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Voor wie? 
Deze brochure is bedoeld voor alle beroepskrachten die met Triple P werken 
of daar in de toekomst mee aan de slag willen gaan. Triple P staat voor Posi-
tief Pedagogisch Programma. Het is een evidence based opvoedprogramma 
van Australische origine. Er is een aanbod voor ouders van jonge kinderen en 
voor ouders van pubers. Het doel van Triple P is het voorkomen en vermin-
deren van (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen door het 
bevorderen van competent ouderschap. Triple P bestaat uit vijf niveaus, met 
daarbinnen ook variabele aanbiedingsvormen.

Uit de eerste ervaringen blijkt dat het programma geschikt is voor een uiteenlo-
pend publiek, maar soms klinkt de kritiek dat het programma nog niet goed aan-
sluit bij de wensen en behoeften van migrantenouders. In Nederland is hier nog 
nauwelijks onderzoek naar gedaan. De onderzoekers van de Kenniswerkplaats 
Tienplus hebben zich daarom verdiept in de vraag: hoe kan volgens ouders en 
professionals het aanbod van Triple P nog beter aansluiten bij migrantenou-
ders? In deze brochure leest u over de knelpunten en kansen van het program-
ma. Bovendien geven we aanbevelingen en tips hoe u Triple P het beste kunt 
inzetten bij ouders met verschillende achtergronden. De brochure is bedoeld als 
handvat om uw opvoedwerk met een diverse populatie ouders nog beter vorm 
te geven.

‘Het idee van positief opvoeden slaat goed aan 
bij de ouders, je moet alleen de juiste woorden 
vinden om het over te brengen. Positief 
opvoeden is ook bekend bij Marokkaanse 
ouders. Wij zeggen: iedereen heeft zijn eigen 
manier, maar als je de juiste manier hebt om 
je kinderen goed op te voeden, is het positief 
opvoeden.’ 
(Pedagogisch adviseur, Amsterdam Oud-West) 
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De ‘diversiteitgevoeligheid’ van Triple P 
In het onderzoek van de Kenniswerkplaats Tienplus richten we ons op de 
vraag in hoeverre Triple P, zoals uitgevoerd in de Amsterdamse praktijk, 
geschikt en toepasbaar is voor uiteenlopende doelgroepen. Het accent 
ligt op niet-westerse migrantenouders. Daarnaast onderzoeken we wat er 
eventueel nodig is om het programma nog beter te laten aansluiten bij de 
behoeften en achtergronden van deze ouders. 

Om deze vragen te beantwoorden hebben wij individuele interviews en groeps-
gesprekken gehouden met 32 ouders (vooral moeders) van allerlei achtergron-
den. Het gaat om ouders van jonge kinderen (0 tot 12 jaar) uit verschillende 
Amsterdamse stadsdelen die Triple P op niveau 3 (individueel advies) en/of op 
niveau 4 (groepscursus) hebben gevolgd. Daarnaast spraken we met 53 beroeps-
krachten, die getraind en geaccrediteerd zijn als Triple P-uitvoerder. In de in-
terviews gingen we vooral in op hun eigen ervaringen. We vroegen ouders onder 
andere hoe zij bij Triple P terecht zijn gekomen, wat hun ervaringen zijn met 
het materiaal en wat zij hebben geleerd van de cursus of het advies. Bovendien 
vroegen we welke aanpassingen zij nodig vinden om het aanbod te verbeteren 
voor andere (migranten)ouders. Daarnaast interviewden we de professionals 
over hun ervaringen met het werken met migrantenouders, en naar hun sugges-
ties om het aanbod te verbeteren. 

Migrantenouders bereiken
Om te weten of Triple P even goed werkt voor migrantenouders als voor autoch-
tone ouders, is de eerste vraag in hoeverre het programma migrantenouders ook 
daadwerkelijk bereikt. En dan vooral of er sprake is van evenredig bereik: of 
alle ouders, ongeacht hun herkomst, evenveel gebruik maken van het aanbod. 

% Triple P interventies  
(3 t/m 5)

% kinderen
0 - 12 jaar

Autochtoon 33% 38%

Niet-westers allochtoon 54% 50%

Westers allochtoon 6% 12%

Onbekend 7% 0%

Tabel 1 Bereik van diverse doelgroepen Amsterdam 2010 (SO&T, 2011)

De tabel laat zien dat 54% van het totale aanbod van Triple P in Amsterdam is 
gevolgd door niet-westerse allochtone ouders. Dat komt ongeveer overeen met 
het percentage Amsterdamse kinderen van 0 tot 12 jaar met een niet-westerse 
achtergrond. Het bereik van de verschillende etnische groepen is tamelijk even-
redig. Zo zijn er bijvoorbeeld naar verhouding veel Marokkaanse ouders bereikt, 
wat ook een grote bevolkingsgroep is in Amsterdam. Uit het onderzoek komt niet 
naar voren wat het opleidingsniveau van de bereikte ouders is en hoeverre het 
programma ook aankomt bij laagopgeleiden. Verder onderzoek naar het opleiding-
sniveau van de ouders is wenselijk.

‘Als mensen slecht Nederlands spreken dan is het 
moeilijk ze te bereiken. Wat helpt om ouders te 
bereiken is veel te bellen. Er achteraan zitten en vooral 
positief blijven. Wat ook helpt is om hun kinderen te 
ontmoeten. Ouders vinden het fijn als je ook met eigen 
ogen ziet wat er gebeurt.’ 
(Pedagogisch adviseur, Amsterdam Zuidoost) 
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Triple P Communications

Tips voor de start van Triple P 

•	 	De	werving	kan	het	beste	plaatsvinden	op	plek-
ken waar migrantenouders toch al aanwezig 
zijn, zoals het Ouder- en Kindcentrum (het 
Amsterdamse Centrum voor Jeugd en Gezin),  
de school of een (migranten)zelforganisatie.

•	 	Het	is	goed	om	te	werken	via	informele	contac-
ten, zoals een bekend gezicht op school. 

•	 	Een	outreachende	benadering	is	belangrijk,	 
je hoeft niet af te wachten tot ouders zichzelf 
aanmelden.

•	 	Het	wegnemen	van	mogelijk	wantrouwen	door	
een goede uitleg van beroepskrachten is belang-
rijk. Leg bijvoorbeeld uit dat de vragenlijst die 
ouders vooraf moeten invullen niet bedoeld is 
voor dossiervorming, maar alleen om inzicht te 
krijgen in de opvoedvraag van de ouder.

•	 	De	aanwezigheid	van	beroepskrachten	die	de	
eigen taal spreken heeft een meerwaarde. 

‘Momenteel zijn er twee ouder -
contact functionarissen van  
Marokkaanse afkomst, zij bereiken  
de doelgroep heel gemakkelijk.’ 
(Pedagogisch adviseur, Amsterdam Oud-West)

Triple P in de praktijk
Sommige ouders en professionals zijn kritisch over de materialen van Triple P.  
De hoeveelheid en het niveau van het taalgebruik is voor een deel van de 
laagopgeleide migrantenouders moeilijk te volgen. De verschillende werkvor-
men die deel uitmaken van het aanbod worden juist als positief ervaren: de 
combinatie van dvd, werkboek, rollenspel en thuis oefenen werkt goed. Een 
goede manier om bij ouders aan te sluiten en een eventueel taalprobleem te 
overbruggen, is het rollenspel. Door het uitspelen van opvoedsituaties van ou-
ders zelf kunnen ze nieuw gedrag oefenen. Hierdoor maken ze zich de opvoed-
technieken beter eigen. Ouders vinden het bovendien fijn dat zij in de groeps-
cursus ervaringen kunnen uitwisselen met andere ouders: ‘Je bent niet de enige 
met deze problemen’.

Een belangrijk knelpunt van het programma is de taligheid van de materialen. 
Aan de ene kant biedt de opvoedinformatie op papier (folders en werkboekjes) 
de ouders en beroepskrachten houvast. Het zorgt voor duidelijkheid over wat 
het programma te bieden heeft. Aan de andere kant is het lastig om de informa-
tie over te brengen aan een ouder die de Nederlandse taal minder goed be-
heerst. In de praktijk blijkt hierdoor dat het werken met migrantenouders soms 
een extra tijdsinvestering vraagt van de beroepskrachten. 

Verder is de strakke tijdsplanning van het programma niet altijd haalbaar. Dat 
hangt onder andere samen met het taalniveau van ouders. Beroepskrachten me-
nen dat vooral het groepsaanbod (niveau 4) daarom niet laagdrempelig (meer) 
is. Sommige ouders krijgen vanwege hun geringe taalbeheersing soms niet het 
aanbod dat het beste zou passen bij de zwaarte van hun opvoedvraag.
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Triple P Communications

Tips voor de uitvoering

•	 	Werk	meer	met	visuele	dan	tekstuele	middelen.	De	
dvd, nagesynchroniseerd in het Nederlands, Turks, 
Marokkaans en Berbers, biedt goede mogelijkheden 
om zowel via uitleg als beeld de informatie over te 
brengen. Het visuele materiaal zou wat meer de 
Nederlandse multiculturele samenleving moeten 
weerspiegelen.

•	 	Meer	mogelijkheden	om	gebruik	te	maken	van	
vertaalde materialen, bijvoorbeeld in het Turks of 
Engels, zou het aanbod verbeteren. Bovendien is 
het aan te raden dat de professional bijvoorbeeld 
tipsheets ook mondeling bespreekt, eventueel in de 
eigen taal van de ouders. 

•	 	In	enkele	stadsdelen	is	ingesprongen	op	het	pro-
bleem van de taligheid van Triple P door het pro-
gramma (niveau 4) in de eigen taal (Arabisch) aan 
ouders aan te bieden. De moeders die deze cursus 
hebben gevolgd, waren hier erg tevreden over.

Triple P te westers?
Professionals hebben het idee dat ouders worden geholpen met de concrete op-
voedvragen die zij hebben. Welke normen je als ouders hanteert, dus hoe streng 
je bent en of je bepaalde regels hanteert, bepaal je zelf. Dat staat ‘positief 
opvoeden’ niet in de weg, blijkt uit de ervaringen van professionals. 

‘Ouders hebben last van ongewenst gedrag van hun 
kinderen. Het gaat erom welk gedrag je wilt verande-
ren en welke vaardigheden daarbij vereist zijn.’ 
(Pedagogisch adviseur, Amsterdam Noord)

Ook ouders zelf vinden het programma over het algemeen niet ‘te wes-
ters’. Verschillende ouders vinden juist dat zij meer willen weten 
over ‘de Nederlandse opvoeding’. Wel zou meer aandacht kunnen 
uitgaan naar specifieke opvoedvragen die met hun eigen ach-
tergrond en migratie samenhangen. Toch zijn de meeste 
ouders tevreden over wat zij hebben geleerd. 

‘Triple P is geschikt voor ouders die ervoor open staan, 
die bereid zijn hun eigen (culturele) manier van opvoe-
den te willen combineren met de westerse manier van 
opvoeden. Je kinderen groeien toch hier op.’ 
(Antilliaanse moeder)

Tips over de inhoud 

•	 	Vul	de	beschikbare	informatie	aan	met	
inhoudelijke thema’s, zoals seksualiteit, 
opvoeden in twee culturen, echtscheiding 
en de rolverdeling in het gezin. 

•	 	Voeg	informatie	over	‘opvoeden	in	de	Ne-
derlandse context’ toe voor de migranten-
ouders. Juist voor gemengde groepen is dit 
interessant, iedereen heeft te maken met 
de multiculturele samenleving.
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‘Je kan iemand een boek geven, maar als hij niet leest 
dan heb je er niets aan. Praktijk en uitleg is heel erg 
belangrijk. Voorbeelden die echt voorkomen zijn heel 
goed en heel belangrijk.’ 

(Marokkaanse vader)

De rol van de professional 
De ondervraagde professionals zijn positief kritisch over Triple P voor migran-
tenouders. Vooral de taligheid zien zij als een mogelijk probleem, evenals de 
extra tijd die het soms kost om deze ouders te bereiken en te ondersteunen. 
Veel professionals merken op dat zij graag geschoold willen worden in de uit-
voering van de methodiek voor ouders die minder talig zijn. Het succes van de 
interventie hangt sterk af van de professional. De meeste professionals hebben 
het idee dat zij de ouders geholpen hebben en dat deze aan de slag gaan met 
de aangeleerde vaardigheden. 

‘We hebben wel competenties. Maar soms vraag 
je je wel af of je voldoende aansluit bij ouders.’ 

(Pedagogisch adviseur, Amsterdam Oost)

Tips voor de organisatie 

•	 	Houd	rekening	met	een	grotere	tijdsinvestering	van	
de professionals. Het is belangrijk om het werk in de 
praktijk zo te organiseren dat er ruimte is voor bij-
voorbeeld een extra telefoongesprek of extra uitleg 
bij het materiaal. 

•	 	Er	moet	voldoende	gelegenheid	zijn	voor	professio-
nals om zich de methodiek van Triple P goed eigen te 
maken.	Er	is	specifieke	deskundigheid	nodig	om	aan	
te kunnen sluiten bij diverse ouders en om de op-
voedstijlen en relevante thema’s voor migrantenou-
ders te herkennen.

•	 	De	diversiteitscompetenties	van	beroepskrachten	
moeten versterkt worden: train beroepskrachten in 
het afstemmen op de wensen en de behoeften van 
ouders met verschillende achtergronden. 
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Conclusie: positieve ervaringen en winst te boeken
Het verkennende onderzoek van de Kenniswerkplaats Tienplus laat zien dat er 
op een aantal terreinen nog winst geboekt kan worden om de ‘diversiteitgevoe-
ligheid’ van Triple P te verbeteren. Toch is het algemene beeld over de toepas-
baarheid van Triple P voor migrantenouders positief. 

‘Vroeger dacht ik: ‘Ik ben geen goede moeder’, 
maar nu weet ik van wel. Iedereen zou deze cursus 
moeten volgen, alle ouders, echt waar!’

(Marokkaanse moeder)

“Je kunt je kinderen niet veranderen, maar wel je 
eigen gedrag en dan gaan zij anders reageren’, zegt 
de adviseur. Ik moet het dus anders doen. Ik denk 
nu steeds ‘oh, ik moet het positief aanpakken, hoe 
ga ik dat doen?”

(Marokkaanse moeder)

De Kenniswerkplaats Tienplus 

Laagopgeleide en migrantenouders kunnen een afstand ervaren tot de 
opvoedvoorzieningen in Amsterdam. Kenniswerkplaats Tienplus is een 
samenwerkingsverband tussen kennis, beleid, praktijk en zelforganisaties. 
Het wil het bereik en de effectiviteit van (opvoedings)ondersteuning 
verbeteren en bijdragen aan een positief opvoedingsklimaat. Partners 
zijn de gemeente Amsterdam, stadsdelen Zuidoost, Nieuw West en Noord, 
SO&T- Kwaliteit in Opvoeden en Opgroeien, Hogeschool Inholland, Vrije 
Universiteit, Academische werkplaats Publieke gezondheid GGD-AMC 
en	het	Verwey-Jonker	Instituut	(penvoerder).	De	hoofdfinancier	van	de	
kenniswerkplaats is de landelijke organisatie voor zorgonderzoek ZonMw. 
De	gemeente	Amsterdam	is	cofinancier	van	enkele	deelprojecten.

Triple P: Positief Opvoedenbelangrijk onderdeel in het aanbod opvoedondersteuning
Wat werkt
•  Concrete vaardigheden om opvoeding aan te kunnen
•  5 basisprincipes
•  Rollenspellen
•  DVD
•  Uitwisseling in een groep
•  Beroepskrachten die de taal van de ander spreken
•  Vertaalde materialen
•  Werven op plaatsen waar ouders toch al komen (OKC)

Wat kan beter
• Methodiek eigen malen
•  Vertaalde materialen & divers 

beeldmateriaal
•  Meer tijd om interventies uit te 

voeren
•  Meer investering in werven en 

behouden deelnemers
• Eenvoudige vragenlijsten
•  Extra thema’s o.a. opvoeden in 

Nederland
• Interculturele competenties



Meer informatie?
Neem voor meer informatie over Triple P en/of de Kenniswerkplaats Tienplus 
contact op met Cecile Winkelman van SO&T: 
E: c.winkelman@kwaliteitinopvoeden.nl
T: 06 817 39 516

Meer informatie over de Kenniswerkplaats Tienplus:
www.kenniswerkplaats-tienplus.nl 

Deze brochure is gebaseerd op de publicatie:
Distelbrink, M., Essayah, O., Ketner, S., Heerenbeek, M. van, & Winkelman, C. 
(2011). Triple P Divers. Ervaringen met een opvoedprogramma in veelkleurig 
Amsterdam. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

U kunt deze publicatie bestellen/downloaden via:
http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl/algemeen/publicaties_en_presentaties
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