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Opvoeding na Oorlog en Vluchten
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Zo lang als we weten is er al oorlog. Ook in 2020—het jaar waarin Nederland 

75 jaar bevrijding na WOII viert—blijft oorlog gerelateerd geweld een realiteit in 

veel landen over de hele wereld. Het afgelopen jaar vonden meer dan 90.000 

oorlog gerelateerde incidenten plaats die meer dan 100.000 levens hebben gekost. 

De manier van oorlogvoering is veranderd. Oorlog beperkt zich niet langer tot het 

slagveld, maar ook het dagelijkse leven van burgers wordt in gevaar gebracht. 

Huizen, scholen, gebedshuizen en ziekenhuizen zijn niet meer veilig, maar juist het 

doelwit van aanslagen. Buurten worden gebombardeerd.  

Wanneer een buurt gebombardeerd wordt, ervaren mensen verschillende 

stressoren. Ouders moeten voor hun veiligheid en die van hun kinderen zorgen. 

Alledaagse stressoren worden vervangen door de meer dringende behoefte om 

ervoor te zorgen dat ouders en hun kinderen overleven. Ouders maken zich geen 

zorgen of ze hun kinderen op tijd naar school kunnen brengen, maar ze maken zich 

zorgen of hun kinderen na school levend thuis komen. Deze stress, en het mentale 

leed dat hiermee gepaard gaat, kan bijdragen aan verminderde mentale capaciteit 

om op een sensitieve manier op de signalen van kinderen te reageren. Het kan er 

ook toe leiden dat ouders meer geprikkeld raken, wat het moeilijk maakt om hun 

eigen stress, en die van hun kinderen, te reguleren. Ouders lopen een groter risico 

om op een vijandige manier te reageren op dagelijkse ouderschapsproblemen. 

Hierdoor kunnen ouders sneller geneigd zijn om tegen een kind te schreeuwen in 

plaats van aandacht te hebben voor zijn of haar behoeften. 

Wanneer een buurt gebombardeerd wordt, worden mensen vaak 

gedwongen hun buurt te ontvluchten. De reden is dat hun eigen huizen of de 

scholen van hun kinderen gebombardeerd zijn of dat ze simpelweg op zoek zijn 

naar veiligheid. Vaak gaan gezinnen bij familieleden wonen zoals grootouders. Dit 

brengt nieuwe stressoren met zich mee. Mogelijk bemoeien grootouders zich met 

de opvoeding van de kinderen, of verwerpen zij de opvoedregels van de ouders. 

Ouders kunnen hun rol als ouders dan niet meer met succes uitvoeren. Soms 

verhuizen gezinnen van huis naar huis in de hoop dat het een tijdelijke situatie is, 

om vervolgens te beseffen dat ze hun land moeten ontvluchten voor hun eigen 

veiligheid en die van hun kinderen. De iconische foto van de driejarige verdronken 
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Alan Kurdi is veelzeggend voor de hopeloosheid die veel vluchtelingen ervaren. 

“Niemand zet zijn kinderen op een boot tenzij het water veiliger is dan het land”, 

zoals dichter Warsan Shire zei. Het ontvluchten van je land gaat gepaard met 

meerdere ontberingen, zoals het riskeren van je eigen leven, gescheiden worden 

van je kinderen en een zoektocht naar asiel in het buitenland. 

Eind 2015 hadden bijna 3 miljoen mensen asiel aangevraagd in Europa. Als 

asiel na maanden wachten wordt toegewezen, ervaren ouders in eerste instantie 

een gevoel van opluchting. Gezinnen kunnen worden herenigd. Veel mensen 

herinneren zich scenes van luchthavens met een ouder die angstig op zijn of 

haar partner en kinderen wacht. Ouders die zich afvroegen of hun kinderen hen 

wel zouden herkennen. Er breekt een nieuwe fase aan. Een fase waarin ouders 

moeite kunnen hebben met het feit dat hun diploma’s niet worden erkend en 

daarom in lagere functies gaan werken dan in hun thuisland. Een fase waarin zij 

aan een nieuwe cultuur moeten wennen en een nieuwe taal moeten leren, dingen 

die kinderen doorgaans sneller beheersen dan hun ouders. Een fase waarin 

ouders wellicht op hun kinderen moeten vertrouwen als vertalers van taal en 

cultuur. Hierdoor kan het ouderlijk gezag bedreigd worden. Dat betekent dat hun 

vertrouwen in zichzelf als ouders verandert. Een fase met stressoren die ouders 

en hun kinderen kunnen treffen. 

Het grootste deel van het onderzoek over het effect van oorlogs- en 

vluchtervaringen op kinderen, richt zich, begrijpelijkerwijs, op psychische 

problemen, zoals trauma. In 2010 deden Miller en Rasmussen de oproep aan 

onderzoekers om verschillende aspecten van de ecologie van kinderen te 

onderzoeken—waaronder ouderschap—waarbij de nadruk ligt op factoren 

die van invloed zijn op, of het gevolg zijn van, de stress van oorlog en vluchten. 

De centrale vragen van dit proefschrift zijn daarom: of de negatieve effecten van 

oorlogservaringen op kinderen via het gedrag van ouders verklaard kunnen worden; en 

wat vormt het opvoedgedrag van ouders in vluchtelingengezinnen? 

Om deze vragen te beantwoorden, hebben we een reeks onderzoeken 

uitgevoerd. Eerst hebben we eerdere studies over opvoeding tijdens oorlog 

samengevat, geanalyseerd en geïntegreerd (Hoofdstuk 2). Ten tweede hebben 
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we onderzocht of, en zo ja hoe, het opvoedgedrag van ouders verandert door de 

oorlog en het vluchten. Dat hebben we gedaan door middel van diepte-interviews 

met vluchtelingouders (Hoofdstuk 3). Ten derde gingen we nader in op het leven 

van vluchtelingouders in Nederland. We hebben onderzocht hoe de dagelijkse 

post-migratie stressoren hun opvoedgedrag vorm hebben gegeven. We waren 

benieuwd of ouders hun kinderen minder autonomie zouden geven als ze meer 

postmigratiestressoren ervaren, omdat ze minder zelfvertrouwen in zichzelf als 

ouders hebben (Hoofdstuk 4). Ten slotte hebben we onderzocht of het mogelijk 

is om op basis van een korte interventie het vertrouwen van vluchtelingouders in 

zichzelf als opvoeders te versterken, en of dit hen veerkrachtiger maakt wanneer 

ze geconfronteerd worden met post-migratie stressoren in hun dagelijkse leven 

(Hoofdstuk 5). We hebben onze bevindingen in Hoofdstuk 6 besproken en concrete 

suggesties gedaan om het onderzoek naar de opvoeding in vluchtelingengezinnen 

te bevorderen.         

In Hoofdstuk 2 hebben we onderzocht of oorlogservaringen negatieve effecten 

op kinderen kunnen hebben, die via het opvoedgedrag van ouders verklaard kunnen 

worden. Meer specifiek, onderzochten we welke aspecten van de ontwikkeling 

van kinderen zich in tijden van oorlog ontwikkelen via welk opvoedgedrag. We 

hebben meta-analytical structural equation modeling gebruikt, wat een krachtige 

statistische techniek is die ons in staat stelde te concluderen dat het meemaken 

van een oorlog negatieve effecten op kinderen heeft (meer posttraumatische 

stressstoornissymptomen, depressie en angst, sociale en externaliserende problemen, 

en minder positieve uitkomsten) door minder warmte en meer hardheid van ouders, 

maar niet door gedragscontrole. Hoewel de effectgroottes klein zijn, zien we een 

dosis-response relatie. Dat wil zeggen, hoe meer gezinnen blootgesteld waren 

aan oorlog, hoe minder warmte en hoe meer hardheid ze tonen tegenover hun 

kinderen, wat gerelateerd is aan negatieve ontwikkeling van kinderen. Blootstelling 

aan oorlog was echter niet gerelateerd aan het vermogen van ouders om toezicht 

te houden op de activiteiten van hun kinderen, waar hun kinderen waren en 

met wie ze speelden. Dergelijk opvoedgedrag heeft beschermende effecten op 

kinderen in tijden van oorlog. In deze studie hebben we ook in kaart gebracht 
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wanneer en waarom het opvoedgedrag van ouders verandert als gevolg van het 

meemaken van een oorlog. 

 Deze dosis-response relatie werd genuanceerd: onze kwalitatieve synthese 

van het onderzoek naar opvoeding in families die blootgesteld zijn aan oorlog, 

liet zien dat het soort oorlogstrauma een rol speelt in hoe ouders reageren. Dat 

suggereert dat de manier waarop de opvoeding door de oorlog wordt beïnvloed, 

afhankelijk is van de aard van de blootstelling. Aan de ene kant zijn ouders die 

ontheemding ervaren (bijv. in vluchtelingenkampen) vijandig en tonen zij weinig 

warmte tegenover hun kinderen, terwijl ouders die in gevaarlijke situaties woonden 

(en nog steeds toegang hadden tot hun financiële en materiële middelen), warmte 

tegenover hun kinderen toonden. Deze bevindingen suggereren dat niet alleen 

een dosis-response relatie (hoeveel) een cruciale rol speelt bij het vormgeven van 

de opvoeding in tijden van oorlog, maar ook wat gezinnen hebben meegemaakt 

(het soort trauma).        

In Hoofdstuk 3 hebben we geëxploreerd hoe vluchtelingenouders 

terugkijken op hun opvoeding en hoe deze veranderd is in de verschillende 

fasen van het vluchtelingenproces. Het vluchtelingenproces verwijst naar de 

verschillende fasen die vluchtelinggezinnen doormaken totdat ze statushouders 

in een ander land worden. Binnen het vluchtelingenproces worden verschillende 

fasen onderscheiden, namelijk de fase voor de oorlog, tijdens de oorlog, tijdens 

de vlucht (op de vlucht zijn in hun land zelf), ontheemding (in opvangkampen in 

buurlanden), en zich bevestigen in een nieuw gastland, bijvoorbeeld in Nederland. 

Voor een uitgebreid overzicht van hoe het vluchtelingenproces invloed kan 

hebben op de opvoeding, moesten we rekening houden met de verschillende 

stressoren die werden ervaren tijdens het hele vluchtelingenproces. De wijze 

waarop de opvoeding veranderde tijdens het vluchtelingenproces staat centraal 

in de probleemstelling van het onderzoek. Veranderde de opvoeding door 

voorlopige stressoren? Dan kunnen we verwachten dat de opvoeding zich verder 

ontwikkelde wanneer sommige stressoren minder worden. Het is daarom van 

belang om de opeenstapeling en het verminderen van stressoren in verschillende 

fasen te onderscheiden. Daardoor kunnen we beter begrijpen hoe de stressoren 
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tijdens het vluchten en in het gastland—volgens ouders—hun opvoeding vorm 

hebben gegeven. 

Om de stressoren gedurende de verschillende fasen te onderscheiden, 

hebben we vluchtelingenouders geïnterviewd. Elke ouder werd twee keer uitvoerig 

geïnterviewd over hoe ze terugkijken op hun ervaringen, de verschillende fasen 

tijdens hun vlucht en de verschillende stressoren die ze hebben ervaren. We 

hebben ook gevraagd hoe ze terugkijken op hun opvoeding en de relatie met hun 

kinderen en of die veranderden door de stressoren. De verhalen die we hoorden 

over hun leven tijdens de oorlog, hun vlucht en ontheemding waren min of meer 

vergelijkbaar. De synthese van de verhalen suggereerde dat stressoren zoals het 

gebrek aan financiële middelen, het samenwonen met anderen, het niet voldoen 

aan hun ouderlijke rollen, het gescheiden worden van het gezin en het verlies van 

sociale status, een vergelijkbare invloed hebben gehad op de opvoeding en de 

ouder-kindrelatie. Overleven staat centraal. Gezinnen deden de taken die nodig 

waren en hadden weinig ruimte voor individuele verschillen in opvoeding. Ouders 

waren van mening dat hun actieve betrokkenheid bij- en toezicht op hun kinderen 

gestaag afnam tijdens de oorlog, het vluchten en ontheemding, en weer herstelde 

na hervestiging in Nederland. Ouders waren ook van mening dat hardheid 

gestaag was toegenomen en een piek tijdens de ontheemding bereikte, om 

opnieuw te dalen na hervestiging in Nederland. De verhalen over de opvoeding 

na hervestiging in Nederland verschileden meer tussen vluchtelinggezinnen. 

De uiteenlopende verhalen over opvoeding kunnen verklaard worden door het 

herstel van emotionele uitputting en een gevoel van vertrouwen in zichzelf als 

ouders (parental self-efficacy) onder vluchtelingouders. Ter illustratie: sommige 

ouders vertrouwden op hun middelen (bijv. Engelse taalvaardigheid) om nieuwe 

vaardigheden te verwerven (bijv. Nederlands leren). Dit bood hen de kans om 

succes te ervaren, wat mogelijk hun gevoel van bekwaamheid versterkte en 

hun herstel van emotionele uitputting versnelde. Die ouders bleken warmte en 

betrokkenheid te tonen tegenover hun kinderen (bijv. door met hun kinderen te 

spelen) en vertrouwden op communicatie en overleg met hun kinderen om het 

gedrag van hun kinderen te beïnvloeden. 
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Parental self-efficacy lijkt daarom centraal te staan in het level van 

vluchtelinggezinnen. Cultuurverschillen zoals andere normen en waarden kunnen 

leiden tot een verminderd vertrouwen in hun eigen capaciteit als ouders. Daarnaast, 

wanneer de adolescentie aanbreekt ervaren ouders, in het algemeen, een 

vermindert gevoel van parental self-efficacy. Dat betekend dat vluchtelingenouders 

mogelijk een dubbel risico lopen wat betreft hun parental self-efficacy. Ouders 

kunnen zich afvragen of ze inderdaad hun kinderen kunnen opvoeden volgens 

hun normen, vooral in de transitie naar adolescentie. Vluchtelingenouders 

kunnen daarom veel twijfels en vragen hebben over de opvoeding en vooral 

over hoeveel ruimte ze hun kinderen moeten geven. In Hoofdstuk 4 hebben 

wij onderzocht of parental self-efficacy, naast de impact van oorlogstrauma, een 

cruciale rol speelde in het vormgeven van opvoedgedrag van vluchtelingouders. 

Met behulp van een nieuwe onderzoeksopzet binnen opvoedingsonderzoek 

(experience sampling method) volgden we vluchtelingouders ongeveer een week. 

Elke dag werden vluchtelingouders gevraagd om tien korte vragenlijsten in te 

vullen. De vragen gingen over hun kortstondige ervaringen met betrekking tot 

postmigratiestressoren, parental self-efficacy, en hoeveel autonomie ze hun 

kinderen gunden. We hebben onze theorie getest met behulp van een nieuwe en 

krachtige statistische techniek—dynamic structural equation modeling—waardoor 

we complexe data konden analyseren, rekening houdend met traumasymptomen. 

Ten eerste hebben we aangetoond dat parental self-efficacy een cruciale rol speelt 

in de relatie tussen postmigratiestressoren en autonomieondersteuning: hoe 

meer ouders verlangden naar hun thuisland en hoe meer ze zich buitengesloten 

voelden, hoe minder bekwaam ze zich voelden als ouders. Dit heeft op zijn beurt 

weer een negatief effect op autonomieondersteuning, welke verder afnam bij een 

verminderd gevoel van parental self-efficacy. Kinderen hadden minder ruimte hun 

eigen mening te uiten of zelf te beslissen. Ten tweede hebben we een strengere 

toets uitgevoerd. Daarmee konden we postmigratiestressoren die ouders op 

dat moment ervoeren ook relateren aan hoeveel autonomie ze hun kinderen 

op datzelfde moment gunden. Deze strengere toets suggereert dat huidige 

postmigratiestressoren meer bepalend zijn voor autonomieondersteuning dan 
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postmigratiestressoren die eerder werden ervaren. We hebben ook gevonden dat 

als ouders hun kinderen autonomie gunden, dat hun eigen gevoel van parental 

self-efficacy versterkt, en niet andersom. Deze bevindingen zijn een antwoord op 

de vraag van sociale wetenschappers om een bijdrage te leveren aan de kennis 

over de rol van proximale stressoren in het welzijn van mensen die een oorlog 

hebben meegemaakt. We hebben aangetoond dat postmigratiestressoren, 

naast de impact van oorlogstrauma, een sleutelrol spelen in het leven van 

vluchtelinggezinnen. 

Vanwege het belang van parental self-efficacy binnen vluchtelinggezinnen, 

hebben we Hoofdstuk 5 hierop gericht aan de hand van twee specifieke doelen. 

Ten eerste wilden we toetsen of we parental self-efficacy in vluchtelinggezinnen 

konden versteken. Ten tweede wilden we toetsen of een gerichte interventie 

parental self-efficacy veerkrachtiger kan maken, waardoor het zelfvertrouwen 

van vluchtelingouders in zichzelf als opvoeders minder kwetsbaar wordt voor 

negatieve contextuele factoren zoals postmigratiestressoren. Met behulp van 

een krachtig experimenteel design (het zogenaamde multiple baseline single-

case design) en een korte gerichte interventie, gaven we ouders feedback op 

maat over hun opvoeding. In deze interventie werd gebruikgemaakt van hun 

eigen verhalen over positieve opvoeding die ze in een eerder interview hadden 

gedeeld. We lieten hen zien hoe hun positieve opvoedgedrag een positieve 

invloed heeft gehad op hun kinderen. Deze interventie versterkte parental self-

efficacy in vluchtelinggezinnen en maakte het minder vatbaar voor contextuele 

factoren zoals postmigratiestressoren. Anders gezegd, het is niet alleen zo dat het 

gemiddelde niveau van parental self-efficacy hoger was na de interventie, maar 

het fluctueert niet meer in samenhang met fluctuaties in postmigratiestress. Deze 

bevindingen suggereren dat hoewel parental self-efficacy contextafhankelijk is, het 

minder gevoelig kan worden gemaakt voor negatieve stimuli. Onze bevindingen 

breiden bestaand onderzoek uit. We lieten zien hoe we gebruik kunnen maken 

van beschermende factoren, zoals verhalen over positieve opvoeding, om 

risicogezinnen te versterken. Het is van belang om de kennis te verrijken over hoe 

we kwetsbare gezinnen kunnen ondersteunen, vooral als het gaat om het gebruik 

van hun eigen kracht om veerkracht op te bouwen.   
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Samengevat laten de bevindingen van dit proefschrift zien dat opvoeding, 

naast oorlogstrauma, een manier is waarop oorlog kinderen treft. De bevindingen 

laten ook zien dat de dagelijkse stressoren waarmee vluchtelingenouders moeten 

omgaan, het beeld van zichzelf als ouders en de manier waarop ze hun opvoeding 

daadwerkelijk doen, beïnvloedt. We laten zien dat het gebruik van hun eigen 

kracht—waarbij we ouders helpen het verband te leggen tussen hun positieve 

opvoedgedrag en de positieve impact die dit op hun kinderen kan hebben—kan 

bijdragen aan een versterkte parental self-efficacy, wat stabieler wordt ondanks de 

dagelijkse stressoren.   

Hoewel we hebben gesuggereerd dat parental self-efficacy een sleutelrol 

speelt bij het vormgeven van het opvoedgedrag, zal vervolgonderzoek verder 

moeten verkennen welke factoren en processen opvoeding in vluchtelinggezinnen 

bepalen. Daarnaast kan vervolgonderzoek nagaan welke factoren de relatie tussen 

dagelijkse stressoren en parental self-efficacy versterken of verzwakken. Dergelijke 

kennis kan helpen bij het ontwerpen van interventies voor bepaalde groepen 

vluchtelingen op basis van hun eigen kenmerken. Hoe meer onderzoek wordt 

gedaan naar dergelijke processen en belangrijke factoren binnen deze context, 

hoe makkelijker het wordt om mensen te ondersteunen die zijn blootgesteld aan 

meerdere vormen van extreme tegenslagen. Dit kan bijdragen aan het antwoord 

op de vraag: Wanneer de buurt gebombardeerd wordt, hoe voed je dan een kind op? 




