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anderzijds op de opbrengsten van de training en de mogelijke verbeterslagen 
die nog te maken zijn. De evaluatie is uitgevoerd door middel van literatuur- en 
documentenstudie, observaties tijdens trainingssessies en diepte-interviews 
met de ontwikkelaars, trainers en deelnemende moeders.1

Beschrijving en onderbouwing van de interventie

Dit evaluatierapport beschrijft allereerst wat bekend is over de theoretische 
onderbouwing (werkende inhoudelijke én methodische elementen) van verge-
lijkbare programma’s rond ‘weerbaar opvoeden’. Uit onze evaluatie blijkt dat 
deze werkende inhoudelijke en methodische elementen terugkomen in de doel-
stellingen en methodes van ‘Ouders in Positie’. Het programma heeft dus een 
stevige theoretische onderbouwing. Hieronder zetten we de verschillende 
werkende elementen op een rij.

Inhoudelijk onderbouwde elementen die terugkomen als onderdeel van het 
trainingsprogramma:

 z Kennis en bewustzijn vergroten ouders over identiteitsontwikkeling en 
hoe kinderen hierin te ondersteunen.

 z Kennis en bewustzijn vergroten van ouders over de leefwereld van hun 
kinderen.

 z Kennis en bewustzijn vergroten van ouders omtrent internationale 
ontwikkelingen en de relatie hiervan met radicalisering. 

 z Kritische denkvaardigheden stimuleren bij ouders (en daarmee bij hun 
kinderen).

1 Het was binnen de veldwerkperiode niet mogelijk om ook nog een vadergroep te interviewen.

Samenvatting en conclusies

Samenvatting

Het trainingsprogramma ‘Ouders in Positie’, ontwikkeld door Diversae, heeft 
als doel islamitische ouders in hun kracht (“in positie”) te zetten als het gaat 
om het helpen van hun puberkind in een maatschappij die hoge eisen aan hen 
stelt. Het trainingsprogramma, bestaande uit zes sessies van drie uur, is erop 
gericht ouders te sterken in de opvoeding van hun kind en om hun kind te 
beschermen tegen extremistische invloeden en radicalisering. De focus van het 
programma ligt op het overdragen van kennis en bewustzijn van onderwerpen 
die samenhangen met opvoeden. Zo komen aan bod identiteitsontwikkeling 
en de (online) leefwereld van jongeren; drijfveren en risico’s van radicalisering; 
en het aanleren van vaardigheden die ouders kunnen helpen om hun kinderen 
weerbaar op te voeden. Aan de trainingen wordt voornamelijk deelgenomen 
door moeders, maar er worden ook trainingen aan vaders gegeven. Naast 
ouders kunnen ook medeopvoeders zoals een oom of tante die een belangrijke 
rol in het leven van de jongere inneemt deelnemen. Trainingen worden gegeven 
in meerdere talen: Turks, Arabisch, Berbers en Nederlands.

De gemeente Eindhoven maakt sinds enkele jaren gebruik van het trainings-
programma en heeft het Verwey-Jonker Instituut en RadarAdvies opdracht 
gegeven voor een externe evaluatie. Deze evaluatie dient enerzijds betrekking 
te hebben op de onderbouwing en het proces (uitvoering) van de training en 
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wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid, wederkerigheid in de uitwisse-
ling. Ouders leren hoe ze hierover met hun puber in gesprek kunnen gaan 
en wat voor stappen ze nog verder kunnen ondernemen om bijvoorbeeld 
discriminatie aan te kaarten.  

 z Weerbaar opvoeden betekent ook effectief in gesprek kunnen gaan met 
kinderen. Meerdere subdoelen van ‘Ouders in Positie’ richten zich op het 
ondersteunen van de rol van ouders als opvoeder in het algemeen en het 
verbeteren van hun vaardigheden om met hun kinderen in gesprek te 
gaan. Ouders krijgen kennis aangereikt waardoor ze hun kinderen beter 
leren begrijpen, bijvoorbeeld  over hybride identiteiten, de leefwereld van 
kinderen, informatie over radicalisering en de werking/ rol van sociale 
media. Het meest expliciet is trainingssessie 5 waarin ouders het belang 
wordt geleerd van open communicatie met hun kinderen en een autori-
tatieve opvoedstijl. In onze observaties van de trainingsbijeenkomsten 
wordt bevestigd dat moeders als belangrijkste feedback op de training 
benoemen dat ze geleerd hebben hoe belangrijk het is om goed luisteren 
naar en aan te sluiten bij de leefwereld van hun kind, in combinatie met 
het beter begrijpen van de capaciteiten van hun kind in de ontwikkelfase 
van de pubertijd (het puberbrein). 

 z Religie blijkt in relatie tot opvoedvragen een onderwerp dat goed besproken 
kan worden met ouders. Van belang hierbij is het besef dat religieuze 
rechtvaardiging en -verantwoording belangrijke onderwerpen zijn bij de 
meeste islamitische ouders. Voor hen is het essentieel dat de manier van 
opvoeden past binnen de islamitische traditie en regelgeving en dat ze 
deze voor zichzelf kunnen rechtvaardigen. Voor de rol van religie bij het 
opvoeden is veel aandacht binnen het trainingsprogramma. Aan bod komt 
onder andere dat opvattingen over opvoeden in de islam vaak helemaal 
niet zo verschillend zijn als in de Nederlandse cultuur, dat er juist veel 
overeenkomsten zijn. Er wordt ingegaan op de relaties tussen islamitisch 
opvoeden en het weerbaar kunnen maken van jongeren in de Nederlandse 
samenleving. 

 z Ouders bewust maken van het belang van open communicatie met hun 
kinderen en hen hierin vaardiger maken.

 z Ouders bewuster maken van de (radicale) online content waarmee hun 
kinderen in aanraking komen.

 z Ouders kennis bijbrengen over instanties om te bevorderen dat zij hulp 
gaan vragen bij problemen.

Methodische elementen (randvoorwaardelijk voor realiseren van positieve op- 
brengsten van het trainingsprogramma):

 z Bij de inzet van de interventie wordt rekening gehouden met de aard 
van de doelgroep: hoe religieus zijn de deelnemers, wat is het opleidings- 
niveau, zijn er wel of geen gemengde groepen van moeders en vaders? Om 
een sfeer van onderlinge vertrouwelijkheid en herkenning in de groepen 
te kunnen opbouwen is gekozen voor aparte vader- en moedergroepen. 
De trainers hebben dezelfde sekse als de deelnemers van de groepen 
die zij trainen. Om ook ouders te bereiken die de Nederlandse taal niet 
goed machtig zijn worden trainingssessies gegeven in meerdere talen: 
Nederlands, Arabisch en Turks. Er wordt aandacht gegeven aan wat isla-
mitisch opvoeden inhoudt in relatie tot het weerbaar maken van jongeren 
in de Nederlandse samenleving. Trainers van ‘Ouders in Positie’ worden 
geselecteerd op basis van hun didactische en pedagogische vaardigheden. 
Dit betekent onder meer dat de trainers hun manier van lesgeven kunnen 
aanpassen aan het type ouders dat ze voor zich hebben. 

 z De trainers genieten het vertrouwen van de ouders. Ouders willen echter 
ook vooral van elkaar leren. Ook hier is het opbouwen van vertrouwen zeer 
belangrijk. De trainer investeert in veiligheid en vertrouwen binnen de 
groep, door elkaar goed te leren kennen. Deelnemende ouders voelen zich 
veilig en vertrouwd om open ervaringen met elkaar te delen en taboeon-
derwerpen onderling te bespreken.

 z Er is in de training aandacht voor de leefwereld, vragen en behoeften 
van ouders. Gesprekken over schurende normen en waarden of omgaan 
met discriminatie, uitsluiting en radicalisering helpen hierbij, waarbij 
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Randvoorwaarden voor een effectieve training
Belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van de training was volgens geïn-
terviewde moeders de veilige setting die zorgt voor onderling vertrouwen en 
het open delen van ervaringen. Tijdens de observaties van de training werd 
bevestigd dat de moeders zich veilig genoeg voelen tijdens de sessies om zich 
kwetsbaar op te stellen als zij wat deelden, ook als het moeilijke onderwerpen 
betrof. Ook de kwaliteiten van de trainers speelden volgens de geïnterviewde 
moeders een grote rol bij het welslagen van de training. Namelijk bij het doen 
landen van de inhoud bij de moeders, de mate waarin ervaringen en kennis 
door moeders worden gedeeld en de mate waarin moeders zich gehoord voelen. 

Verbeterpunten voor de training
Uit de bovenstaande bevindingen blijkt dat deelnemende moeders de uitvoe-
ring en opbrengsten van de training ‘Ouders in Positie’ positief beoordelen. 
Maar zijn er ook zaken die nog beter kunnen? De geïnterviewde moeders 
gaven aan dat de training weliswaar rijk is qua onderwerpen, maar ook dat er 
wel erg veel behandeld wordt binnen de korte duur van de sessies en de korte 
periode waarin de training plaatsvindt. Geïnterviewde moeders geven aan 
dat het jammer was dat sommige onderwerpen daardoor niet nog wat meer 
uitgediept konden worden. De training uitbreiden met verdiepende modules 
en/of over een langere periode plaats laten vinden wordt meermaals genoemd 
als suggestie. Onderwerpen of onderdelen die worden genoemd waar moeders 
graag meer van willen zijn onder andere pedagogische verdieping, gespreks-
technieken (bijvoorbeeld door middel van rollenspel) en zelfreflectie. 

Resultaten praktijkevaluatie: ervaringen en ervaren opbrengsten voor 
deelnemende moeders

Aan deelnemende moeders is gevraagd naar hun oordeel over de inhoud, vorm 
en uitvoering van de trainingen. Ook is gevraagd naar de ervaren opbrengsten 
van de training voor henzelf en of ze het geleerde in de praktijk kunnen brengen. 
Tevens is gevraagd naar verbeterpunten voor het trainingsprogramma.

Oordeel over inhoud, vorm en uitvoering van de trainingen 
De geïnterviewde moeders vertellen dat ze door de training nieuwe kennis 
hebben verkregen, waardoor ze de leefwereld van hun kinderen beter kunnen 
begrijpen en effectiever met hen in gesprek kunnen gaan. Meerdere moeders 
benoemen daarnaast dat de informatie over het puberbrein voor veel inzicht 
zorgde. Het helpt bij het inzicht dat ook lastig gedrag ‘normaal’ is voor kinderen. 
De verschillende interactieve werkvormen helpen de moeders om tot nieuwe 
inzichten te komen. Het rollenspel met de acteur-trainer wordt hierbij door 
moeders meermaals aangehaald. Ook gaven de moeders aan dat het nuttig en 
plezierig was om met andere moeders kennis en ervaringen over opvoeden 
uit te wisselen.

Ervaren opbrengsten
De uitwisseling van opvoedingservaringen tussen moeders en de ervaren 
steun en opluchting door het delen van deze ervaringen wordt als opbrengst 
genoemd door alle geïnterviewde moeders. De moeders vertellen tevens dat 
zij zich bewuster zijn geworden van hun eigen rol en invulling hiervan in de 
opvoeding. En dat ze nu beter begrip hebben waar het gedrag van hun kind 
vandaan komt en hoe hiermee om te gaan. Bijvoorbeeld dat praten en luis-
teren belangrijk is, net als je kind de ruimte geven. Moeders geven verder aan 
dat de training heeft bijgedragen aan de bewustwording over wat mogelijke 
drijfveren en risico’s van radicalisering kunnen zijn, de rol van sociale media, 
waarop zij kunnen letten en hoe zij hierover het gesprek met hun kind kunnen 
aangaan.
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Opbrengsten van de training volgens trainers en ontwikkelaars
Zowel de trainers als ontwikkelaars geven aan dat volgens hen de leerdoelen 
van het trainingsprogramma grotendeels behaald worden. Wel benoemen de 
trainers dat de leerdoelen die gesteld zijn in de vijfde sessie omtrent kennis 
en bewustwording over sociale media, omgaan met ervaren onrecht en in 
gesprek gaan met je kind wellicht te ambitieus zijn omdat er heel veel behan-
deld wordt in korte tijd. In de woorden van één van de trainers: “Als je het over 
sociale media hebt kun je wel zes bijeenkomsten organiseren. Het gaat zo snel. Echter 
van deze sessie is vooral het vergroten van bewustwording de basis.” De trainers 
constateren verder dat moeders zich door de training meer onderdeel van de 
samenleving zijn gaan voelen. Door het delen van ervaringen ontstaat een 
waardevol aanvullend netwerk voor de moeders. Volgens ontwikkelaars levert 
de training naast het behalen van leerdoelen ook bijvangsten op. Zo vertellen 
zij dat de training de mogelijkheid biedt om door te kunnen verwijzen naar 
hulpverlening als een ouder dit nodig heeft, maar ook naar bijvoorbeeld taal-
lessen of vrijwilligerswerk. 

Randvoorwaarden voor een effectieve training

Volgens de trainers is een goede (responsieve, sensitieve) trainer en een veilig 
klimaat nodig om de doelen te behalen/de training goed te laten verlopen. De 
trainers beschrijven dat je als trainer relationeel sterk moet zijn en didactische 
vaardigheden moet hebben. Volgens hen voelt een goede trainer de behoeften 
van deelnemers aan en speelt daarop in. Ook is het oog hebben voor ouders die 
minder spraakzaam zijn van belang. Een als veilig ervaren klimaat is daarvoor 
heel belangrijk, zodat ouders durven te delen en te vertellen. De ontwikkelaars 
van de training benadrukken dat het belangrijk is dat een trainer ervaring 
heeft om voor een groep te staan. Daarnaast dient iemand zeer gemotiveerd te 
zijn en zich kwetsbaar op te kunnen stellen om zo een veilige sfeer te creëren. In 
de woorden van ontwikkelaars: “De moeders hebben het over hun eigen kinderen. 
Hun meest waardevolle bezit. De vuile was ophangen doe je niet zomaar, als je je 
niet veilig voelt wordt dat heel lastig. (…) En als je je als trainer ook kwetsbaar opstelt, 
dan denken ze: ok, opluchting.”

Resultaten praktijkevaluatie: kwaliteit uitvoering en opbrengsten volgens 
trainers en ontwikkelaars

We hebben gesproken met twee vrouwelijke trainers en één mannelijke trainer 
en met beide ontwikkelaars van Diversae. De onderstaande evaluatieresul-
taten geven een samenvatting van het perspectief van de trainers en ontwik-
kelaars op de uitvoering, vorm en inhoud van de training, op het behalen van 
de gestelde leerdoelen, onverwachtse bijvangsten en belangrijke randvoor-
waarden voor een effectieve training. 

Perspectief trainers en ontwikkelaars op de inhoud, vorm en uitvoering van de 
trainingen
De geïnterviewde trainers onderschrijven dat de meest relevante elementen 
voor weerbaar opvoeden in de training zijn verwerkt. Wat betreft de uitvoering, 
sfeer en dynamiek tijdens de trainingen zijn de trainers eveneens positief en 
bevestigen daarmee de ervaringen van de moeders. De trainers zijn enthou-
siast over wat de aangeboden kennis en methoden bij deelnemende ouders 
aan bewustwording en herkenning losmaakt. Over de dynamiek tijdens de 
trainingssessies geven de trainers aan dat zodra ouders eenmaal meedoen ze 
het leuk vinden en ook gemotiveerd aan de slag gaan. De observaties van de 
onderzoekers tijdens de training bevestigen dit: moeders gingen serieus met 
de opdrachten aan de slag, wilden graag meedoen en vertelden in de groep 
open over hun ervaringen. De trainers geven verder aan dat moeders vaak 
contact met elkaar houden na de training (vooral via whatsapp groepen), wat 
in de interviews wordt bevestigd door deelnemende moeders.

Ten aanzien van het trainingsmateriaal en de inhoud van de training geven 
trainers en ontwikkelaars aan dat de basis van de training vastligt. De trainers 
die er vanaf het begin bij waren vertelden dat ze mee konden denken met de 
opzet van de training, en hebben ook nu niet het gevoel dat ze iets missen. De 
trainers hebben de vrijheid om op basis van hun eigen ervaringen een eigen 
draai geven aan de uitvoering van de training, maar als ze echt iets willen 
veranderen dan moeten ze dat voorleggen aan de ontwikkelaars. 
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Opbrengsten trainingsprogramma
Dankzij het uitwisselen van opvoedingservaringen in de training ervaren 
deelnemers steun, herkenbaarheid en opluchting. Door de training zijn ze zich 
bewuster geworden van hun eigen rol en invulling hiervan in de opvoeding. 
Deelnemers hebben beter begrip van waar het gedrag van hun kind vandaan 
komt en hoe hiermee om te gaan. Ook zijn ze zich bewuster van mogelijke 
drijfveren en risico’s van radicalisering (en de rol van sociale media hierbij), en 
hoe zij hierover effectiever het gesprek met hun kind kunnen aangaan. 

Randvoorwaarden
Belangrijkste randvoorwaarde voor het slagen van de training is de veilige 
setting die zorgt voor onderling vertrouwen en het open delen van ervaringen. 
Het lukt goed om deze veilige sfeer te creëren, blijkt zowel  uit de ervaringen 
van deelnemers als uit onze observaties tijdens  trainingen. Tevens zijn de 
eisen die worden gesteld aan de kwaliteiten van de trainers een belangrijke 
randvoorwaarde voor het welslagen van de training.

Mogelijkheden voor doorontwikkeling
In de trainingssessies worden veel thema’s behandeld in relatief korte tijd. Bij 
deelnemers én trainers is behoefte om meer te tijd nemen voor het aanleren 
van gespreksvaardigheden en het oefenen van rollenspellen én om bepaalde 
inhoudelijk thema’s meer uit te diepen, zoals de werking en impact van sociale 
media. Suggestie voor doorontwikkeling is een vervolgtraining te ontwikkelen 
met verdiepende modules. Een ander aandachtspunt is dat het volgens betrok-
kenen soms veel inspanningen vergt om ouders te vinden die willen meedoen 
aan de trainingen. Ouders die willen meedoen hebben meestal al een zekere 
betrokkenheid en wil om hun opvoeding verder te verbeteren. Een uitdaging 
is om ook (meer) ouders in de training te includeren die deze betrokkenheid 
minder voelen maar (juist daardoor) de training goed kunnen gebruiken. Voor 
de toekomst is Diversae voornemens om stappen te zetten om de drempel voor 

Werving deelnemers gaat soms moeizaam

Wel zijn de trainers kritisch over een niet-inhoudelijk aspect van de training, 
te weten de werving van deelnemers. Dit gaat soms moeizaam. Het kost veel 
tijd en het is moeilijk om mensen te vinden die willen meedoen. De ouders die 
meedoen hebben volgens de trainers al een zekere betrokkenheid en wil om 
hun opvoeding nog verder te verbeteren. Eén van de trainers verwoordt dit als 
volgt: “Het is mooi en ook goed dat deze moeders aan de training meedoen. Maar 
tegelijkertijd weet ik dat er  ouders zijn die deze training nóg meer nodig hebben. Je 
wilt liever dat je die ouders ook binnenkrijgt. Je hoopt dan dat de ouders die meedoen 
als ambassadeurs het belang van de training een olievlek gaan verspreiden.” Een 
andere trainer zegt daarover: “Het is een dilemma hoe krijgen we ze over de 
drempel en hoe kunnen we de ouders benaderen die we nu nog onvoldoende kunnen 
vinden.” Ook de ontwikkelaars van de training zien dit dilemma. De ontwik-
kelaars geven aan dat hiervoor meer samenwerking met partners in de stad 
nodig is, door samenwerking zou het beter mogelijk worden om de ouders/
opvoeders binnen te krijgen die dit het meeste nodig hebben. 

Conclusies

Stevige theoretische onderbouwing
Het trainingsprogramma ‘Ouders in Positie’ heeft een stevige theoreti-
sche onderbouwing. Dat wil zeggen dat de voornaamste theoretisch onder-
bouwde inhoudelijke én methodische elementen onderdeel uitmaken van het 
programma.

Positief oordeel over de vorm, uitvoering en inhoud van de training
Deelnemende moeders én trainers zijn positief over de vorm, uitvoering en 
inhoud van het trainingsprogramma. De verschillende interactieve werk-
vormen helpen de moeders om tot nieuwe inzichten en vaardigheden te komen. 
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deze ouders te verlagen om zich voor de training in te schrijven. Bijvoorbeeld 
door aan deelnemers te vragen om introducees mee te nemen naar de terug-
komdag waarvan zij inschatten dat die de training goed kunnen gebruiken. 
Ook verwacht Diversae dat de bekendheid van de trainingen in de loop der 
tijd toeneemt en de mond-op-mond reclame een positieve uitwerking op het 
aantal deelnemers zal hebben.  
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De gemeente Eindhoven maakt sinds enkele jaren gebruik van het trainings-
programma en heeft in juni 2022 opdracht gegeven voor een externe evaluatie. 
Deze evaluatie dient enerzijds betrekking te hebben op de onderbouwing en 
het proces (uitvoering) van de training en anderzijds op de opbrengsten van 
de training en de mogelijke verbeterslagen die nog te maken zijn. 

1.2. Aanpak van de evaluatie

De evaluatie van het trainingsprogramma ‘Ouders in Positie’ richt zich op de 
volgende onderzoeksvragen:

 z Theoretische onderbouwing van de training. Wat is volgens weten-
schappelijke theorie bekend over werkende elementen en randvoor-
waarden voor trainingen ‘weerbaar opvoeden’? Welke van deze 
elementen maken onderdeel uit van het trainingsprogramma Ouders 
in Positie? 

 z In hoeverre verloopt de uitvoering van de training zoals beoogd? Hoe 
beoordelen deelnemers en trainers de training (uitvoering, dynamiek, 
materialen, inhoud), wat vindt men positief en wat zijn verbeterpunten? 

 z In hoeverre worden de beoogde hoofd- en subdoelen van de training 
(zie overzicht van de beoogde subdoelen in paragraaf 2.1) gerealiseerd? 
Waarom wel, waarom niet?

 z Welke aanknopingspunten biedt de uitkomsten van de evaluatie 
om de inhoud of aanpak van het trainingsprogramma nog verder te 
verbeteren?

1 Inleiding

1.1. Aanleiding en doel evaluatie 

Het trainingsprogramma ‘Ouders in Positie’ beoogt ouders in hun kracht (“in 
positie”) te zetten als het gaat om het helpen van hun puberkind in een maat-
schappij die hoge eisen aan hen stelt. Het trainingsprogramma bestaat uit 
zes sessies van drie uur en is gericht op het weerbaar maken van ouders met 
een islamitische achtergrond in de opvoeding van hun kind in de Nederlandse 
samenleving en om hun kind te beschermen tegen extremistische invloeden. 
Naast ‘ouders’ kunnen ook medeopvoeders zoals een oom of tante die een 
belangrijke rol in het leven van de jongere inneemt deelnemen aan de trai-
ningen. In 2021 is naast zeven moedergroepen ook één vadergroep getraind; 
in totaal zijn in 2021 72 personen getraind. Ook in 2022 zijn weer nieuwe trai-
ningsgroepen van start gegaan. Trainingen worden gegeven in meerdere talen: 
Turks, Arabisch, Berbers en Nederlands. Het trainingsprogramma ‘Ouders in 
Positie’ is ontwikkeld -en wordt gegeven door Diversae. In de afgelopen jaren 
heeft Diversae de uitvoering en opbrengsten van ‘Ouders in Positie’ gemoni-
tord op basis van input door deelnemers en trainers. De evaluatie 2021 laat 
positieve resultaten onder deelnemers van de trainingen, waaronder ‘meer 
inzicht gekregen in opgroeiende pubers, meer bewustzijn over het belang 
van de interactie met het kind, geleerd hoe in gesprek te komen met het kind 
over sociale mediagebruik; en meer kennis en inzicht omtrent radicalisering’.



11

1.3. Hoofd- en subdoelen van de interventie

Hoofddoelen

Het trainingsprogramma beoogt de volgende hoofddoelen te realiseren:

 z Ouders voelen zich gesterkt in hun opvoedingstaak: het ondersteunen 
van hun kind(eren) bij de ontwikkeling van hun identiteit. 

 z Ouders zijn zich bewust van de drijfveren voor radicalisering en zijn in 
staat om daar in de praktijk adequaat mee om te gaan.

 z Ouders zijn op de hoogte van de positieve en negatieve rol van sociale 
media inzake polarisatie en radicalisering. Ze zijn in staat om daar met 
hun kind het gesprek over te voeren.

Naast kennisoverdracht wordt ook op een interactieve wijze gebruik gemaakt 
van werkvormen die ouders in staat stelt om vaardigheden te leren. Verder 
wordt er gebruik gemaakt van een trainersacteur die situaties uit de praktijk 
zo realistisch mogelijk kan neerzetten en ouders kunnen oefenen met dergelijke 
situaties. De training bestaat uit een zestal sessies met de volgende opbouw/
inhoud en beoogde opbrengsten:

Bij de evaluatie is gebruik gemaakt van de toolkit ‘Evidence based werken bij 
radicalisering’ welke is ontwikkeld in opdracht van de NCTV en ministerie SZW: 
https://www.socialestabiliteit.nl/si-toolkit/meer-over-toolkit-evidence-based-
werken. In de uitvoering van het evaluatieonderzoek hebben we meerdere 
onderzoeksmethoden toegepast:

 z Literatuur- en documentenstudie.
 z Interviews met de ontwikkelaars van de training, trainers en deelnemers.
 z Observaties tijdens de trainingen.

Theoretische onderbouwing van het trainingsprogramma 
De beoogde opbrengsten (hoofd- en subdoelen) van het trainingsprogramma 
worden theoretisch onderbouwd. We reconstrueren de verandertheorie van de 
interventie door middel van het bestuderen van relevante documentatie over 
de interventie en diepte-interviews met de ontwikkelaars (Diversae) en trai-
ners van het programma. We identificeren uit welke elementen het trainings- 
programma bestaat en onderbouwing op basis van wetenschappelijke inzichten 
of aannemelijk is dat deze elementen bijdragen aan de beoogde opbrengsten.

Praktijkevaluatie
Met behulp van observaties van trainingssessies en diepte-interviews met 
deelnemers en trainers stellen we vast of de uitvoering van de training verloopt 
zoals beoogd, hoe deelnemers en trainers de training beoordelen en in hoeverre 
de beoogde subdoelen van de training worden gerealiseerd. 

https://www.socialestabiliteit.nl/si-toolkit/meer-over-toolkit-evidence-based-werken
https://www.socialestabiliteit.nl/si-toolkit/meer-over-toolkit-evidence-based-werken
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de onzekerheid die zij ervaren rondom hun identiteitsontwikkeling. Welke 
positie neem je als ouder in en hoe kan je pubers helpen met een positieve 
identiteitsontwikkeling.

 z Subdoel: deelnemers weten hoe het radicaliseringsproces kan verlopen 
en wat een voedingsbodem kan zijn. 

 z Subdoel: deelnemers weten adequaat te reageren op gevoelens van uitslui-
ting of discriminatie bij pubers.

Sessie 4 Islam en Opvoeding
Wat houdt Islamitisch opvoeden in, in relatie tot het weerbaar maken van 
jongeren in de Nederlandse samenleving? De verschillende fases van 
Islamitische opvoeding komt aan de orde. Wat is een Islamitisch gezien een 
sterke fundering voor opvoeden? Hoe kan je werken aan een positieve relatie 
met je kind? 

 z Subdoel: deelnemers weten wat bijdraagt aan het opbouwen van een posi-
tieve relatie met je puber. 

 z Subdoel: deelnemers kunnen aansluiten bij de belevingswereld van hun 
puber en weten hoe ze hen weerbaarder kunnen maken risicovolle situaties. 

Sessie 5 Sociale media, ervaren onrecht en in gesprek met je kind
Op sociale media, video’s en allerlei websites worden naast leuke en informa-
tieve berichten ook extremistische ideeën verspreid, oftewel online radicalise-
ring. Om weerbaar te worden tegen beïnvloeding is het belangrijk om je kind 
een kritische houding ten opzichte van (social) mediaberichten te leren. Ook 
hebben kinderen de vaardigheden nodig om tegengeluid te kunnen formuleren 
en anderen aan te spreken op hun gedrag. Ouders krijgen kennis aangereikt 
over welke invloed social media heeft op het rekruteren van jongeren. Ouders 

Subdoelen

Sessie 1 Introductie en kennismaking  
De trainer investeert in de veiligheid van de groep, door elkaar goed te leren 
kennen. Veiligheid in de groep zorgt voor een groot leerrendement. Deze sessie 
staat in teken van actuele ontwikkelingen rondom extremisme. De uitdagende 
samenleving. Zowel rechts, links als Islamitisch extremisme komen aan bod. 
Verder worden de leervragen en moeilijke praktijksituaties van ouders opge-
haald die in de volgende sessies zullen worden gebruikt.

 z Subdoel: deelnemers voelen zich vertrouwd in de groep om met elkaar 
zoveel mogelijk te leren. 

 z Subdoel: deelnemers hebben kennis van de verschillende verschijnings-
vormen van extremisme in de samenleving. 

Sessie 2 Adolescentiefase en Identiteitsontwikkeling 
Hoe werkt het puberbrein en wat zijn die fasen van de adolescentie? Ouders zijn 
zich bewust van hun eigen identiteitsontwikkeling. Zij moeten terug in de tijd 
waarin ze zelf uitdagingen hadden in hun identiteitsontwikkeling. Waaraan 
kan ik als ouder zien dat mijn kind bezig is met identiteitsontwikkeling? Hoe 
kan ik mijn puber daarin ondersteunen? 

 z Subdoel: deelnemers hebben kennis van de identiteitsontwikkeling en 
weten welke rol zij kunnen hebben in dat proces. 

Sessie 3 Identiteit en proces van overtuigingen van extreme idealen 
Gesproken wordt over de identiteitsontwikkeling en hoe je als ouder in gesprek 
gaat met je puber. Uitleggen van het radicaliseringsproces aan de hand van 
het vraag en aanbod model van Colin Mellis. Welke risico’s lopen pubers in 
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leren hoe ze hun kinderen kunnen helpen om een kritische houding te ontwik-
kelen over (social) mediaberichten. Ze leren onder andere welke vragen je kunt 
stellen aan je kind om het gesprek aan te gaan. Ook kunnen ouders situaties 
zelf inbrengen en oefenen met een acteur. Hoe ga je om met je kind als die 
bijvoorbeeld extreme uitspraken doet of wanneer je kind het gevoel heeft er 
niet bij te horen en vindt dat hij als tweederangs burger wordt behandeld? Hoe 
ga je in gesprek waardoor je kind weer in zijn kracht wordt gezet en niet bij de 
pakken neer gaat zitten of aansluiting vindt bij extremistisch gedachtengoed?

 z Subdoel: deelnemers zijn zich bewust van de risico’s die pubers in een 
polariserende samenleving in de online wereld lopen. 

 z Subdoel: deelnemers hebben kennis hoe het rekruteren van pubers op 
social media kan gaan. 

 z Subdoel: deelnemers leren welke vragen je je puber kan stellen om meer 
zicht te krijgen op het social media gebruik en hoe je puber weerbaarder 
kan maken tegen extremistisch aanbod. 

Sessie 6 Hoe gaan we nu verder en afsluiting
Terugblik op de vorige sessies en een samenvatting van de gebruikte tech-
nieken zodat ouders in de praktijk in gesprek kunnen en durven gaan met hun 
kinderen over bepaalde onderwerpen. Verder zal er worden nagegaan welke 
behoeften er nog meer liggen bij de groep ouders, voor eventueel een vervolg 
training of doorverwijzing naar zorg en welzijn.  

 z Subdoel: deelnemers maken afspraken met zichzelf welke stappen ze gaan 
zetten om meer in contact te zijn met hun kind. Na enkele maanden volgt 
een terugkomsessie waarin deelnemers met elkaar uitwisselen wat ze 
vanuit de training praktisch kunnen gebruiken, gedaan hebben en met 
welk resultaat. Ook is de terugkomsessie bedoeld om de verschillende 
groepen bij elkaar te brengen en elkaar te leren kennen.
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 z Hoe kom en blijf je in contact met je kind? Bespreekbaar maken van span-
ningsvolle thema’s. Open communiceren.

 z Waar kun je als ouders terecht met hulpvragen?

Opbouw van dit hoofdstuk
Hoofdstuk 2 gaat in op de (wetenschappelijke) onderbouwing van interventies 
die zich richten op weerbaar opvoeden tegen radicalisering. Vertrekpunt voor 
de onderbouwing is de vraag op basis van wetenschappelijke inzichten kan 
worden onderbouwd dat interventies ‘weerbaar opvoeden’ ouders sterken in 
hun opvoedingstaak: het ondersteunen van hun kind(eren) bij de ontwikkeling 
van hun identiteit, en ouders in staat stellen om hun kinderen op zo’n manier 
te ondersteunen dat zij zich thuis voelen in de maatschappij. 

Paragraaf 2.1 gaat in op de begrippen ‘weerbaarheid’ en ‘weerbaar opvoeden’. 
Paragraaf 2.2 beschrijft wetenschappelijke inzichten omtrent de relatie tussen 
opvoeding en radicalisering. In hoeverre theoretische onderbouwde elementen 
terugkomen in het trainingsprogramma  ‘Ouders in Positie’ zullen we vervol-
gens vaststellen in hoofdstuk 3. 

2.1. Weerbaarheid en weerbaar opvoeden

Weerbaarheid 
Interventies ‘weerbaar opvoeden’ willen opvoeders handvatten bieden bij de 
opvoeding van hun kinderen, zodat zij minder vatbaar zijn voor radicalise-
ring. Maar wat houdt ‘weerbaarheid’ in? Het concept ‘weerbaarheid’ kan gede-
finieerd worden als de capaciteit van mensen om weerstand te bieden aan 
risicovolle ervaringen, en stress en tegenslag te weerstaan (Rutter, 2006 in: 
Mann, Doosje, Konijn, Nickolson, Moore & Ruigrok, 2015). Het sleutelelement 
van weerbaarheid is het succesvol omgaan met uitdaging, stress of gevaar. 
Centraal bij weerbaarheid staat dus het vermogen van mensen evenwichtig en 

2 Theoretisch kader  
interventies ‘weerbaar 
opvoeden’

Het trainingsprogramma ‘Ouders in Positie’ kan worden omschreven als een 
interventie die zich richt op ‘weerbaar opvoeden’. In de afgelopen jaren zijn 
meerdere programma’s ontwikkeld die zich eveneens richten op ‘weerbaar 
opvoeden’. Interventies gericht op weerbaar opvoeden stellen opvoeders in 
staat hun kinderen op zo’n manier te ondersteunen dat zij zich thuis voelen 
in de maatschappij. Het helpt hen hun kinderen weerbaarder te maken tegen 
uitdagingen die samenhangen met hun maatschappelijke, culturele, religi-
euze of migratieachtergrond. Denk daarbij aan het omgaan met conflicterende 
normen en waarden, polarisatie, uitsluiting en radicale invloeden. Blijkens 
eerdere evaluaties2 van ‘weerbaar opvoeden’ interventies staan de volgende 
thema’s in de aanpak vaak centraal (Toolkit evidence based werken bij radi-
calisering, 2020):

 z Wat is radicalisering en hoe verloopt het radicaliseringproces (herkennen 
van radicaliseringprocessen)?

 z Omgang met conflicterende normen en waarden, verhouding tot de ander 
(wij-zij denken), omgang met ervaren discriminatie en uitsluiting.

2 Ouders ondersteunen bij Weerbaar Opvoeden. Actieonderzoek in vijf pilots – Kennisplatform Integratie 
& Samenleving (2018); Evaluatie Weerbaar Opvoeden tegen radicalisering– Kennisplatform Integratie 
& Samenleving (2017); Evaluatie Oumnia Works – Labyrinth (2018).
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zijn, de band tussen gezinsleden goed is, en men voldoende kennis heeft om 
radicaal gedachtegoed bij elkaar te herkennen (Mann et al, 2015). In overeen-
stemming met de inzichten uit de literatuur over weerbaarheid en radicali-
sering (zie paragraaf 3.2) ligt bij interventies weerbaar opvoeden de nadruk 
dan ook op de volgende thema’s:

 z Inzicht vergroten bij ouders in de verschillende leefwerelden waar  
(islamitische) jongeren zich in bevinden.

 z Het belang inzien van betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving.
 z Het hebben van kennis over de internationale ontwikkelingen met betrek-

king tot radicalisering.
 z Het kritisch kunnen omgaan met informatie.
 z Open communicatie.
 z Het inroepen van hulp van anderen bij problemen.

Trainingen ‘weerbaar opvoeden’ bestaan uit modules die veelal over meerdere 
dagdelen worden gegeven.

Verschillende thema’s die vaak centraal staan zijn:

 z Wat is radicalisering en hoe verloopt het radicaliseringproces (herkennen 
van radicaliseringprocessen)?

 z Omgang met conflicterende normen en waarden, verhouding tot de ander 
(wij-zij denken), omgang met ervaren discriminatie en uitsluiting.

 z Hoe kom en blijf je in contact met je kind? Bespreekbaar maken van span-
ningsvolle thema’s. Open communiceren.

 z Waar kun je als ouders terecht met hulpvragen?

Het creëren van bewustzijn is een belangrijk onderdeel van interventies 
‘weerbaar opvoeden. Ouders leren zich bewust te zijn van hun invloed op 
de ontwikkeling van hun kinderen, en leren zich bewust te zijn waarom de 
bovengenoemde thema’s binnen de opvoeding van hun kinderen belangrijk 

stabiel te blijven, en goed te blijven functioneren ondanks bepaalde ongunstige 
gebeurtenissen (ibid.). Weerbaarheid tegen extremistische boodschappen kan 
vervolgens gedefinieerd worden als ‘de mate waarin burgers extremistische 
invloeden aan de hand van cognitieve, affectieve en gedragsmatige indicatoren 
weerstaan en/of zich daartegen verzetten’ (Mann et al, 2015). Uit de literatuur 
komen verschillende beschermende factoren ten aanzien van radicalisering 
naar voren. Mann et al (2015) hebben deze factoren onderverdeeld in drie cate-
gorieën, namelijk cognitie, emotie/affect en gedrag. Bij cognitie gaat het om 
flexibiliteit en veerkracht; het vermogen om terug te veren na tegenslag. Dit 
hangt samen met een zelf-reflectieve manier van denken, waarbij ruimte is 
voor nuancering. Bij emotie/affect gaat het met name over een gevoel van 
zelfvertrouwen, persoonlijke kracht en zelfdeterminatie. Hierbij is het geloof 
dat men zelf zijn of haar omgeving en de uitkomst van gebeurtenissen kan 
beïnvloeden van belang. Ook hoort hier een gevoel van binding met anderen en 
de gemeenschap bij. Ten slotte gaat het bij gedrag over het onderhouden van 
positieve relaties met anderen en sociaal kapitaal. Ook is het hierbij belang-
rijk dat personen op zoek gaan naar steun van anderen wanneer dat nodig is 
(Mann et al, 2015).

Weerbaar opvoeden
Trainingen ‘weerbaar opvoeden’ zijn gericht op het in staat stellen van ouders/
opvoeders om hun kinderen op zo’n manier te ondersteunen dat zij weerbaarder 
zijn tegen uitdagingen die samenhangen met hun maatschappelijke, cultu-
rele, religieuze of migratieachtergrond en zo ook weerbaarder zijn tegen radi-
cale invloeden. Trainingen ‘weerbaar opvoeden’ richten zich in veel gevallen 
(maar niet uitsluitend) op ouders met een islamitische achtergrond. Ouders zijn 
zich niet altijd goed bewust van wat polarisatie en radicalisering is, waar het 
vandaan komt, en welke gevaren eraan zijn gekoppeld. Ook weten ouders niet 
altijd hoe ze het gesprek met hun kinderen hierover kunnen aangaan en hoe 
ze hun kinderen weerbaar kunnen maken tegen radicalisering (bron: toolkit 
evidence based werken tegen radicalisering). Uit de literatuur komt naar voren 
dat een gezin weerbaar is wanneer daarbinnen moeilijke thema’s bespreekbaar 
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zorgt ervoor dat ouders makkelijker inzicht krijgen in de verschillende identi-
teiten die hun kind heeft, en stelt hen in staat hun kinderen te ondersteunen 
in hun zoektocht naar identiteit.

Beoogd doel voor interventies ‘weerbaar opvoeden’: Kennis vergroten van 
ouders over identiteitsontwikkeling, hybride identiteiten en hoe kinderen hierin 
te ondersteunen

2. De leefwerelden van ouders en kinderen leggen ver uit elkaar
Wanneer de leefwereld van ouders en kinderen ver uit elkaar ligt, is het voor 
ouders lastig om de mogelijke worsteling van hun kinderen met hun identiteit 
te begrijpen of hen hierin bij te sturen. Ouders hebben vaak onvoldoende inzicht 
in de Nederlandse samenleving om hun kinderen en de zojuist beschreven 
worsteling met het vinden van hun identiteit te kunnen begrijpen, en hen 
hierin waar nodig bij te sturen (Demant, Slootman, Buijs & Tillie, 2009: 91). 

Beoogd doel voor interventies ‘weerbaar opvoeden’: Kennis vergroten van 
ouders over de leefwereld van hun kinderen

3. Ouders hebben geen inzicht in internationale ontwikkelingen
Onderzoek wijst uit dat berichtgeving over internationale conflicten een 
belangrijke rol speelt in radicale netwerken, met name als ideologische inspi-
ratiebron (o.a. Demant et al, 2009). Jongeren die met vragen rondlopen over 
het geloof en radicalisering zijn extra vatbaar voor eenzijdige berichtgeving en 
propaganda. Veel ouders blijken niet goed op de hoogte te zijn van de (internati-
onale) ontwikkelingen rondom radicalisering en terrorisme. Jongeren kunnen 
hierdoor niet met hun vragen over deze onderwerpen bij hun ouders terecht 
en gaan op zoek naar informatie op andere plekken, zoals het internet. Het is 

zijn. De relatie tussen deze onderwerpen en het proces van radicalisering staat 
dan ook steeds centraal. Naast het creëren van bewustzijn focussen interven-
ties ‘weerbaar opvoeden’ zich op de overdacht van kennis en het opdoen van 
concrete vaardigheden die ouders kunnen helpen bij het weerbaar opvoeden.

2.2. De relatie tussen opvoeding en radicalisering

Door een complex samenspel van verschillende factoren kunnen jongeren 
ontvankelijk worden voor radicalisering. Sommige van deze factoren hangen 
nauw samen met opvoeding. Hieronder volgt een overzicht van de belang-
rijkste factoren die volgens wetenschappelijke literatuur een voedingsbodem 
voor radicalisering kunnen vormen. Voor het realiseren van resultaten dienen 
interventies tegen ‘weerbaar opvoeden’ dienen deze factoren adresseren / aan 
te pakken.

1. Identiteit
Het ontwikkelen en behouden van een positieve identiteit is erg belangrijk 
voor jongeren. Onderzoek laat namelijk zien dat jongeren met een migratie-
achtergrond met name worstelen met een zogenaamde ‘hybride identiteit’. In 
studies (o.a. Buijs, Demant en Hamdy, 2006; recentere bronnen nog toevoegen) 
komt bijvoorbeeld naar voren dat islamitische jongeren een afstand voelen 
tot hun ouders, maar ook tot de Nederlandse samenleving. Zij voelen zich 
nergens echt thuis. Dit komt doordat jongeren in verschillende culturen leven: 
de straat-, school- en de thuiscultuur. Het is voor deze jongeren vaak lastig deze 
culturen en de verschillende normen en waarden die bij deze culturen horen 
te verenigen. De zoektocht naar status, identiteit en sociale binding kunnen 
risicofactoren zijn, die jongeren ertoe kunnen bewegen zich aan te sluiten bij 
radicale groepen (Doosje, De Wolf, Mann, & Feddes, 2015). Door deze zoektocht 
naar identiteit zijn jongeren vatbaarder voor extremistisch gedachtegoed. Hoe 
sterker iemand de zoektocht naar identiteit ervaart, hoe minder sterk deze 
persoon weerstand kan bieden tegen extremistische boodschappen (Geelhoed, 
2011: 226-227). Meer kennis en bewustzijn over de eigen (biculturele) identiteit 
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voor deze boodschappen, omdat zij meer inzicht krijgen in de mechanismen 
die hieraan ten grondslag liggen (RAN, 2015). Wanneer ouders minder vatbaar 
zijn voor complottheorieën en radicale denkbeelden, kunnen zij deze houding 
ook op hun kinderen overbrengen.

Beoogd doel voor interventies ‘weerbaar opvoeden’: Kritische denkvaardig-
heden ten aanzien van het omgaan met informatie stimuleren bij ouders

5. Gebrek aan open communicatie
Open communicatie kan in sommige gezinnen problematisch zijn. Als sprake 
is van een autoritaire opvoedingsstijl maakt de hiërarchie die bestaat tussen 
ouders en kinderen het vaak lastig om open gesprekken aan te gaan. Vaak ligt 
er dan een taboe op het bespreken van gevoelige zaken (zoals radicalisering en 
extremisme). Jongeren kunnen hierdoor niet altijd terecht bij hun ouders met 
vragen over religie en radicalisering en ouders zijn hierdoor niet op de hoogte 
van de wereld waar hun kind zich in begeeft. Onderzoekers Van Bergen & Pels 
(2013) laten zien dat een autoritatieve opvoedingsstijl een beschermende factor 
is tegen radicalisering. Bij een autoritatieve opvoedingsstijl zijn de ouders zowel 
betrokken en begripvol als ook controlerend en gezaghebbend. Het openstaan 
voor vragen van kinderen en het responsief reageren op vragen een buffer kan 
vormen tegen radicalisering. 

Beoogd doel voor interventies ‘weerbaar opvoeden’: Ouders bewust maken 
van het belang van ‘open communicatie’ en het toepassen van een autoritatieve 
in plaats van autoritaire opvoedingsstijl te hanteren

om die reden belangrijk ouders in staat te stellen de vragen van hun kinderen 
over internationale ontwikkelingen rondom radicalisering te beantwoorden, 
zodat zij een tegenwicht kunnen bieden aan de (eenzijdige) informatie waar 
hun kinderen mee te maken krijgen. Om deze reden is het noodzakelijk dat 
ouders neutrale informatie krijgen over internationale ontwikkelingen op het 
gebied van radicalisering. Meer inzicht kweken in de ontwikkelingen die spelen 
omtrent radicalisering op internationaal niveau is bovendien een belangrijke 
stap in het aanleren van kritische denkvaardigheden, een andere vaardigheid 
waardoor de vatbaarheid voor extreme denkbeelden kan afnemen.

Beoogd doel voor interventies ‘weerbaar opvoeden’: Kennis vergroten 
van ouders omtrent internationale ontwikkelingen en de relatie hiervan met 
radicalisering

4. Gebrek aan kritische denkvaardigheden
Het hebben van kritische denkvaardigheden is een beschermingsfactor tegen 
radicalisering. Uit onderzoeken blijkt dat ouders van radicaliserende jongeren 
geneigd zijn weg te kijken wanneer hun kinderen zich op extreme wijze uiten. 
Ouders grijpen niet op pedagogische wijze in door in gesprek te gaan, te reflec-
teren of door tegenwicht te bieden (Pels, 2014). Kinderen krijgen hierdoor geen 
kritische denkvaardigheden aangeleerd. Hierdoor zijn zij vatbaarder voor 
eenzijdige berichtgeving en propaganda van radicale groeperingen. Het is dus 
belangrijk dat kinderen van hun ouders leren hoe zij kritisch met informatie 
om kunnen gaan. Om hiertoe in staat te kunnen zijn moeten ouders eerst 
leren hoe zij zelf kritisch kunnen kijken naar berichten die zij bijvoorbeeld op 
het nieuws horen. Om deze denkprocessen te kunnen bijsturen is het dus van 
belang dat personen zich niet enkel focussen op bepaalde (eenzijdige) ideolo-
gieën of denkbeelden, maar zich bewust zijn van de manier waarop zij hiermee 
omgaan. Door mensen op meer genuanceerde wijze te laten nadenken over 
boodschappen van radicale individuen of groepen vermindert de vatbaarheid 
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ingrijpen in het gezin, bijvoorbeeld door gepaste hulp te bieden. Bovendien 
blijkt institutioneel vertrouwen een belangrijke beschermende factor te zijn 
bij radicalisering: personen die meer vertrouwen hebben in instituties zijn 
over het algemeen weerbaarder en zullen minder snel radicaliseren (Man et 
al., 2015). Wanneer ouders meer vertrouwen krijgen in instanties, dragen zij 
dit ook over op hun kinderen en andere leden van het gezin, wat hun weer-
baarheid ten goede komt.

Beoogd doel voor interventies ‘weerbaar opvoeden’: Ouders kennis bijbrengen 
over instanties om te bevorderen dat zijn hulp gaan vragen bij problemen

6. Sociale media en internet
Sociale media spelen een rol in het proces van radicalisering. Wanneer jongeren 
niet bij hun ouders terecht kunnen met vragen over het geloof, kunnen zij het 
antwoord op hun vragen online gaan opzoeken. Het internet kan gezien worden 
als een bron van religieuze educatie en informatie, vooral voor jongeren in de 
adolescentie (Doosje et al, 2015). Via sociale media kunnen jongeren makkelijk in 
contact komen met radicale denkbeelden en groeperingen. Zeker als er  weinig 
mogelijkheden voor jongeren zijn om deze radicale overtuigingen in hun omge-
ving te ‘testen’, worden zij makkelijk door deze ideeën beïnvloed (Bhui, 2012). 
Ouders die weinig kennis hebben van de ontwikkelingen in de maatschappij 
hebben vaak ook weinig inzicht in de zaken waarmee hun kinderen online te 
maken krijgen. Zij kunnen dus ook geen tegenwicht bieden aan de (radicale) 
ideeën die hun kinderen online tegenkomen. Het is dus van belang dat ouders 
inzien dat zij op de hoogte moeten zijn van het online gedrag van hun kind.

Beoogd doel voor interventies ‘weerbaar opvoeden’: Ouders bewuster maken 
van de (radicale) online content waarmee hun kinderen in aanraking komen

7. Ouders vragen geen hulp in bij problemen
Ouders kunnen het lastig kunnen vinden hulp van buitenaf te zoeken indien 
sprake is van extreem gedrag van hun kind (Van San et al., 2010). Een gevoel 
van schaamte over problemen binnen het gezin speelt hierbij een grote rol. 
Daarnaast zijn ouders die het idee hebben dat instanties geen rekening houden 
met hun culturele achtergrond en de manier waarop zij gewend zijn kinderen 
op te voeden, minder geneigd zich tot die instanties te wenden voor hulp. Angst 
voor stigmatisering en gezichtsverlies zijn hierbij grote problemen (Van Els 
et al., 2015). Ook geven ouders aan weinig vertrouwen te hebben in instanties. 
Er bestaat bovendien grote onduidelijkheid over wat instanties daadwerkelijk 
kunnen betekenen. Dat ouders de weg weten te vinden naar instanties is erg 
belangrijk bij het tegengaan van radicalisering. Instanties kunnen (vroegtijdig) 
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en de voedingsbodem hiervoor (zoals discriminatie en uitsluiting) in relatie tot 
identiteitsontwikkeling wordt uitgelegd aan de hand van het vraag en aanbod 
model van Colin Mellis, evenals de risico’s die pubers lopen in de onzekerheid 
die zij ervaren rondom hun identiteitsontwikkeling en hoe je als ouder pubers 
kunt helpen met een positieve identiteitsontwikkeling. 

Het ‘vraag- aanbod’ model van Colin Melis laat zien hoe radicale gewelddadige 
keuzen ontstaan: 

Vragen
Wie ben ik?
Waar hoor ik bij?
Wat moet ik doen?

Aanbod
aan radicale
ideologieën

Cognitieve opening

Weerbaarheid

Sociale factoren (peers/familie) Voedingsbodem
Gevoelens van frustratie, discriminatie, vernedering, uitsluiting, 

achterstelling en vooral onrecht. Uit eigen ervaring, media en
horen-zeggen. Echt en/of vermeend, maar wel gevoeld. 

Psychische problematiek

Het proces van radicalisering begint zodra mensen met onvervulde 
vragen hun antwoorden vinden in radicale ideologiën en zich deze 
ideologiën eigen gaan maken. De voedingsbodem maakt dat mensen 
meer of minder gevoelig zijn en kan bijdragen aan de snelheid van 
het proces.

3 Onderbouwing training 
‘Ouders in Positie’

3.1. Theoretische onderbouwing training ‘Ouders in Positie’

De theoretische onderbouwing van programma’s ‘weerbaar opvoeden’ hebben 
we beschreven in paragraaf 3.2. Nu stellen we vast in hoeverre de onderbouwde 
elementen terugkomen in de doelstellingen en methodes van het trainingspro-
gramma ‘Ouders in Positie’. De analyse in deze paragraaf is uitgevoerd door 
middel van documentenstudie, observaties tijdens trainingen en interviews 
met de ontwikkelaars en trainers.

Theoretisch element 1: Kennis en bewustzijn van ouders vergroten over identiteit-
sontwikkeling en hoe kinderen hierin te ondersteunen
Meer kennis en bewustzijn over de eigen (biculturele) identiteit kan ervoor 
zorgen dat ouders makkelijker inzicht krijgen in de verschillende identiteiten 
die hun kind heeft, en stelt hen in staat hun kinderen te ondersteunen in 
hun zoektocht naar identiteit. In het trainingsprogramma ‘Ouders in Positie’ 
wordt in de 2e en 3e trainingssessies expliciet aandacht gegeven aan dit thema. 
Subdoel van sessie 2 is “deelnemers hebben kennis van de identiteitsontwikkeling 
en weten welke rol zij kunnen hebben in dat proces.” In deze sessie wordt inge-
gaan op fasen van de adolescentie, de werking van het ‘puberbrein’ en door 
met ouders terug te gaan naar de tijd waarin ze zelf uitdagingen hadden in 
hun identiteitsontwikkeling. Dit beoogt ouders te helpen om te kunnen zien 
hoe hun puber bezig is met identiteitsontwikkeling en hoe zij daarin kunnen 
ondersteunen. Ook in sessie 3 wordt gesproken over identiteitsontwikkeling 
en over hoe je als ouder in gesprek gaat met je puber. Het radicaliseringsproces 
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reageren op gevoelens van uitsluiting of discriminatie bij hun kinderen. Het 
vergroten van kennis over de online leefwereld van jongeren komt eveneens 
aan bod in het trainingsprogramma (in sessie 5).

Theoretisch element 3: Kennis en bewustzijn vergroten van ouders omtrent inter-
nationale ontwikkelingen en de relatie hiervan met radicalisering
Als ouders in staat wordt gesteld om de vragen van hun kinderen over inter-
nationale ontwikkelingen rondom radicalisering te kunnen beantwoorden, 
kunnen zij tegenwicht bieden aan de (eenzijdige) informatie waar hun kinderen 
mee te maken krijgen. In trainingssessies 1 en 2 van ‘Ouders in Positie’ is hier-
voor aandacht door kennis over te brengen omtrent de verschillende verschij-
ningsvormen van radicalisering, en dit ook te relateren aan een internationale 
context. In de overige trainingssessies is kennisoverdracht over internationale 
ontwikkelingen rondom radicalisering (impliciet) onderdeel.

Theoretisch element 4: Kritische denkvaardigheden stimuleren bij ouders (en 
daarmee bij hun kinderen)
Het hebben van kritische denkvaardigheden is een beschermingsfactor tegen 
radicalisering van jongeren. In trainingssessie 5 van ‘Ouders in Positie’ worden 
beoogd om ouders ervan bewuster te maken dat het belangrijk is om hun 
kinderen een kritische houding ten opzichte van (social) mediaberichten aan te 
leren, zodat zij weerbaarder kunnen worden tegen beïnvloeding. Ouders leren 
hoe ze hun kinderen kunnen helpen om een kritische houding te ontwikkelen 
over (social) mediaberichten en hoe ze met hun kind hierover het gesprek 
kunnen aangaan.

Theoretisch element 5: Ouders bewust van het belang van open communicatie met 
hun kinderen en hen hierin vaardiger maken
Bij een autoritaire opvoedingsstijl is het veelal lastig voor ouders en kinderen 
om open gesprekken aan te gaan. Vaak ligt er dan een taboe op het bespreken 
van gevoelige zaken (zoals radicalisering en extremisme). Bij een open, auto-
ritatieve opvoedingsstijl echter zijn de ouders zowel betrokken en begripvol 

Identiteitsvorming vindt volgens dit model plaats doordat de jongere vragen 
stelt over wie hij of zij is (ballon linksboven). De antwoorden op die vragen vindt 
de jongere in interactie met de omgeving: familie, vrienden, school, buurt- 
bewoners, ouders, jongeren met dezelfde vrijetijdsbesteding et cetera. In het 
zoeken naar antwoorden op die vragen kunnen radicale ideologieën een aanbod 
zijn (ballon rechtsboven) waar aantrekkingskracht vanuit gaat.

Relevant is verder om te benoemen dat de inhoud van ‘Ouders in Positie’ mede 
geïnspireerd is op de inzichten van de pedagoog Stijn Sieckelinck (zie o.a. 
Sieckelinck & Kaulingfreks, 2021). Hij beargumenteert dat radicale ideeën op 
zichzelf niet verkeerd hoeven te zijn maar horen bij identiteitsontwikkeling 
van jongeren. Het is dan wel belangrijk om je kind te begrijpen en bij te sturen 
als het nodig is. Dus het is belangrijk is om in contact te blijven met je kind. 
Wat betreft de werking van het puberbrein baseert het trainingsprogramma 
zich op de inzichten van Huub Nelis en Yvonne Van Sark over opvoedingson-
zekerheid en onwetendheid bij ouders: wat te doen bij risicogedrag van pubers 
(2010; Puberbrein binnenste Buiten. Wat beweegt jongeren?). Tevens wordt 
in ‘Ouders in Positie’ gebruik gemaakt van de inzichten uit het boek Positieve 
identiteitsontwikkeling met moslimjongeren. Handboek voor eerstelijnswerkers 
(2017) omtrent een pedagogische visie op een constructieve rol van eerste-
lijnswerkers in de (positieve) identiteitsontwikkeling van (moslim)jongeren.

Theoretisch element 2: Kennis en bewustzijn vergroten van ouders over de leef- 
wereld van hun kinderen 
Het is voor ouders lastig om de mogelijke worsteling van hun kinderen met 
hun identiteit te begrijpen of hen hierin bij te sturen wanneer de leefwerelden 
van ouders en kinderen te ver uit elkaar liggen. In sessies 2 en 3 van ‘Ouders 
in Positie’ wordt dit probleem geadresseerd door informatie te geven over de 
leefwereld van pubers waaronder gevoelens van discriminatie en de worsteling 
met het vinden van hun identiteit in de Nederlandse samenleving van pubers, 
in samenhang met hun identiteitsontwikkeling zoals hierboven beschreven. 
Specifiek subdoel in de derde sessie is tevens om ouders adequaat te leren 
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was niet buiten’.” De ontwikkelaars van Diversae geven aan dat, indien nodig, 
deelnemers worden doorverwezen naar andere instanties: “We hebben bijvoor-
beeld iemand naar Jeugdzorg doorverwezen en iemand naar een taalcursus. Maar 
dat is bijvangst. Het belangrijkste is, ouders voelen zich krachtiger door deelname 
aan de cursus, in plaats van dat ze alleen thuis zitten.” 

Methodische werkende elementen

Naast inhoudelijke elementen kunnen ook werkzame methodische elementen 
van interventies worden geïdentificeerd. Voor interventies ‘weerbaar opvoeden’ 
zijn vijf methodische werkende elementen te identificeren op de bevindingen 
van eerder uitgevoerde evaluatieonderzoeken3. In hoeverre zijn deze werk-
zame elementen van interventies ‘weerbaar opvoeden’ van toepassing op het 
trainingsprogramma ‘Ouders in Positie’? Hieronder bespreken we voor alle 
vijf methodische elementen onze bevindingen uit de evaluatie.

Methodisch element 1: Interventies ‘weerbaar opvoeden’ kunnen op verschillende 
manieren worden ingezet. De gekozen manier moet passen bij de aard van de 
doelgroep (hoe religieus is de doelgroep, wat is het opleidingsniveau, wel of geen 
gemengde groepen moeders en vaders).

In de manier waarop het trainingsprogramma ‘Ouders in Positie’ wordt ingezet 
blijkt dat rekening wordt gehouden met de aard van de doelgroepen:

 z Om een sfeer van onderlinge vertrouwelijkheid en herkenning in de 
groepen te kunnen opbouwen is gekozen voor aparte vader- en moeder-
groepen. Ook de trainers hebben dezelfde sekse als de deelnemers van de 
groepen die zij trainen. 

3 Ouders ondersteunen bij Weerbaar Opvoeden. Actieonderzoek in vijf pilots – Kennisplatform Integratie 
& Samenleving (2018); Evaluatie Weerbaar Opvoeden tegen radicalisering– Kennisplatform Integratie 
& Samenleving (2017); Evaluatie Oumnia Works – Labyrinth (2018).

als ook controlerend en gezaghebbend, hetgeen een buffer kan vormen tegen 
radicalisering. In de verschillende trainingssessies van ‘Ouders in Positie’ gaat 
relatief veel aandacht uit naar het bijbrengen van meer bewustzijn én vaardig-
heden voor een autoritatieve opvoedingsstijl. Bijvoorbeeld door ouders te leren 
welke vragen ze kunnen stellen aan hun kinderen om het gesprek aan te gaan. 
In trainingssessie 5 kunnen ouders situaties zelf inbrengen en oefenen met 
een acteur. Hoe ga je om met je kind als die bijvoorbeeld extreme uitspraken 
doet of wanneer je kind het gevoel heeft er niet bij te horen en vindt dat hij 
als tweederangs burger wordt behandeld? Hoe ga je in gesprek waardoor je 
kind weer in zijn kracht wordt gezet en niet bij de pakken neer gaat zitten of 
aansluiting vindt bij extremistisch gedachtengoed?

Theoretisch element 6: Ouders bewuster maken van de (radicale) online content 
waarmee hun kinderen in aanraking komen
Dit element wordt in de trainingssessies van ‘Ouders in Positie’ geadresseerd 
in sessie 5. Ouders krijgen kennis aangereikt over welke invloed social media 
heeft op het rekruteren van jongeren. De training beoogt deelnemers bewuster 
te maken van de risico’s die pubers in een polariserende samenleving in de 
online wereld lopen. Deelnemers leren tevens welke vragen je je puber kan 
stellen om meer zicht te krijgen op het social media gebruik en hoe je puber 
weerbaarder kan maken tegen extremistisch aanbod.

Theoretisch element 7: Ouders kennis bijbrengen over instanties om te bevorderen 
dat zij hulp gaan vragen bij problemen

Ouders kunnen het lastig vinden hulp van buitenaf te zoeken als sprake is 
van problematisch of extreem gedrag van hun kind. Naast onbekendheid 
met instanties spelen onder meer schaamte en een gebrek aan vertrouwen in 
instanties een belemmerende rol. In de trainingssessies van ‘Ouders in Positie’ 
willen de trainers de ouders er bewust van maken dat ze er in de opvoeding 
niet alleen voor staan en stimuleren hen om hulp te vragen. Bij andere ouders 
of bij instanties. In de woorden van één van de geïnterviewde trainers: “De 
trainingen creëren voor de moeders een nieuw netwerk. Ook normaliseren we dat 
ze er niet alleen voor staan. Dus stoppen met de houding van ‘ik hang mijn vuile 
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 z Ook uit onze observaties tijdens de diverse trainingssessies en de terug-
komdag blijkt dat moeders zich inderdaad over het algemeen veilig en 
vertrouwd voelen om open ervaringen met elkaar te delen. Dit wordt ook 
geëxpliciteerd door de moeders zelf. Zo vertelden de moeders tijdens de 
terugkomdag over de opluchting die zij ervaarden toen bleek dat ze ook 
over de lastige kanten van opvoeden met elkaar in gesprek konden gaan 
en dat zij taboe onderwerpen onderling bespreekbaar konden maken.

 z Uit de interviews met de trainers en ontwikkelaars kwam naar voren dat 
het veilig voelen van de deelnemers in de groep om ervaringen te delen één 
van de belangrijkste randvoorwaarden is. De trainers stellen: “Een veilig 
klimaat is heel belangrijk, zodat ouders durven te delen en te vertellen. Het is 
echt de rol van de trainers om die verbinding te leggen.” De ontwikkelaars 
geven eveneens aan dat het vertrouwen in de groepen wordt gecreëerd: 
“Vooral voor onze doelgroep is dit heel belangrijk. Want de houding is: de vuile 
was zet je niet buiten. Daarbij is belangrijk dat de trainers zich óók kwetsbaar 
opstellen, ook hun eigen worsteling met opvoeding durven delen. Dan denken 
de deelnemers: ik ben niet de enige, opluchting.” […] ”Je moet iets persoonlijks 
meegeven om vertrouwen te creëren.” 

Methodisch element 3: Belangrijk is verder de gelijkwaardigheid en wederkerigheid, 
met aandacht voor de leefwereld, vragen en behoeften van ouders. Gesprekken over 
schurende normen en waarden of omgaan met discriminatie, uitsluiting en radicali-
sering helpen. Mits niet met het wijzende vingertje maar vanuit, gelijkwaardigheid, 
wederkerigheid in de uitwisseling en met oprechte interesse in de ouder.

 z Ten aanzien van dit methodisch element benadrukten de ontwikkelaars in 
het interview dat de training ‘Ouders in Positie’ de ouders probeert mee te 
geven dat ze aandacht moeten besteden aan hun kind als het gevoelens van 
uitsluiting of discriminatie ervaart en dit serieus moeten nemen. Daarbij 
wordt ouders geleerd hoe ze dan met hun puber in gesprek moeten gaan: 
“We leren ze: hoe stel je een goeie vraag aan je kind en hoe pas je die techniek 
toe om invloed te kunnen krijgen op de jongere zelf.” 

 z Om ook ouders te bereiken die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn 
worden trainingssessies gegeven in meerdere talen: Nederlands, Arabisch, 
Berbers en Turks.

 z Aangezien de deelnemers over het algemeen een islamitisch-religieuze 
achtergrond hebben wordt aandacht gegeven aan de rol van religie bij 
opvoeding. In de vierde sessie wordt expliciet aandacht gegeven aan wat 
Islamitisch opvoeden inhoudt in relatie tot het weerbaar maken van 
jongeren in de Nederlandse samenleving.

 z De ontwikkelaars van Diversae geven aan dat zij trainers van ‘Ouders in 
Positie’ primair selecteren op basis van hun didactische en pedagogische 
vaardigheden en op het netwerk dat zij hebben. Dit betekent onder meer 
dat de trainers hun manier van lesgeven moeten kunnen aanpassen aan 
het type ouders dat ze voor zich hebben. De trainers zelf vullen aan dat het 
heel belangrijk is voor het welslagen van de trainingen dat zij de behoeften 
van de deelnemers goed kunnen aanvoelen, en dat dit tussen de groepen 
soms kan verschillen. Eén van de trainers vult hierop aan: “Dat betekent 
voor ons ook sensitief en responsief zijn naar die ouders toe, de dynamiek van 
de groep goed aanvoelen.”

Methodisch element 2: Belangrijk is dat de personen die het gesprek met ouders 
voeren (of de trainers van trainingsbijeenkomsten) het vertrouwen genieten van de 
ouders. Ouders willen echter ook vooral van elkaar leren. Ook hier is het opbouwen 
van vertrouwen zeer belangrijk.

 z Uit de subdoelen van het trainingsprogramma is op te maken dat de 
trainer investeert in de veiligheid en vertrouwen binnen de groep, door 
elkaar goed te leren kennen. Vooral in de eerste sessie ligt hierop de nadruk 
en is ook een expliciet subdoel, in de volgende sessies is het een impliciet 
subdoel. 



23

 z De ontwikkelaars van Diversae gaven in het interview aan dat het effec-
tief in gesprek gaan met hun kind een uitdaging is voor veel ouders: “We 
zien in de training vaak dat ouders het gesprek met hun kind moeilijk vinden. 
Daar ligt echt een behoefte. We hebben vaak met ouders te maken die zelf 
vanuit hun eigen opvoeding niet gewend zijn om binnen het gezin te praten 
over problemen. Als je dat van huis uit niet hebt meegekregen dan is dat heel 
moeilijk. Dat proberen we daarom echt mee te geven aan de ouders. We oefenen 
dit met de trainingsacteur.” Ook de trainers vertelden dat het ‘klaar staan 
voor je kind’ en het in gesprek met je kind centraal staan in de training: 
“We gaan dan steeds specifieker, wat betekent dat voor je puber en hoe maak je 
taboe gesprekken bespreekbaar. Ook vanuit de islamitische pedagogiek bena-
deren we dit, want ook daarin wordt het tonen van liefde gepromoot.” De trai-
ners geven de ouders ook praktische tips geven voor het starten van zo’n 
gesprek. Zoals “Ga wandelen met je kind. Dat soort tips worden ze heel blij 
van, want is laagdrempeliger dan een zwaar gesprek aan de tafel.” 

Methodisch element 5: Religie blijkt in relatie tot opvoedvragen een onderwerp dat 
goed besproken kan worden met ouders. Van belang hierbij is het besef dat reli-
gieuze rechtvaardiging en -verantwoording belangrijke onderwerpen zijn bij de 
meeste islamitische ouders. Voor hen is het essentieel dat de manier van opvoeden 
past binnen de islamitische traditie en regelgeving en dat ze deze voor zichzelf ook 
kunnen rechtvaardigen.

 z Voor de rol van religie bij het opvoeden is veel aandacht binnen het trai-
ningsprogramma ‘Ouders in Positie’. In sessie 4 ‘Islam en Opvoeding’ zijn 
hiertoe zelfs specifieke subdoelen benoemd. Geleerd wordt aan de deel- 
nemers onder meer dat opvattingen over opvoeden in de Islam vaak hele-
maal niet zo verschillend zijn als in de Nederlandse cultuur, dat er juist veel 
overeenkomsten zijn. Er wordt ingegaan op de relaties tussen Islamitisch 
opvoeden en het weerbaar kunnen maken van jongeren in de Nederlandse 
samenleving. De verschillende fases van Islamitische opvoeding komen 
daarbij aan de orde. Wat is een Islamitisch gezien een sterke fundering 
voor opvoeden? Hoe kan je werken aan een positieve relatie met je kind? 

 z Maar ook wordt aan de ouders uitgelegd wat voor stappen ze daarnaast 
nog verder kunnen ondernemen. “Want het kan niet zo zijn dat anno 2022 
hun kinderen gediscrimineerd worden. Na de sessies realiseren ouders ook meer 
dat ze hierop zélf ook invloed hebben. Zoals de school bellen en voor hun kind 
opkomen en laten zien dat je betrokken bent.” Tot slot geven de trainers en 
ontwikkelaars aan dat ze in de trainingssessies tevens aandacht besteden 
aan gevoelens van discriminatie en uitsluiting die ouders zelf ervaren en 
hen bewust maken hoe dit kan doorwerken in de opvoeding en het gedrag 
van hun kind. 

Methodisch element 4: Het gesprek over weerbaar opvoeden is ook het gesprek over 
het praten met kinderen. Het ondersteunen van weerbaar opvoeden kan daarom 
niet los worden gezien van het ondersteunen van de rol van ouders als opvoeder in 
het algemeen en het ondersteunen van basisvaardigheden daarbij.

 z Meerdere subdoelen van ‘Ouders in Positie’ richten zich op het onder-
steunen van de rol van ouders als opvoeder in het algemeen en het onder-
steunen van basisvaardigheden daarbij, waaronder het verbeteren van 
vaardigheden van ouders om met hun kinderen in gesprek te gaan. Van 
belang voor goed contact met hun kinderen is ouders informatie te geven 
waardoor zij hun kinderen beter begrijpen (zoals over hybride identi-
teiten, de leefwereld van kinderen, informatie over radicalisering en de 
werking/ rol van sociale media. Het meest expliciet is trainingssessie 5 
waarin ouders het belang wordt geleerd van open communicatie met hun 
kinderen en een autoritatieve opvoedstijl.

 z Uit onze observaties tijdens de terugkomdag en de laatste sessies van de 
training werd duidelijk dat moeders het vaakst als feedback op de training 
benoemden dat ze geleerd hebben hoe belangrijk het is om goed luisteren 
naar en aansluiten bij de leefwereld van hun kind, in combinatie met het 
beter begrijpen van de capaciteiten van hun kind in de ontwikkelfase van 
de pubertijd (het puberbrein). 
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Bij de methodische elementen is het verder van belang om te vermelden dat 
de ontwikkelaars van het trainingsprogramma (Diversae) evenals de trainers 
het belang van competente trainers benadrukken. Trainers moeten in staat 
zijn om een veilige omgeving te bewerkstelligen waarin deelnemers zich vrij 
voelen om zich te uiten en opvoedingsvragen met elkaar te delen. Aan de 
trainers van Ouders in Positie worden daarom eisen gesteld, waaronder erva-
ring met het trainen of les geven aan groepen, beschikken over pedagogische 
kennis, affiniteit- en kennis hebben over de inhoudelijke onderwerpen en de 
bereidheid tot leren.

3.2. Opzet praktijkevaluatie training ‘Ouders in Positie’

In paragraaf 4.1 hebben we vastgesteld dat theoretisch en methodisch onder-
bouwde elementen terugkomen in de doelstellingen en methodes van het 
trainingsprogramma ‘Ouders in Positie’. Op basis van interviews en obser-
vaties constateerden we bovendien dat de beschreven onderwerpen ook daad-
werkelijk worden behandeld tijdens de trainingssessies. Nu is de vraag: wat 
zijn volgens deelnemende moeders en andere betrokkenen de ervaringen 
en ervaren opbrengsten van de training? Hiertoe hebben we vier observa-
ties uitgevoerd van trainingssessies bij twee verschillende moedergroepen, 
namelijk groepen waarin de training werd gegeven in de Nederlandse taal 
respectievelijk de Turkse taal. We hebben we observaties uitgevoerd van twee 
verschillende groepen, We hebben hierbij gelet op:

 z Dynamiek en interacties in de groep
 z Interacties tussen trainer en groep
 z Uitvoering van de lessen.  
 z Reacties op het lesmateriaal

 z Tijdens de terugkomdag wordt door moeders eraan gerefereerd dat in een 
van de trainingssessies een imam in een video werd getoond die aangaf 
dat het essentieel is volgens de islam om veel met kinderen te knuffelen. 
Dit geeft aanleiding voor ouders om dit ook daadwerkelijk vaker te gaan 
doen met hun kinderen dan zij voorheen deden. Bijvoorbeeld omdat ze dit 
vanuit hun eigen opvoeding niet gewend waren.

 z De ontwikkelaars benadrukten in het interview hoe belangrijk het is als 
de ouders zich realiseren hoeveel overeenkomsten het opvoeden binnen 
de Islam heeft met het opvoeden binnen de Nederlandse cultuur: “Het is 
goed voor ouders om te realiseren dat het ook in de Koran staat: ‘Ik dacht dat 
dat iets Nederlands was, maar het staat gewoon in de Koran.’ Het gaat dan 
om dingen als: liefde tonen, in contact staan met je kind, in gesprek gaan met 
je kind.” De trainers bevestigden dit: “Dus het gaat om ruimte geven aan je 
kind maar ook de grenzen aan geven. Laat tieners fouten maken en geef het 
kind de ruimte om zeggen wat hij wil zeggen. Dat dit aansluit bij de islamitische 
opvoeding is voor ouders echt een eyeopener” Om dit te laten zien worden in 
de training ter ondersteuning teksten uit de Koran getoond: “Dat is voor 
ouders toch vaak iets speciaals, dan zeggen ze ‘oh dat heb ik nog nooit gelezen.’” 
Zo komen sommige ouders bijvoorbeeld ook tot het inzicht dat bepaalde 
handelingen eerder verbonden zijn aan hun cultuur dan aan de islamiti-
sche religie en eigenlijk niet binnen een Islamitische opvoeding passen: 
“Veel ouders voeden hun kinderen met de harde hand op. Dat hebben ze geleerd 
vanuit de cultuur: ik ben de baas en jij moet maar luisteren. (…) Daarom starten 
we de sessie ook met wat we noemen ‘vernietigers’: ‘dit wat je doet is not done.’ 
(…) Beter is de zachte hand, dan zie je sommige ouders ook echt breken: ‘ik wist 
niet hoe ik het anders moet doen.’” 
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In de interviews en in het groepsgesprek hebben de onderzoekers de moeders 
bevraagd op de volgende onderwerpen: 

 z Oordeel over inhoud, vorm en uitvoering van de trainingen: 
 � Wat vond u inhoudelijk van de training?
 � Heeft u onderwerpen gemist in de training? Zijn er zaken waar u 

op door had willen gaan?
 � Hoe beoordeelt u de werkwijzen (methoden) van de training?
 � Hoe beoordeelt u de gebruikte materialen en locatie van de training?
 � Hoe beoordeelt u de trainer (communicatie, kennis, vaardigheden 

en aanpak)? Wat vond u goed en wat kan eventueel beter?
 � Wat vond u van de dynamiek en sfeer in de groep, voelde u zich 

veilig om ervaringen te delen?
 � Wat vond u eventueel minder goed aan de vorm of uitvoering van 

de training en heeft u suggesties hoe dit beter kan?

 z Ervaren opbrengsten van de training:
 � Wat heeft u gehad aan de training, wat waren voor u de belang-

rijkste opbrengsten van de training?
 � Wat in de training heeft (inhoud, werkwijze) heeft volgens u het 

meeste bijgedragen aan de resultaten?
 � Heeft u het geleerde in de training ook in de praktijk kunnen 

brengen? Wat heeft u daaraan gehad? Voorbeelden? Indien niet in 
praktijk kunnen brengen, waarom niet? 

 z Randvoorwaarden: 
 � Welke onderdelen en randvoorwaarden in de training zijn volgens 

u het meest belangrijk voor een succesvolle training?

De observaties zijn uitgevoerd tijdens het derde en zesde (laatste) dagdeel van 
de trainingen. De onderzoekers waren als toehoorder/observanten aanwezig 
bij deze sessies. Om de dynamiek zo min mogelijk te verstoren was er één 
onderzoeker per sessie aanwezig. 

Tijdens de zesde sessie vond in de verschillende moedergroepen een terugblik 
plaats op de eerdere sessies en een samenvatting van de gebruikte technieken 
zodat moeders in de praktijk in gesprek kunnen en durven gaan met hun 
kinderen over bepaalde onderwerpen. Ook is de trainer in de zesde sessie met 
de moeders nagegaan welke behoeften er nog meer liggen voor eventueel een 
vervolgtraining of doorverwijzing naar zorg en welzijn. Na afloop van deze 
laatste sessies hebben de onderzoekers in beide groepen interviews afgenomen 
met in totaal zes deelnemende moeders. In de Turkstalige groep zijn de inter-
views uitgevoerd door een Turkstalige interviewster. 

In de laatste trainingssessie maakten deelnemers afspraken met zichzelf welke 
stappen ze gaan zetten om meer in contact te zijn met hun kind. Na enkele 
maanden volgde een terugkomdag waarin deelnemers met elkaar uitwisselen 
wat ze gedaan hebben en met welk effect. De onderzoekers zijn aanwezig 
geweest bij deze terugkomdag en hebben aan het einde hiervan een groeps-
gesprek gevoerd met 35 moeders. 
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Oordeel over inhoud, vorm en uitvoering van de trainingen

Geïnterviewde moeders vertellen dat ze het nuttig vinden dat ze in de trai-
ning nieuwe kennis hebben gekregen en dat het mogelijk bleek om met andere 
moeders hierover kennis en ervaringen uit te wisselen.

“Het was fijn om veel nieuwe informatie te krijgen en kennis uit te wisselen en van 
elkaar te leren. Het was niet alleen maar luisteren maar juist ook veel interactie en 
dat vond ik ook echt fijn.”

Meerdere moeders benoemen dat de informatie over het puberbrein voor veel 
inzicht en opluchting zorgde. Het helpt bij het inzicht dat ook lastig gedrag 
‘normaal’ is voor kinderen.

Enkele citaten van moeders:

 z “Horen hoe het puberbrein werkt dat was heel fijn. Ik voelde me toen ook wel 
opgelucht. Ik dacht het komt echt wel goed.” 

 z “Ik kreeg het inzicht hoe het in hun hoofd allemaal gaat en dat het uiteindelijk 
goedkomt. Dat ze niet nadenken over dingen die ze doen maar dat dit later 
wel zo is.”

 z “Ik vond het heel fijn om te horen dat het normaal was op deze leeftijd dat 
ze dingen doen zonder over de gevolgen na te denken en dat het daarna wel 
gebeurt.”

Naast het oordeel en ervaren opbrengsten van de deelnemende moeders 
hebben de onderzoekers ook in de gesprekken met de drie trainers ‘Ouders in 
Positie’ én de twee ontwikkelaars van Diversae gevraagd naar hun oordelen, 
ervaringen en beelden omtrent de uitvoering en opbrengsten van de training.

3.3. Oordeel en ervaren opbrengsten training  
‘Ouders in Positie’

De onderstaande evaluatieresultaten betreffen allereerst de ervaringen en 
ervaren opbrengsten van moeders met de training ‘weerbaar opvoeden’. 
Daarna beschrijven we de resultaten vanuit het perspectief van de trainers 
en ontwikkelaars. 

3.3.1. Evaluatieresultaten moeders

De onderstaande evaluatieresultaten betreffen de ervaringen en ervaren 
opbrengsten van moeders met de training ‘Ouders in Positie’. De uitspraken 
van de moeders en de voorbeelden die zij hebben gegeven van hun ervaringen 
met de training, hebben veelal betrekking op zowel de beoordeling van de 
training als ervaren opbrengsten tegelijkertijd. Omwille van de leesbaarheid 
geven we daarom de uitspraken van de moeders in hun context, zonder deze 
op te splitsen. In grote lijnen hebben de observaties van de evaluatiebijeen-
komsten en de diepte-interviews met moeders die deelnamen aan ‘Ouders in 
Positie’ de volgende uitkomsten opgeleverd. De uitkomsten weerspiegelen in 
algemene zin wat de moeders in de evaluatiebijeenkomsten en de diepte-in-
terviews hebben opgemerkt. Ter verheldering illustreren we dit telkens met 
citaten van een of meerdere moeders.
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De door ons geïnterviewde moeders vertellen tevens dat zij zich bewuster 
zijn geworden van hun eigen rol en invulling hiervan in de opvoeding. En 
dat ze nu beter begrip hebben waar het gedrag van hun kind vandaan komt 
en hoe hiermee om te gaan. Bijvoorbeeld dat praten en luisteren belangrijk 
is, net als je kind de ruimte geven. Ook tijdens de observaties van de laatste 
sessies vertelden meerdere moeders dat ze nu beter weten om te gaan met 
het gedrag van hun kind en al zijn begonnen de geleerde lessen toe te passen 
in hun opvoeding. 

Enkele citaten van moeders:

 z “Ik ben me nu meer bewust dat mijn kind een eigen individu is en een eigen 
ontwikkeling meemaakt. Dat ik hem als eigen persoon respecteer, dat was mijn 
les. Maar ook ben ik me bewust van mijn eigen emoties: wat neem ik mee? Wat 
heb ik meegemaakt? Hoe heb ik dat in mijn eigen situatie als ouder ingebracht, 
wie ben ik als persoon?”

 z “Ik heb er echt iets van geleerd en ben het thuis ook wel echt gaan toepassen. 
Vooral het contact met je kinderen, ik was bijvoorbeeld altijd heel negatief als 
hij iets fout deed en nu denk ik ‘zo werkt zijn brein gewoon’. Het is vrij normaal 
hoe hij doet. Ook praten we nu heel veel en dat vind ik heel fijn. Ik merk dat ik 
daardoor echt een ander contact heb met mijn zoon.”

 z “Ik dacht dat mijn kind altijd begreep wat ik verwachtte, het moest altijd zoals 
ik het wilde. Ik snap dankzij de training dat ik mijn kind meer met rust moet 
laten. Nu is onze band hechter, we lachen nu samen en we grappen meer.”

 z “Ik geef mijn kinderen nu ruimte om te leren van hun fouten. Ik probeer ze ook 
geen vragen stellen om ze te controleren, maar meer uit interesse, en ik ben 
alert op ontwikkelingen en veranderingen.” 

 z “Ik heb door de cursus geleerd welke technieken ik kan gebruiken om met mijn 
puber betere gesprekken te kunnen voeren. Ook de adviezen van de vrouwen 
in de groep heb ik veel van geleerd.” 

De verschillende interactieve werkvormen helpen de moeders om tot nieuwe 
inzichten te komen. Het rollenspel wordt hierbij door moeders meermaals 
aangehaald: 

 z “Het rollenspel was een grote spiegel voor mij om te snappen dat ik het verkeerd 
aanpak met mijn kinderen. Ik denk te oplossingsgericht, kwam ik achter. Ik zoek 
snel een oplossing en dring ik op. Maar de trainster vroeg mij: wat zou je eigen-
lijk als kind willen? [mijn antwoord was] Luisteren, erkennen van gevoelens, het 
tijd geven en dan pas kijken naar oplossingen.”

Ook video’s die werden getoond in de training werden door de moeders ervaren 
als een relevant onderdeel en behulpzaam om met name het proces van radi-
calisering beter te begrijpen. In de woorden van één van de moeders:

 z “Ik heb door de video’s geleerd hoe sociale media kunnen bijdragen aan radi-
calisering van jongeren. Hoe (des)informatie bij de kinderen binnenkomt. Dat 
was echt nieuw voor mij.”

Ervaren opbrengsten

De uitwisseling van opvoedingservaringen tussen moeders en de ervaren steun 
en herkenbaarheid door het delen van deze ervaringen wordt als opbrengst 
genoemd door alle geïnterviewde moeders.

 z “We ontwikkelen onszelf in de training, het was goed voor ons. Het was voor 
mij een plek om te ontladen. We maakten onderling grapjes en vonden elkaars 
verhalen bijzonder. We vonden steun in elkaar.” 

 z “We waren verrast dat we zo hetzelfde hebben meegemaakt, maar hoe verschil-
lend onze reacties waren op momenten. Het was steun vinden en leren van 
elkaar.”
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moeders bijvoorbeeld openlijk momenten uit hun jeugd en hun eigen zoektocht 
naar identiteit en de onzekerheden die daar bij hoorden, maar werd ook de 
radicalisering van een familielid besproken en het geven van seksuele voor-
lichting aan hun kinderen. Als de moeders iets deelden, luisterden de andere 
moeders aandachtig, gaven blijk van herkenning of probeerden advies te geven.

Enkele citaten van moeders:

 z “De trainster zei: ‘alles wat we hier delen blijft tussen ons’, daardoor voelde ik 
me meteen heel veilig.” 

 z “Ik heb best vaak [in andere settings] dat ik denk ‘ohh vertel ik niet te veel?’ 
maar bij deze groep had ik dat totaal niet.”

 z “Het helpt als je elkaar leert kennen. Ik denk ook dat het helpt dat iedereen de 
cursus ingaat met het idee van ‘ik wil van de anderen  leren en met elkaar delen.’”

 z “Iedereen was ook heel open en eerlijk en dat voelt ook fijn. Daardoor kun je 
echt van elkaar leren.”

Ook de kwaliteiten van de trainers spelen volgens de geïnterviewde moeders 
een grote rol bij het welslagen van de training. Namelijk bij het doen landen van 
de inhoud bij de moeders, de mate waarin ervaringen en kennis door moeders 
worden gedeeld en de mate waarin moeders zich gehoord voelen. 

Enkele citaten van moeders:

 z “We waren heel blij met de trainster. Ze vertelt goed en voegt haar eigen 
elementen eraan toe. Maar ze geeft ook genoeg ruimte om naar ons te luis-
teren, soms moesten we van haar gewoon dingen delen.” 

 z “Iedereen kon open delen wat ze vonden. Het is een hechte groep geworden. 
Het ging niet alleen om de kinderen, maar ook over onszelf en onze kindertijd.”

 z “De trainer zorgde dat iedereen aan het woord kwam. Ze wist precies wanneer 
ze iemand de beurt moest geven en zorgde ervoor dat iedereen zijn verhaal 
kwijt kon.”

 z “Ik reageerde negatief op social media gebruik en de spelletjes die ze spelen, 
maar dat zorgde voor een muur. Ook al vinden we het vervelend, moeten we 
geïnteresseerd zijn en erover willen praten. Wat speel je? Wat betekent het 
spel? Hoe speel je het?”

 z “De vijfde les daar had ik het meest aan omdat dat echt ging over hoe ga je het 
gesprek aan en over gespreksvaardigheden hoe je je kind aan de praat krijgt.” 

Moeders geven aan dat de training heeft bijgedragen aan de bewustwording 
wat mogelijke drijfveren en risico’s van radicalisering kunnen zijn, en waarop 
zij kunnen letten.

Enkele citaten van moeders:

 z “Wat ik eruit heb geleerd is dat je als moeder zijnde moet opletten met wie je 
kind omgaat, want het kan qua verkeerde ideeën heel snel een bepaalde kant 
opgaan. Dat was wel een inzicht, want als een puber niet lekker in z’n vel zit dan 
kan het brainwashen heel snel gaan. Ik ben daar nu wel een stuk oplettender 
in geworden, met wie ze omgaan. De informatie over hoe snel dat gaat en hoe 
beïnvloedbaar ze zijn dat maakt je als ouder wel echt alert.” 

 z “We hebben geleerd dat radicalisme klein begint. Wij dachten altijd we hebben 
niets met IS te maken, dat komt bij ons niet voor. Maar wat nu nog klein is kan 
snel groot worden.”

 z “We hebben geleerd over het effect van hokjesdenken: “Nederlanders zijn zus, 
Marokkanen zijn zo” en wat dit doet in het extremisme verhaal.”

Randvoorwaarden voor een effectieve training

Centrale randvoorwaarde voor het slagen van de training is volgens geïnter-
viewden een veilige setting die zorgt voor onderling vertrouwen en het open 
delen van ervaringen. Tijdens de observaties van de lessen werd duidelijk dat 
de moeders zich veilig genoeg voelden om zich open en kwetsbaar op te stellen 
als zij wat deelden, ook als het moeilijke onderwerpen betrof. Zo deelden de 
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 z “Ik zou meer willen leren over mezelf: hoe ik zelf als moeder sterker kan worden? 
Misschien door meer zelfreflectie sessies.”

3.3.2. Evaluatieresultaten trainers en ontwikkelaars

We hebben gesproken met drie trainers en met beide ontwikkelaars van 
Diversae. De onderstaande evaluatieresultaten betreffen het perspectief van 
de trainers en ontwikkelaars op de uitvoering, vorm en inhoud van de trai-
ning, op het behalen van de gestelde leerdoelen, onverwachtse bijvangsten en 
belangrijke randvoorwaarden voor een effectieve training. 

Perspectief trainers en ontwikkelaars op de inhoud, vorm en uitvoering van de 
trainingen
De geïnterviewde trainers zijn van mening dat de meest relevante elementen 
voor weerbaar opvoeden in de training zijn verwerkt. Wat betreft de uitvoering, 
sfeer en dynamiek tijdens de trainingen zijn de trainers eveneens positief en 
bevestigen daarmee de ervaringen van de moeders.  Ten aanzien van het trai-
ningsmateriaal en de inhoud van de training geven trainers én ontwikkelaars 
aan dat de basis van de training vastligt. De trainers die er vanaf het begin 
bij waren vertelden dat ze mee konden denken met de opzet van de training, 
en hebben ook nu niet het gevoel dat ze iets missen. De trainers hebben de 
vrijheid om op basis van hun eigen ervaringen een eigen draai geven aan de 
uitvoering van de training, maar als ze echt iets willen veranderen dan moeten 
ze dat voorleggen aan de ontwikkelaars. Tijdens de observaties van de laatste 
sessies zagen we dat de twee trainers de sessie ieder net op een andere manier 
invullen, maar uiteindelijk wel dezelfde onderwerpen behandelen. 

Verbeterpunten voor de training

Uit de bovenstaande bevindingen blijkt dat deelnemers de uitvoering en 
opbrengsten van de training ‘Ouders in Positie’ positief beoordelen. Maar zijn 
er ook zaken die nog beter kunnen? De geïnterviewde moeders gaven aan 
dat de training weliswaar rijk is qua onderwerpen, maar ook dat er wel erg 
veel behandeld wordt binnen de korte duur van de sessies en de korte periode 
waarin de training plaatsvindt. Geïnterviewde moeders geven aan dat het 
jammer was dat sommige onderwerpen daardoor niet nog wat meer uitge-
diept konden worden. De training uitbreiden met verdiepende modules en/
of over een langere periode plaats laten vinden wordt meermaals genoemd 
als suggestie. Ook is genoemd om meer in te zoomen op diverse (specifieke) 
contexten. Het maakt namelijk uit of je als ouder een gezin hebt met jongere 
kinderen of kinderen die al in de puberleeftijd zitten. Onderwerpen of onder-
delen die worden genoemd waar moeders graag meer van willen zijn onder 
andere pedagogische verdieping, gesprekstechnieken (bijvoorbeeld d.m.v. 
rollenspel) en zelfreflectie. 

Enkele citaten van moeders:

 z “Het was een hele rijke cursus, alleen wel kort.” 
 z “We hebben de basispunten nu gehad maar daarin nog meer verdieping brengen 

dat zou wel echt meerwaarde kunnen hebben. Dat je bijvoorbeeld iets van twee 
of drie lessen per onderwerp hebt.” 

 z “Ik zou meer over gedachtepatronen willen leren. Meer met film/video’s om de 
herkenning te zien en het functioneren van hun hersenen en snappen van de 
handelingen. Dus meer pedagogisch duidelijkere informatie.” 

 z “Ik zou meer willen werken met een rollenspel, dat vond ik fijn. Maar ook hoe 
start je een gesprek en houd je het gesprek open?”

 z “Ik wil nog meer leren over gesprekstechnieken. Beter vragen stellen zonder 
waardeoordeel en wat past bij een puber.” 
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Opbrengsten van de training volgens trainers en ontwikkelaars

Met de trainers zijn we ingegaan op of en de wijze waarop de gestelde doelen 
behaald worden tijdens de bijeenkomsten. Hieruit komt naar voren dat de 
leerdoelen volgens hen over het algemeen behaald worden. Wel benoemen zij 
dat de leerdoelen die gesteld zijn in de vijfde sessie omtrent kennis en bewust-
wording over sociale media, omgaan met ervaren onrecht en in gesprek gaan 
met je kind wellicht te ambitieus zijn omdat er heel veel behandeld wordt in 
korte tijd. In de woorden van één van de trainers:

 z “Als je het over social media hebt kun je wel zes bijeenkomsten organiseren. 
Ineens waren er apps waar je niks van weet. Het gaat zo snel. Het is belangrijk 
om aandacht aan te besteden, maar als dit echt een issue is moet je je hier meer 
in verdiepen. Voor de vijfde sessie is echter vooral bewustwording de basis.” 

Ter nuancering geeft één van de ontwikkelaars aan: 

 z “De boodschap van de training is desalniettemin duidelijk (bewustwording): je 
kind zit veel op social media, je weet hoe rekrutering werkt, je moet betrokken 
zijn bij social media en wat er allemaal kan gebeuren, er gebeuren mooie dingen 
maar ook gevaarlijke, waar je je kind weerbaar voor moet maken.”

Naast het behalen van leerdoelen levert de training volgens ontwikkelaars ook 
bijvangsten op. Zo vertellen zij dat de training de mogelijkheid biedt om door 
te kunnen verwijzen naar hulpverlening als een ouder dit nodig heeft, maar 
ook naar bijvoorbeeld taallessen of vrijwilligerswerk. “De lijntjes zijn kort dus als 
ik denk: we moeten hier iets meedoen, dan kunnen we een hulpverlener koppelen.”

De trainers spreken enthousiast over wat de aangeboden kennis en methoden 
bij deelnemende ouders aan bewustwording en herkenning losmaakt. Enkele 
citaten:

 z “Er zijn veel ‘aha momenten’ tijdens de training, veel herkenning en soms ook 
een schuldgevoel van ‘oh ik doe dit maar dat moet ik niet doen’.”

 z “Moeders delen verhalen en dat roept veel herkenning op en het gevoel dat zij 
niet alleen kampen met deze problemen. Dat ze erover kunnen praten geeft 
steun aan de moeders.”

 z “Als je vraagt aan deelnemers ‘wat neem je mee van de training?’ dan zeggen 
ze vaak ‘ik was er niet bewust van waarom mijn kind zo denkt en nu wel’. Ik ga 
nu anders het gesprek aan met mijn kind.”

Over de dynamiek tijdens de trainingssessies geven de trainers aan dat als 
ouders eenmaal meedoen ze het heel leuk vinden en gemotiveerd aan de slag 
gaan. Dit wordt bevestigd door de observaties van de onderzoekers tijdens de 
training: moeders gingen serieus met de opdrachten aan de slag, wilden graag 
meedoen en vertelden in de groep open over hun ervaringen. 

De trainers geven verder aan dat moeders vaak contact met elkaar houden na 
de training. In de woorden van één van de geïnterviewde trainers: 

 z “Je ziet ook dat ze een groepsapp hebben en met elkaar in contact blijven.  
Er zijn echt nieuwe vriendschappen ontstaan, ze delen ook inspiratie.”
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zeer gemotiveerd te zijn en zich kwetsbaar op te kunnen stellen om zo een 
veilige sfeer te creëren: “De moeders hebben het over hun eigen kinderen. Hun 
meest waardevolle bezit. De vuile was ophangen doe je niet zomaar, als je je niet 
veilig voelt wordt dat heel lastig. (…) En als je je als trainer ook kwetsbaar opstelt, 
dan denken ze: ok, opluchting.”

Verbeterpunt: werving deelnemers gaat soms moeizaam

Wel zijn de trainers kritisch over een niet-inhoudelijk aspect van de training, 
te weten de werving van deelnemers. Dit gaat soms moeizaam. Het kost veel 
tijd en het is moeilijk om mensen te vinden die willen meedoen. De ouders die 
thans meedoen hebben volgens de trainers al een zekere betrokkenheid en wil 
om hun opvoeding nog verder te verbeteren. 

“Het is mooi en ook goed dat deze moeders aan de training meedoen. Maar tegelij-
kertijd weet ik dat er ouders zijn die deze training nóg meer nodig hebben. Je wilt 
liever dat je die ouders ook binnenkrijgt. Je hoopt dan dat de ouders die meedoen 
als ambassadeurs het belang van de training als een olievlek gaan verspreiden.” 
aldus één van de trainers. 

Een andere trainer zegt daarover: “Het is een dilemma hoe krijgen we ze over de 
drempel en hoe kunnen we de ouders benaderen die we nu nog onvoldoende kunnen 
vinden.” Ook de ontwikkelaars van de training zien dit dilemma.

De trainers vertellen verder dat ouders zich door de training meer onderdeel 
van de samenleving voelen, veel deelnemers hebben dit gevoel namelijk niet. 

 z “Het is belangrijk is dat de ouders herkennen dat zijzelf en hun kinderen veel 
identiteiten hebben. Zo kunnen ze zeggen ik ben moslim, Marokkaans en 
Nederlands. Dat is hele belangrijke bewustwording. Dat het niet botst en je 
ook onderdeel bent van de maatschappij en erbij hoort.” 

Daarbij ontstaat er door het delen van ervaringen een waardevol netwerk. 

 z “Ouders krijgen een nieuw netwerk en de training helpt bij het normaliseren 
dat je er niet alleen voor staat. Niet die houding van ‘ik hang mijn vuile was 
niet buiten’, maar gewoon samen delen en herkenning en steun bij elkaar. We 
kunnen dan ook leren van elkaar, laten we dat deze generatie doorbreken.”

Randvoorwaarden voor een effectieve training

Volgens de trainers is een goede (responsieve, sensitieve) trainer en een veilig 
klimaat nodig om de doelen te behalen/de training goed te laten verlopen. De 
trainers beschrijven dat je als trainer relationeel sterk moet zijn en didactische 
vaardigheden moet hebben. Een goede trainer voelt de behoeften van deelne-
mers aan en speelt daarop in, volgens de respondenten. Ook is het oog hebben 
voor ouders die minder spraakzaam zijn van belang. “Een veilig klimaat is zo 
belangrijk, dat ouders durven te delen en te vertellen”, aldus een van de trainers.

De ontwikkelaars van de training vertellen dat het van belang is dat een 
trainer ervaring heeft met het voor de klas staan. Daarnaast dient iemand 
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Noteren in observatieschema

 z Algemene observaties zoals methodieken, thema’s, materiaalgebruik, 
gebruik ruimte.

 z Concrete uitingen en interacties van trainer en cursisten, gerelateerd aan 
de onderwerpen van Ouders in Positie. Daarbij noteren: Doel – Uiting – 
Interactie. Bij interacties gaat het om de bijbehorende (non) verbale inter-
actie tussen docenten en cursisten, en cursisten onderling, zoals aanmoe-
digen, afkeuren, reflectie stimuleren, ruimte geven om vragen te stellen 
of juist niet. 

 z Algemene concluderende observaties: 
 � Wat ging goed (en waarom) en wat kon beter (en waarom)?
 � Welke reacties / veranderingen hebben ouders laten zien (in kennis, 

attitude en/of gedrag) m.b.t. de thema’s van die sessie?

Bijlage 1 Topiclijst observaties 
trainingen

Doel lesobservaties

 z Observeren organisatorische aspecten van het Ouders in Positie trainings-
programma, zoals 

 � Methodieken
 � Thema’s
 � Materiaalgebruik
 � Gebruik en geschiktheid cursusruimte

 z Observeren van algemene kenmerken van de groep ouders en inhoude-
lijke reacties op Ouders in Positie. Daarmee kan meer inzicht verkregen 
worden in werkzame elementen van de sessies, en effectiviteit van het 
programma gedurende een lesreeks. We kijken naar:

 � Algemene kenmerken, zoals aantal ouders, kenmerken ouders / samen-
stelling, algemene betrokkenheid en interesse, sfeer.

 � Wijze van interactie/omgang/sfeer/openheid tussen ouders en trainer. 
 � Wijze van interactie/omgang/sfeer/openheid ouders onderling.
 � Reacties van de ouders op de thema’s/onderwerpen (zowel verbaal als 

non-verbaal).
 � Kennisniveau ouders (wat weten ze bijvoorbeeld al over identiteitsont-

wikkeling, gespreksvaardigheden, het radicaliseringsproces).
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7. Wat zijn de 3 belangrijkste lessen die u tijdens de trainingen heeft geleerd?

8. Heeft u nu meer kennis vergaart over extremisme, identiteitsontwikke-
ling en radicalisering?
a. Aan welke informatie heeft u het meeste gehad?

9. Heeft uw het idee dat u uw kind weerbaarder kan maken voor extremisme/
radicalisering?
a. Waarom wel/waarom niet.

10. Heeft u het geleerde uit de trainingen in de praktijk kunnen brengen? 
a. Hoe ging dat? 
b. Zo nee, waarom niet?’

11. Open deel: zaken die belangrijk zijn maar nog niet zijn besproken? Ook 
doorvragen op zaken die opvielen tijdens 6e trainingssessie of die nog 
onvoldoende duidelijk zijn.

Afronding 

12. Wilt u nog iets kwijt of heeft u nog vragen? 

13. Dank en afsluiting.

Bijlage 2 Topiclijst interviews

Topiclijst diepte-interviews ouders 

Introductie 

1. Achtergrond ouders (Marokkaans, Turks, anders namelijk).
2. Introductie van het onderzoek. 

Ervaring training

3. Wat vond u van de trainingen? 
a. Wat was goed, wat was minder goed? 
b. Hoe heeft u de werkwijze ervaren? 
c. Hoe heeft de trainer het gedaan, wat ging goed en wat kan beter? 

4. Hoe vond u de sfeer in de groep?
a. Voelde u zich veilig of om ervaringen en verhalen te delen? Waarom 

wel/waarom niet?

5. Had u nog behoefte aan andere onderwerpen/thema’s die nu niet aan bod 
zijn gekomen? Zo ja welke?
a. Zijn er nog zaken waar u graag op door had willen gaan?

Resultaten training

6. Welke veranderingen ziet u na het volgen van de training?
a. bij uzelf, en bij anderen.
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Inhoud

5. Langslopen van de zes trainingssessies. Per sessie bespreken:
a. Doelen / beoogde opbrengsten?
b. Worden deze doelen / opbrengsten behaald? Waarom wel/niet?
c. Welke methodes heb je ingezet? Hoe reageerden de moeders daarop?
d. Welk materiaal heb je gebruikt?
e. Wat werkt goed? Wat kan beter? Heeft u nog verbeterpunten voor 

deze sessie?

6. Is er volgens u nog een onderdeel of thema dat u mist tijdens de training 
om ouders weerbaarder te maken tijdens de opvoeding?

7. Open deel: zaken die belangrijk zijn maar nog niet zijn besproken? Ook 
doorvragen op zaken die die nog onvoldoende duidelijk zijn.

Afronding 

8. Wilt u nog iets kwijt of heeft u nog vragen? 

9. Dank en afsluiting.

Topiclijst diepte-interviews trainers 

Introductie 

1. Hoe lang bent u al trainer? Hoeveel groepen heeft u getraind? 

2. Introductie van het onderzoek. 

Algemeen

3. Beoordeling van de training:
a. Organisatie en uitvoering trainingssessies.
b. Frequentie trainingssessies.
c. Beoordeling lesstof?
d. Beoordeling locatie?
e. Randvoorwaarden. Wat is er minimaal nodig om de doelen te kunnen 

behalen / de training goed te laten verlopen?
f. Wat gaat goed in de trainingssessies?
g. Wat kan beter in de trainingssessies?

Dynamiek

4. Sfeer en dynamiek in de lessen?
a. Contact / interactie tussen de moeders onderling?
b. Contact / interactie tussen trainer en deelnemers?
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Sessie 2 Adolescentiefase en Identiteitsontwikkeling

c. Deelnemers hebben kennis van de identiteitsontwikkeling en weten 
welke rol zij kunnen hebben in dat proces. 

Sessie 3 Identiteit en proces van overtuigingen van extreme idealen 

d. Deelnemers weten hoe het radicaliseringsproces kan verlopen en wat 
een voedingsbodem kan zijn.  

e. Deelnemers weten adequaat te reageren op gevoelens van uitsluiting 
of discriminatie bij pubers. 

Sessie 4 Islam en Opvoeding

f. Deelnemers weten wat bijdraagt aan het opbouwen van een positieve 
relatie met je puber. 

g. Deelnemers kunnen aansluiten bij de belevingswereld van hun puber 
en weten hoe ze hen weerbaarder kunnen maken risicovolle situaties.  

Sessie 5 Sociale media, ervaren onrecht en in gesprek met je kind

h. Deelnemers zijn zich bewust van de risico’s die pubers in een polari-
serende samenleving in de online wereld lopen.  

i. Deelnemers hebben kennis hoe het rekruteren van pubers op social 
media kan gaan.  

j. Deelnemers leren welke vragen je je puber kan stellen om meer zicht 
te krijgen op het social media gebruik en hoe je puber weerbaarder 
kan maken tegen extremistisch aanbod.  

Topiclijst diepte-interviews ontwikkelaars Diversae 

Introductie

Introductie van het onderzoek: geef aan dat de resultaten anoniem worden 
verwerkt en er geen namen in de interviewverslagen en het rapport komen.  

1. Voorstellen: 
Wanneer gestart met het project, hoeveel trainers en groepen zijn er?

2. Hoe is de inhoud en methodiek van de lessen tot stand gekomen? 
Waarop zijn deze gebaseerd?

Opbrengsten:

3. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste doelen/beoogde opbrengsten van 
de lessen? 

4. In hoeverre zijn de doelstellingen wat jullie betreft over het algemeen 
behaald na een complete training? Waarom wel, waarom niet?

In hoeverre worden de beoogde doelstellingen gerealiseerd per les? Worden 
deze doelen/opbrengsten behaald? Waarom wel/niet? Door inzet van welke 
methode/materiaal?

Sessie 1 Introductie en kennismaking

a. Deelnemers voelen zich vertrouwd in de groep om met elkaar zoveel 
mogelijk te leren.  

b. Deelnemers hebben kennis van de verschillende verschijningsvormen 
van extremisme in de samenleving.  
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11. Zitten er verschillen tussen de groepen voor wat betreft gerealiseerd 
succes? En in de randvoorwaarden voor succes?  Wat maakt dan het 
verschil? Vraag specifiek door op de volgende mogelijke relevante factoren: 
a. Trainer.
b. Samenstelling van de groep (vaders/moeders etc.).
c. Groote van de groep.
d. Bekendheid van de groep (kennen de ouders elkaar al van tevoren).
e. Locatie / omgeving.
f. Opleidingsniveau van de ouders.
g. Nog andere relevante factoren die niet genoemd zijn? 

Afsluiting

12. Zouden jullie nog wijzigingen willen aanbrengen in de cursus? 
a. Zo ja, welke en waarom?

13. Nabranders of vragen? 

14. Dank en afronding.

Sessie 6 Hoe gaan we nu verder en afsluiting

k. Deelnemers maken afspraken met zichzelf welke stappen ze gaan 
zetten om meer in contact te zijn met hun kind.  

5. In hoeverre zien jullie ook ‘bijvangst’, oftewel positieve effecten naast de 
beoogde doelstellingen? 

6. Kunnen er eventueel ook ongewenste effecten zijn van de training? Hoe 
gaan jullie daarmee dan om? 

Werkzame elementen 

7. Welke onderdelen/sessies/werkvormen vinden jullie het meest succesvol 
en waarom? Welke slaan het best aan bij de ouders? Welke hebben het 
meest effect denken jullie? 

8. Zijn er ook onderdelen/sessies/werkvormen die jullie minder goed vinden 
werken en waarom? Welke verbeterpunten zien jullie? Wat is daarvoor 
nodig?

9. Welke feedback over de sessies krijgen jullie veelal terug van de ouders? 
Welke feedback over de sessies krijgen jullie veelal terug van de trainers? 

Context (relevante randvoorwaarden):

10. Wat zijn voor jullie belangrijke randvoorwaarden waaraan voldaan moet 
worden om de sessies tot een succes te maken?
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