun, her koşulda sizin onun anne ve babası olduğunuzu ve koşulsuz, 
şartsız ona yardım ve destek vereceğinizi anlatın. Ebeveynler çocuklar için emniyetli 
bir limandır. Ebevenynlik daimidir, kızlarımızın hatası bile olsa, bu ebeveynlerin ve 
kızların arasındaki o güçlu bağı ve sevgiyi azaltmamalı. 

4. Kızını daha iyi tanıyabilmek için onun bulunduğu sosyal ortamları tanıyın, 
ögrenin. 

Bu şekilde kızınızın bu farklı sosyal ortamlarda nasıl ayakta kaldığını, nasıl hareket 
ettiğini anlayacaksınız. Bu konu hakkında kızınızla bazı zamanlar her ortamda dengeyi 
koruyabildiği için iltifat edin. 

• Kızınıza onun yaşadıklarına ilği duydugunuzu belli edin. Onun sosyal ortam-
larına siz de gidin, bir gün okuldan alın, okulun içine girin, mesela arkadaşlarıyla 
tanışın. Sizlere çocuklarınızı kontrol edin demiyoruz, sadece onların bulundu-
kları ortamlara sayğıyla yaklaşın. 

5. Kızınıza yetiştirirken ona karşı ilğili ve makul olun. 

Kızınıza ilği verin, onun anlattıklarını dinleyerek ve o anlatırken bunu beden diliyle belli 
edebilirsiniz. Kızınızın size anlattıklarını siz tekrarlayın; bunu mu demek istedin kızım 
diye? Kızınız bu şekilde onu dinlediğinizi ve onunda yaşadıklarını ciddiye aldığınızı 
benimseyecek. 

6. Çocuğunuzun hal ve hareketlerinin kaynağını ögrenmeye çalışın. 

Çocuğunuzu direk cezalandırmaya kalkmayın, onunla konuşup neden bu hareket 
içerisin de olduğunu ögrenmeye çalışın. Özellikle çocuğunuzun 0-12 yaş arasın da 
gelişimi bazı durumlarda ebeveynler için açıklayıcı olaçaktır. 

7. Ceza vermek çözüm yolu değildir, sadece kısa vade de çözüm olur.

Çokça sohbet etmeye çalışın kızınızla, mesela ödevlerini yapmak istemiyorsa onu 
dersini yaptığında onu ödüllendirin.

(vertaling 3.4. tips) Öneriler: 

Ebeveynlere çocukları, kızları için rol model olduklarını ve çocuklarının gelişimini ve 
onların hal hareketlerini belirlediklerini anlatın. 

Burda ebeveynlere şu soruyu yöneltebilirsin; acaba geçmişe dönüp baktıklarında, 
bazı şeyleri daha farklı yapmak isterler mi ?

Kişisel olarak alğılamamaları için onlara bu soruyu dikkatlice sorabilirsiniz, 
örnegin: 

• - Kız çocuğu yetiştiren Türk ebeveynlerine ne tür tavsiyelerde bulunmak ister-
siniz?

• -  Onlara vermek istediğiniz başka önerileriniz var mi?

• Bu sohbet sonrasın da ebeveynlere; konu açılmışken onlar ile daha fazla 
öneriler ve tavsiyelere değinmek istediğinizi anlatın. 

Öneriler:
1. Kızlarınızın en büyük rol modeli sizlersiniz 0-12 yaş. 

Bu yaş çerçevesinde kızlarınıza örf, adet, geleneklerinizi olabildiğince ögretmeye ve 
anlatmaya çalışın. 

2. Kızınız için bir anne / baba olun. 

• Onlara arkadaş olmanıza gerek yok. Kızlarınızın kendi yaşıtları var ve o yaşıt-
larıyla zaten arkadaşlık    kuraçaklar. Siz anne / baba olarak bu arkaşlarını tanıyın 
ve bilin. 

• Ebeveyn olarak, hem anne hem baba, kızınızı yetiştirirken aynı dilden konuş-
maya çalışın. Birlikte kararlar alın ve bu birlikteliği çocuklara yansıtın. Biriniz 
evet derken, bir diğeriniz hayır demesin. 

• Kızınıza sevği vermek tabiki çok önemli, fakat sevği de denğeli verilmeli ki 
çocuklarımıza fazla gelmesin. Kızınıza karşı disiplinli ve denğeli olun. Kızınızın 
yaşı ilerledikçe ona bazı konularda daha fazla hürriyet verebilirsiniz, ona çizmiş 
olduğunuz sınırları azar, azar gevşetebilirsiniz. Baktınız kızınız bu hürriyetle 
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8. Çocuklar ebeveynlerin mutluluk kaynağı ve yaşama sebepleridir. Fakat kızlarınıza 
kendileri olabilmeleri için alan ve imkan tanıyın. 

Sizin kızınız özel, sadece o karakterde ve o kişilikte bir tane var. Kızınızın yeteneklerini 
tanımaya ve ögrenmeye çalışın. Kızınızın yeteneklerini geliştirmesinde ona yardımcı 
olun. Kızınıza belirli bir meslek veya üniversite bölümu dayatmayın. Onlar bizim istek 
ve arzularımız doğrultularında kendilerini geliştiremezler. Onlara tavsiye ve yardımda 
bulunun, fakat başkası olmaları için diretmeyin. Onlar zaten özeldirler, kendilerine has 
karakter ve yetenekleriyle her şeyi başaracaklardır.

3.5 Afsluiting en vooruitblik
Vraag de ouders wat zij ervan vonden en hoe ze de eerste bijeenkomst hebben ervaren. 
Kijk of er zaken tussen zitten die je kan gebruiken in de tweede bijeenkomst. Sluit af met 
een dank voor hun inzet. Geef aan hoe de volgende bijeenkomst eruit zal zien. 
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(Vertaling 3.5 Afsluiting)  Kapanış

Ebeveynlere programı nasıl bulduklarına dair soru yöneltin. Ne tür tecrübe ve bilgi 
edindiler. Onlardan aldıgınız cevaplar doğrultusunda ikinci gün degişiklik yapabilir-
siniz. ( daha uzun bir mola istiyoruz veya biraz erken başlamak istiyoruz gibi ) Ebeveyn-
lere teşekkürlerinizi bildirin ve onlara ikinci günün içeriğini kısaca anlatın.
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4.1 Inleiding
Inleiding in dilemma’s vanuit de leefwerelden door middel van het voorlezen van de 
tekst ‘Het leven van Ayse’, zie bijlage. Na het verhaal de gelegenheid geven om dit na te 
bespreken. Vervolgens brug slaan naar de oefening in relatie tot de besproken leefwe-
relden en de dilemma’s.

4.2 Oefening: ‘Als u een kijkje kon nemen in de toekomst..’
In deze oefening worden ervaringen uitgewisseld door veel vragen te stellen. Gespreks-
leiders zijn vrij om vragen aan te vullen. Met behulp van deze oefening kun je de ideeën 
en gedachten die ouders hebben over de verschillende leefwerelden goed analyseren. 
De huidige vragen die gesteld worden zijn:

Startvraag: ‘Als u een kijkje kon nemen in de toekomst, beschrijf dan het leven van uw 
dochter over 10 jaar’. 

Dia 4

Bijeenkomst 4

Doelgroep: Ouders

• Doelen

• Bewustwording van verschillende zienswijzen tussen ouders en meiden 
vergroten.

• Vergroten van communicatievaardigheden van de ouders.

• Praten geeft gelegenheid om zichzelf te herkennen. Ouders worden op deze 
wijze getriggerd om te kunnen luisteren. 

Programma (3 uur)

Programma overzicht Duur (minuten)

1. Inleiding in dilemma’s vanuit de leefwerelden 15 

2. Oefening 5

Pauze 15

3. Gesprekstechnieken: uitleg en rollenspel 30+45

4. Afsluiting en vooruitblik 15

Benodigdheden

• Flap-over en vilstiften. 

• Stellingen op Flap-over van eerste bijeenkomst.

• PowerPoint presentatie.

• Dilemma’s op flap-over schrijven.

Van tevoren informatie verzamelen over lokale professionele organisaties en contact-
personen voor meiden in een lastige situatie (zie: afsluiting en vooruitblik). Maak er een 
flyer van, zodat je het na afloop kunt uitdelen. 
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4.1  Giriş

Vervolgens brug slaan naar de oefening in relatie tot de besproken leefwerelden en de 
dilemma’s.

‘Ayşe’nin Hayatı’ ( bkz ek 7) adlı metni okuyarak sosyal ortamlar ile ilgili yaşanan 
ikilemler konusuna giriş yapılır. Hikayeden sonra konuyu tartışmak için fırsat verilir. 
Daha sonra ele alınan, sosyal ortamlar ve  ikilemeler kosunda baglantı kurarak  ‘Gele-
ceği görebilseydiniz… ’ bölümüne geçilir.

4.2  Alıştırma: ‘Geleceği görebilseydiniz...’

Bu alıştırma esnasında sorular sorarak tecrübe ve bilgi alışverişi yapılır.

Kurs yöneticileri sorulara ek yapmada serbestler. Bu alıştırma ile ebeveynlerin farklı 
sosyal ortamlar hakkında sahip oldukları fikir ve düşünceleri analiz edebilirsiniz.Şu 
anki sorulacak sorular şunlardır:

Başlangıç sorusu: Geleceği görebilseydiniz, kızınızı 10 sene sonra nasıl gördünüz?

Dia 4

(Vertaling Bijeenkomst 4) 4. Toplantı

Hedef kitle: Ebeveynler 
• Amaçlar

• Ebeveynler ve kızlar arasında olan görüş farklılıkları konusunda bilinci 
artırma.

• Ebeveynlerin iletişim becerilerini geliştirme.

Konuşmak kendini tanımak için bir fırsat oluşturur. Ebeveynler iletişim becerilerini 
artıraraktan daha iyi dinlemeye teşfik edilirler.

Program ( 3 saat)

Programa genel bakış Süre ( dakika) 

1. Kızımızın içinde bulunduğu sosyal ortamlar ileilgili 
yaşadığımız ikilemler / endişeler

15 

2. Alıştırma --> ‘Geleceği görebilseydiniz…’ 5

Ara 15

3. Konuşma teknikleri: açıklama ve ‘rollenspel’ 30+45

4. Kapanış ve bir sonraki toplantıya bakış 15

• Gerekli malzemeler.

• Flap-over ve keçeli kalemler.

• Flap-over üzerinde yazılı ilk toplantıda tesbit edilen savlar. 

• PowerPoint sunum.

• Flap-over üzerinde yazılı ikilemler.

• Yerel yetkili kurumlar hakkında önceden bilgi toplamak ve zor durumdaki 
kızlarlaın iletişim kurabileceğı kişileri tesbit etmek (bkz: kapanış ve bir 
sonraki toplantıya bakış). Bununla ilgili gerektiğinde dağıtabileceğiniz bir 
el ilanı yapın.

Toplantının detaylandırılması: 
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omdat een puber net zoals iedereen zogenaamde spiegelneuronen heeft, waar-
door de puber meevoelt en meedoet met degene tegenover zich. 

• Het is verstandig om dan even een time-out te nemen en je puberdochter naar 
haar kamer te sturen. Daarentegen vinden pubers het ook erg fijn dat er regels 
zijn zodat ze weten waar ze aan toe zijn ook al spreken ze dit niet uit naar hun 
ouders toe. 

• Als ouder is het verstandig om zelf ook het goede voorbeeld te geven in bijvoor-
beeld het betrouwbaar zijn, je afspraken nakomen en respectvol omgaan met je 
gezin en omgeving. 

Samenvatting dilemma’s 

De gespreksleider schrijft de belangrijkste punten en dilemma’s op de flap-over.

Uit het bovenstaande blijkt wat er leeft bij de ouders. Kijk wat de ouders zelf het belang-
rijkst vinden en kies vijf thema’s uit met de ouders. 

4.3 Gesprekstechnieken

Uitleg communicatie

Voor dit onderdeel geldt hetzelfde zoals beschreven bij bijeenkomst 2 voor de meiden. 
Betrek het hier op ouders. Je kunt ook het filmpje laten zien om mee te beginnen. 

Dia 6

Communicatie tussen meiden en ouders:
Tot nu toe zijn er verschillende dilemma’s besproken die waarschijnlijk minder 
bespreekbaar zijn tussen ouders en dochters. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen, 
zoals: seks, vriendjes etc. Sommige onderwerpen zijn niet makkelijk te bespreken door 
ouders. Hieronder vind je een overzicht van mogelijke oorzaken die de communicatie 
kunnen belemmeren. 

Bij een puber zijn de snelle stemmingswisselingen heel lastig. Het ene moment heel 
rustig, het andere moment explosief en zelfs agressief of ongehoorzaam. 

Wat kun je doen als ouder?

• Het beste dat je dan kunt doen is vooral zelf rustig blijven. Zodra je meegaat in 
de emoties en zelf explosief wordt, zal het alleen maar meer escaleren. Dat komt 
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• Bunun nedeni bir ergenin, tıpkı herkes gibi, ayna nöronları olarak bilinen 
nöronlara sahip olmasıdır ki bu da ergenin karşı tarafın duygularını hissedip bu 
duygulara katılmasına yol açar.

• Bu durumda mantıklı olan şey tartışmaya son vermeniz ve ergen kızınızı odasına 
göndermenizdir. Öte yandan gençler, ebeveyneri ile paylaşmasalar bile kural-
ların olmasını taktir ederler, çünkü böylece hareket alanının ne olduğuğunu 
bilirler ve de bu onlara huzur verir.

• Mantıklı olan başka bir şey de, bir ebeveyn olarak, güvenilir olmanız, verdiğiniz 
sözü yerine getirerek ve ailenize ve çevreye saygılı olarak çocuğunuza iyi bir 
örnek oluşturmanızdır. 

(vertaling samenvatting dilemma’s) İkilemelerin özeti:

Kurs yöneten kişi en önemli noktaları ve ikilemelri flap-over’a yazar.Yukarıda ele alınan 
bu sorular sayesinde ebeveynlerin zihinlerinde neler var ortaya çıkar. 

Ebeveynlerin önemli olduğunu düşündükleri beş temayı birlikte belirleyin.

4.3  İletişim teknikleri

Iletişim konusunda açıklama:

Bu bölümde 2.toplantıda kızlar için yapılan açıklamalar geçerlidir ve bunlar kullanılır.

Bu açıklamaları ebeveynlere göre uygula. Konuya girmek için bir film de gösterebilirsin.

Dia 6

Kızlar ve ebeveynler arası iletişim:
Şimdiye kadar, muhtemelen ebeveynler ve kız çocukları arasındaki tartışmaya 
pek açık olmayan, çeşitli ikilemler tartışıldı. Örneğin; seks, erkek arkadaş 
vb. Bazı konuları konuşmak ebeveynler için kolay değildir. Aşağıda iletişimi 
engelleyebilecek olası nedenler hakkında genel bir bakış yer almaktadır. 
Ergenlerde meydana gelen hızlı ruh hali değişimleri çok zordur. Bir an çok sessiz, başka 
bir anda patlamaya hazır ve hatta agresif veya isyankar olabilirler.

Ebeveyn olarak ne yapabilirsin?

• Böye durumlarda yapabileceğiniz en iyi şey sakin kalmaktır. Ergenin duygu 
seline kapılıp çatışmaya girdiğinz taktirde hoş olmayan durumun tırmanışa 
geçmesine sebep olursunuz.
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2. De indirecte communicatie werkt als een belemmering. Uit onderzoek is namelijk 
gebleken dat hoe hoger het opleidingsniveau en hoe meer ouders meedoen in de 
Nederlandse samenleving (werk, burencontacten) zij ook meer de directe commu-
nicatiestijl aanhouden waarin wel veel zaken openlijk worden besproken en meer 
ruimte is voor overleg tussen ouders en kinderen over bijvoorbeeld regels, vrijetijds-
besteding buitenshuis, vriendschappen etc. 

3. Ouders weten vaak niet waar hun kind mee bezig is. Dit zorgt ook voor frustratie bij 
ouders. Hierdoor ontstaat sneller een ruzie. 

4. Doordat er nauwelijks gecommuniceerd wordt, interpreteren ouders zelf wat er aan 
de hand is. Hierdoor kunnen ze het kind eerder begrenzen en/of dingen verwijten 
terwijl er misschien iets anders aan de hand is. 

5. Ouders kunnen hierdoor minder ondersteuning en advies bieden. Wanneer er niet 
gecommuniceerd wordt, weet men ook niet wat de ander nodig heeft. 

6. Wanneer ouders niet de eerste stap zetten om te communiceren met hun kinderen, 
kan het zo zijn dat zij zelf op zoek gaan naar oplossingen of mensen om mee te 
praten. Het kan voor komen dat de jongere dan de verkeerde persoon spreekt of 
andere bezigheden zal opzoeken (verkeerde vrienden, blowen etc.). 

Gespreksleider vraagt aan ouders of ze dit herkennen. Bijvoorbeeld in hun werk, omge-
ving of thuis. En vraag of er nog meer dilemma’s zijn die jullie niet hebben benoemd. 

Mogelijke oorzaken:
1. Puberen tussen twee culturen: als de twee werelden van elkaar verschillen, kan het 

voor sommige meiden lastig zijn om hier een balans in te vinden. Als deze twee 
werelden veel van elkaar verschillen kan het voor sommige meiden lastig zijn om 
hier een balans in te vinden. Geef hierbij uitleg en voorbeelden over de directe en 
indirecte communicatie, zie bijeenkomst 2. 

2. Ouders hebben in hun eigen opvoeding niet geleerd om te communiceren en zijn 
gewend om niet te veel woorden te gebruiken.

3. Vaders hebben waarschijnlijk het idee dat meiden alleen maar met hun moeders 
moeten praten.

4. De ‘dubbele boodschap’ die meiden krijgen. De verwachtingen thuis zijn vaak anders 
dan de verwachtingen binnen de Nederlandse cultuur. Thuis wordt verwacht dat 
men zich houdt aan de regels van de ouders en dat bepaalde dingen niet ter discussie 
gesteld kunnen worden. Binnen de Nederlandse cultuur wordt juist verwacht dat 
men mondig is en eigen gedachten ontwikkelt. Ook de boodschap dat de verhou-
ding anders is tussen jongens en meisjes kan impact hebben: zonen krijgen naar 
mate ze ouder worden steeds meer vrijheid, bij de dochters worden de teugels juist 
strakker aangetrokken. 

5. Ouders en kinderen begrijpen elkaar niet goed vanwege de taalbarrière. De kinderen 
praten vaker in het Nederlands terwijl de ouders alleen Turks praten. Dit kan zorgen 
voor misverstanden. 

6. De indirecte communicatie: de problemen worden niet direct bij de naam genoemd. 
Een communicatiestijl wat past binnen de familiegerichte culturen, zoals de Turkse 
cultuur.

De gevolgen:
1. De ‘dubbele boodschap’ heeft invloed op de verhouding tussen jongens en meisjes. 

Vooral meisjes/vrouwen hebben de taak om er voor te zorgen dat ouders/familie 
geen gezichtsverlies lijden door zich “netjes” te gedragen. Er wordt verwacht dat zij 
meehelpen in het huishouden, het goed doen op school, niet roken (in het open-
baar), geen omgang met jongens etc. Dit verschilt natuurlijk per gezin.
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(iş, komşlarla iletişim) ebeveyinlerin doğrudan iletişim tarzını uygulardığı ve aile 
içerisinde bir çok konunun açıkça tartışıldığı görülmektedir. Örneğin kurallar, ev 
dışındaki etkinlikler, arkadaşlıklar vb.

3. Ebeveynler genellikle çocuklarının nelerle meşkul olduğunu bilmezler. Bu durum 
ebeveynlerde hayalkırıklığına sebep olur ve evde ҫok ҫabuk kavga ҫıkar.

4. Ҫocuk ve ebeveynler arasında iletişim ҫok az olduğu iҫin, ebeveynler neler olup 
bittiğini kendileri yorumluyorlar. Bundan dolayı ebeveynler ҫocuğu daha ҫabuk 
kısıtlayabiliyor ya da sorun başka olduğu halde suҫlayabiliyorlar.  

5. Bu durum ebeveynlerin ҫocuğa  destek olmalarını ve tavsiyelerde bulunmalarını 
zorlaştırır. İletişim olmadığında, diğer kişinin neye ihtiyacı olduğu bilinmez.

6. Ebeveynler çocuklarıyla iletişim kurmak için ilk adımı atmadıkları zaman, ҫocuklar 
sorunu ҫözmek iҫin kendileri arayış iҫine girer ya da konuşacak başka kişiler ararlar. 
Bu da gencin yanlış kişilerle konuşumasına yada başka etkinlikler (yanlış arka-
daşlar, uyuşturucu kullanımı, vb.) aramasına sebep olur.

Kursu yöneten kişi ebeveynlere yukarıda yapılan aҫıklamaların tanıdık gelip gelm-
ediğini sorar. Ӧrneğin iş yerinde, ҫevrede yada evde. Ve adı geҫmemiş başka ikilemlerin 
olup olmadığını sorun.

Olası sebepler:
1. Iki kültür arasında ergen olmak: iki dünya birbirinden farklılık gösterdiği takdirde, 

bazı kızların bu dünyalar içinde  bir denge kurması zor olabilir.

2. Bu konuya açıklık getirmek için doğrudan ve dolaylı iletişim hakkında açıklama ve 
örnekler verin ( bkz. 2.toplantı.)

3. Ebeveynler kendi aldıkları eğitimde sözlü iletişim kurmayı öğrenmemiş olabilirler 
ve dolayısıyla da çok fazla kelime kullanmaya alışkın değillerdir.

4. Muhtemelen babalar kızların sadece anneleriyle konuşmaları gerektiği fikrine sahi-
pler.

5. Kızların aldıkları çifte mesaj, evdeki beklentiler genellikle Hollanda kültüründeki 
beklentilerden farklıdır. Evde, ergen gencin ebeveynlerin kurallarına uymaları 
beklenir ve bazı şeyler sorgulanamaz. Hollanda kültüründe ise insanların ergin 
olması ve kendi düşüncelerini geliştirmeleri beklenir. Kız ve erkek çocuklarının 
aile içindeki konumlarının farklı olduğuna dair verilen mesajında etkisi olabilir: 
Oğullar yaşları ilerledikçe daha fazla özgürlük kazanırken, kızlar da ise çoğunlukla 
bu özgürlukler daha da kısıtlanır ve baskı artar.

6. Ebeveynler ve çocuklar farklı dilleri tercih ettikleri için birbirlerini iyi anla-
yamıyorlar. Ebeveynler Türkçe konuşurken, çocuklar daha çok Hollandaca 
konuşurlar. Bu yanlış anlaşılmalara neden olabilir.

7. Dolaylı iletişim: sorunlar doğrudan adıyla belirtilmez. Bu Türk kültürü gibi aile 
odaklı kültürlere uygun bir iletişim tarzıdır.

Sonuçlar:
1. Verilen ‘çifte mesaj’ın kız ve erkek çocukları arasındaki ilişki üzerinde etkisi vardır. 

Özellikle kızların / kadınların ‘düzgün’ davranarak, ebeveynlerin ve ailelerin itibar 
kaybına uğramamasını engelleme görevi vardır. Kızlardan ev işlerinde yardımcı 
olmaları, okulda başarılı olmalari, sigara içmemeleri (açıktan), erkeklerle ilişki 
kurmamaları vb. beklenmektedir. Elbette ki bu her aile için farklıdır.

2. Dolaylı iletişim bir bariyer olarak işlev görür. Yapılan araştırma gösteriyor ki 
, eğitim seviyesi yüksek olan ve Hollada toplumu içerisinde daha fazla yer alan 
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De gespreksleiders zijn actief en ondersteunen waar nodig. Je moet het afsluiten door 
samen te vatten van wat er is gespeeld en welke (andere) communicatievaardigheden 
het heeft opgeleverd. De communicatievaardigheden moeten opgeschreven worden op 
een flap- over. De onderstaande vragen zullen gesteld worden na afloop wanneer er 
genoeg aan de orde is geweest. Een rollenspel kan erg spannend zijn. Geef de ouders die 
het spelen een compliment.

Degene die geen rol spelen zijn de waarnemers en de gespreksleiders. Zij zullen notities 
maken over bijvoorbeeld: hoe de ouders op elkaar reageerden (lichaamstaal, mimiek 
etc.), welk gedrag zichtbaar was, hoe een bepaald gedrag vermeden kon worden en of de 
reacties van de meiden en ouders herkenbaar zijn. 

Het rollenspel

Wat is het doel van het rollenspel?

Gespreksleider legt uit dat er met de meiden is geoefend in de vorm van een rollen-
spel. Dit wil de gespreksleider ook graag met de ouders doen. Deze oefening is bedoeld 
om ouders en meiden in te laten leven in elkaars belevingswereld en te oefenen met 
communicatievaardigheden. 

Communicatievaardigheden die nodig zijn tijdens het rollenspel:
Als gespreksleider geef je de volgende punten mee voor een gesprek: 

1. Naast de verbale communicatie, communiceren we ook door middel van lichaams-
taal (non- verbaal). Goed luisteren naar wat de ander zegt en af en toe bijvoorbeeld 
met je hoofd knikken of benoemen: ‘ik begrijp jou wel’. Of als je iets niet snapt van 
wat de ander zegt: “wat bedoel je nu precies”?

2. Actief luisteren: af en toe een korte samenvatting geven van wat een ander heeft 
gezegd, zodat je een blijk geeft van aandacht. 

3. Argumenten aanhalen vanuit je eigen beleving, gevoel en wensen; 

4. Elkaar laten uitpraten.

5. Als je het ergens niet mee eens bent moet je dit op een respectvolle manier laten 
blijken.

6. Als je een irritatie voelt opkomen, probeer dit dan tijdens het gesprek te benoemen, 
zodat de ander snapt wat hij/zij bij jou teweeg brengt. 

7. Positief en assertief zijn, eigen visie laten zien, gesprek durven aangaan met ouders.

Voor het rollenspel kunnen zij een dilemma uit de vorige bijeenkomst kiezen. Of je kunt 
kiezen uit het onderstaande (dia 10):
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Bu bölümde kursu yönetenler aktiftirler ve gerektiğinde destek verirler. Rol oyununun 
sonunda oynanılanı ve hangi (diğer) iletişim becerilerini kazanıldığını özetleyiniz ve 
bu bölümü kapatınız. 

İletişim becerilerini flap-over’a yazınız. Bu konu yeterince tartışıldığı zaman aşağıdaki 
sorular sorulacaktır. Bir rol oyunu çok heyecan verici olabilir. Oynayan ebeveynlere 
iltifat edin.

Rolü olmayanlar ve kurs yöneticileri gözlemci olacaklar. Gözlemciler,örneğin, ebeveyn-
lerin birbirlerine nasıl tepki verdiklerini (beden dili, mimikri vb.)hangi davranış sergi-
lediklerini, belirli bir davranıştan nasıl kaҫınıldığını ve kızların ve ebeveynlerin tepkile-
rinin tanıdık olup olmadığı not alacaklar.

Rol oyunu

Bu rol oyunun amacı nedir?

Kurs yöneticisi, birazdan oynanılacak olan rol oyununun daha önceki toplanda kızlarla 
da oynandığını anlatır. Kursu yöneten kişi aynısını ebeveynlerle de yapmak istemek-
tedir. Bu alıştırmanın amacı, ebeveynlerin ve kızların kendilerini birbirlerinin yerine 
koyabilmelerine ve iletişim becerilerini geliştirmelerine olanak tanımaktır.

Rol oyunu esnasında gerekli olan iletişim becerileri:
Cursun yöneticisi olaraktan aşağıdaki belirtilen noktaları vereceksiniz: 

1. Sözlü iletişimin yanı sıra, vücut diliyle de iletişim kurmaktayız. Diğer kişinin söyle-
diklerini dikkatlice dinleyin ve bazen başınızı öne doğru sallayaraktan: ‘seni anlı-
yorum’ deyin. Ya da anlatılanı anlamadıysanız: ‘tam olrak ne demek istiyorsun? diye 
sorun.

2. Aktif dinlemek: Dinlediğiniz kişinin söylediklerinin arada sırada özetleyin, bu 
şekilde dikkatli dinlediğinizi gösterirsiniz;

3. Kendi deneyiminden, hislerinden ve arzularından alıntılar yaparak argümanlar 
verin.

4. Birbirinizin sözünü kesmeyin;

5. Hemfikir olmadığınız konularda karşınızdakine katılmadığınızı saygıyla belli edin;

6. Konuşma sırasındaki kişinin konuşmasından rahasız olduğunuzu hissederseniz 
bunu söylemeyi deneyin, böylece diğer kişi siz de hangi duyguları sebep oldugunu 
anlar;

7. Olumlu bir şekilde kendini savunmak, kendi vizyonunuzu göstermek, ebeveynlerle 
ilişki kurmaya cesaret etmek.

Rol oynunu için önceki toplantıda ele alınan ikilemlerden birini seçebilirler. Ya da 

aşağıdakilerden birini kullanabilirsiniz (dia 10):
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4.4 Afsluiting en vooruitblik 
Uitleg geven over lokale professionele organisaties. Waar kunnen ouders aankloppen 
als zij bepaalde vragen hebben? Denk aan werk, school, religie, psychische klachten e.d. 
(dit is per stad anders). Zie bijlagen 6 en 7. Pas deze aan de lokale situatie aan en deel ze 
uit aan de deelnemers. 

Hierna afsluiten en uitleg geven over de vijfde bijeenkomst. Aangeven dat er een laatste 
bijeenkomst zal volgen met de dochters en ouders waarin de dilemma’s naast elkaar 
zullen worden geplaatst. 

Maar nog veel belangrijker: dit kunnen de gespreksleiders vragen: 

• Hoe was het om in de schoenen van een dochter te staan? 

• Hoe was het om een vader of een moeder te spelen? 

• Of ze weerstand voelden, opluchting, verdriet, zorg, angst etc. 

• Wat heb je nodig om dit gevoel te baas te zijn?

• Denk je dat deze manier van communiceren past binnen jouw gezin? 

• Kun je je een situatie bedenken voor de komende dagen dat je deze wijze van 
communicatie uit gaat proberen? Zou je dat willen doen? 

• Wat zou je de volgende keer anders willen doen? 

Na afloop kun je eventueel nog het filmpje bekijken (dia 11).

Film: 

Dogan Guceloglu

https://www.facebook.com/DoganCuceloglu/videos/
vb.31046873040/10154395094743041/?type=2&theater

Van minuut 5.40

Tot minuut 10.40

https://www.facebook.com/DoganCuceloglu/videos/vb.31046873040/10154395094743041/?type=2&theater
https://www.facebook.com/DoganCuceloglu/videos/vb.31046873040/10154395094743041/?type=2&theater
https://www.facebook.com/DoganCuceloglu/videos/vb.31046873040/10154395094743041/?type=2&theater
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Dakika 5.40

Dakika 10.40

4.4  Kapanış ve bir sonraki toplantıya bakış

Yerel yetkili kurumlar hakkında bilgi verin. Ebeveynler gerekli durumlarda hangi 
kurumlar ile iletişim kurabilirler? Ӧrneğin, okul, inanҫ, psikolojik şikayetler v.b. 
konularla ilgili ( bu her şehirde farklıdır). 

Ardından toplantıyı kapatın ve beşinci toplantı hakkında bilgi verin. Son olarak kızlar 
ve ebeveynlerin birlikte katılacağı, ikilemelerin yanyana konulacağı bir toplantı yapıla-
cağını anlatın. 

Ama daha da önemlisi: kurs yöneticileri aşağıdaki soruları sorabilirler:

• Bir kızı ҫocuğunun yerinde olmak nasıl bir şeydi?

• Bir babayı ya da anneyi oynamak nasıldı?

• Direnҫ, rahatlama, üzüntü, endişe, vb  gibi duygular hissettiniz mi?

• Bu hisle baş edebilmek iҫin neye ihtiyacınız var?

• Ҫeşitli iletişim becerilerinin denediniz. Bu tarz iletişim şekli sizin ailenize uyar 
mı?

• Önümüzdeki günlerde bu iletişim tarzını kulanabileceğiniz bir durum düşüne-
biliyor musunu? Rol oyununda uyguladığınız iletişim tarzını evde de denemek 
ister misin?

• Rol oyununu tekrarlasaydınız, bir dahaki sefer neyi farklı yapardınız?

Sona doğru bu filmi de gösterebilirsiniz. (dia 11).

Film: 

Dogan Guceloglu

https://www.facebook.com/DoganCuceloglu/videos/
vb.31046873040/10154395094743041/?type=2&theater

https://www.facebook.com/DoganCuceloglu/videos/vb.31046873040/10154395094743041/?type=2&theater
https://www.facebook.com/DoganCuceloglu/videos/vb.31046873040/10154395094743041/?type=2&theater
https://www.facebook.com/DoganCuceloglu/videos/vb.31046873040/10154395094743041/?type=2&theater
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5.1 Welkom en introductie
De ouders en dochters worden welkom geheten. Gespreksleider licht toe hoe de bijeen-
komst er vandaag zal uit komen te zien. In deze bijeenkomst is de veiligheid in de groep 
erg belangrijk. Ouders en meiden moeten zich veilig voelen om hun gevoelens of erva-
ringen te delen. Dit is een belangrijke taak voor de gespreksleider om deze veiligheid te 
bewaken door soms voorbeelden iets te nuanceren. Of door met eigen voorbeelden te 
komen. Dit zal ten goede komen aan een veilige sfeer voor de deelnemers.

5.2 Terugkoppeling bijeenkomsten
Gespreksleider geeft een samenvatting van het project. Let op: vraag pas aan het einde 
van de bijeenkomst tijdens de evaluatie hoe de meiden en ouders de bijeenkomsten 
hebben ervaren. Als men al zijn/haar mening wil toelichten, kun je aangeven dat jullie 
dit aan het einde van de bijeenkomst zullen bespreken.

5.3 Bespreking dilemma’s
Gespreksleider zal in dit belangrijkste onderdeel bewustwording moeten creëren in het 
handelen en de communicatie door middel van de opgehaalde dilemma’s uit de bijeen-
komsten met de meiden en de ouders. De dilemma’s worden naast elkaar geplaatst. 
Gespreksleider zal dit van tevoren overzichtelijk moeten uitschrijven.

De dilemma’s worden met de groep besproken waarin de verschillende visies van ouders 
en dochters naar voren komen.

Het blijkt dat het wat lastiger is om een balans te vinden tussen de aandacht die 
geschonken wordt aan de meiden en anderzijds de aandacht voor de ouders. Probeer 
hier een balans in te vinden en laat beide groepen evenveel hun verhaal doen. Niet 
iedereen hoeft aan de beurt te komen. Soms heb je een grote groep waarbij dat ook bijna 
niet mogelijk is. Daarnaast kan je ook tijd te kort komen als iedereen iets wil zeggen. Let 
in ieder geval op dat mensen die vaak niet aan het woord zijn, worden getriggerd om 
iets te zeggen.

Bijeenkomst 5

Doelgroep: Meiden & Ouders

• Doelen

• Bewustwording van elkaars visie (dochters en ouders).

• Bewustwording van de eigen communicatie (dochters en ouders).

Programma (3 uur)

Programma overzicht Duur (minuten)

Welkom en introductie 15

Terugkoppeling bijeenkomsten 30

Bespreking dilemma’s 30

Pauze 15

Rollenspel 60

Evaluatie 15

Afsluiting 15

• Benodigdheden

• Flap-over met de dilemma’s van de meiden en de ouders!

• Zorg ervoor dat je samen tijdens de voorbereiding een korte samenvatting 
maakt van de dilemma’s en de tips en tops van de vorige bijeenkomsten, 
zodat je dat kunt toelichten. 

• Pennen, Plakband.

• Laptop (met DVD mogelijkheid).

• Beamer (met geluidsinstallatie).

• PowerPoint presentatie.
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Toplantının detaylandırılması:

5.1  Giriş 

Kurs yöneticisi kızlar ve ebeveynlerine hoşgeldiniz dedikten sonra bu gün toplantıda 
hangi konuların işleneceğini açıklar. Bu toplantıda grup içerisinde güvenlik çok önem-
lidir. Ebeveynler ve kızlar duygularını ve deneyimlerini paylaşmak için kendilerini 
güvende hissetmelidirler. Herkes için güvenli bir ortam sağlamak kurs yöneticisinin en 
önemli görevlerindendir. Bunu  sağlayabilmek için bazen verilen örneklerin biraz daha 
farklılaştırılmış olması ya da kurs yöneticisinin kendinden örnekler vermesi gerekir. 

5.2  Önceki toplantıların değerlendirilmesi

Kurs yöneticisi, projenin bir özetini sunar. Dikkat! Kızların ve ebeveynlerin toplantıları 
nasıl bulduklarını bu toplantının sonunda yapılacak olan değerlendirme bölümünde 
sorun. Eğer şimdiden görüş bildirmek isteyen olursa, toplantının sonunda bunun 
tartışacağınızı belirtebilirsiniz.

5.3  İkilemlerin konuşulması

Bu, en önemli bölümde kurs yöneticisi kızlar ve ebeveynlerle yapılan toplantılarda 
belirlenen ikilemler aracılığı ile davranışlarda ve iletişimde farkındalık yaratmaya çaba 
göstermelidir.  

Kurs yöneticisi ikilemleri önceden açıkça yan yana yazmalıdır. 

Ebeveynlerin ve kızların farklı görüşlerinin, ikilemlerinin, ön plana çıktığı grup 
içerisinde tartışılır.

Kızlara verilen ilgi ile ebeveynlere verilen ilgi arasında bir denge kurmak zor gibi görün-
mektedir.

Burada bir denge kurmaya çalışın ve gerekirse her iki grubun da hikayelerini eşit şekilde 
anlatmasına izin verin. Bazen grubun öyle büyüktür ki, bu neredeyse mümkün değildir. 
Bu durumda erkesin söz almasına gerek yok. Buna ek olarak, herkes bir şey söylemek 
isterse, zaman da yetmeyebilir. Burum ne olursa olsun söz almayan, sessis kalan insan-
ları konuşmaya teşfik edin.

(Vertaling bijeenkomst 5) 5. Toplantı

Hedef kitle: Kızlar ve Ebeveynler

• Amaçlar

• Görüş farklılıklarına dair bilinci artırma (kızlar ve ebeveynler).

• Kendi iletişim şeklinin farkına varma (kızlar ve ebeveynler).

Program (3 saat)

Programa bakış: Duur (minuten)

Açılış 15

Önceki toplantıların değerlendirilmesi 30

İkilemlerin konuşulması 30

Pauze 15

Rol oyunu 60

Toplantının değerlendirmesi 15

Kapanış 15

• Gerekli malzemeler

• Flap-over üzerinda yazılı kızlar ve ebeveynlerin ikilemleri!Hazırlık 
sırasında, ikilemlerin ve önceki toplantıların öneri ve ipuçlarının kısa bir 
özetini, toplantıda açıklayabilmek için, hazırladığınızdan emin olun.

• Kalemler , Yapışkan bant

• Dizüstü bilgisayarı (DVD’li)

• Beamer (sessistemli) 

• PowerPoint sunum
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•  Wat viel je op?

• Wat vond je goed gaan?

• Wat zou je anders doen?

Ouders en dochters worden getriggerd om samen het gesprek aan te gaan met elkaar. 
De gespreksleider zal de juiste vragen moeten stellen door beide groepen steeds in het 
gesprek mee te nemen. Gebruik de vragen die weergegeven zijn in bijeenkomst 2 en 
bijeenkomst 4. Het is de bedoeling dat de gespreksleider toewerkt naar een conversatie 
door voorbeelden te geven of een casus te bespreken. Anders blijft het te abstract. 

5.5 Evaluatie 
De gespreksleiders blikken terug op de reeks bijeenkomsten en de bespreking van de 
dilemma’s van vandaag. Wanneer dit gesprek moeilijk op gang komt, omdat ouders 
/ meiden zich ongemakkelijk voelen, kan de gespreksleider zelf voorbeelden uit de 
bijeenkomsten geven. 

5.4 Rollenspel
 

Dia 7

Mogelijkheid 1: Casus Ayse opnieuw inzetten. 

Mogelijkheid 2: Onderstaande situatie naspelen. 

“Een dochter wil graag na schooltijd met vriendinnen chillen en ’s avonds met hen naar de 
bioscoop gaan. Ze belooft om twaalf uur ’s nachts thuis te zijn”.

Het rollenspel van Ayse of het andere voorbeeld kan nu nogmaals gespeeld worden. Nu 
met echte ouders en dochters. 

Eventueel kunnen er twee groepen samengesteld worden:

Groep A: ongeveer 5 meiden en 5 ouders 

Groep B: ongeveer 5 meiden en 5 ouders 

Groep A zal eerst het rollenspel uitvoeren. Tijdens het rollenspel zal groep B toekijken 
en eventueel aantekeningen maken (zo creëer je ook de bewustwording). Daarna zal 
groep B het rollenspel uitvoeren en groep A zal toekijken. Uiteindelijk zullen de groepen 
zich samenvoegen om dit plenair te bespreken:
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• Neler iyi gitti?

• Bir daha oynasan neleri farklı yapardın?

Ebeveynler ve kızlar birlikte sohbete katılmaya teşfik edilir. Kurs yöneticisi, doğru 
sorular soraraktan iki grubuda sohbete çekmek zorundadır. 2. ve 4. toplantılarda 
işlenen soruları kullanın. Amaç kurs yöneticisinin örnekler vererekten ya da bir olayı 
konu ederekten sohbet oluşmasını sağlamasıdır. Aksi halde çok soyut kalır.

5.5  Değerlendirme 

Toplantı yöneticileri, şimdiye kadar yapılan toplantılar dizisini ve bugün ele alınan 
ikilemleri gündeme getirirler. Ebeveynler / kızlar kendilerini müşkül durumda hisset-
tikleri için konuşma başlatmak  zor olabilir. Bu durumda kurs yöneticileri kendileri 
toplantılardan örnekler verebilir.

5.4  Rollenspel

Seҫenek 1: Ayşe olayını yeniden kullanın.

Seҫenek 2: Aşağıdaki olayı canlandırın.

“Kız ҫocuğu, ertesi gün okuldan sonra arkadaşları ile gezmek ve akşamda sinemaya 
gitmek istiyor. Gece saat 12.00 den önce evde olacağına söz veriyor.”

Rol oyunu Ayşe ya da diğeri şimdi tekrar oynanabilir. Şimdi gerçekten de ebeveyner ve 
kızlarla. 

Gerekirse iki grup oluşturulur:

Grup A: aşağı yukarı 5 kız ve 5 ebeveyn

Grup B: aşağı yukarı 5 kız ve 5 ebeveyn

Önce  A grubu rol oyununu gerçekleştirir. Rol oyun sırasında, B grubu izler ve gerekirse 
notlar alır. (Bu şekilde bilinçlenmeye teşfik edersiniz.)

Sonra B grubu rol oyununu gerçekleştirir ve  A grubu izler. Sonunda gruplar bunu 
birlikte tartışmak için bir araya gelir:

•  Nelerin farkına vardın?
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Voorbeelden:
1. Pelin (dochter), wat heb je geleerd over jezelf?

2. Fatma (moeder), wat neem je mee uit deze bijeenkomsten in de communicatie met 
je dochter?

3. En Hasan (vader), wat wil jij nog zeggen tegen je dochter?

Je kunt zelf nog andere vragen bedenken. 

5.6 Afsluiting 
Schenk aandacht aan een mogelijk vervolg. Dit is afhankelijk van de lokale mogelijk-
heden. Misschien kan er een terugkombijeenkomst in de eigen stichting georganiseerd 
worden. Vertel ook over de mogelijkheden voor hulp voor het geval dat nodig is. 

Eventueel kan er een professional op de laatste bijeenkomst langskomen om iets te 
vertellen over opvoedcursussen en hulp- en ondersteuningsmogelijkheden. Tijdens de 
bijeenkomsten voor meiden en ouders zijn er al flyers met informatie uitgedeeld.

Dia 11

• Vervolgens kun je het onderstaande uitvoeren. 

Gespreksleider last een pauze van tien minuten in en geeft de ouders de opdracht een 
brief aan hun dochter te schrijven en de dochters een brief aan hun ouders aan de hand 
van 4 vragen: 

1. Wat wil je tegen je ouders of dochter zeggen?

2. Wat heb je geleerd over jezelf (meiden) en over je ouders?

3. Wat heb je geleerd over jezelf (ouder) en over je dochter?

4. Wat neem je mee in de communicatie met je ouders / dochters?

Nadat iedereen wat heeft opgeschreven vraagt de gespreksleider om wat uit de brieven 
voor te lezen. 
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3. Ve Hasan (baba), kızına başka ne söylemek istersin?

Kendin başka sorular da düşünebilirsin. 

5.6  Kapanış 

Projenin olası bir devamı üzerinde durun. Bu yerel olanaklara bağlıdır. Belki kendi öz 
örgütünüzde yapılmış olan toplantılara bakış niteliğinde bir toplantı düzenlenebilir. 
Ayrıca, ihtiyaç durumunda alınabilecek yardım hakkında imkanların neler oldüğunu 
da anlatın.

Gerekirse, son toplantıya eğitim kursları ve yardım ve destek imkan-
ları hakkında konuşmak için bir uzman gelebilir. Kızlar ve ebeveynlerin 
katıldığı toplantılarda bu konuyla ilgili bilgi içeren el ilanları zaten dağıtılmışt 

Dia 11

• Ardından aşağıdakileri uygulayabilirsiniz.

Kurs yöneticisi on dakika ara verir ve ebeveynlerden kızlarına ve kızlardan da anne ve 
babalarına 4 soru temelinde bir mektup yazmalarını ister:

1. Anne ve babanıza ya da kızınıza ne söylemek istersiniz?

2. Kendiniz (kızlar) ve ebeveynleriniz hakkında neler öğrendiniz?

3. Kendiniz (ebeveyn) ve kızınız hakkında neler öğrendiniz?

4. Ebeveylerinizle / kızlarınızla iletişimde kullanabileceğiniz ne gibi kazanımlarınız 
oldu?

Herkes yazdıktan sonra kurs yöneticisi mektuptan bir şeyler okunmasını ister.

Örnek:
1. Pelin (kız çocuğu), kendin hakkında neler öğrendin?

2. Fatma (anne), kızınla iletişimde kulanabileceğin neler öğrendin



56

Leyla gaat de laatste tijd wel heel veel met jongens om, ook op straat. Als we uit school 
lopen wil ze ook elke keer naar die jongens toe. Ze roken, blowen en ze zeggen soms best 
wel vieze dingen. Leyla moet dan heel hard lachen, rookt mee en gedraagt zich dan heel 
anders dan wanneer we alleen zijn.

Seyit zegt dat een “moslim meisje” zich niet zo hoort te gedragen en dat jongens alleen 
maar gebruik maken van Leyla. Hij zegt dat er slecht over Leyla wordt gesproken. Ze 
noemen haar een “hoer”. En ik mag van Seyit niet meer met haar omgaan, als hij ons 
samen ziet dan “ga ik zien”…… zegt hij. 

We weten allemaal hoeveel er geroddeld wordt in de Turkse gemeenschap. Dat moet hij 
toch ook weten? En dan nog, ik wil zelf niet met jongens omgaan of roken en blowen. 
Hij kan mij toch gewoon vertrouwen? En hij zelf doet precies hetzelfde buiten op straat, 
hij is zelf 1 van deze jongens! 

Maar goed,…. ik snap het wel. Ik zet hem natuurlijk voorschut bij z’n vrienden. Mama 
zegt ook van luister nou maar gewoon naar Seyit. En Leyla, ja eigenlijk is ze wel veran-
derd…. 

Ik mis haar wel, vooral in de avonden en weekenden. Normaal lopen we gewoon even 
bij elkaar naar binnen en zo, muziek luisteren of een film kijken.

Nu ben ik gewoon veel op mijn kamer. Ik vermaak mij op mijn laptop. Weet je hoeveel 
nieuwe mensen je daar ontmoet? Deze mensen weten echt veel over het geloof en ik leer 
ook veel nieuwe dingen. En ja, eigenlijk moet ik niet klagen, als je ziet hoeveel ellende er 
is in de rest van de wereld… 

Ach ja, komt wel goed.

Bijlage 1: Casus Ayse

Mijn naam is Ayse. Ik ben zestien jaar. 

Ik woon samen met mijn ouders, mijn 2 jongere zusjes en broer in Kanaleneiland, 
Utrecht. Mijn moeder is een hele lieve vrouw, ze maakt altijd lekker eten voor ons. 
Mijn vader, jah… die is wel okay. Tenminste, ik spreek hem bijna niet meer. Meer van 
“Selamunaleykum” als ik thuis kom ofzo. Eigenlijk mis ik is hem wel. Want vroeger 
was het anders…. Ik was dol op mijn vader. Samen lachen voor de televisie, en lekker 
voetballen in de kooi. Maar rond mijn 13e jaar veranderde dit in 1 keer. Snap het ook 
wel hoor, achteraf. Werd natuurlijk een vrouw, had borsten en billen. Is voor een vader 
natuurlijk ook wel gek opeens….. maar goed. 

Mijn broer, Seyit is 2 jaar ouder dan ik. Echt een bekende in de wijk, jongens hebben 
respect voor hem. Ze weten ook dat ik zijn zusje ben. Soms is dat wel fijn, mensen maken 
niet snel ruzie met je omdat ze dan problemen kunnen krijgen. Maar het heeft ook echt 
wel nadelen. Iedereen let op mij, en echt alles komt bij hem terecht. Hij bemoeit zich 
overal mee, en als ik er dan wat over zeg tegen mijn ouders zeggen ze “ja, je broer weet 
hoe het gaat op straat… hij wilt je beschermen… luister maar gewoon! ”

Op school gaat het best goed. Mijn mentor zegt dat ik het goed doe voor een Turks 
meisje. Begrijp eerlijk gezegd niet zo goed waarom hij dit zegt. Ik ben toch gewoon in 
Nederland geboren? Wat doet het er nou toe dat mijn ouders oorspronkelijk uit Turkije 
komen? 

Ik heb veel vrienden en vriendinnen op school. Hier kan ik gewoon lekker mijzelf zijn, 
zonder het gevoel te hebben dat iedereen op mij let. Meestal blijf ik ook zo lang mogelijk 
hangen na schooltijd. Maar mijn hartsvriendin is Leyla. Ze zit ook bij mij op school. We 
lopen na schooltijd altijd samen naar huis, ze woont bij mij in het portiek. Ik ken haar al 
heel lang, vanaf de basisschool. Wij hebben heel veel met elkaar meegemaakt. Ze kent 
zowat mijn hele familie!
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Leyla son zamanlarda erkeklerle arkadaşlık yapıyor, sokakta da erkeklerle görülüyor.  
Okuldan çıktığımız zaman her seferinde onların yanına gitmek istiyor. Beraber sigara ve 
esrar içiyorlar ve hatta bazen çok terbiyesiz şeyler konuşuyorlar. Leyla çok sesli gülüyor, 
onlarla birkilkte sigara ve esrar içiyor ve birlikte yalnız oldugumuzdan çok farklı davranıyor.  
Seyit, “müslüman bir kız”ın böyle davranmaması gerektiğini ve çocukların sadece 
Leyla’yı kullandığını söylüyor. Leyla hakkında çok kötü konuşuluyor diyor. Ona “fahişe” 
diyorlarmış. Seyit onunla arkadaşlık yapmamı yasakladı. Eğer sizi birlikte görürsem  
“görüşürüz seninle o zaman! “ ...... diyor.

Bizler Türk toplumunda ne kadar dedikodu yapıldığını biliyoruz. Bunu  Seyit’in de 
bilmesi gerekmez mi? Hem ben erkeklerle arkadaşlık yapıp, onlarla beraber sigara ve 
esrar içmek istemiyorum ki. Bana güvenmesi gerekmez mi? Ve kendisi de dışarıda, 
sokakta onların yaptıklarının aynısını yapıyor, kendisi de bu erkeklerden birisi! 

Ama neyse, ….. anlayabiliyorum. Elbette, Leyla’yla birlikte gezip erkeklerle konuşursam 
onu arkadaşlarının önünde mahçup etmiş olurum. Annem de  Seyit’in sözünü dinle-
memi istiyor. Ve Leyla, evet o da değişti aslında…..

Leyla’yı özlüyorum, özellikle akşamları ve hafta sonları. Normalde birbirimize gider, 
öylesine müzik dinlerdik ya da film bakardık.

Şimdi ise ben daha çok tek başıma odamdayım. Dizüstü bilgisayarımda vakit geçirmeye 
çalışıyorum. Internette ne kadar yeni insanlarla karşılaşabileceğini biliyor musun? Bu 
insanlar inançla ilgili çok şey biliyor ve ben de onlardan yeni şeyler öğreniyorum.Ve de, 
dünyanın geri kalanında ne kadar sefalet olduğunu gördüğümde çok fazla da şikayet 
etmemem gerektiğini düşünüyorum..…

Ah evet,  herşey iyi olacak.

Bijlage 2: Vertaling Casus Ayse

Merhaba, benim adım Ayşe, ben 16 yaşındayım. Annem, babam, 2 küçük kız kardeşim 
ve abimle Kanaleneiland‘da (Utrecht’te) oturuyoruz. Benim annem çok tatlı bir 
kadın. Bizlere her zaman çok nefis yemekler yapar. Benim babam, o da işte….iyidir. 
Artık onunla pek konuşmuyorum. Eve geldiğimde sadece “Selamunaleykum” falan 
derim. Aslında onu özlüyorum. Çünkü babamla olan ilişkim geçmişte çok farklıydı.... 
babam için deli olurdum. Televizyonun önünde birlikte güler ve sahada birlikte futbol 
oynardık. Bu durum ben aşağı yukarı 13 yaşına gelince birden değişti.  Şimdi aslında 
onu anlayabiliyorum. Tabii ki ben bir kadın oldum, göğüs ve kalçalarım oluştu. Tabii ki, 
bu değişiklikler bir baba için tuhaf, birden bire… ama neyse. 

Benim abim, Seyit benden 2 yaş büyük. Mahelemizde çok iyi tanınır. Gençler abime 
karşı saygı duyarlar. Seyit’in kız kardeşi olduğumu da bilirler. Bazen bu iyi de oluyor. 
İnsanlar sorun yaşayabileceklerini düşündukleri için seninle tartışmıyorlar. Ama bu 
durumun aynı zamanda dezavantajları da var. Herkes benim yaptıklarıma dikkat ediyor 
ve her şey hemen Seyit’te ulaşıyor. 

Abim her şeyime karışıyor ve anneme  ya da babama bu durumu anlattığımda,  “evet, 
abin sokağı iyi tanıyor… seni korumak istiyor…abinin sözünü dinle!” diyorlar.

Okulda benim derslerim çok iyi. Rehber ögretmenim, bir Türk kızı için çok iyi yaptığımı 
söylüyor. Doğrusu bunu neden söyledigini tam olarak anlamış değilim. Ben Hollanda’da 
doğmadım mı? Benim velilerimin Türkiye’den gelmelerinin bununla ne alakası var? 

Okulda çok kız ve erkek arkadaşım var. Burada herkesin bana dikkat ettiği hissine kapıl-
madan kendim olabiliyorum. Genellikle ders saati bittikten sonra olabildiğince uzun 
kalırım okulda.

Arkadaşım çok, ama benim en candan arkadaşım Leyla. O da benimle aynı okulda 
okuyor. Leyla bana çok yakın oturuyor. Okuldan çıktıktan sonar beraber eve yürüyoruz. 
Leyla’yı ilkokuldan beri uzun süredir tanıyorum. Beraber çok şeyler yaşadık. Hemen 
hemen ailemden herkesi tanır.
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De data van de bijeenkomsten:
Bijeenkomst 1 voor meiden

Bijeenkomst 2 voor meiden

Bijeenkomst 3 voor ouders

Bijeenkomst 4 voor ouders

Bijeenkomst 5 voor meiden en ouders

Locatie:

Meer informatie bij:

Bijlage 3: Flyertekst werving

Project Rüya: ‘Een gelukkige toekomst voor onze dochters’

Binnenkort starten wij met een korte, gratis cursus over de opvoeding van onze dochters 
in de Nederlandse samenleving en over de communicatie tussen ouders en dochters. 

Wij doen dit om ouders en dochters te ondersteunen. Want opgroeien in Nederland 
is niet altijd makkelijk en ouders en meisjes krijgen te maken met de verschillende 
verwachtingen vanuit de Turkse en de Nederlandse cultuur. Uit onderzoek blijkt dat 
vrij veel meisjes en jonge vrouwen met een Turkse achtergrond hierdoor onzeker en 
soms zelfs somber worden. 

Een meisjes zei: “Ik houd van mijn ouders en wil niets stiekem doen, maar sommige 
dingen die ik wil mag ik niet van mijn ouders. Dat vind ik echt jammer”. Ook ouders 
hebben verteld dat zij de opvoeding van hun dochters soms lastig vinden. Een moeder: 
“Soms reageert mijn dochter heel brutaal en boos als ik iets zeg. Ik wil weten wat ze doet 
op haar smartphone. Zij wordt kwaad als ze hem niet mee mag nemen naar haar slaap-
kamer. Ik weet niet hoe ik hier mee om moet gaan”. 

Wij willen niet afwachten maar hier open over spreken. Met respect voor zowel de 
ouders als de dochters. In een vertrouwde omgeving en onder begeleiding van deskun-
dige begeleiders die onze leefwereld, de cultuur en de taal kennen.

De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten voor ongeveer 12 meiden van 14 – 19 jaar, 
twee bijeenkomsten voor hun ouders en een afsluitende bijeenkomst voor ouders en 
dochters samen. Iedere bijeenkomst duurt ongeveer drie uur. Het zijn gezellige bijeen-
komsten met drinken en lekkere hapjes.
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Bijlage 4: Vertaling Flyertekst werving

Rüya projesi: Kızlarımız için mutlu bir gelecek 

Yakın zamanda Hollanda’da kız  çocuklarimiz, aile ici eğitim ve ebeveyn ve kız çocukları 
arasındaki iletisim konulu kursumuz başlayacaktir. Kursumuz kisa vadeli ve herhangi 
bir ucret karsiligi istenmeden verilecektir.

Hollanda’da buyumek veya kız çocugu yetistirmek herkes icin kolay olmayabiliyor. Iki 
kultur arasında bazen zorlaniyoruz, nasil hareket edebilecegimizi bilemiyoruz. Aras-
tirmalara gore Hollandadaki Turk kokenli kız çocuklari ortalama diger kız lardan daha 
fazla depresyon gibi duygusal problemlerle karsi karsiya. Kız çocuklarimizin aile orta-
minda saglikli ve huzurlu bir sekilde buyumeleri ve ayni zamanda anne ve babalara bu 
konuda yardimci olabilmek icin bu kursu baslattik. Gelin sizde bu kursa katilin ve bu 
problemi cozumune bir katki saglayin!

Kursumuz ebeveynler ve 14-19 yas arasi kız çocuklarimiz icin organize edilmektedir. 
Ayri ayri iki oturum ebeveynler ve kız lar icin, son oturum ebeveynler ve kız larin ortak-
lasa katilimi ile olacaktir. Her oturum ortalama uc saat surecektir. Çocuk eğitimi konu-
sunda uzman olan kisilerin verdigi bu kursa sizde katilin.

Gun ve saat: 

Yer:

Irtibat:
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Bijlage 5: Informatie over hulp en 
ondersteuning meiden

Project Rüya

Wat kunnen meiden doen die hulp willen hebben?

• Je kunt de gespreksleiders van Rüya vragen om advies.

• Meiden kunnen hun zorgen bespreken met vriendinnen of een familielid die ze 
vertrouwen.

• Anoniem bellen of chatten kan met de kindertelefoon (voor jeugd tot 18 jaar). 
https://www.kindertelefoon.nl 

• Meiden tussen ongeveer 16-23 jaar kunnen ook anoniem praten via MIND 
Korellatie: https://mindkorrelatie.nl/).

• Ze kunnen eens praten met de huisarts, indien nodig kan de huisarts doorver-
wijzen. Veel huisartsen hebben een Praktijk Ondersteuner speciaal voor psychi-
sche problemen (POH).

• Dit zijn hulpverleners waar je in onze gemeente naar toe kunt gaan: ……. (nog 
in te vullen)

Online anonieme hulp:

• https://www.gripopjedip.nl/nl/Home/: zelfhulp voor als meiden wat somber 
zijn. https://www.sensoor.nl : een luisterend oor, telefoon, chat of e-mail

Voor meiden die het even niet meer zien zitten:

• https://www.kiymacanina.org/nl/index.php: hulp speciaal voor meisjes met 
een Turkse achtergrond - die het even niet meer zien zitten … 

• https://www.113.nl/ voor crisisgevallen.

https://www.kindertelefoon.nl
https://mindkorrelatie.nl/
https://www.gripopjedip.nl/nl/Home/
https://www.sensoor.nl
https://www.kiymacanina.org/nl/index.php
https://www.113.nl/
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Bijlage 6: Informatie over hulp en 
ondersteuning ouders

Project Rüya

Wat te doen als u hulp of ondersteuning wilt?

• Probeer uw zorgen te bespreken met elkaar, familie of vrienden.

• U kunt de gespreksleiders van Rüya vragen om advies.

• In veel gemeenten zijn er opvoedcursussen. 

• Bij grotere zorgen kunt u een afspraak maken met uw huisarts, indien nodig 
kan hij of zij doorverwijzen naar andere hulp. Veel huisartsen hebben ook een 
Praktijk Ondersteuner speciaal voor psychische problemen (POH).

• Dit zijn hulpverleners waar je in onze gemeente naar toe kunt gaan: …….
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Bijlage 7: Vertaling Informatie over 
hulp en ondersteuning ouders

Ebeveynlere yardım ve destek olanakları için bilgi

Rüya projesi

Yardım veya destek istiyorsanız ne yapmalısınız?

• Endişelerinizi bu grup içerisinde, ailenizle veya arkadaşlarınızla konuşmayı 
deneyin.

• Kurs yöneticilerinden tavsiye isteyebilirsiniz.

• Birçok belediyede çocuk yeiştirme kursları vardır.

• Endişeleriniz çok büyükse ev doktorunuzdan randevu alabilirsiniz. Gerekirse 
sizi konusunda uzman kişilere yönlendirebilir. Ayrıca birçok ev doktorunun 
beraber çalıştığı, özellikle psikolojik konularda danışmanlık hizmeti veren 
kişiler ( Praktijk Ondersteuner, PHO) vardır.

• Aşağıdakiler belediyemizde yardıma ihtiyaç duyduğunuzda  gidebileceğiniz 
kurumlar:….
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Rüya – Turks voor droom -  is een preventieprogramma voor meiden 
van 14-19 jaar en hun ouders. De bijeenkomsten zijn bedoeld om ouders 
en dochters met een Turkse achtergrond te ondersteunen en daarmee 
psychische problemen bij de meiden te voorkomen. Uit onderzoek is bekend 
dat Turks-Nederlandse meiden veel vaker dan gemiddeld kampen met 
emotionele problemen, zoals depressie.
Het Verwey-Jonker instituut heeft dit programma ontwikkeld, samen met 
Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd, Bureau Can, Bureau de Mix en lokale 
zelforganisaties. In drie pilots onderzocht het Verwey-Jonker Instituut of 
deze bijeenkomsten het taboe kunnen doorbreken, het bewustzijn over 
het ‘leven in twee culturen’ bij ouders en meiden kunnen vergroten en de 
communicatie tussen ouders en dochters kunnen verbeteren. De benadering 
bleek goed aan te slaan.
In deze handleiding staat in deel 1 beschreven hoe de bijeenkomsten 
georganiseerd kunnen worden vanuit lokale netwerken van Turkse 
Nederlanders. Deel 2 omvat het draaiboek van de vijf bijeenkomsten. Twee 
voor meiden, twee voor hun ouders en een bijeenkomst voor ouders en 
dochters samen. De laatste 3 bijeenkomsten zijn ook in het Turks vertaald.
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