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Samenvatting
Recent	onderzoek	wees	uit	dat	opvattingen	van	ouders	 in	Noordoost-Groningen	met	
betrekking	 tot	 opvoeding	 en	 onderwijs	 en	 hun	 verwachtingen	 ten	 aanzien	 van	 de	
schoolprestaties	 van	 hun	 kinderen	 van	 invloed	 zijn	 op	 de	 taalprestaties	 van	 jonge	
kinderen	 in	 deze	 regio.	 Onderhavig	 onderzoek	 kan	 worden	 beschouwd	 als	 een	
vervolgstudie.	 Door	 middel	 van	 diepte-interviews	 bij	 dertien	 moeders	 van	 jonge	
kinderen	in	dezelfde	regio,	is	getracht	deze	individuele	(domein-)	specifieke	opvattingen	
te	 expliciteren	 en	 is	 nagegaan	 in	hoeverre	deze	opvattingen	 te	 relateren	 zijn	 aan	de	
eigen	ontwikkelingsgeschiedenis	van	de	moeders	en	verband	houden	met	het	gebied	
waarin	ze	 leven.	Analyse	van	de	gesprekken	 leverde	een	 indeling	van	de	moeders	 in	
vier	profielen	op,	te	weten	klassieke	plattelanders,	stedelingen	en	nieuwe	plattelanders,	
zelfbewusten	 en	 distantiërenden.	 De	 analyses	 bevestigen	 de	 resultaten	 uit	 eerder	
onderzoek	dat	sociaaleconomische	factoren,	zoals	opleidingsniveau	en	het	hebben	van	
betaald	werk,	sterk	verband	houdt	met	culturele	kenmerken	zoals	informele	educatie	
en	de	mate	waarin	ouders	gericht	zijn	op	het	verwerven	van	informatie.	De	resultaten	
sluiten	aan	bij	inzichten,	verkregen	op	basis	van	recente	sociologische	en	demografische	
analyses	van	deze	regio.
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Inleiding 
Al	decennia	lang	verschijnen	er	in	Nederland	studies	waaruit	blijkt	dat	de	schoolprestaties	
van	kinderen	in	Noordoost-Nederland	achterblijven	bij	die	van	hun	leeftijdsgenootjes	
elders	in	het	land	(Driessen,	2013b;	Inspectie	van	het	Onderwijs,	2009;	Stellingwerf	et	
al.,	2004;	Van	der	Vegt	&	Van	Velzen,	2002;	Van	Oosterhout,	1992;	Vogels	&	Bronneman-
Helmers,	2003).	Een	aantal	van	deze	studies	richtte	zich	op	het	zoeken	naar	verklaringen	
waarom	juist	in	deze	regio	de	onderwijsachterstanden	zo	hardnekkig	zijn.	Veel	van	de	
gegeven	verklaringen	hebben	betrekking	op	het	opvoedingsklimaat	in	de	gezinnen	in	
deze	regio.	Mulder	en	Meijnen	(2013)	vatten	de	resultaten	van	deze	onderzoeken	als	
volgt	 kort	 samen:	 “uitputting van talent, te weinig ambitie van de ouders, grote kloof 
tussen schoolcultuur en gezinscultuur, en dialectgebruik	(p.27)”.	De	auteurs	voegen	er	aan	
toe	dat	deze	oorzaken	deels	al	onderzocht	zijn,	maar	dat	een	samenhangend	onderzoek	
naar	 de	 invloed	 van	 en	 de	 wisselwerking	 tussen	 verschillende	 oorzaken	 binnen	 de	
regio	 ontbreekt.	 Recent	 onderzoek	 van	Poolman,	Minnaert,	 Leseman	 en	Doornenbal	
(2015)	 naar	 de	 achtergronden	 van	 veronderstelde	 achterstanden	 in	 taalprestaties	
van	 jonge	 kinderen	 op	 het	 Groninger	 platteland,	 waarin	 sociaaleconomische	 en	
culturele	 achtergrondkenmerken	 van	 ouders,	 gezinscultuur,	 ambities	 van	 ouders	 en	
taalprestaties	in	samenhang	werden	onderzocht,	liet	zien	dat	opvattingen	van	ouders	
ten	 aanzien	 van	 opvoeding	 en	 onderwijs	 en	 hun	 verwachtingen	 ten	 aanzien	 van	 de	
schoolprestaties	van	hun	kinderen	een	belangrijke	rol	spelen.	Uit	deze	studie	bleek	dat	
ouders	activiteiten,	die	de	ontluikende	geletterdheid	van	kinderen	ondersteunen,	niet	
erg	belangrijk	vinden.	Wat	betreft	de	verwachtingen	die	ouders	hebben	ten	aanzien	van	
het	 schoolsucces	van	hun	kinderen,	bleek	er	 sterke	variatie.	Er	was	een	aanzienlijke	
groep	die	aangaf	geen	hoge	verwachtingen	te	hebben.	Uit	de	resultaten	van	deze	studie	
bleek	verder	dat	opvattingen	en	verwachtingen	mediëren	tussen	sociaaleconomische	
en	 culturele	 achtergrondkenmerken	van	ouders	en	aspecten	van	 informele	 educatie,	
zoals	bijvoorbeeld	de	kwaliteit	van	voorlezen.	Ook	vonden	we	een	mediatie-effect	van	
opvattingen	 en	 verwachtingen	 tussen	 de	 achtergrondkenmerken	 van	 ouders	 en	 de	
taalprestaties	van	hun	kinderen.	De	resultaten	van	deze	studie	tonen	aan	dat	in	deze	
regio	opvattingen	en	verwachtingen	van	ouders	een	belangrijke	rol	spelen	in	de	wijze	
waarop	achtergrondkenmerken	van	invloed	zijn	op	de	taalprestaties	van	de	kinderen.	
Drie	vragen	blijven	echter	nog	onbeantwoord.	

De	eerste vraag	is	hoe	de	opvattingen	en	verwachtingen	van	ouders	op	het	Groninger	
platteland	ten	aanzien	van	opvoeding	en	onderwijs	te	kenschetsen	zijn.	Wat	vinden	zij	
bijvoorbeeld	belangrijk	in	gesprekken	met	hun	kinderen	en	hoe	zien	zij	hun	eigen	rol	in	
vergelijking	met	die	van	de	school	als	het	gaat	om	de	ontwikkeling	van	hun	kinderen?	
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De	 vraag	 naar	 de	 aard	 van	 de	 opvattingen	 en	 verwachtingen	 van	 ouders	 is	 een	
ingewikkelde	vraag,	omdat	een	kenmerk	van	opvattingen	en	verwachtingen	is,	dat	ze	
voor	een	deel	impliciet	zijn	en	als	vanzelfsprekend	worden	beschouwd	(Harkness,	2007;	
Okma-Rayzner,	2006;	Vieira	et	al.,	2010).	De	tweede vraag	die	onbeantwoord	blijft,	is	op	
welke	manier	ouders	deze	opvattingen	en	verwachtingen	in	dagelijkse	situaties	vorm	
geven.	De	manier	waarop	ouders	dagelijks	handelen	in	de	interacties	met	hun	kinderen	
wordt	 namelijk	mede	bepaald	 door	 hun	opvattingen	 en	 verwachtingen	 (Harkness	&	
Super,	2006).	De	derde vraag	 is	hoe	ouders	tot	deze	opvattingen	gekomen	zijn.	Meer	
specifiek	gaat	het	om	de	vraag	in	hoeverre	de	ouders	in	deze	regio	de	opvoeding	van	
hun	eigen	ouders	voortzetten.	De	manier	waarop	ouders	hun	kinderen	grootbrengen	
wordt	namelijk	voor	een	belangrijk	deel	bepaald	door	de	manier	waarop	de	ouders	zelf	
zijn	grootgebracht	(Conger,	Belsky,	&	Capaldi,	2009)	en	van	welke	culturele	groep	hun	
ouders	deel	uitmaakten	(Harkness,	2007;	Harkness	et	al.,	2010;	Huijbregts,	Leseman,	
&	 Tavecchio,	 2008).	 Deze	 derde	 vraag	 is	 relevant,	 omdat	 uit	 de	 resultaten	 van	 onze	
vorige	studie	(Poolman	et	al.,	2015)	bleek	dat	ruim	65%	van	de	ouders	en	55%	van	de	
grootouders	van	de	kinderen	uit	onze	steekproef	uit	de	provincie	Groningen	afkomstig	
was.	

In	deze	studie	gaan	we	in	de	eerste	plaats	op	zoek	naar	de	opvattingen	van	autochtone	
moeders	op	het	Groninger	platteland	ten	aanzien	van	opvoeding	en	onderwijs	en	hun	
verwachtingen	met	 betrekking	 tot	 de	 schoolprestaties	 van	 hun	 kinderen.	 Daarnaast	
onderzoeken	we	in	hoeverre	de	moeders	hun	opvattingen	en	verwachtingen	relateren	
aan	 de	 manier	 waarop	 ze	 zelf	 zijn	 grootgebracht	 en	 aan	 de	 omgeving	 waarin	 ze	
opgegroeid	zijn.

Theoretisch raamwerk
In	het	zoeken	naar	verklaringen	voor	verschillen	 in	de	schoolloopbaan	van	kinderen	
speelt,	 zoals	 reeds	vermeld,	het	opvoedingsklimaat	binnen	het	gezin	een	belangrijke	
rol,	 met	 name	 gedurende	 de	 eerste	 levensjaren	 (Shonkoff	 &	 Phillips,	 2000).	 Het	
opvoedingsklimaat	wordt	voor	een	belangrijk	deel	bepaald	door	opvattingen	van	ouders	
over	de	ontwikkeling	van	kinderen	en	de	rol	van	het	onderwijs	hierin	(Harkness	et	al.,	
2010).	Concreet	gaat	het	daarbij	om	ideeën	over	het	wezen	van	kinderen,	de	manier	
waarop	zij	het	beste	gedijen,	zich	ontwikkelen	en	dingen	 leren,	wanneer	ze	rijp	zijn,	
welke	rol	opvoeders	daarbij	hebben	en	wat	de	rolverdeling	tussen	gezin	en	school	zou	
moeten	zijn	(Doolaard	&	Leseman,	2008).	Naast	opvattingen	spelen	ook	verwachtingen	
van	ouders	over	het	onderwijs	en	de	schoolprestaties	van	kinderen	in	de	ontwikkeling	
van	kinderen	een	rol	(Phillipson	&	Phillipson,	2007;	Van	Eck,	Ledoux,	&	Veen,	1994).	
Opvattingen	en	verwachtingen	zijn	vaak	impliciet	en	‘kleuren’	als	het	ware	onbewust	
de	manier	waarop	ouders	met	hun	kinderen	omgaan.	 Sigel,	McGillicuddy-De	Lisi,	 en	
Goodnow	 (1992)	 spreken	 in	 dit	 kader	 over	 een	parental belief system.	 Harkness	 en	
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Super	(2010)	hanteren	hiervoor	de	term	ethnotheory	om	aan	te	geven	dat	het	gaat	om	
een	verzameling	ideeën	over	wat	volgens	ouders	de	beste	manier	is	om	op	te	voeden.

Deze,	 deels	 impliciete,	 ideeën	 en	 verwachtingen	 van	 ouders	 ten	 aanzien	 van	
opvoeding	en	onderwijs,	wordt	door	henzelf	als	‘logisch’	en	‘vanzelfsprekend’	ervaren	
(Okma-Rayzner,	2006).	We	zouden	daarom	ook	kunnen	spreken	over	innerlijke logica,	
een	 concept	 dat	 gebaseerd	 is	 op	 sociaal-constructivistische	 theorieën	 (Doornenbal,	
Okma,	 &	 Singer,	 2002;	 Okma-Rayzner,	 2006).	 Kort	 samengevat	 gaan	 deze	 theorieën	
ervan	uit	dat	hogere	psychische	structuren,	zoals	opvattingen	en	verwachtingen,	zich	
ontwikkelen	in	sociale	interacties	die	plaats-	en	tijdgebonden	zijn:	cognities,	affecten	en	
handelingen	vormen	daarbinnen	een	onscheidbare	eenheid	(Doornenbal	et	al.,	2002).	
Vertaald	naar	opvattingen	en	verwachtingen	van	ouders,	veronderstellen	we	dat	wat	
ouders	belangrijk	vinden	en	de	doelen	die	ze	stellen	ten	aanzien	van	de	opvoeding	van	
hun	kinderen	(cognities),	de	gevoelens	die	ze	daarbij	ervaren	(affecten)	en	de	manier	
waarop	 ze	 hun	 opvoedkundig	 handelen	 vormgeven	 (handelingen),	 mede	 het	 gevolg	
zijn	van	de	 interacties	die	 ze	 zelf	 in	de	 loop	van	de	 jaren	 in	hun	eigen	ontwikkeling	
hebben	opgedaan,	binnen	de	 culturele	groep	waartoe	 ze	behoren.	Belsky,	Conger	en	
Capaldi	 (2009)	noemen	dit	 de	 intergenerational transmission of parenting.	Het	blijkt	
dat	sommige	ouders	de	opvoeding	voortzetten,	die	zij	zelf	ontvangen	hebben,	terwijl	
andere	ouders	dat	niet,	of	 in	mindere	mate,	doen	(Serbin	&	Stack,	1998).	Bijna	60%	
van	de	ouders	in	Nederland	zegt	hun	kinderen	op	dezelfde	manier	op	te	voeden	als	hun	
eigen	ouders	hen	hebben	opgevoed	(De	Roos	&	Bucx,	2010).

De	Roos	 en	 Bucx	 (2010)	 onderscheiden	 drie	mogelijke	mechanismen	 die	 aan	 de	
overdracht	 van	 de	 opvoedingsstijl	 tussen	 generaties	 ten	 grondslag	 kunnen	 liggen.	
Ten	 eerste	 kunnen	 gedragingen	 en	 opvattingen	 via	 socialisatieprocessen	 van	 ouders	
op	kinderen	worden	overgedragen.	Ouders	 geven	hierbij	 het	 voorbeeld	 van	hoe	 iets	
moet	 en	 kinderen	 identificeren	 zich	 hierbij	 met	 hun	 ouders,	 imiteren	 het	 gedrag	
en	 verinnerlijken	 al	 dan	 niet	 de	 bijbehorende	 opvattingen.	 Een	 tweede	 vorm	 van	
overdracht	betreft	de	overdracht	van	 fysieke	en	 sociale	omstandigheden.	Zo	kan	het	
wonen	in	dezelfde	buurt	continuïteit	van	opvoeding	tussen	generaties	bevorderen.	Ook	
spelen	sociaal-structurele	(bijv.	het	onderwijsniveau)	en	sociaal-culturele	kenmerken	
een	rol	(bijv.	de	religieuze	achtergrond).	Dit	zijn	kenmerken	die	voor	een	belangrijk	deel	
iemands	leefstijl,	waarden	en	opvattingen	bepalen.	Naast	psychologische	en	contextuele	
vormen	van	overdracht,	wordt	in	de	derde	plaats	de	genetische	vorm	van	overdracht	
van	gedrag	en	opvattingen	onderscheiden.	De	overdracht	via	genen	van	de	ene	op	de	
andere	generatie	kan	leiden	tot	psychologische	of	fysieke	predisposities,	die	van	invloed	
kunnen	zijn	op	het	gedrag	en	de	opvattingen	van	individuen	(De	Roos	&	Bucx,	2010).	
Hoewel	er	veel	bewijs	is	dat	opvoeding	intergenerationeel	wordt	doorgegeven,	en	dat	
de	bovengenoemde	mechanismen	een	rol	spelen,	is	er	nog	slechts	weinig	bekend	over	
de	 factoren	die	bepalen	dat	 sommige	ouders	hun	eigen	opvoeding	voortzetten	 in	de	
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opvoeding	van	hun	kinderen,	terwijl	andere	dat	niet	of	in	mindere	mate	doen	(Conger	
et	al.,	2009).

Zoals	hierboven	is	aangegeven,	staan	opvattingen	en	verwachtingen	van	individuele	
ouders	niet	op	zichzelf.	Verondersteld	wordt	dat	deze	opvattingen	en	verwachtingen	
de	normen	en	waarden	weerspiegelen	van	de	 sociaal	 en	 culturele	 groep	waartoe	 ze	
behoren	 (Harkness,	 2007;	Vieira	 et	 al.,	 2010).	Harkness	 en	 collega’s	 (2010)	noemen	
deze	 impliciete culturele modellen,	 aangeduid	 als	 verzamelingen	 impliciete	 -	 als	
vanzelfsprekend	ervaren	-	ideeën	over	gezinnen,	kinderen	en	ouders	die	gedeeld	worden	
door	leden	van	een	bepaalde	culturele	groep.	Deze	impliciete	culturele	modellen	staan	
volgens	deze	auteurs	in	een	hiërarchische	verhouding	tot	opvattingen	over	specifieke	
domeinen,	zoals	de	relatie	tussen	ouders	en	kinderen	of	de	verhouding	tussen	het	gezin	
en	de	school.	Deze	domeinspecifieke	ideeën	van	individuele	ouders	zijn	vervolgens	van	
invloed	op	de	ideeën	die	zij	hebben	over	concrete	opvoedingssituaties	en	de	uitkomsten	
op	kindniveau	(Harkness,	2007;	Harkness	et	al.,	2010).	Valsiner	en	Litvinovic	(1996)	
noemen	 dit	 het	 deductieve	 proces,	 waardoor	 collectieve	 culturele	 opvoedingsideeën	
van	 invloed	 zijn	 op	 de	 opvoedingsideeën	 van	 individuele	 ouders.	 Zij	 onderscheiden	
daarnaast	ook	een	 inductief	proces.	Dit	bestaat	eruit	dat	opvattingen	van	 individuele	
ouders	 op	 hun	 beurt	 ook	weer	 bijdragen	 aan	 de	 collectieve	 ideeën	 van	 de	 culturele	
groep	waartoe	zij	behoren.	In	de	tijd	leidt	de	combinatie	van	deductieve	en	inductieve	
processen	 ertoe	 dat	 zowel	 collectieve	 opvoedingsideeën	 als	 individuele	 opvattingen	
kunnen	veranderen,	bijvoorbeeld	als	gevolg	van	een	veranderende	samenstelling	van	
de	culturele	gemeenschap	van	de	ouders	of	als	gevolg	van	bredere	maatschappelijke	
veranderingen.

Structurele ontwikkelingen van de regio
De	 economie	 in	 Noord-Groningen	 is	 van	 oorsprong	 agrarisch	 georiënteerd.	
Schaalvergroting	en	mechanisatie	van	de	landbouw	maakten	dat	sinds	de	jaren	vijftig	
van	de	vorige	eeuw	de	werkgelegenheid	op	het	platteland	sterk	terugliep,	waardoor	een	
deel	van	de	beroepsbevolking	naar	de	stad	trok.	Er	was	ook	een	omgekeerde	trend.	De	
groei	van	de	steden	en	de	daaraan	gepaard	gaande	verslechtering	van	het	leefklimaat	
en	de	toenemende	mobiliteit,	leidden	ertoe	dat	veel	stedelingen	zich	op	het	platteland	
gingen	vestigen,	met	name	in	dorpen	in	de	directe	nabijheid	van	de	stad	Groningen.	De	
van	oorsprong	autonome dorpen	ontwikkelden	zich	daardoor	tot	woondorpen	(Thissen	
&	Loopmans,	2013).	 In	autonome	dorpen	 zijn	de	meeste	bewoners	 ‘van	het	dorp’	en	
doen	ze	veel	zaken	‘op	het	dorp’,	terwijl	in	woondorpen	een	groot	deel	van	de	bewoners	
om	woonredenen	is	neergestreken,	maar	voor	werk	en	voorzieningen	niet	op	het	dorp	
is	 aangewezen.	 Deze	 bewoners	 hebben	 hun	 sociale	 netwerk	 dan	 ook	 hoofdzakelijk	
buiten	het	dorp,	bijvoorbeeld	in	de	stad	Groningen.	Dat	heeft	in	deze	dorpen	geleid	tot	
een	 levensstijl,	die	steeds	meer	op	die	van	een	stad	 lijkt	 (Gardenier,	2012).	Dit	geldt	
echter	in	mindere	mate	voor	dorpen	die	verderaf	gelegen	zijn	van	de	stad	Groningen.	
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Een	vergelijkbaar	mechanisme	als	rond	de	stad	Groningen	deed	zich	ook	voor	in	de	
vele	dorpen	in	de	regio	Delfzijl,	met	als	belangrijk	verschil	dat	de	beroepsbevolking	van	
deze	dorpen	grotendeels	werk	heeft	in	de	industrie	van	Delfzijl.	Wat	betreft	de	vereiste	
(beroepsgerichte)	vooropleiding,	 gaat	het	hier	merendeels	om	beroepen	op	 lager	en	
middelbaar	niveau.	Tot	de	jaren	’90	van	de	vorige	eeuw	floreerde	de	industrie	in	deze	
regio,	met	als	gevolg	dat	de	gemeente	Delfzijl	in	hoog	tempo	groeide.	Sinds	1990	krimpt	
deze	regio	echter	als	gevolg	van	economische	neergang.	 In	2010	had	de	gemeente	al	
20%	minder	inwoners	dan	in	1990.	De	prognose	is	dat	in	2040	nog	eens	27%	minder	
mensen	 in	 de	 regio	 Delfzijl	 zullen	 wonen	 (Gardenier,	 Nanninga,	 Van	 Rijn,	 &	Weijer,	
2011).

Regionale identiteiten
Om	uitspraken	te	kunnen	doen	over	bewoners	in	een	bepaalde	regio	en	hun	opvattingen,	
is	 het	 van	 belang	 te	 weten	 welke	 betekenissen	 en	 waarden	 mensen,	 zowel	 binnen	
als	 buiten	de	 regio,	 zelf	 toekennen	 aan	 een	 regio.	Dit	wordt	 aangeduid	met	de	 term	
regionale identiteit	(Paasi,	2003).	Een	identiteit	van	een	regio	wordt	vaak	gebaseerd	op	
karakteristieken	waarmee	de	ene	regio	wordt	onderscheiden	van	andere	regio’s	zoals	
taal,	gebruiken	en	gewoonten,	of	ook	wel	de	grondsoort	(Melis,	2013).	Het	gaat	daarbij	
in	de	eerste	plaats	om	een	imago:	het	beeld	dat	naar	buiten	wordt	gebracht.	Naast	een	
imago	 is	er	ook	sprake	van	een	regionaal bewustzijn.	Dat	bestaat	uit	de	persoonlijke	
woongeschiedenis	van	de	bewoners	van	het	betreffende	gebied.	Een	regionale	identiteit	
wordt	gevormd	door	zowel	het	imago	als	het	regionaal	bewustzijn	van	haar	bewoners	
(Melis,	2013).	Regionale	identiteiten	komen	tot	uiting	in	het	gedrag	en	de	gevoelens	van	
mensen.	Het	is	echter	geen	evident	gegeven	dat	iemand	zich	met	de	regio	identificeert	
en	 met	 deze	 regio	 een	 gevoel	 van	 verbondenheid	 heeft,	 als	 hij	 of	 zij	 in	 deze	 regio	
woont.	 Regionaal	 bewustzijn	wordt	 slechts	 gevormd	 door	 contacten	 tussen	mensen	
met	 dezelfde	 ervaringen	 en	 belangen,	 hetgeen	 kan	 leiden	 tot	 collectieve	 uitingen	
van	 regionaal	 bewustzijn,	 zoals	bijvoorbeeld	blijkt	 bij	 de	Groninger	bodembeweging	
(GBB),	 een	 belangenbeweging	 die	 opkomt	 op	 voor	 de	 belangen	 van	 bewoners	 die	
schade	ondervinden	van	de	aardbevingen	als	gevolg	van	de	gaswinning,	en	waarbij	de	
Groninger	identiteit	sterk	naar	voren	komt.	Regionale	identiteiten	kunnen	verschillen	
in	de	invloed	die	ze	hebben.	Sterke	identiteiten	zijn	de	stabiele	en	traditionele	regionale	
identiteiten	die	stevig	zijn	verankerd	in	de	gemeenschap	en	vaak	generaties	lang	blijven	
bestaan.	Zwakke	identiteiten	daarentegen,	hebben	een	minder	vaste	positie	binnen	een	
gemeenschap	(Terlouw,	2012).

Huidig onderzoek
In	aansluiting	op	ons	eerdere	onderzoek	in	deze	regio	(Poolman	et	al.,	2015),	onderzoeken	
we	in	deze	studie	meer	in	detail	de	opvattingen	en	verwachtingen	van	autochtone	ouders.	
Door	middel	van	diepte-interviews	met	Noord-Groningse	moeders	zijn	we	op	zoek	naar	
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hun	zogenaamde	ethnotheorieën,	gedefinieerd	als	de	impliciete	opvattingen	ten	aanzien	
van	opvoeding	en	onderwijs	en	verwachtingen	ten	aanzien	van	de	schoolprestaties	van	
hun	kinderen.	Hoewel	vaders	in	toenemende	mate	een	belangrijke	en	actieve	rol	in	de	
opvoeding	spelen	(Van	den	Broek,	Bronneman,	&	Veldheer,	2010)	 is	er	voor	gekozen	
om	alleen	moeders	te	interviewen.	De	reden	is	dat	verschillende	studies	uitwijzen	dat	
de	 invloed	 van	met	name	moeder	 op	de	 vroegkinderlijke	 ontwikkeling	 groot	 is	 (o.a.	
Curenton	&	Justice,	2008;	Hoff,	2006;	Pan	et	al.,	2005).

Bij	 de	 ontwikkeling	 van	 het	 interviewinstrument	 is	 gebruik	 gemaakt	 van	 het	
concept	innerlijke logica,	dat	oorspronkelijk	is	ontwikkeld	om	de	innerlijke	logica	van	
kinderen	 te	 onderzoeken	 (o.a.	 Doornenbal	 et	 al.,	 2002;	 Visser,	 Singer,	 Van	 Geert,	 &	
Kunnen,	2009).	Aan	de	hand	van	vier	dagelijkse	situaties	(maaltijd,	naar	bed	brengen,	
naar	school	brengen	en	contacten	 in	het	dorp)	wordt	de	moeders	gevraagd	concreet	
te	beschrijven	hoe	het	er	in	hun	gezin	tijdens	zo’n	situatie	aan	toegaat	en	wat	haar	rol	
daarin	is	(handelingen).	Vanuit	deze	beschrijving	wordt	doorgevraagd,	om	moeders	te	
helpen	hun	belangen	 en	doelen	 (cognities)	 en	 gevoelens	 (emoties)	 in	 de	 betreffende	
situatie	te	expliciteren.	Om	zicht	te	krijgen	op	de	intergenerationele	achtergrond	van	
hun	opvattingen	en	verwachtingen,	wordt	gevraagd	naar	concrete	ervaringen	als	kind	
tijdens	 vergelijkbare	 situaties.	 Leidende	 vragen	 zijn	 hoe	 de	moeders	 de	 betreffende	
situatie	 als	 kind	hebben	ervaren	en	 in	welke	mate	 zij	 (achteraf)	 zicht	hebben	op	de	
doelen,	belangen	en	emoties	van	hún	ouders	(dimensie	tijd).	Daarnaast	wordt	moeders	
gevraagd	de	dagelijkse	gang	van	zaken	in	hun	gezin	te	vergelijken	met	die	binnen	andere	
gezinnen	in	hun	dorp	of	de	wijk	(dimensie	plaats).	Het	achterliggende	doel	hiervan	is	
inzicht	te	verkrijgen	in	hoe	moeders	hun	handelen	duiden	binnen	de	sociale	context	van	
hun	leefomgeving.	De	volgende	twee	onderzoeksvragen	zijn	leidend	in	dit	onderzoek:
1.	 Wat	zijn	de	domeinspecifieke	opvattingen	ten	aanzien	van	opvoeding	en	onderwijs	

van	autochtone	moeders	op	het	Groninger	platteland	en	wat	zijn	hun	verwachtingen	
ten	aanzien	van	de	schoolprestaties	van	hun	kinderen?	Wat	vinden	ze	belangrijk,	
welke	doelen	staan	hen	voor	ogen	en	welke	gevoelens	hebben	zij	daarbij?

2.	 Hoe	 brengen	 zij	 deze	 opvattingen	 en	 verwachtingen	 in	 verband	 met	 hun	 eigen	
kindertijd	en	de	opvoeding	en	socialisatie	die	zij	zelf	hebben	ervaren?	

Methode

Dataverzameling
In	 deze	 studie	 verkennen	we	de	 opvattingen	 en	 verwachtingen	 van	moeders	 op	 het	
Groninger	 platteland.	 Voor	 de	 steekproef	 zijn	 vier	 inclusiecriteria	 leidend	 geweest.	
Het	eerste	criterium	betreft	de	herkomst	van	de	moeders.	Uit	de	resultaten	van	eerder	
onderzoek	in	deze	regio	(Poolman	et	al.,	2015)	blijkt	ruim	65%	van	de	ouders	van	de	
onderzochte	kinderen	zelf	ook	uit	de	provincie	Groningen	afkomstig	te	zijn	en	35%	uit	
andere	provincies.	Omdat	onderhavige	studie	beschouwd	wordt	als	een	verdieping	van	
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de	eerdere	studie,	is	bij	de	werving	van	de	moeders	gestreefd	naar	een	overeenkomstige	
verdeling.	Het	tweede	criterium	betreft	de	urbanisatiegraad	van	de	woonplaats	van	de	
deelnemers.	Er	is	naar	gestreefd	om	zowel	deelnemers	uit	de	dorpen	te	betrekken	als	
uit	verstedelijkt	gebied	in	de	regio	Delfzijl,	omdat	ook	de	steekproef	uit	eerdere	studie	
uit	zowel	de	dorpen	als	uit	verstedelijkt	gebied	bevatte.	Het	derde	criterium	betreft	het	
opleidingsniveau	van	de	moeders.	Gestreefd	is	naar	een	afspiegeling	die	recht	doet	aan	
stratificatie	 van	 opleidingsniveaus,	 zoals	 die	 bekend	 is	 van	 het	 Groninger	 platteland	
(CBS	Statline,	2006).	Ruwweg	betekent	dit	dat	een	kwart	van	de	ouders	laag	opgeleid	
is	(basisonderwijs,	Lbo	of	Mbo,	niveau	1-2),	de	helft	middelbaar	opgeleid	(Mbo-niveau	
3-4,	Havo,	Vwo),	en	een	kwart	hoog	opgeleid	(Hbo,	Wo).	Het	 laatste	criterium	betreft	
de	gezinssituatie.	De	deelnemers	moesten	moeder	zijn	van	 jonge	kinderen.	Concreet	
betekende	dit	dat	een	of	meerdere	kinderen	in	een	van	de	eerste	vier	leerjaren	van	het	
basisonderwijs	zitten.

De	moeders	die	in	deze	studie	aan	het	woord	komen	zijn	op	verschillende	manieren	
geworven.	Ten	eerste	zijn	op	ons	verzoek	twee	moeders	benaderd	door	twee	scholen	in	
twee	dorpen1	ten	zuidoosten	van	Delfzijl.	Deze	moeders	deden	ook	mee	aan	een	andere	
studie	die	gericht	was	op	het	taalaanbod	in	Groninger	gezinnen	(Tjallings,	2011).	Een	
tweede	strategie	was	om	een	schriftelijk	verzoek	om	deel	te	nemen	aan	het	interview	
mee	te	geven	aan	de	kinderen	uit	de	groepen	1-5	van	twee	scholen;	een	school	in	een	
dorp	en	een	school	in	verstedelijkt	gebied	in	de	regio	Delfzijl.	Hierop	hebben	vijf	moeders	
uit	de	dorpen	en	vier	moeders	uit	verstedelijkt	gebied	gereageerd	(responsepercentage	
5%).	 Deze	 strategie	 leverde	 een	 oververtegenwoordiging	 van	 hoger	 opgeleiden	 op,	
waardoor	 uiteindelijk	 op	 aanraden	 van	 een	 school	 nog	 vijf	moeders	 telefonisch	 zijn	
benaderd	om	deel	 te	nemen.	Een	middelbaar	en	een	 lager	opgeleide	moeder	stemde	
in,	terwijl	drie	lager	opgeleide	moeders	afzagen	van	deelname.	Ze	gaven	kort	en	zonder	
nadere	toelichting	aan	geen	belangstelling	te	hebben	om	deel	te	nemen.	Alle	interviews	
zijn	bij	de	moeders	thuis	afgenomen.

Deelnemers
Bovengenoemde	strategieën	leverde	uiteindelijk	een	steekproef	van	13	moeders	op	in	
de	leeftijdsrange	van	32	tot	49	jaar	(zie	Tabel	1).	Het	aantal	moeders	dat	laag	opgeleid	
is,	ligt	lager	dan	beoogd.	Het	bleek	moeilijk	hen	bij	het	onderzoek	te	betrekken.	In	de	
uiteindelijke	steekproef	zijn	twee	moeders	laag,	vijf	moeders	middelbaar	en	vijf	moeders	
hoog	opgeleid.	Negen	moeders	zijn	woonachtig	in	dorpen	in	de	regio	Delfzijl	met	minder	
dan	1000	inwoners.	Vier	moeders	wonen	in	verstedelijkt	gebied.	Negen	moeders	zijn	
oorspronkelijk	afkomstig	uit	de	provincie	Groningen.	Van	de	overige	vier	moeders	zijn	
twee	moeders	 geboren	 in	 kleine	 dorpen	 in	 respectievelijk	 Friesland	 en	 Drenthe.	 Zij	
zijn	als	volwassene	in	de	provincie	Groningen	komen	wonen.	De	twee	andere	moeders	

1.	 De plaatsnamen zullen niet nader worden weergegeven, vanwege privacyredenen. Wel 
wordt aangegeven of de moeders woonachtig zijn in een dorp dan wel in verstedelijkt gebied (‘stad’)
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komen	uit	middelgrote	plaatsen	in	het	midden	van	het	land	en	een	van	hen	is	als	kind	
al	in	de	provincie	Groningen	komen	wonen.	Drie	moeders	die	geboren	en	getogen	zijn	
in	de	provincie	Groningen	hebben	opleidingen	gevolgd	elders	in	Nederland,	maar	zijn	
uiteindelijk	teruggekeerd	naar	de	provincie.	Drie	moeders	hebben	een	eenoudergezin.	
Het	 aantal	 kinderen	binnen	de	gezinnen	 in	de	 steeproef	 varieert	 tussen	2	en	5.	Wat	
betreft	de	thuistaal,	wordt	door	moeder	in	één	gezin	(bewust)	Gronings	gesproken.	In	
de	overige	gezinnen	is	Nederlands	de	thuistaal.

Tabel 1. Overzicht van de participanten

Naam* Woonplaats Leeftijd Opleiding Geb. provincie
Aantal 

kinderen
Catharina dorp 36 MBO Groningen 2
Johanna dorp 41 MBO Groningen 3
Alie dorp 32 MBO-1-2 Friesland (dorp) 3
Conny dorp 36 HBO Groningen 3
Thea dorp 30 VMBO Groningen 2
Monique dorp 49 MBO Groningen 2
Bernadette dorp 40 HBO Flevoland 5
Monique stad 37 WO Groningen 3
Henriëtte stad 40 HBO Groningen 2
Annelies stad 38 HBO Groningen 2
Laura stad 36 HBO Groningen 2
Evelyn dorp 41 MBO Drenthe (dorp) 2
Monika dorp 33 Mavo Noord Holland 5

Diepte-interviews
Voor	 het	 onderzoek	 is	 gebruik	 gemaakt	 van	 diepte-interviews	 (Hennink,	 Hutter,	 &	
Bailey,	2010).	Hiervoor	 is	een	semi-gestructureerde	 topiclijst	ontworpen	waarbij	het	
concept	 ‘innerlijke	 logica’	 leidend	 was	 (zie	 Bijlage	 1).	 Uitgangspunt	 in	 de	 topiclijst	
vormden	 vier	 dagelijks	 voorkomende	 situaties	waarvan	 verondersteld	wordt	 dat	 zij	
veel	 interactie	 tussen	 ouders	 en	 kinderen	 uitlokken:	 maaltijdgesprekken,	 naar	 bed	
brengen,	naar	school	brengen	en	sociale	contacten	in	het	dorp	of	in	de	wijk.	De	topiclijst	
eindigde	met	een	aantal	vragen	over	de	verwachtingen	ten	aanzien	van	de	 toekomst	
van	de	kinderen	en	de	rol	die	het	onderwijs	hierin	volgens	de	geïnterviewden	speelt.	De	
vier	situaties	zijn	op	een	identieke	manier	uitgevraagd,	namelijk	in	de	dimensies	‘tijd’	
en	‘plaats’.	Binnen	de	dimensie	‘tijd’	is	eerst	de	actuele	situatie	(‘het	nu’)	uitgevraagd.	
Daarbij	is	eerst	gevraagd	naar	‘de	feiten’	(F).	De	moeders	beschreven	hierbij	hoe	het	er	
in	het	gezin	aan	toe	gaat	in	de	betreffende	situatie.	Vervolgens	werd	hen	gevraagd	aan	
te	geven	of	zij	het	‘belangrijk’	(B)	vinden	dat	een	bepaalde	situatie	plaatsvindt	en	wat	
maakt	dat	zij	dit	belangrijk	vinden.	In	de	derde	plaats	werd	de	moeders	gevraagd	om	
aan	te	geven	welk	doel	(D)	zij	met	haar	gedrag	in	de	betreffende	situatie	proberen	te	
bereiken.	Tenslotte	is	gevraagd	naar	de	emoties	(E):	Wat	ervaren	of	voelen	moeders	bij	

* De namen in deze studie zijn vanwege privacy overwegingen gefingeerd.



99

C
hapter 5  |  O

pvattingen en verw
achtingen van autochtone m

oeders op het G
roninger platteland

de	betreffende	situatie.	Vervolgens	is	binnen	de	dimensie	‘tijd’	gevraagd	naar	hun	eigen	
jeugd	(‘vroeger’).	De	moeders	werd	gevraagd	te	beschrijven	hoe	zij	de	vier	situaties	als	
kind	hebben	ervaren	(‘hoe	ging	dat	vroeger?’).	Vervolgens	werd	hen	gevraagd	om	zich	te	
verplaatsen	in	de	positie	van	hun	ouders:	wat	zouden	hun	ouders	belangrijk	gevonden	
hebben	in	de	betreffende	situaties	(B)	en	wat	maakte	dat	zij	dit	al	dan	niet	belangrijk	
vonden,	welk	doel	 zouden	hun	ouders	daarbij	hebben	gehad	 (D),	 en	wat	voelden	zij	
daarbij	(E)?	De	tweede	dimensie	was	‘plaats’.	De	moeders	is	gevraagd	of	zij	vanuit	hun	
perspectief	een	indruk	hebben	hoe	de	betreffende	situatie	in	andere	gezinnen	binnen	
haar	dorp	of	wijk	verloopt	(‘elders’).	De	slotvragen	betroffen	de	perceptie	van	moeder	ten	
aanzien	van	de	toekomst	van	de	kinderen.	Nadat	de	moeders	hebben	kunnen	aangeven	
welk	beeld	zij	bij	de	toekomst	van	haar	kind	heeft	en	welke	rol	onderwijs	hierin	speelt,	
werd	wederom	gevraagd	naar	belang	(B),	doel	(D)	en	emoties	(E).	Tenslotte	werd	de	
moeders	gevraagd	te	reflecteren	op	het	interview	en	was	er	gelegenheid	terug	te	komen	
op	gespreksthema’s.

Data-analyse
De	gesprekken	zijn	verbatim	uitgeschreven	en	ingevoerd	in	het	computerprogramma	
MAX	Qualitative	Data	Analysis	(MAXQDA),	versie	10.	De	teksten	zijn	vervolgens	in	dit	
programma	 gecodeerd.	 Bij	 het	 coderen	 is	 afwisselend	 een	 deductieve	 en	 inductieve	
werkwijze	 gehanteerd,	 volgens	 de	 stappen	 van	 de	 analytische	 cyclus	 (Hennink	 et	
al.,	 2010).	 Bij	 het	 deductief	 coderen	 is	 zowel	 gebruik	 gemaakt	 van	 de	 topics	 uit	 de	
interviewleidraad,	 van	 relevante	 onderzoeksliteratuur	 als	 van	 eigen	 professionele	
(20	 jaar	 werkzaam	 in	 onderwijsbegeleiding)	 en	 persoonlijke	 ervaringen	 (20	 jaar	
woonachtig	 geweest	 in	 het	 betreffende	 gebied)	 van	 de	 eerste	 auteur.	 De	 analyse	 is	
uitgevoerd	in	drie	fasen.	

In	de	eerste	fase	is	eerst	deductief	gecodeerd	(Hennink	et	al.,	2010).	De	reacties	van	
de	moeders	zijn	daarbij	geordend	op	basis	van	de	topics	uit	de	interviewleidraad.	Dit	
leverde	een	vier-bij-drie	matrix	op	van	situaties	(maaltijdgesprekken,	naar	bed	brengen,	
naar	school	brengen	en	contacten	in	dorp	resp.	wijk)	en	dimensies	(‘het	nu’,	‘vroeger’	en	
‘elders’)	waarvan	in	iedere	cel	de	Feiten,	Belangen,	Doelen	en	Emoties	zijn	weergegeven	
zoals	die	door	de	respondenten	zijn	aangegeven.	Vervolgens	is	inductief	gecodeerd.	Al	
lezend	 zijn	 codes	 vanuit	 de	 data	 genoteerd.	 Codes	 die	 tijdens	 het	 analyseren	 valide,	
robuust	 en	 bruikbaar	 bleken	 (Glaser,	 1978)	 zijn	 uiteindelijk	 gebruikt.	 Deze	 cyclus	
van	deductief	en	inductief	coderen	heeft	meerdere	malen	plaats	gevonden,	totdat	het	
verzadigingspunt	was	 bereikt	 (Glaser	 &	 Strauss,	 1967)	 en	 geen	 nieuwe	 codes	meer	
werden	gevonden.

In	 de	 tweede	 fase	 zijn	 de	 codes	 gecategoriseerd.	 Aan	 de	 hand	 van	 de	 drie	
contexten	 (thuis,	 school,	 dorp	 resp.	 wijk)	 en	 specifieke	 thema’s	 (bijvoorbeeld	 de	
toekomstverwachting	en	de	rol	van	opleiding)	zijn	de	gegevens	geordend	in	categorieën.	
Wat	 betreft	 de	 context	 ‘thuis’	 zijn	 de	 doelen,	 belangen	 en	 emoties	 van	 de	moeders	



100

5

gecategoriseerd	 rondom	de	 thema’s	 inhoud van de gesprekken thuis en	voorlezen.	De	
context	 ‘school’	 is	 onderverdeeld	 in	 de	 thema’s	 contact met de school,	 bijdrage aan 
de school	en	verwachtingen van de school.	De	context	‘dorp	of	wijk’	kende	slechts	één	
thema,	namelijk	de	binding	met	en	betrokkenheid	bij	het	dorp	of	wijk.	Bij	het	thema	
‘de	 toekomstverwachting	en	de	 rol	 van	de	opleiding’	 is	 onderscheid	gemaakt	 tussen	
enerzijds	de	toekomstverwachtingen	van	de	moeders	ten	aanzien	van	hun	kinderen	en	
anderzijds	–	retrospectief	-	de	toekomstverwachting	die	de	ouders	van	de	moeders	voor	
hen	hadden.

In	de	derde	fase	zijn	de	gegevens	geconceptualiseerd (Hennink	et	al.,	2010),	waarbij	
relaties	 tussen	 de	 verschillende	 categorieën	 zijn	 aangebracht.	 Daarbij	 heeft	 een	
ordening	op	een	hoger	abstractieniveau	plaatsgevonden.	Het	eerste	ordeningsprincipe	
betreft	de	manier	waarop	de	moeders	 zeggen	om	 te	gaan	met	 taal	 en	geletterdheid.	
Hierin	 worden	 twee	 uitersten	 onderscheiden.	 De	 eerste	 is	 wat	 Heath	 (1982)	 een	
school-oriented culture oftewel	mainstream culture	noemt.	Deze	begrippen	verwijzen	
naar	 een	 gezinscultuur	 waarin	 het	 mondelinge	 taalgebruik	 en	 het	 omgaan	 met	
geschreven	tekst	grotendeels	in	het	teken	staan	van	informatieverwerving	(informatief	
taalgebruik)	en	kennisdoeleinden	(Wells,	1987).	Het	taalgebruik	is	daarbij	overwegend	
gedecontextualiseerd	 (Schleppegrell,	 2004)	 en	 gespreksonderwerpen	 verwijzen	
grotendeels	naar	situaties	buiten	het	hier-en-nu	(Henrichs,	2010).	Aan	de	andere	kant	
van	het	continuüm	onderscheidt	Heath	non-mainstream homes,	waarbij	sprake	is	van	
zgn.	 instrumenteel taalgebruik	 (Heath,	 1980;	 Heath,	 1986a),	 gericht	 op	 alledaagse	
praktische	 zaken.	 Een	 tweede	 ordeningsprincipe,	 is	 de	 mate	 waarin	 moeders	 de	
opvoeding	die	ze	zelf	ervaren	hebben,	voortzetten.	Ook	dit	is	een	continuüm	met	twee	
uitersten.	 In	het	 ene	uiterste	geven	de	moeders	aan	de	doelen	en	belangen	van	hun	
ouders	met	betrekking	tot	de	opvoeding	over	te	nemen	(‘continu’).	In	het	andere	uiterste	
zeggen	de	moeders	te	breken	met	de	opvoeding	die	ze	genoten	hebben	en	geven	ze	aan	
hun	kinderen	volledig	anders	op	 te	 (willen)	voeden	(‘discontinu’).	Wanneer	we	deze	
twee	ordeningsprincipes	uitzetten	in	een	assenstelsel,	ontstaan	er	vier	kwadranten	die	
op	vier	onderscheiden	profielen	wijzen	(zie	Figuur	1).

Continu

Mainstream
Homes

Stedelingen en nieuwe 
plattelanders

(6)

Klassieke plattelanders
(3)

Non-mainstream
homes

Zelfbewusten
(2)

Distantiërenden
(2)

Discontinu

Figuur 1. Indeling van de respondenten in vier profielen
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Deze	vier	profielen	zijn	het	resultaat	van	een	niet-lineair	cyclisch	proces	van	constante	
discussie	tussen	het	theoretisch	kader	en	de	empirische	data	(Boeije,	2005).	We	hebben	
de	dertien	respondenten	op	basis	van	hun	verhaal	vervolgens	ingedeeld	in	de	profielen.	
Moeders	waarvan	we,	op	basis	van	hun	respons,	de	cultuur	van	geletterdheid	dichtbij	de	
schoolcultuur	achten,	zijn	daarbij	links	van	de	verticale	as	gepositioneerd.	Moeders	die	
het	opvoedingspatroon	van	hun	ouders	hebben	voortgezet	zijn	boven	de	horizontale	as	
geplaatst.	We	hebben	deze	profielen	de	volgende	namen	gegeven:	Stedelingen en nieuwe 
plattelanders,	 Klassieke plattelanders,	 Zelfbewusten	 en	 Distantiërenden.	 Deze	 namen	
zullen	in	de	resultatensectie	onderbouwd	en	uitgelegd	worden.

Resultaten
De	vier	profielen,	zoals	die	in	de	vorige	paragraaf	zijn	aangeduid,	beschrijven	we	in	deze	
sectie	door	per	profiel	de	doelen,	belangen	en	emoties	van	de	moeders	weer	te	geven.	De	
opbouw	per	profiel	is	identiek.	Eerst	wordt	de	context	thuis	beschreven.	Daarbij	wordt	
met	name	ingezoomd	op	de	cultuur	van	geletterdheid.	Vervolgens	wordt	aangegeven	
hoe	het	contact	met	school	verloopt;	vinden	de	moeders	het	contact	met	de	leerkracht	
belangrijk,	helpen	ze	op	school	en	welke	rol	dichten	ze	het	onderwijs	 toe	binnen	de	
ontwikkeling	van	hun	kind?	Vervolgens	wordt	ingegaan	op	de	mate	waarin,	en	de	manier	
waarop	de	moeders	 zich	betrokken	voelen	bij	 het	dorp	 of	de	wijk	waarin	 ze	wonen.	
Tenslotte	wordt	ingegaan	op	de	toekomstverwachtingen	van	de	moeders	ten	aanzien	van	
hun	kinderen.	Daarbij	zal	de	relatie	worden	gelegd	met	de	ontwikkelingsgeschiedenis	
van	moeder	 zelf.	 Iedere	 paragraaf	 eindigt	met	 een	 samenvattende	 typering	 van	 het	
betreffende	profiel.

I. Stedelingen en nieuwe plattelanders
Het	profiel	Stedelingen en nieuwe plattelanders	bestaat	uit	zes	moeders,	waarvan	de	vier	
moeders	uit	verstedelijkt	gebied,	Henriëtte	(40),	Annelies	(38),	Laura	(36)	en	Monique	
(37)	en	twee	moeders	uit	een	dorp,	Johanna	(41)	en	Bernadette	(40).	De	vier	moeders	
uit	 verstedelijkt	 gebied	hebben	 alle	 vier	 een	betaalde	 baan.	 Behalve	 Johanna	 (Mbo),	
hebben	 alle	 moeders	 binnen	 dit	 profiel	 een	 Hbo-opleiding	 of	 hoger.	 Op	 Bernadette	
na,	 zijn	 alle	 zes	moeders	geboren	en	getogen	 in	de	provincie	Groningen.	Bernadette	
is	afkomstig	uit	een	middelgrote	stad	het	midden	van	het	land	en	is	als	volwassene	in	
Groningen	komen	wonen.	Henriëtte,	Laura	en	Monique	hebben	hun	beroepsopleiding	
elders	in	het	land	genoten,	maar	zijn	uiteindelijk	weer	in	de	provincie	Groningen	komen	
wonen.

Thuis
Wat	betreft	de	onderwerpen	van	gesprek,	bijvoorbeeld	aan	tafel,	geven	alle	moeders	
aan	dat	ze	het	belangrijk	vinden	om	te	weten	wat	hun	kinderen	overdag	meemaken	en	
deze	ervaringen	tijdens	gezamenlijke	momenten	met	elkaar	te	delen.	Henriëtte	geeft	
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aan:	“Zij hebben natuurlijk een leven op school en vriendjes en dat soort dingen en wij 
hebben natuurlijk ons werk en dergelijke dus ja, ik vind wel dat er een moment moet zijn 
dat je dat dus doorspreekt met elkaar en dat je niks over het hoofd ziet of dat er iets 
speelt, wat je dan niet weet. Dus ja, daar moet je wel even tijd voor maken”.	De	moeders	
herkennen	vergelijkbare	situaties	uit	hun	eigen	kindertijd.	Annelies	nuanceert	dit	wel	
door	aan	 te	 geven	dat	bij	 haar	 in	huis	 vroeger	meer	over	 feitelijke	 zaken	gesproken	
werd,	zoals	dagelijkse	gebeurtenissen,	terwijl	zij	het	nu	belangrijk	vindt	ook	over	het	
bijbehorende	gevoel	te	praten.	Ze	verklaart	dat	door	het	verschil	in	tijdsgewricht:	“Ik 
denk dat mijn kinderen meer over hun gevoel praten dan wij dat vroeger deden. (…) 
Dat is denk ik de tijd ook”.	Tenslotte	benadrukt	een	aantal	moeders	dat,	hoewel	tafel-	
en	bedrituelen	belangrijke	momenten	zijn	voor	gesprekken,	deze	ook	 tijdens	andere	
momenten	kunnen	plaatsvinden,	zoals	tijdens	het	autorijden.	Annelies	verwoordt:	“De 
beste gesprekken die ik met mijn kinderen kan hebben is in de auto. Je bent dan aan het 
rijden en je kijkt elkaar niet aan”.	

Een	aantal	moeders	geeft	aan	dat	naast	de	dagelijkse	hier-en-nu	onderwerpen	er	ook	
meer	gedecontextualiseerde	onderwerpen	aan	bod	komen.	Bernadette,	bijvoorbeeld,	
vindt	het	belangrijk	dat	kinderen	het	jeugdjournaal	kijken	omdat	ze	zich	dan	bewust	zijn	
van	de	wereld	om	hen	heen:	“Dat	ze meekrijgen wat er in de wereld gebeurt”.	Daarnaast	
vindt	ze	het	belangrijk	dat	er	‘echte’	boeken	gelezen	worden.	Ze	zegt:	“Lezen hoort erbij. 
(…) Ze weten, Donald Duckje mag, maar er moeten ook echte boeken gelezen worden”.	Ze	
doelt	daarmee	op	informatieve	en	narratieve	boeken.	Monique	geeft	aan	dat	haar	man	
veel	gesprekjes	heeft	met	de	kinderen	die	gericht	zijn	op	kennis.	Ze	verwijst	daarbij	ook	
direct	naar	de	gespreksthema’s	bij	haar	thuis	vroeger.	“(De gesprekjes gaan) over van 
alles. Ja, ook om dingen te leren, van de wereld. Ja, mijn vader legde hier altijd heel veel 
dingetjes uit. Dat gebeurt hier ook. Dat doet Peter ook. Ja, met mijn moeder was gewoon 
meer de dagelijkse dingen”.	

Een	 gemeenschappelijk	 kenmerk	 van	 al	 deze	 moeders	 is	 dat	 ze	 het	 belang	 van	
een	 geletterde	 omgeving	 grotendeels	 van	 huis	 uit	 hebben	meegekregen.	 Bernadette	
geeft	 bijvoorbeeld	 aan	 dat	 het	 lezen	 bij	 haar	met	 de	 paplepel	 is	 ingegoten:	 “Ik weet 
wel dat mijn vader vroeger veel voorlas. Ook heel jong naar de bibliotheek. Dus dat zit 
erin. (…) Vond ik heerlijk. Ik kan me herinneren ik ging op de fiets naar de bibliotheek 
haalde boeken en las gelijk de boeken uit”.	Op	de	vraag	waaruit	bleek	dat	haar	ouders	het	
belangrijk	vonden	antwoordt	ze:	“Door het te doen”.	Ook	bij	Johanna	was	lezen	vroeger	
een	vanzelfsprekendheid,	althans	voor	haar	moeder.	“We lazen wel allemaal heel veel. 
We lazen allemaal boeken. Mijn vader niet trouwens. Nee, daar was dat niet aan besteed. 
Maar mijn moeder en mijn zus die lezen ook. Ik had vroeger ook altijd een abonnement 
van de bibliotheek. Nog. Stapels boeken. Geweldig!”.	Henriëtte	en	Bernadette	geven	aan	
dat	hun	ouders	hen	bewust	in	contact	hebben	gebracht	met	geletterdheid.	Henriëtte:	
“Daar ging de interesse ook naar uit, zeg maar. En ook, ze (haar ouders) bezitten dan ook 
denk ik, de kennis. Ze hebben de informatie erover, dat het belangrijk is om voor te lezen 
voor de woordenschat en dat soort dingen. Dat niveau bezitten zij, zeg maar”.	Ze	gaat	
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daarbij	zelfs	nog	een	generatie	terug:	“Mijn moeder ook (kreeg die kennis mee, BP) met 
name wel van huis uit. Dat was natuurlijk nog veel langer geleden, mijn opa was gewoon 
een slimme man. Mijn oma ook (…), dat was ook een slimme vrouw wel”.	 Bernadette	
geeft	aan	dat	in	de	omgeving	van	haar	ouders	de	taalontwikkeling	belangrijk,	maar	ook	
vanzelfsprekend	gevonden	werd:	“Voorlezen is belangrijk. Taalontwikkeling, blablabla”.	
(…)	Het hoort erbij”.

School
Zonder	uitzondering	vinden	de	moeders	het	contact	met	school	belangrijk.	Ze	geven	
aan	hun	vrijwel	dagelijks	kinderen	naar	 school	 te	brengen	en,	 voor	 zover	het	beleid	
van	de	school	dat	toestaat,	mee	de	klas	in	te	gaan.	Het	belang	om	contact	met	school	te	
hebben	is	in	de	eerste	plaats	om	te	weten	hoe	het	met	hun	kind	gaat.	“Omdat ze toch de 
meeste tijd van de dag daar zijn”	(Monique).	“Dat is hun wereld, daar zitten ze de hele dag”	
(Henriëtte).	Laura:	“Nou, je wilt ook weten hoe je kind het doet op school. Niet alleen qua 
prestaties maar ook hoe die zich voelt in de klas”.	Een	tweede	doel	is	om	haar	kinderen	te	
laten	ervaren	dat	ze	zich	interesseert	voor	wat	ze	op	school	doen.	Laura:	“Het liefste ga 
ik gewoon lekker mee. Dat is ook de meeste keren zo. Dan ga ik met de oudste even mee 
naar boven, dat is altijd even kort (…). Dat ze (de kinderen) weer dingen kunnen laten 
zien. Dat ze weten, dat je interesse voor ze hebt wat ze doen op school”. Een	derde	doel	is	
dat	de	moeders,	via	het	naar	school	brengen,	informatie	met	de	leerkrachten	kunnen	
uitwisselen.	Henriëtte:	“Ik vind het ook leuk om te weten hoor als ze (de leerkrachten, 
BP) heel andere ideeën hebben. Want ze zitten toch op school, dat is weer een heel andere 
wereld. Zo van goh, hoe doen ze het hier? ‘Hoe kijk jij (de leerkracht, BP) ertegen aan? 
Wat vind jij ervan?’”.	 Een	 laatste	 doel	dat	naar	 voren	komt,	 is	 om	als	moeder	 zelf	 te	
ervaren	dat	haar	kind	op	school	goed	begeleid	wordt.	Henriëtte:	“ik vind het heel fijn om 
te proeven dat zij een goed beeld van jouw kind hebben”. 

Als	 het	 gaat	 om	de	 verwachtingen	 van	 ouders	 ten	 aanzien	 van	 de	 school	 zijn	 de	
reacties	divers:	Monique	geeft	aan:	”Wij verwachten van school dat onze kinderen daar 
gestimuleerd worden om ja dingen te willen doen en leren en weten. (Ik) vind het vooral 
prettig als ze op een goede manier gestimuleerd worden, op wat voor manier dan ook. 
Wat voor dingen dan ook (…). Ik vind het belangrijk voor de kinderen dat ze nieuwsgierig 
blijven”.	Henriëtte	 legt	niet	alleen	het	accent	op	de	cognitieve	aspecten,	maar	ook	op	
dat	het	kind	als	individu	op	school	gezien	wordt.	“Ik vind het wel belangrijk dat ze (de 
school) er wel uithalen wat erin zit eigenlijk, dat vind ik wel. En dat ze daar ook weer in 
gezien worden. Dat iemand in de gaten heeft van ‘goh, dit kan jij goed en daar wil ik je mee 
helpen’, zeg maar”.	

Zonder	 uitzondering	 vinden	 de	moeders	 het	 belangrijk	 om	 te	 helpen	 op	 school.	
De	 bijdrage	 die	 de	 moeders	 aan	 school	 leveren	 varieert	 van	 incidenteel	 hand-en-
spandiensten	uitvoeren	tot	een	structurele	bijdrage	aan	formele	commissies	als	OR	of	
MR.	Dit	lijkt	met	name	sterk	afhankelijk	te	zijn	van	de	beschikbare	tijd.	Behalve	Johanna	
en	Bernadette,	hebben	alle	moeders	een	betaalde	baan.	De	moeders	met	een	baan	geven	
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aan	dat	zij	meestal	niet	zelf	het	initiatief	nemen	om	te	helpen	op	school,	maar	wanneer	zij	
gevraagd	worden,	dat	ze	dan	wel	willen	helpen.	De	motieven	van	de	moeders	om	te	helpen	
zijn	divers.	Bernadette	wil	graag	wat	terug	doen	voor	de	school:	“Uit dankbaarheid voor 
wat zij voor mijn kind doen”.	Voor	haar	is	het	een	vanzelfsprekendheid.	Henriëtte	ziet	dat	
de	school	de	hulp	goed	kan	gebruiken	en	wil	dan	wel	meewerken.	Laura	verwoordt	het	
als	volgt:	“Ja, want ze hebben niet altijd genoeg ouders. (…) Ik doe het ook wel graag. Ik 
werk graag met kinderen dus...”.	Voor	een	paar	moeders	speelt	tenslotte	ook	nog	‘eigen	
belang’	een	rol.	Henriëtte	geniet	van	het	contact	met	haar	kinderen	op	school	en	zolang	
het	nog	kan	(gezien	de	leeftijd	van	de	kinderen)	wil	ze	het	graag	meemaken.	Bovendien	
geeft	ze	aan	via	de	school	zelf	ook	contacten	op	te	doen.	Laura	geeft	aan	dat	door	mee	
te	werken,	ze	zelf	ook	een	goed	beeld	krijgt	van	hoe	haar	kind	het	op	school	doet.	“Nou, 
je hebt natuurlijk het wel en wee van je kind, hoe die het doet op school. En ik zie het dan 
toch even in die setting ook”.	Via	de	OR	en	MR	kunnen	ouders	ook	invloed	uitoefenen	op	
het	beleid	van	de	school.	Dat	is	met	name	voor	Johanna	belangrijk:	“…en wil je iets, dan 
moet je lobbyen af en toe”.

Ook	de	ouders	van	de	moeders	waren	betrokken	bij	de	school	en	ook	zij	leverden	
vaak	een	actieve	bijdrage.	Wat	uit	de	verhalen	van	de	moeders	naar	voren	komt	is	dat	
voor	veel	van	hun	moeders	het	motief	was	iets	te	doen	te	hebben.	Veel	moeders	hadden	
in	die	 tijd	geen	betaalde	baan.	Bernadette	geeft	aan: “Nou voor mijn moeder was het 
destijds denk ik ook zeker bezigheid (…) ze had toen geen werk.	Toch een andere generatie. 
En kijk, nu werk je. Heel veel ouders hebben (nu) geen tijd meer om te helpen”.	Ook	sociale	
druk	speelde	 toen	een	belangrijke	rol.	Het	werd	als	moeder	van	 je	verwacht	om	een	
bijdrage	te	leveren	aan	school.

Dorp of Wijk
Johanna	 en	 Bernadette	 hebben	 gemeenschappelijk	 dat	 zij	 beide	 in	 een	 dorp	wonen	
en	 geen	 betaald	 werk	 hebben.	 Beiden	 zetten	 ze	 zich	 ook	 intensief	 in	 voor	 het	
verenigingsleven	in	het	dorp.	In	tegenstelling	tot	Bernadette,	is	Johanna	afkomstig	uit	
het	dorp	waar	ze	woont	en	voelt	zich	ook	sterk	verbonden	met	het	dorp:	“Je kent elkaar, 
je kent de geschiedenis een beetje, je weet van de meeste gezinnen redelijk wat er speelt. Je 
zegt elkaar goedendag, je maakt een praatje over het weer (…). Ik bedoel, als je in Delfzijl 
woont, heb je dat niet”.	Over	mensen	die	van	buiten	het	dorp	komen,	‘import’,	zegt	ze:	
“Oh, de import klaagt veel meer en die denken dat ze alles weten van het dorp”.	Bernadette	
is	‘import’,	maar	woont	al	geruime	tijd	in	het	dorp.	Zij	voelt	zich	ook	verantwoordelijk	
voor	de	instandhouding	van	de	activiteiten	in	het	dorp.	Haar	redenering	is:	“Als je kind 
op een vereniging zit, moet je ook wat voor de vereniging doen, want de vereniging doet 
ook iets voor je kind”.	Dat	helpen	kan	bijvoorbeeld	bestaan	uit	het	wassen	van	shirtjes	of	
het	autorijden	bij	uitwedstrijden.	Ze	neemt	wel	afstand	tot	het	dorp.	Ze	vindt	het	dorp	
‘behoudend’.	Daarmee	bedoelt	ze	dat	de	vaste	kern	in	het	dorp	vasthoudt	aan	tradities.	
Een	programma	van	de	feestweek,	bijvoorbeeld,	zal	er	volgens	haar	over	tien	jaar	net	
zo	uitzien	als	nu.
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De	vier	andere	moeders	wonen	allen	in	verstelijkt	gebied	en	hebben	betaald	werk.	In	
tegenstelling	tot	Bernadette	en	Johanna	nemen	deze	moeders	geen	initiatief	om	actief	
te	zijn	in	het	verenigingsleven.	Het	sociale	netwerk	van	de	moeders	beperkt	zich	niet	
tot	de	wijk	of	tot	de	stad,	maar	reikt	veelal	verder.	Monique,	bijvoorbeeld,	werkt	elders	
in	de	provincie	en	geeft	aan	dat	ze	vrijwel	geen	binding	met	de	wijk	of	de	stad	heeft.	De	
contacten	met	de	buurt	verlopen	grotendeels	via	haar	man.	Annelies	werkt	ook	buiten	
haar	woonplaats.	Ze	voelt	zich	wel	betrokken	bij	haar	directe	woonomgeving:	“Als er in 
de buurt wat georganiseerd wordt, probeer ik daar wel bij te zijn”.	Op	de	vraag	of	ze	actief	
is	in	het	verenigingsleven,	antwoordt	ze	ontkennend:	“ …gewoon weinig tijd ervoor”.	Ze	
geeft	aan	dat	ze	daar	niet	de	enige	in	is.	“Het is overal wel zo, iedereen heeft het druk met 
zichzelf”.	Laura,	geboren	en	getogen	in	de	stad,	heeft	in	de	buurt	wel	contacten,	maar	
haar	netwerk	is	vanwege	haar	hobby,	hoofzakelijk	landelijk.	Met	andere	ouders	heeft	ze	
wel	contact,	maar	dat	lijkt	vooral	functioneel	te	zijn.	Soms	verloopt	dat	via	Facebook.	
Henriëtte	vindt	zichzelf	 ‘niet	geschikt’	voor	het	verenigingsleven	 in	 teamverband.	 “Ik 
vind het leuk om daar een keer aan bij te dragen, maar ook om er weer uit te stappen”.	
Haar	man,	daarentegen,	is	sinds	zijn	jeugd	al	actief	binnen	de	voetbalclub	en	voelt	zich	
daar	nog	steeds	mee	verbonden.	”Voetbal dat is wel iets van vroeger uit hoor. (…) Voetbal, 
dat speelde wel een grote rol”.	Ook	haar	broer	en	vader	zijn	actief	in	de	club.

Zoals	 blijkt	 uit	 bovenstaande	 beschrijving,	 hebben	 de	 meeste	 moeders	 in	 ieder	
geval	functionele	contacten	in	de	buurt.	Ze	vereenzelvigen	zich	echter	meestal	niet	met	
de	buurt	waarin	ze	wonen.	Monique,	zelf	niet	geboren	in	de	stad,	maakt	onderscheid	
tussen	‘autochtonen’	en	‘import’:	“De mensen die hier niet vandaan komen, die zijn ook 
meer naar buiten georiënteerd voor andere dingen. Bijvoorbeeld sporten buiten de stad 
of misschien een middelbare school keuze straks buiten de stad”.	 Ze	 geeft	 vervolgens	
aan:	“Ze zijn ook iets mondiger is en klagen ook iets meer over dingen”.	Ze	herkent	bij	de	
autochtone	bevolking	een	laag	zelfbeeld:	“Sommige (kinderen; BP) zeggen zelfs dat ze 
dom zijn of zo. Dan denk ik, nou, wie heeft dat nou weer gezegd?	(…)	Dat vind ik jammer. 
Ja, vind ik sneu”.	Henriëtte	geeft	aan	dat	er	in	de	wijk	een	groep	Turkse	ouders	woont.	
Daar	heeft	ze	weinig	contact	mee.	Ze	stimuleert	haar	kinderen	wel	met	andere	kinderen	
te	spelen:	“Goh, zou je niet eens met die willen spelen of die. Maar dan merk je toch dat dat 
niet gaat gebeuren. Of eens een keer maar dan houdt het ook alweer op”. 

Wat	 betreft	 regionaal	 bewustzijn,	 lijkt	 Annelies	 zich	 bewust	 van	 haar	 positie	 in	
de	stad.	Zij	werkt	 in	het	oosten	van	de	provincie	en	vergelijkt	de	 inwoners	van	haar	
woonplaats	met	de	bevolking	daar:	“Zonder ze allemaal over een kam te scheren, maar 
mensen (daar) zijn veel minder toegankelijk, veel starrer (…) er wordt meer Gronings 
gepraat. (…) Dat zijn iets lagere niveaus om dat maar te zeggen, die wat platter praten”.	Ze	
vergelijkt	vervolgens	haar	woonplaats	(stad)	met	de	omliggende	dorpen.	In	verstedelijkt	
gebied	heb	 je	volgens	haar	meer	 ‘import’.	 In	de	dorpen	zijn	de	mensen	volgens	haar	
‘veel	stugger’.	Henriëtte	voelt	zich	een	noorderling	en	heeft	dat	met	name	ervaren,	toen	
ze	in	het	midden	van	het	land	studeerde.	Ze	trok	met	name	op	met	studiegenoten	uit	het	
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noorden	en	oosten	van	het	land:	“Ik voelde daar wel dat ik ook echt uit het Noorden kwam. 
(Ik merkte dat ) aan de taal, ook aan de instelling, hoe je bent”.	Inmiddels	weer	wonend	
in	de	stad	in	het	Noorden,	bekijkt	ze	haar	eigen	gebied	door	de	ogen	van	anderen:	“Dat 
mensen denken dat het hier toch wel wat onderontwikkeld is. Dat het niveau gewoon wat 
minder hoog is”.	Ze	lijkt	dit	beeld	deels	te	hebben	geïnternaliseerd:	“En ja, het platteland 
is hier eigenlijk niks. Want dat is natuurlijk ook heel weids. Je komt in Groningen aan 
en daarna ga je met de boemel verder deze kant op en dan zie je eigenlijk alleen maar 
weilanden en boerderijen”. Ze	lijkt	ambivalent	te	staan	tegenover	haar	regio.	Enerzijds	
trekt	de	rust,	maar	anderzijds	ook	de	dynamiek	van	‘de	grote	stad’,	doelend	op	de	stad	
Groningen:	“Ik liep echt van het gebouw (in de stad Groningen, BP) naar de bus en je voelt 
die bedrijvigheid, levendigheid en dat je… , daarna stap ik in de bus en daarna ging ik deze 
kant op en toen had ik echt even het gevoel van de rest van de wereld gaat verder en ik 
ga deze kant op...”. Bernadette,	niet	afkomstig	uit	Groningen,	ziet	de	toekomst	van	haar	
dorp	somber	in:	“Jonge mensen gaan toch uit dit dorp weg. Want zoveel heeft dit dorp niet 
te bieden. Voor ons voldoende, maar voor jongere mensen niet. Ze gaan studeren, blijven 
hangen en komen niet meer terug in het dorp”.

De	manier	waarop	de	moeders	een	bijdrage	leveren	aan	hun	directe	omgeving,	blijkt	
te	verschillen.	Hoewel	Johanna	(als	autochtone	Groningse)	en	Bernadette	(als	‘import’)	
een	verschillende	achtergrond	hebben,	zetten	zij	zich	beiden	voor	het	dorp	in	en	lijken	
zij	beiden	constructief	te	willen	bijdragen	aan	de	leefbaarheid	van	het	dorp.	Johanna	
vanuit	een	geworteld	zijn	met	het	dorp	en	Bernadette	vanuit	het	besef	dat,	wanneer	
niemand	zich	inzet,	de	leefbaarheid	van	het	dorp	achteruit	gaat.	Hun	sociale	netwerk	
bevindt	zich	hoofzakelijk	 in	het	dorp	of	de	directe	omgeving.	De	vier	moeders	uit	de	
stad	hebben	een	betaalde	baan,	hetgeen	een	zware	claim	legt	op	de	beschikbare	tijd.	
Hun	bijdrage	aan	de	directe	leefomgeving	is	geringer.	Hun	netwerk	beperkt	zich	niet	tot	
de	wijk	of	de	stad,	maar	lijkt	groter	te	zijn,	ook	al	omdat	zij	vaak	elders	in	de	provincie	
werken.

Verwachtingen
Als	het	gaat	om	wat	de	moeders	belangrijk	vinden	voor	de	toekomst	van	hun	kinderen	
geeft	Annelies	aan	dat	een	opleiding	voor	een	beroep,	waar	later	werk	in	te	vinden	is,	
voor	haar	wel	 voorop	 staat:	 “Het is heel makkelijk te zeggen van uh, het is fijn dat je 
een baan vindt of iets wat je leuk vindt. Maar de banen zijn (er) natuurlijk wel steeds 
minder. (…). Je kan wel zeggen, ik vind dingen heel veel leuk maar.... Dat je ruimtevaarder 
wil worden is heel leuk, maar daar zit natuurlijk niet veel werk in”.	 Ze	 nuanceert	 dit	
vervolgens.	Ze	verwijst	daarbij	naar	het	recente	overlijden	van	haar	man:	“Ik hoop echt 
dat ze een gelukkig en fijn leven krijgen. Dat je geniet. Dat heeft ook wel te maken met 
de situatie waar wij nu in zitten, het kan zomaar over zijn. Natuurlijk is het belangrijk 
dat je werk hebt, dat je een huis hebt. Dat zijn niet de allerbelangrijkste dingen. Geld is 
ook belangrijk, is ook makkelijk, maar is niet het allerbelangrijkst, maar je gezondheid”. 
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Voor	 Henriëtte	 is	 het	 belangrijk	 dat	 de	 kinderen	 ‘een	 basis’	 krijgen:	 “dat ze kunnen 
vertrouwen op hun onderbuikgevoel”.	Het	niveau	van	de	opleiding	is	voor	haar	niet	zo	
belangrijk.	Inzet	daarentegen	wel:	“Nee, dat (een hoge opleiding; BP) is niet zo belangrijk. 
Ik vind het wel belangrijk dat ze het wel uithalen wat erin zit eigenlijk, (…). Niet zozeer het 
niveau want daar worden ze ook niet gelukkig van”.	Maar	terwijl	ze	dat	zegt,	nuanceert	ze	
de	stelling	ook: “Ik zeg dan aan de ene kant is het niet belangrijk, aan de andere kant denk 
ik, ja, misschien vind ik het toch wel iets belangrijker dan ik zelf toegeef”. Laura	vindt	het	
belangrijk	dat	de	kinderen	zelf	uitzoeken	wat	ze	leuk	vinden.	Ze	wil	daar	niet	in	sturen,	
wel	begeleiden.	Ze	geeft	zelf	het	verschil	aan: “Ik vind dat ze echt inderdaad iets moeten 
kiezen wat ze zelf leuk vinden. Als ik ze kan helpen met een bepaalde keuze te maken, 
of dat ik de mogelijkheden laat zien wat er mogelijk is qua studies dan, dan probeer ik 
dat daarin te begeleiden. Niet, van je moet die gaan doen”.	Ze	heeft	 in	de	 loop	van	de	
jaren	de	verwachtingen	ten	aanzien	van	de	schoolloopbaan	van	een	van	haar	kinderen	
naar	beneden	bijgesteld.	Dit	heeft	zowel	te	maken	met	haar	eigen	ervaringen	als	met	de	
ontwikkeling	van	een	van	haar	kinderen:	“Ik heb zelf natuurlijk eerst universiteit gedaan 
en daarna een HBO-studie. En uiteindelijk voel ik me nu wel heel erg prettig bij mijn 
beroep als voedingsassistente, waarvoor ik eigenlijk helemaal geen opleiding heb. (…). 
Gewoon een praktisch beroep kan soms heel erg prettig zijn. (…). Joop zal waarschijnlijk 
dit jaar blijven zitten. En ik heb zoiets van, ja, nou ja, een jaartje extra aan het eind van de 
rit maakt het niet zoveel uit eigenlijk. Het maakt hem uiteindelijk een stuk gelukkiger als 
hij niet zo op zijn tenen hoeft te lopen. En daar heb ik zelf wel wat meer vrede mee van het 
hoeft allemaal niet zo, er hoeft niet zo'n haast bij.(…) Ik heb zelf mijn basisschool en VWO 
ook zonder doublures gelopen. Terwijl ik dan nu ook drie jaar bij huis heb gezeten met al 
die mooie studies. Dan denk ik van, als ik een praktisch beroep had gehad. (…) Juist die 
praktische beroepen hebben soms ook een voordeel dat die zullen wel altijd nodig blijven”. 
Ten	aanzien	van	de	toekomst	van	haar	kinderen	geeft	Bernadette	aan:	“Ik hoop gewoon 
dat ze gelukkige mensen worden”.	Ze	laat	de	keuze	voor	een	beroep	aan	de	kinderen	zelf	
over:	“De oudste wil bij de marine dus die gaat het ook wel doen. Dat roept ze al sinds 
peuter, net als papa”. (…) En ik geef ze het vertrouwen”.	Voor	Bernadette	is	een	beroep	
met	perspectief	op	werk	en	het	 tonen	van	 inzet	belangrijk.	Over	het	belang	van	een	
goede	opleiding	zegt	ze:	“Ja, als het kan wel. Want daarmee heb je meer zekerheid in je 
toekomst. Als ze maar gelukkig zijn. Kijk wat er niet in zit, zit er niet in. Maar ze kunnen 
denk ik ver komen, hè, door goede inzet”.	Ze	geeft	aan	er	vertrouwen	in	te	hebben	en	maakt	
zelf	de	koppeling	naar	eigen	opleidingsgeschiedenis.	Ze	heeft	eerst	LHNO	gedaan	en	via	
MBO,	uiteindelijk	de	PABO	gedaan.	“Ik ben ook langzaam doorgegroeid. Dus he, ook die 
ervaring, het kan wel. (…) Maar het was meer omdat ik niet wist wat ik wilde. Dus je gaat 
langzaam door. Nooit bedacht dat ik juf wilde worden. (Dat kwam) pas toen ik 16 was, 17”.	
Voor	haar	ouders	was	opleiding	minder	belangrijk.	Haar	moeder	kwam	uit	een	groot	
gezin	en	er	waren	geen	middelen	om	te	studeren.	Ze	koppelt	dan	ook	de	mogelijkheden	
voor	 een	 vervolgstudie	 aan	 de	 veranderde	 opleidingsmogelijkheden: “Nou, ik denk 
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door de tijd, door de nieuwe generatie, het wel belangrijker is, dat je zoveel mogelijk eruit 
haalt”. Als	doel	voor	de	toekomst	van	de	kinderen	geeft	 Johanna	aan:	“Ik hoop dat ze 
gewoon een plekje kunnen vinden waar ze gelukkig zijn. En dat klinkt misschien heel dom, 
maar ja, dat ze niet later zeggen getverderrie was dit het nou? Daar is het leven te kort en 
te leuk voor. Ik hoop dat ze echt op een plekje terecht komen waarvan zij het leuk vinden”.	
De	ouders	van	 Johanna	waren	onderling	verdeeld	 toen	het	ging	om	de	keuze	van	de	
middelbare	school:	“Daar (uit de CITO; BP) kwam een overtuigende Havo-score uit. Mijn 
moeder had zoiets van, doe dat nou niet. Laat haar maar mooi naar de Mavo gaan dan 
kan ze altijd nog doorstromen. Mijn vader was zo, dat het allemaal weer extra kost en 
dan gaat ze maar naar de Havo.	De	overstap	van	een	kleine	dorpsschool	naar	‘de	stad’	
was	voor	haar	te	groot.	“Je komt hier weg en je wordt daar toch als boer aangekeken”.	
Ze	kijkt	niet	met	plezier	 terug	op	haar	middelbare	schooltijd.	 Johanna	heeft	de	Havo	
dan	ook	niet	afgemaakt	en	 is	uiteindelijk	doorgestroomd	naar	de	MEAO.	Monique	 is	
medisch	specialist	en	vraagt	zich	af	tegen	de	achtergrond	van	het	toekomstperspectief	
van	haar	kinderen,	 of	dat	 lange	 studeren	en	uiteindelijk	 veel	 en	hard	werken	 je	wel	
gelukkig	maakt.	“Ja, ik vind dat (iets bereiken; BP) een beetje dubbel. Ik weet niet als ze 
iets bereiken of je daar dan trotser op bent of niet. Of dat ze gewoon... Ja, ik weet niet wat 
daar de definitie van is, snap je? Dat is natuurlijk leuk als ze iets goed kunnen of ja. Maar 
het zegt niks over hoe ze verder met dingen omgaan. Dus ik weet dat niet zo goed. Ik ken 
ook wel mensen die heel veel dingen bereikt hebben en die uiteindelijk gewoon helemaal 
niet gelukkig zijn. Dan denk ik ja. Als ik naar mezelf kijk, denk ik nou. Ik hoop dat ze geen 
specialist worden. Veel te lange opleiding en uiteindelijk moet je alleen maar werken. Dus 
ik hoop ja. Uiteindelijk zegt men dat ik iets bereikt heb, maar ja…”.	Ze	concludeert	 ten	
aanzien	van	haar	rol	als	ouder	met	betrekking	tot	de	opvoeding	van	haar	kinderen:	“Ik 
heb er wel vertrouwen in en ik denk ook wel dat wij zeg maar als gezin of als ouder wel een 
goede basis aan kunnen geven”.

Samenvattend	kunnen	we	concluderen	dat	ten	aanzien	van	de	opvattingen	van	de	zes	
moeders	binnen	het	profiel	Stedelingen en nieuwe plattelanders	zij	het	belangrijk	vinden	
om	dagelijks	van	hun	kinderen	te	horen	wat	zij	meegemaakt	hebben.	Het	gaat	daarbij	
niet	alleen	om	de	‘feiten’,	maar	ook	om	de	ervaringen	en	emoties	van	de	kinderen.	Naast	
deze	‘praktische’	gesprekken	geeft	een	aantal	moeders	aan	het	ook	belangrijk	te	vinden	
dat	 gesprekken	 over	 onderwerpen	 buiten	 het	 hier-en-nu	 plaatsvinden,	 bijvoorbeeld	
over	de	actualiteit	of	wetenschap-georiënteerde	thema’s.	Deze	moeders	vinden	het	ook	
belangrijk	dat	kinderen	informatieve	en	narratieve	boeken	lezen.	Zonder	uitzondering	
vinden	de	moeders	binnen	dit	profiel	contact	met	school	belangrijk.	Doelen	zijn	daarbij	
het	tonen	van	interesse	voor	hun	kinderen,	ervaringen	uitwisselen	met	de	leerkrachten	
en	het	invloed	uitoefenen	via	formele	commissies.	De	mate	van	inzet	lijkt	afhankelijk	
te	zijn	van	de	beschikbare	tijd.	Moeders	met	een	betaalde	baan	besteden	er	dan	ook	
minder	 tijd	 aan	 dan	 moeders	 zonder	 betaald	 werk.	 Een	 opvallend	 verschil	 tussen	
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moeders	uit	de	dorpen	en	moeders	uit	verstedelijkt	gebied	voltrekt	zich	als	het	gaat	
om	de	betrokkenheid	met	de	directe	omgeving.	De	moeders	uit	de	dorpen	hebben	hun	
netwerk	hoofdzakelijk	in	het	dorp	of	de	directe	omgeving	en	zijn	actief	betrokken	bij	het	
dorp.	Ze	vinden	het	belangrijk	zich	in	te	zetten	voor	de	leefbaarheid	van	het	dorp.	De	
inzet	van	de	moeders	uit	verstedelijkt	gebied	binnen	de	wijk	is	geringer.	De	beschikbare	
tijd	speelt	hierbij	een	rol.	Het	feit	of	moeders	al	dan	niet	uit	de	regio	komen,	speelt	geen	
rol.

Als	 het	 gaat	 om	de	verwachtingen	 voor	 de	 toekomst	 van	 hun	 kinderen	 en	 de	 rol	
van	het	onderwijs	daarin,	komen	bij	de	Stedelingen en nieuwe plattelanders	een	paar	
aspecten	 regelmatig	 naar	 voren.	Vrijwel	 zonder	uitzondering	 geven	de	moeders	 aan	
dat	 het	 belangrijk	 is	 dat	 hun	 kinderen	 gelukkig	 zijn.	 Ze	 bedoelen	 daarmee	 dat	 het	
kind	later	gezond	is	en	een	basis	heeft	meegekregen,	waarmee	het	zich	in	de	wereld	
staande	kan	houden.	Een	aantal	moeders	vindt	het	tevens	belangrijk	dat	de	kinderen	
een	 beroep	 kiezen	 dat	 perspectief	 op	 arbeid	 geeft.	 Een	 hoge	 opleiding	 wordt	 niet	
altijd	 belangrijk	 gevonden.	 Inzet	wordt	wel	 als	 een	 belangrijke	waarde	 aangegeven.	
De	 verwachtingen	 zijn	 bij	 de	 meeste	 moeders	 te	 herleiden	 tot	 concrete	 ervaringen	
binnen	hun	eigen	opvoedings-	en/of	opleidingsgeschiedenis.	Het	verloop	van	de	eigen	
opleidingsgeschiedenis,	het	feit	of	moeders	met	plezier	terugkijken	op	hun	middelbare	
schooltijd,	het	uiteindelijke	beroep	waarin	ze	terecht	gekomen	zijn	en	de	moeite	die	ze	
voor	hun	opleiding	hebben	moeten	doen,	zijn	belangrijke	ervaringen	die	van	invloed	
zijn	op	de	verwachtingen	van	hun	kinderen.	Recentere	ervaringen,	zoals	het	overlijden	
van	een	partner	of	werkloosheid,	maakt	dat	verwachtingen	soms	worden	bijgesteld.	

II. Klassieke plattelanders
Het	profiel	Klassieke plattelanders	bevat	drie	moeders,	die	alle	drie	in	een	dorp	wonen.	
Catharina	(36)	is	weliswaar	geboren	in	verstedelijkt	gebied,	maar	is	na	haar	trouwen	
in	het	dorp	gaan	wonen	waar	haar	man	en	grootouders	vandaan	komen.	Ze	heeft	een	
kapsalon	aan	huis.	Evelyn	(41)	komt	uit	een	klein	dorpje	in	Drenthe	en	woont	inmiddels	
twintig	jaar	met	haar	man,	een	geboren	Groninger,	en	hun	drie	kinderen	in	het	dorp.	
Alie	(32)	komt	uit	een	klein	dorpje	in	Friesland	en	woont	ook	al	geruime	tijd	in	het	dorp.	
Evelyn	en	Alie	hebben	geen	betaald	werk.

Thuis
Wat	betreft	de	onderwerpen	van	gesprek	in	huis,	gaan	die	bij	deze	moeders	vaak	over	
de	dagelijkse	dingen.	Dat	wordt	het	meest	duidelijk	bij	Alie:	“kan over school gaan, kan 
over vriendjes en vriendinnetjes gaan”.	Bij	Evelyn	in	huis	is	dat	vergelijkbaar:	“Van alles: 
wat we gaan doen, of ze mogen spelen, wat we eten, wat ze hebben gedaan allemaal”.	Het	
initiatief	voor	de	gespreksonderwerpen	 ligt	bij	Alie	 in	huis	vaak	bij	de	kinderen.	Dat	
vindt	ze	prima:	“Dat vind ik ook niet erg. Dat mag ook. Natuurlijk, er zijn wel dingen, moet 
je 's middags weg, dan heb je het er wel over. Ik vind gewoon, de etenstafel, dan mogen zij 



110

5

lekker vertellen wat ze willen”.	Op	de	vraag	of	ze	het	ook	belangrijk	vindt	aan	tafel	te	
praten	antwoordt	Alie:	“Belangrijk niet, gezellig wel (…), want je blijft langer zitten als je 
aan de tafel bent met zulke dingen, anders zijn ze met tien minuten van de etenstafel weg 
(…). Aan de etenstafel, dat is een stukje gezelligheid en een stukje samenzijn”.	Ook	Evelyn	
noemt	de	gezelligheid	het	belangrijkste	doel	van	het	met	elkaar	aan	 tafel	zitten.	Alie	
geeft	aan	dat	dat	bij	haar	thuis	ook	zo	was:	“(Dat ging)	ook over van alles (…), gewoon 
de dagelijkse dingen (…) Ja, ik ben gewoon zo opgegroeid, ik weet niet anders dan de 
gezelligheid aan de etenstafel, ja, dat neem je mee als kind zijnde.	Ja, je neemt gewoon de 
normen en waarden mee vanuit huis. (…) Ik heb toch de opvoeding van mijn moeder wel 
meegenomen, mijn vader dan niet (ouders zijn gescheiden; BP)”. Evelyn	heeft	niet	veel	
beelden	meer	bij	de	gesprekken	thuis.	Ze	was	enig	kind	en	haar	vader	was	kapitein	in	
de	zeevaart,	dus	ze	zat	vaak	met	moeder	alleen	aan	tafel.

Wat	deze	drie	moeders	verder	met	elkaar	verbindt,	 is	dat	hun	opvoedingsdoelen	
wat	verder	af	 lijken	te	staan	van	wat	op	school	belangrijk	gevonden	wordt.	Bij	Corry	
en	 Evelyn	 is	 dat	 het	 duidelijkst.	 Zij	 geven	 bijvoorbeeld	 beiden	 aan	 dat	 ze	 weten	
dat	 voorlezen	 bijdraagt	 aan	 de	 taalontwikkeling,	 maar	 het	 belang	 lijkt	 van	 buiten	
aangereikt.	Evelyn	verwoordt	dat	treffend:	“Ik persoonlijk zie niet in dat daar (voorlezen; 
BP) een woordenschat groter van wordt. Ik snap de insteek wel, dat begrijp ik. Maar wat 
er gelezen wordt… Ik bedoel, ik pak geen Harry Potter of zo. Kijk, wil je andere woorden 
gaan leren dan moet je dat soort boeken gaan pakken, denk ik dan. En voor de rest de 
boeken van hun leeftijd, Woezel en Pip en een Avi. Dat zijn woorden die ze kennen. Heb 
je dan een extra woord geleerd? Dat geloof ik niet”. Catharina	maakt	het	onderscheid	
tussen	‘theorie’	en	‘praktijk:	“Voorlezen is goed voor ieder kind, juist om dat stukje rust te 
creëren. Dat weet je ook allemaal wel. Maar de theorie en praktijk lopen vaak niet samen 
op in een gezin. Ik bedoel, als het hier een heksenketel is of hij gooit de kont tegen de krib, 
dan denk ik, bekijk het maar met je boekje. Dan heb je daar geen zin in. (…). Ik ben gewoon 
niet zo’n voorleesmoeder. Ik doe het wel, maar, omdat ik dan denk ‘ ja, Catharina, dat is 
goed, dat moet je doen’. Maar iets wat niet in je zit, dat doe je dan weer een periode en 
dan gaat het weer weg. Maar zo’n geijkt boekje, dat doe ik eigenlijk omdat ik denk: ‘ja, 
dat doen ouders, dat hoort zo’”. Evenals	Alie,	legt	Catharina	ook	een	link	met	haar	eigen	
geschiedenis:	“Mijn moeder had sowieso een enorme hekel aan spelletjes. Mijn moeder is 
wat dat betreft niet zo’n voorleesmoeder. Alles kwam wat dat betreft met zulke dingen van 
mijn vader uit. (…) Mijn moeder had, net als ik, niet de rust; misschien dat ik zelf, als je zo 
terugkoppelt, misschien ik zelf niet eens de rust heb daarvoor”.	Uit	de	verhalen	van	Evelyn	
en	Catharina	spreekt	een	ambivalente	houding	ten	opzichte	van	schoolgeletterdheid.	
Enerzijds	geven	de	moeders	aan	te	weten	dat	lezen	van	belang	is,	maar	tegelijkertijd	
blijven	ze	het	beschouwen	als	iets	dat	niet	bij	hun	eigen	leefwereld	past.	Het	belang	lijkt	
extern	te	zijn	aangereikt.
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School
In	 de	 jongste	 groepen	 (groep	 1	 en	 2)	 brengen	 de	 moeders	 binnen	 dit	 profiel	 hun	
kinderen	in	de	klas.	Ze	vinden	vervolgens	dat	de	kinderen,	wanneer	ze	eenmaal	in	groep	
3	zitten,	zelf	wel	de	klas	in	kunnen	gaan.	Alie	zegt:	“Aaltje die zit dan in groep 3 nu, voor 
de tweede keer doet ze die, maar vanaf dat Aaaltje vanaf halfweg groep 3 zat, zijn ze 
op een gegeven moment samen naar school gegaan”.	Ze	zetten	hun	kinderen	dan	bij	de	
school	af,	of	de	kinderen	gaan	helemaal	zelfstandig	naar	school.	De	moeders	vinden	het	
contact	met	school	om	meerdere	redenen	belangrijk.	Een	eerste	reden	is	dat	ze	willen	
weten	wat	er	op	school	gebeurt.	Alie	zegt:	“Ik ben graag op de hoogte met wat ze doen”.	
Ze	is	daarbij	praktisch	en	heeft	een	heen-en-weer	schriftje	met	de	leerkracht	ingesteld	
om	op	de	hoogte	 te	blijven.	Ze	kent	dat	vanuit	haar	eigen	schooltijd.	Alie	zat	op	een	
LOM-school	en	haar	ouders	en	school	hadden	zo’n	heen-en-weer	schriftje.	Een	tweede	
reden	is	dat	de	moeders	de	opvoeding	thuis	en	op	school	op	elkaar	afstemmen.	Evelyn	
vindt	het	bijvoorbeeld	belangrijk	dat	 ouders	 en	 school	 op	één	 lijn	 zitten:	 “Omdat zij 
wel een deel van je opvoeding overnemen. En het loopt nooit parallel. Maar je moet wel 
proberen om in elkaars straatje te blijven lopen”.	Het	gaat	niet	alleen	over	de	afstemming	
van	de	pedagogische	aanpak,	maar	ook	om	de	didactische	aanpak.	Evelyn	wil	graag	de	
achtergrond	van	een	didactische	werkvorm	weten:	“Kijk in het begin, toen Amber thuis 
kwam: 'Ja mama, ik heb een nieuwe letter geleerd!' En dan zat ze met haar handen overal 
(de	letter	werd	op	school	met	een	gebaar	aangeleerd;	BP). Ik zei toen: ‘ je kan toch wel 
gewoon de 'm' zeggen’. Wij zeggen 'm' maar je moet dan 'mmmm' zeggen. En dan begint 
zij ook nog zo te doen. Ik zeg: ‘ handen weg’. Toen heb ik dat later toch maar even op school 
gevraagd, maar ze lijken daar een bepaalde methode voor te hebben”.	 Ouderavonden	
vindt	Alie	niet	belangrijk.	De	reden	is	in	eerste	instantie	praktisch:	“Ik heb drie kinderen. 
Voordat ik goed en wel in de startblokken sta, dat zij op bed liggen en dat ik weg kan is de 
ouderavond voorbij”.	Maar	ook	inhoudelijk	spreken	ouderavonden	haar	niet	aan:	“het is 
algemene informatie wat je krijgt (…) en de meeste weet ik toch al (…) en weet ik iets niet, 
nou dan vraag ik wel”.

Ten	aanzien	van	de	verwachtingen	van	school,	is	Evelyn	van	mening	dat	de	kinderen	
op	school	te	veel	moeten	leren	en	dat	de	druk	voor	de	kinderen	te	hoog	is:	“Ik vind dat 
de eisen veel te hoog liggen, ik vind dat de kinderen veel te veel moeten. (…) Je ziet ze 
doodmoe van school komen. Dan denk ik jongens, jongens...”.	Ze	geeft	daarbij	een	concreet	
voorbeeld:	“Nou, Greetje is zes. En die krijgt elke week een lijst met woorden die ik met 
haar moet doen. Dan denk ik van ja, dat is mijn taak niet. Jullie zijn juf en meester, niet 
ik. Vroeger was dat niet. Dan had je gewoon, alles bleef ook bij school. (…) Op school werd 
geleerd. En thuis werd gespeeld”.	Ze	heeft	het	desondanks	wel	geprobeerd:	“Ik ben heel 
goed begonnen. Laat ik dat voorop stellen. In het begin heb ik heel veel geoefend. Ik zie 
ook wel het resultaat. Maar de laatste tijd wordt het minder. En ze krijgt uiteindelijk 
een diploma mee: ‘Dit lees ik al veilig en vlot’. Die diploma's komen minder. En ik geloof 
best dat dat er mee te maken heeft”. Daarmee	 geeft	 ze	 aan	 dat,	 ondanks	 het	 feit	 dat	
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Evelyn	resultaat	zag	van	haar	aanpak,	ze	er	toch	mee	gestopt	is,	omdat	dat	niet	bij	haar	
opvattingen	paste.	Ze	heeft	duidelijke	ideeën	over	wat	de	taak	van	de	school	is	en	wat	de	
taak	van	het	gezin:	“Nou, ik vind dat dat soort dingen (woordjes leren; BP) bij school horen 
en niet thuis. Maar blijkbaar moeten ze zoveel op school dat dit gewoon niet helemaal 
erin past. Dus krijg je het mee naar huis. Dan moet ik het doen. En ik doe het niet altijd 
meer. En dan ja. Ik heb wel het idee dat dat consequenties heeft (…). Ja. Ik vind echt dat 
dat bij school hoort. School moet lesgeven, school geeft onderwijs. En ik leer ze wel iets 
over, om heel plat te zeggen, over bloemetjes en plantjes, honden en katten. Maar echt, 
het leren hoort bij school, vind ik”. De	druk	die	zij	van	de	school	ervaart	lijkt	overigens	
in	tegenspraak	te	zijn	met	het	feit	dat	ze	het	belangrijk	vindt	dat	de	school	de	kinderen	
goed	Nederlands	leert. “Mijn vriend die is gewoon heel slecht in Nederlands. Ik zou haast 
zeggen dat, nou ja, hij is geen analfabeet. Maar hij is mega dyslectisch. En dan denk ik van 
daar hadden ze vroeger ook mee bezig gemoeten. Dan had hij het veel makkelijker gehad. 
Dan moeten wij heel goed voor behoeden”	.

Alle	drie	moeders	hebben	een	bijdrage	geleverd,	of	leveren	nog	steeds	een	bijdrage	
aan	de	school.	Catharina	heeft	in	de	OR	gezeten.	Ze	vond	het	belangrijk	‘een	steentje	bij	
te	dragen’	aan	de	school.	Een	bijkomend	doel	voor	haar	was	dat	ze	de	sfeer	op	school	
goed	kon	proeven	en	een	intensiever	contact	met	het	team	had,	hetgeen	voor	haar	de	
drempel	verlaagde	om	de	school	binnen	 te	 stappen:	 “Maar ik vond het fijn, daar heb 
ik behoefte aan. Dan voel je hoe het sfeertje is, je voelt hoe dat voor het kind is, dan is 
de drempel niet meer zo hoog. Je stapt sneller naar binnen, je bent meer een van hun”.	
Voor	Evelyn	was	het	overblijfmoeder	worden	eigenlijk	geen	vrijwillige	keuze.	Ze	hoorde	
dat	er	een	ernstig	gebrek	aan	vrijwilligers	was	en	heeft	zich	toen	opgegeven,	naar	het	
schijnt,	een	beetje	tegen	wil	en	dank:	“Er was op een gegeven moment nood aan de man. 
Toen heb ik gezegd ik wil wel mee helpen. Vandaar dat ik daarin mee help (…), uhm, of dat 
belangrijk is... Nou het zijn altijd de zelfden die helpen. Dat vind ik wel erg vervelend”.	Ook	
Alie	was	overblijfmoeder.	Haar	motivatie	was	‘om	er	uit	te	zijn’	en	anderen	te	ontmoeten. 
“Uit huis weg wezen. Ik heb natuurlijk drie kinderen, dus, nou ja, toen 'k ermee begon nog 
niet, maar... Ik was wel altijd thuis. (…) dus ik vond dat wel heel belangrijk. Ik moest toch 
wat te doen hebben, ik moest af en toe eens de deur uit”.

Het dorp 
Alle	drie	moeders	lijken	met	plezier	in	het	dorp	te	wonen.	Catharina	heeft	haar	‘roots’	
in	het	dorp	en	verwoordt	dat	ook	letterlijk.	“Mijn wortels liggen hier, mijn opa en oma 
komen hier vandaan”. Op	de	vraag	wat	maakt,	dat	ze	het	gevoel	heeft	dat	ze	daar	‘hoort’	
antwoordt	ze:	“Dat is gevoelsmatig, leg dat maar eens uit, dat weet ik niet, dat moet zo 
zijn”. Evelyn	woont	inmiddels	20	jaar	in	het	dorp	en	zit	midden	in	het	verenigingsleven,	
zoals	de	sportvereniging	van	haar	kinderen.	Haar	motivatie	hiervoor	is:	“als je kinderen 
hier wat doen in het dorp, dan moet je daar zelf ook betrokken bij zijn. (…) En het is 
wel makkelijk om je kind bij het gymlokaal af te zetten en hard weer weg te rennen”.	
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De	verantwoordelijkheid	voor	het	dorp	gaat	echter	verder	en	door	haar	bijdrage	aan	
dorpsbelangen	zet	ze	zich	actief	in	om	de	leefbaarheid	van	het	dorp	overeind	te	houden:	
“Je woont in een dorp. Dus, in mijn beleving, probeer je dan samen, als dorp zijnde, dingen 
overeind te houden en nieuwe dingen te ontwikkelen”. Ondanks	het	feit	dat	Evelyn	reeds	
twintig	jaar	in	het	dorp	woont	en	betrokken	is	bij	veel	activiteiten,	ervaart	ze	dat	ze	nog	
altijd	als	 ‘import’	wordt	gezien.	“Het dorp heeft twee kampen: Christelijk en openbaar 
(…). Op zich is dat een verschrikkelijke tweestrijd, je komt daar moeilijk tussen (…), je hebt 
de harde kern die hier geboren en getogen is en die blijft hier lopen”. Alie	is	momenteel	
minder	betrokken	bij	het	dorp,	maar	geeft	aan	dat	ze	genoeg	vrienden	en	kennissen	
in	het	dorp	heeft.	 Sinds	haar	 laatste	kind	geboren	 is,	 geeft	 ze	aan	daar	haar	handen	
vol	aan	te	hebben.	Ze	heeft	het	in	het	verleden	wel	veel	voor	het	dorp	gedaan:	“School, 
peuterspeelzaal, even hier helpen, even daar helpen, allemaal van die kleine dingetjes, 
moet je hulp hebben, da’s geen probleem. Ik kom wel even”.	Ze	motiveert	dat	als	volgt:	“Ik 
vind het belangrijk om mijn medemens te helpen, van nature”.	Dat	heeft	Alie	van	huis	uit	
meegekregen:	“Mijn moeder die is ook zo, nog! Die is ook altijd behulpzaam, ja dat is mij 
toch meegegeven en ik vind het ook leuk”.

Verwachtingen
De	 verwachtingen	 van	 Catharina	 ten	 aanzien	 van	 de	 toekomst	 van	 haar	 kinderen	
verwoordt	 zij	 met	 het	 woordje	 ‘gewoon’:	 “Gewoon een normaal kind, een normale 
leerling, die komt er dan ja wel”.	Haar	kind	loopt	voor	op	school	en	is	erg	streberig.	Hij	
wil,	volgens	Catharina,	in	alles	de	beste	zijn.	Ze	verzucht:	“Die (haar zoon) vreet de stof 
zo’n beetje op. Dat vind ik niet nodig! Maar ja, zo is hij. Maar dat heeft hij niet van ons. Zo 
is hij gewoon, maar dan denk ik van.. ghhhhhh! Het is ook leuk als het wat minder goed 
gaat en wat langzamer, dat kan toch ook wel leuk zijn. Mijn ouders hebben me in die zin 
ook nooit gepusht”.	Ze	hoopt	dat	haar	kind	in	de	toekomst	een	harmonieus	gezin	heeft	
en	verwoordt	het	uiteindelijk	als	volgt:	”Het mooiste is gemiddeld. (…) Ik heb maar één 
baan gehad, één man. Ik heb niet die onrust [om steeds maar meer te willen; BP]. (…) Wees 
toch blij met wat je hebt.	Wat ik hoop dat hij wordt? Ik hoop dat ze later gewoon bij elkaar 
aan tafel zitten en gewoon het gezinsbeeld”.	De	geringere	ambities	had	Catharina	als	kind	
al.	Ze	wist	al	vroeg	dat	ze	kapster	wilde	worden	en	dat	je	dat	met	Mavo	kon	worden.	Het	
advies	van	de	school,	Havo,	werd	niet	opgevolgd:	“Ik was getoetst voor de Havo, maar 
dan moest ik heel hard mijn best doen. Ik zei dat hoeft niet, ik ga naar de Mavo want ik wil 
ook nog knikkeren. Dat was toen ook al zo. Ik wil me niet kapot werken. (…) Dat vonden 
mijn ouders goed, nooit een woord. (…) Mijn ouders hebben me ook nooit gepusht”. Het	
toekomstbeeld	van	de	kinderen	van	Alie	komt	overeen	met	dat	van	Catharina,	als	ze	de	
verwachting	uitspreekt	voor	haar	dochter	van	zeven:	“Dat ze gelukkig wordt in wat ze 
doet. Dat vind ik ook wel heel belangrijk, ja (...) dat je het niet met tegenzin doet. (…) en dat 
ze ook gelukkig huisje, boompje, beestje”. Wat	betreft	de	opleiding	van	haar	kind:	“Ik hoop 
voor haar dat ze heel veel gaat bereiken in dit leven en ook heel veel zelfvertrouwen krijgt”.	
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Ze	verwoordt	dat	ze	haar	kinderen	onvoorwaardelijk	zal	steunen:	“ik ben en blijf hun 
moeder en zij blijven mijn kinderen en ik zal altijd trots op ze wezen. (...) Maar goed, zo is 
mijn moeder ook. Die heeft ook geroepen, ‘ik zou willen dat je ook professor was geworden, 
maar je bent het niet en ik ben toch hartstikke blij met je, ben trots op je’“. Ook	bij	Evelyn	
lijkt	het	in	eerste	instantie	niet	uit	te	maken	naar	welke	opleiding	haar	kinderen	zullen	
gaan.	“Ik denk er niet over na, het maakt me helemaal niet uit”.	Vervolgens	geeft	ze	aan	
dat	een	van	haar	kinderen	een	 ‘bolleboos’	wordt:	 “Hij gaat Vindicat (studentencorps; 
BP) op zijn kop zetten (…). Hij heeft het niet over ‘dood’, maar over ‘overlijden’ ”.	Over	haar	
eigen	rol:	“Ik stimuleer hem in wat hij wil. Ik ga niet zeggen, jij kan arts worden, dus ik ga 
jou erheen pushen. Nee hoor, als hij het vermogen heeft om arts te worden, maar hij wil 
putjesschepper worden… “.	Voor	Evelyn	is	het	wel	belangrijk	dat	kinderen	hun	best	doen,	
om	te	bereiken	wat	ze	willen.	“Belangrijk is dat hij bereikt wat hij wil, maar hij moet wel 
doorzetten, dat wel. Dat heb ik niet gedaan, omdat ik geen stok achter de deur had. Ik ben 
wel hun stok. Kijk, willen ze (haar kinderen; BP) echt totaal die andere kant op. Oke, dat 
maakt mij dan niet uit. Maar je moet wel iets afmaken, je moet je wel voor iets inzetten”. 
Met	de	laatste	zin,	verbindt	ze	haar	eigen	geschiedenis	aan	die	van	haar	kinderen	en	
lijkt	ze	zich	te	realiseren	dat	zij	van	huis	uit	weinig	ondersteuning	heeft	gehad,	maar	dat	
ze	die	wel	graag	wil	bieden	aan	haar	kinderen.	

Concluderend	 zouden	 we	 de	 levenshouding	 van	 de	 moeders	 binnen	 het	 profiel	
Klassieke plattelanders	 kunnen	duiden	met	de	 termen	 ‘tevreden’	 en	 ‘accepterend’.	Er	
spreekt	 geen	 sterke	 ambitie	 uit	 en	 ze	 lijken	 tevreden	met	 hoe	 het	 gaat	 binnen	 hun	
gezinnen.	Ten	aanzien	van	de	 cultuur	 van	geletterdheid	kunnen	we	 concluderen	dat	
de	mondelinge	 en	 schriftelijke	 geletterdheid	 vooral	 in	 het	 teken	 staat	 van	 recreatief	
taalgebruik.	 Gezellig	 kletsen,	 de	 kinderen	 laten	 vertellen	 en	 ‘leuke’	 boekjes	 (voor)
lezen	wordt	belangrijk	gevonden.	In	ieder	geval	twee	moeders	zijn	zich	er	van	bewust	
dat	 dit	 gedrag	 niet	 altijd	 bijdraagt	 aan	 de	 taalontwikkeling	 van	 hun	 kinderen.	 Dit	
verandert	hun	gedrag	echter	niet.	Eenzelfde	patroon	doet	zich	voor	als	het	gaat	om	de	
taakverdeling	tussen	het	gezin	en	school.	Hoewel	de	moeders	ervaren	dat	het	oefenen	
van	woordjes	 en	 letters	bijdraagt	 aan	de	 taalvaardigheid	van	hun	kinderen,	 stoppen	
ze	er	na	verloop	van	tijd	mee.	De	overheersende	gedachte	daarbij	 is:	 ‘Leren hoort op 
school, thuis spelen we’.	 Deze	 opvattingen	 lijken	 de	moeders	 van	 huis	 uit	 te	 hebben	
meegekregen.	De	herkomst	van	de	drie	moeders	is	verschillend:	Elk	van	de	drie	moeders	
is	in	een	andere	provincie	opgegroeid.	Desondanks	zijn	er	veel	overeenkomsten	tussen	
hun	opvattingen	en	verwachtingen.	Het	 feit	dat	ze	alle	drie	 in	een	klein	dorp	op	het	
noordelijke	platteland	zijn	grootgeworden,	 is	daarbij	mogelijk	een	belangrijke	 factor.	
Het	contact	met	school	wordt	belangrijk	gevonden.	Naast	informatieoverdracht	vinden	
de	moeders	het	ook	belangrijk	om	de	aanpak	 tussen	 school	 en	 thuis	op	elkaar	 af	 te	
stemmen,	 zowel	pedagogisch	 als	didactisch.	Het	helpen	op	 school	 vinden	de	meeste	
moeders	vanzelfsprekend.	Hun	bijdrage	varieert	van	praktische	hand-	en	spandiensten	
tot	een	bijdrage	in	formele	commissies	als	de	OR.
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De	 verwachtingen	 ten	 aanzien	 van	 schoolse	 prestaties	 liggen	 niet	 erg	 hoog.	 We	
zouden	 het	 met	 de	 woorden	 van	 Catharina	 kunnen	 samenvatten:	 ‘gemiddeld is 
genoeg’.	 De	moeders	 zijn	 tamelijk	 ‘volgend’	 als	 het	 gaat	 om	 de	 toekomstige	 school-	
en	 beroepskeuze	 van	 hun	 kinderen.	 Ze	 lijken	 deze	 op	 voorhand	 te	 accepteren.	Wat	
ze	wel	belangrijk	vinden	is	dat	de	kinderen	zich	inzetten	op	school	en	hun	best	doen	
om	te	bereiken	wat	ze	willen.	Bij	alle	moeders	is	een	relatie	te	leggen	met	hun	eigen	
geschiedenis.	Ook	bij	hun	ouders	 lag	de	ambitie	niet	hoog.	Twee	moeders	 lijken	nog	
steeds	veel	steun	te	ervaren	van	hun	ouders,	met	name	van	hun	moeder.	Bij	deze	twee	
moeders	komen	de	verwachtingen	 ten	aanzien	van	hun	eigen	kinderen	overeen	met	
de	verwachtingen	die	haar	ouders	van	haar	hadden.	Eén	moeder	heeft	vroeger	weinig	
ondersteuning	ervaren,	maar	wil	die	haar	kinderen	wel	mee	geven.

III. Zelfbewusten
Binnen	het	profiel	Zelfbewusten	passen	twee	moeders	die	aangeven	een	breuk	te	ervaren	
in	de	manier	waarop	ze	zelf	zijn	grootgebracht	en	de	manier	waarop	zij	hun	kinderen	
grootbrengen,	en	waarbij	dit	een	bewuste	keuze	is	geweest.	Monique	(49),	geboren	in	
de	nabijheid	van	de	stad,	woont	met	haar	man	en	twee	kinderen	in	een	dorp	en	had	tot	
voor	kort	een	kinderopvang	aan	huis.	Momenteel	heeft	ze	geen	betaald	werk,	maar	doet	
wel	vrijwilligerswerk.	Conny	(36),	geboren	in	de	stad,	gescheiden,	woont	met	haar	drie	
kinderen	sinds	een	paar	maanden	in	het	dorp,	en	is	verpleegkundige.

Thuis
Monique	vertelt	dat	zij	een	‘enorm	pratend	gezin’	zijn,	om	aan	te	geven	dat	de	gesprekken	
niet	alleen	aan	tafel	plaatsvinden,	maar	de	hele	dag	door:	“Dus daartussenin zitten enorm 
veel momenten dat we na school even een kopje thee dan zit je ook aan tafel en praat je 
met elkaar en neem je even door wat er gebeurd is”.	Dat	gaat	niet	alleen	over	school,	maar	
ook	over	de	actualiteit.	Ook	conflicten	tussen	de	kinderen	worden	besproken:	“Dan heb 
je het ook over andere zaken. Vooral ook opvoedkundig. Zo van ‘waarom doe je dit’? ‘Dit 
kan niet’ (…).	Lezen	neemt	in	het	gezin	een	belangrijke	plaats	in	en	de	kinderen	worden	
daar	deelgenoot	van:	“Omdat wij beiden graag lezen, en hij ziet ons ook lezen. De krant 
ligt op tafel. Af en toe bladert hij door de krant. Hij wil dat van Parijs (aanslag; BP) dan 
even lezen”.	Ze	legt	ten	aanzien	van	het	lezen	van	haar	jongste	dochter	een	relatie	met	
hoe	zij	zelf	vroeger	lezen	ervaren	heeft: “En Maartje die zie ik straks echt boeken lezen. 
Die gaat onder dekens met een zaklamp, dat deed ik vroeger ook. Het licht was allang uit, 
maar het boek moest ook uit”.

Monique	 geeft	 aan	 dat	 de	 gesprekken	 bij	 haar	 vroeger	 thuis	 heel	 anders	 van	
aard	waren	en	vooral	gingen	over	dingen	die	voor	haar	niet	belangrijk	waren:	 ‘echte	
buitenkant	dingen’,	daarbij	doelend	op	materie	als	mooi	huis,	nieuwe	auto	en	nieuwe	
fiets.	Haar	vader	had	een	‘belangrijke	baan’,	was	veel	van	huis	en	had	vele	nevenfuncties	
in	de	gemeentelijke	politiek.	“Dus toen ik de deur uit ging heb ik ook mezelf voorgenomen 
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van nou dit past in ieder geval niet bij mij ik wil dit anders. En als ik kinderen mag krijgen, 
ga ik dit ook anders doen met mijn kinderen ook met mijn partner”.	Ze	heeft	destijds	bij	
een	vriendin	thuis	voorbeelden	gezien,	van	hoe	het	ook	anders	kan.	Dat	was	voor	haar	
de	‘belangrijke	andere’.	Wat	voor	Monique	belangrijk	is	dat	je	aan	elkaar	vraagt:	“hoe 
gaat het nou echt met je, of, zit je niet goed in je vel?”.	Als	doel	van	haar	opvoeding	geeft	
ze	aan:	“Ik vind het heel belangrijk dat kinderen zichzelf leren kennen als mens“.

Evenals	 bij	 Monique	 gaan	 ook	 bij	 Conny	 de	 gesprekken	 over	 school	 en	 wat	 de	
kinderen	 daar	meemaken.	 Ze	 beschrijft	 de	 gesprekken	met	 haar	 eigen	 kinderen	 als	
tweerichtingsverkeer:	Moeder	en	de	kinderen	vertellen	elkaar	wat	ze	die	dag	hebben	
meegemaakt:	“Heel veel over toch wel over school. Over wat er gaande is op school en wat 
er overdag dat mama aan het werk is geweest. Kinderen zijn ook wel geïnteresseerd in 
mijn werk en dat is natuurlijk ook hartstikke leuk”.	’s	Avonds,	bij	het	naar	bed	gaan	wordt	
de	dag	nog	even	doorgenomen,	met	als	doel:	“om te weten dat je kind gewoon rustig 
gaat slapen. Dat hij met een goed gevoel en dat het fijn afgesloten wordt. Dat er niet nog 
frustraties zijn”.	De	 jongste	wordt	voorgelezen	en	komen	er	naar	aanleiding	daarvan	
nog	allerlei	gesprekken	los,	over	bijvoorbeeld	planeten,	om,	zoals	Conny	het	verwoordt,	
“zijn brein te voeden”.

De	breuk	die	Conny	(36)	zegt	te	hebben	ervaren	met	de	opvoeding	van	haar	ouders,	
betreft	het	ervaren	van	onvoorwaardelijkheid,	veiligheid	en	 liefde:	“En dat is gewoon 
vertrouwen, veiligheid, liefde, inderdaad ruimte om te huilen, ruimte om verdrietig te 
mogen zijn en gewoon vastgehouden worden. En ik denk ook dat dat heel bewust, ook 
door me dat bewust te zijn, door me dat te realiseren, ik dat heel anders ben gaan doen 
met mijn kinderen”.	De	gesprekken	bij	haar	thuis	vroeger	verliepen	zeer	gestructureerd:	
“We kregen echt beurten”.	Aan	tafel	was	de	enige	mogelijkheid	als	kind	om	te	vertellen	
wat	 je	bezig	hield.	Voorlezen	gebeurde	niet	volgens	haar.	Er	was	weinig	ruimte	voor	
wat	 je	 als	 kind	 voelde.	 Conny	 beschrijft	 een	 aantal	 heel	 concrete	 situaties	 die	 voor	
haar	een	breekpunt	geweest	zijn.	Ze	geeft	daarbij	aan	dat	zij,	in	tegenstelling	tot	haar	
ouders,	de	mogelijkheden	heeft	gehad	om	bewust	andere	keuzes	te	maken:	“Mits je de 
mogelijkheden daarvoor hebt. Dat je daar over na kan denken, kan relativeren, en dat kan 
aanpassen en denken van goh, nou, dit wil ik anders doen. En ik denk dat mijn ouders, mijn 
vader en mijn stiefmoeder, die mogelijkheden niet hebben gehad”.

School
Beide	moeders	vinden	het	contact	met	school	belangrijk.	Ook	zij	willen	graag	weten	hoe	
het	met	hun	kinderen	op	school	gaat	en	hebben	hier	contact	over	met	de	leerkracht.	
Conny	heeft	veel	contact	gehad	met	de	leerkracht	omdat	zij	zich	zorgen	maakte	over	de	
positie	van	haar	kind	in	de	klas.	Ze	toont	zich	dan	zeer	strijdbaar:	“Ik denk nu moet ik 
gewoon voor hem gaan staan en daarin meenemen. Ik denk, potverdikke, hij mag gewoon 
zijn wie hij is en hij is dit en we accepteren het maar met zijn allen”.	Monique	heeft	in	
de	OR	en	de	MR	gezeten.	Dit	was	een	bewuste	stap	omdat	het	in	die	periode	niet	goed	
ging	met	haar	oudste	zoon.	“Ja, bewust toen met Kees. Omdat zijn kleuterjuf toen zei het 
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is voor kinderen heel belangrijk om ouders veel op school te zien. In alle activiteiten die er 
zijn omdat je dan als ouder (tegen je kind; BP) zegt: ‘het is OK om op school te zijn’. Vanaf 
groep 1 in de OR gestapt heb ik vier jaar gedaan. Later in de MR. En overblijven heb ik 
tien jaar gedaan als coördinator. Dus ik was er ook heel vaak als Kees moest overblijven”.	
Met	andere	ouders	van	school	hebben	Conny	en	Monique	weinig	aansluiting.	Conny:	
“En er is een clubje met moeders die het gewoon heel fijn vindt om elke ochtend daar, nou 
ja, die zitten dan met hun kont op tafel en die gaan dan nou met elkaar praten. Niet over 
kinderen maar gewoon over elkaar, het zijn misschien vriendinnen of misschien wonen ze 
hier al wel twintig jaar, je weet het niet, kennen ze elkaar heel erg van de lagere school en 
die zitten dan met elkaar te praten en af en toe is het ook leuk voor de juf om daar even 
bij te staan”. Monique:	“Ja, dan ga je wel eens ergens tussen staan en dan heb je het ergens 
over. Maar het ging alleen over pampers en wasmiddel en ik denk, ja, daar heb ik niet echt 
heel veel informatie over. En ik zal er niks over zeggen en het is prima dat die mensen 
zich daar OK bij voelen. En maar, uh, het kan ook zijn dat die mensen daar gewoon die 
oppervlakkigheid heel bewust hanteren. (…) Ik vind het oppervlakkig, ja”.

Dorp
Monique	woont	reeds	dertien	jaar	in	het	dorp.	Ze	vindt	zichzelf	‘slecht	geïntegreerd’.	Dat	
is	een	bewuste	keuze: “Ik vind het heerlijk om alleen te zijn, ik hoef ook geen mensen om 
me heen. Ik hoef niet vermaakt te worden of zo, daar red ik mezelf wel mee. Een paar hele 
goede vrienden dat vind ik waardevol”.	Het	wonen	in	het	dorp	en	de	daarbij	behorende	
gewoontes	en	gebruiken	lijkt	ze	echter	wel	aantrekkelijk	te	vinden.	Haar	voorbeelden	
tonen	een	zekere	nostalgie:	“Op eerste kerstdag, ik ben altijd heel vroeg wakker, hoorde 
ik onze blaaskapel als ik dat zo mag noemen. Echt ‘De herdertjes lagen bij nachten’. Dan 
lig ik half te huilen, vind ik zo geweldig. Ze beginnen bij boer Gerrits. Dat is hierachter. En 
iedere keer honderd meter verder blazen ze hetzelfde deuntje. Dat vind ik zo bijzonder 
van het dorpse, dat moet ook gewoon blijven. (…) Ik zal altijd import blijven. Maar dat 
samen opgroeien. Ooms en tantes wonen nog in de buurt hier, fiets even langs je opa en 
oma die wonen in hetzelfde dorp. Dat moet ontzettend fijn zijn, ook voor een kind om zo 
op te groeien” .	Op	de	vraag	op	ze	dit	voor	zichzelf	aantrekkelijk	vindt,	antwoordt	ze:	“Ik 
vind het mooi om van een afstandje naar te kijken. Ik hoef er zelf niet echt tussen te zitten”. 

Ook	Conny	heeft	(nog)	weinig	contact	met	haar	dorpsgenoten:	Op	de	vraag	hoe	ze	
haar	eigen	opvoeding	 relateert	 aan	die	van	haar	dorpsgenoten,	 geeft	 ze	aan	 “Hier in 
het dorp heb ik geen idee van. Eigenlijk weinig contact hier in het dorp. En dat komt ook 
omdat, wij zijn in april hier komen wonen, toen heb ik dit huis gekocht. Dus zo lang is dat 
nog niet. Daarnaast heb ik gewoon een heel druk werk en sociaal leven. Omdat ik, me heel 
verantwoordelijk voel. En niet alleen voor mijn kinderen maar ook voor mijn vrienden. En 
die vrienden, ja, die wonen her en der en ja die hebben ook hun aandacht nodig”.	Hiermee	
geeft	ze	aan	dat	ze	voor	haar	netwerk	en	sociale	contacten	niet	afhankelijk	is	van	het	
dorp.
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Verwachtingen
In	het	toekomstperspectief	dat	Monique	voor	haar	kinderen	schetst,	staat	zelfontplooiing	
voorop,	ondanks	het	feit	dat	ze	zich	realiseert	dat	het	later	hebben	van	betaald	werk	
voor	haar	ook	belangrijk	is:	“Ik wil heel graag dat ze iets gaan doen later in werk wat ze 
leuk vinden. Dat ze bij zichzelf blijven. In wie ze zijn. (…) Werken is belangrijk, je moet je 
inkomen verdienen. Het is vooral belangrijk dat je het leuk vindt, je neemt het ook weer 
mee naar huis. (…) ik hoop dat ze gelukkig worden en dat ze een fijne partner vinden”.	
Ze	ziet	haar	opvoeding	als	een	basis,	waarop	de	kinderen	zelf	hun	weg	kiezen:	“Wat ik 
hoop, wat wij ze meegeven, dat dat een fundament is waaruit ze zelf weer dingen kunnen 
kiezen”.	 Het	 belang	 van	 een	 hoge	 opleiding	 relativeert	Monique.	 Ze	 vindt	 het	 vooral	
belangrijk	dat	de	kinderen	een	opleiding	doen,	waarvoor	ze	een	‘passie’	hebben:	”Want 
je kan stellen, je doet een universitaire opleiding en vervolgens kom je in werk terecht waar 
je heel ongelukkig bent maar wel een goed salaris verdient, en je switcht. En dan zoek je 
toch waar je passie ligt”.	Dit	 beeld	 is	 anders	dan	 zij	 van	huis	uit	 heeft	meegekregen.	
Monique	 heeft	 een	Mbo-opleiding	 gedaan	 en	wilde	 daarna	 graag	 een	Hbo-opleiding	
doen.	Haar	ouders	waren	het	niet	met	haar	keuze	eens:	“Toen is ook tegen mij gezegd 
van ‘nou wij vinden het onzin dat jij meer opleiding krijgt dan wij hebben en waarom wil 
jij 'beter' zijn dan wij zijn?’	(…)	Je bent dus (volgens haar ouders; BP) beter wanneer je een 
hogere opleiding hebt. Terwijl ik, dat is bij mij niet. Een mens is niet beter of minder. Daar 
is die opleiding niet afhankelijk van. Het is hoe je bent en wat je voor een ander betekent. 
(…) Toen heb ik gemerkt, nou gewoon tegen mezelf gezegd: ik wil het anders. Dit past niet 
bij mij”. Monique	duidt	de	breuk	met	haar	verleden	op	de	historie	van	haar	ouders.	“Mijn 
vader die is ook een kind van zijn opvoeding. Hij kwam uit een arbeidersmilieu, waarin 
zijn vader verschrikkelijk veel werkte, was enig kind. Zijn moeder had verschillende huizen 
waar ze werkte. En toen mijn ouders een bungalow kochten, wat mijn vader ook heel 
belangrijk vond. Echte buitenkant dingen. Die ik ook zeker niet belangrijk vind”.

Ook	voor	Conny	vormt	zelfontplooiing	het	doel	voor	haar	kinderen:	“Nou, het enige 
wat ik voor hem wil is dat hij gewoon echt gelukkig is. Met wie die is en wat hij is”.	Ze	is	
tegelijkertijd	ook	voorzichtig,	zich	realiserend	dat	dingen	in	het	leven	anders	kunnen	
verlopen	dan	je	hoopt:	“…en ja, ik heb ook liever gewoon dat het loopt zoals het moet lopen, 
maar het loopt nou eenmaal anders en ik moet daar wat mee”.	Haar	jongste	kind	noemt	
ze	faalangstig	en	op	korte	termijn	ziet	ze	voor	zichzelf	dan	ook	nog	een	belangrijke	rol	
weggelegd:	“Nou ik wil gewoon heel graag dat hij leert, en dat stukje faalangst van hem 
dat blijft zijn struikelblok, en het gevoel wat ik hem moet blijven zeggen dat je fouten mag 
maken”.	Deze	doelen	zijn	anders	dan	Conny	van	huis	uit	heeft	meegekregen.	 In	haar	
opvoeding	was	er	weinig	ruimte	voor	zelfontplooiing.	Conny	kan	het	verschil	inmiddels	
wel	duiden.	Ze	geeft	daarbij	ook	aan	dat	ze	andere	aspecten	wel	van	haar	ouders,	 in	
het	bijzonder	van	haar	vader,	heeft	overgenomen: “Mijn vader is vanaf de lagere school, 
moest hij gewoon aan het werk. In een heel arm gezin grootgeworden. Waar ze bij wijze 
elke dag bruine bonen aten en (toen) hij 13 of 14 was, ging hij van de lagere school af 
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en moest hij aan het werk. En dat heb ik ook altijd aan mijn vader gezien. Een heel hard 
werkende man. Ik moet heel hard werken als ik iets wil. En dat is ook een stukje wat ik van 
hem heb meegekregen, dat is oh, als ik iets wil bereiken, dan moet ik heel hard werken”. 

Samenvattend	kunnen	we	over	de	opvattingen	 ten	aanzien	van	geletterdheid	van	
de	moeders	binnen	het	profiel	Zelfbewusten	concluderen	dat	ze	het	belangrijk	vinden	
dat	 hun	 kinderen	 lezen	 en	 ingeleid	worden	 in	 kennis.	 Ook	 het	 opdoen	 van	 literaire	
ervaringen	is	voor	hen	van	belang.	Een	ander	belangrijk	aspect	betreft	het	praten	over	
gevoelens	 en	emoties.	Daar	wordt	binnen	deze	gezinnen	veel	 aandacht	 aan	besteed.	
Met	name	dit	laatste	hebben	zij	zelf	in	hun	eigen	opvoeding	gemist.	De	moeders	vinden	
het	contact	met	school	belangrijk.	 In	de	eerste	plaats	om	hun	kinderen	daarmee	het	
belang	van	onderwijs	te	laten	zien,	maar	ook	concreter,	om	hun	kind	binnen	de	school	
daadwerkelijk	 te	 kunnen	 steunen.	 De	 bijdrage	 die	 de	 moeders	 aan	 school	 leveren,	
lijkt	 dan	 ook	 functioneel	 te	 zijn	 ingegeven.	 Met	 andere	 ouders	 hebben	 de	moeders	
nauwelijks	contact	en	geen	aansluiting.	Binnen	het	dorp	nemen	de	moeders	ook	een	
redelijk	geïsoleerde	positie	in.	Daar	kiezen	ze	ogenschijnlijk	bewust	voor:	hun	sociale	
en	culturele	netwerk	ligt	hoofzakelijk	buiten	het	dorp.	

Ten	 aanzien	 van	de	verwachtingen	 speelt	 zelfontplooiing	 een	belangrijke	 rol.	Het	
kind	moet	 volgens	de	moeders	 tot	 zijn	 recht	 komen	en	moet	weerbaar	 zijn.	Hoewel	
ze	het	volgen	van	een	opleiding	en	het	perspectief	op	betaald	werk	belangrijk	vinden,	
lijkt	dat	ondergeschikt	te	zijn	aan	het	zich	kunnen	ontwikkelen	als	mens.	Een	relatie	
met	de	eigen	ontwikkelingsgeschiedenis	ligt	voor	de	hand.	Beide	moeders	beschrijven	
hun	ouders	als	hardwerkende	mensen	die	hun	sociale	positie	wilden	ontstijgen.	Voor	
hun	 ouders	 was	 materiele	 vooruitgang	 erg	 belangrijk.	 De	 moeders	 hebben	 zich	 er	
als	adolescent	er	 tegen	af	gezet,	zijn	 in	hun	directe	omgeving	of	binnen	de	opleiding	
‘belangrijke	anderen’	tegen	gekomen	en	hebben	besloten	dat	andere	waarden	voor	hen	
belangrijk	zijn.

IV. Distantiërenden
Ook	de	moeders	uit	dit	profiel	distantiëren	zich,	net	als	de	Zelfbewusten,	van	hun	eigen	
opvoeding.	De	eigen	 jeugd,	zoals	die	door	deze	moeders	beschreven	wordt,	verschilt	
sterk	van	hoe	de	gang	van	zaken	nu	in	hun	gezin	verloopt.	Zowel	Thea	(30)	als	Monika	
(33)	zeggen	hun	jeugd	als	ongelukkig	te	hebben	ervaren	en	te	hebben	gezien	hoe	het	
volgens	hen	niet	moet.	

De	moeders,	beide	wonend	in	een	dorp,	distantiëren	zich	qua	opvoeding	nadrukkelijk	
van	hun	eigen	ouders.	Thea	woont	samen	met	haar	tweede	man	en	twee	kinderen	in	het	
huis	waarin	ze	als	kind	is	opgegroeid.	Monika	is	als	kind	met	haar	ouders	vanuit	het	
westen	van	het	land	in	de	provincie	Groningen	komen	wonen	en	woont	met	haar	man	
en	vier	kinderen	in	het	dorp.	Beide	moeders	hebben	geen	betaald	werk.
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Thuis
Thea	geeft	aan	dat	ze	in	haar	eigen	gezin	gezamenlijke	situaties,	zoals	de	maaltijd,	erg	
belangrijk	vindt.	Ze	vertelt	dat	ze	het	 fijn	vindt	dat	ze	dan	beschikbaar	kan	zijn	voor	
de	 kinderen	 en	 hen	 de	 ruimte	 kan	 geven	 om	 hun	 verhaal	 kwijt	 te	 kunnen.	 Ze	 geeft	
tegelijkertijd	aan	daar	soms	erg	toegeeflijk	in	te	zijn.	Ze	legt	daarbij	zelf	de	relatie	met	
haar	 eigen	 jeugd.	Haar	nieuwe	partner,	 de	 vader	 van	haar	 jongste	kind,	 treedt	 soms	
‘structurerend’	op:	“Die (haar partner; BP) heeft ook op de opleiding SPW gevolgd, die 
heeft bij het Poortje (residentiele jeugdhulpverlening; BP) gewerkt en zo. Die weet echt 
best wel veel van dat soort dingen. (…) (Hij zegt:) ‘Wat jij thuis hebt gemist stop jij wel heel 
erg in de kinderen, dat merk ik wel’. Ik leer daar ook wel van hoor, je mag ook heus wel een 
keer nee zeggen, hoor. Is helemaal niet erg”.	Thea	zegt	erg	te	genieten	met	haar	kinderen	
om	haar	heen	aan	tafel:	“Ik word daar heel gelukkig van. Ik merk dat dat heel uh. Dat ik 
daar heel veel mee bereik bij mijn kinderen. Dat ze ook altijd eerlijk durven te zijn ook als 
ze wel een snoepje gepikt hebben uit de la omdat wij zondagmorgen nog op bed liggen. 
(…) Wij zijn daar altijd wel heel erg mee bezig”. De	gesprekken	aan	tafel	gaan	grotendeels	
over	wat	de	kinderen	beleefd	hebben. Thea	geeft	aan	dat	ze	daarbij	als	doel	heeft	om	
de	kinderen	te	 leren	communiceren:	 “Nadenken over de dingen, (…). Ik denk dat je je 
kinderen zo leert communiceren. Als zij dan iets fout zeggen dan verbeteren wij dat ook, 
niet tot het irritante toe, want het zijn nog kindjes. Die nog gewoon kind zijn”.	Op	de	vraag	
waar	zij	voorbeelden	heeft	opgedaan	voor	de	opvoeding	van	haar	kinderen	zegt	ze:	“Ik 
heb natuurlijk kunnen zien hoe het (opvoeden) niet moet. Ik was hartstikke ongelukkig 
ja. Dus, nou ja, ik heb wel altijd geweten zo hoort het niet denk ik. Prima. (…) Toen ik 
vijftien was en ik ging hier uit huis”.	Ze	vertelt	dat	ze	rond	haar	vijftiende	een	periode	
permanent	is	opgevangen	op	de	manege	waar	ze	veel	kwam.	Daar	heeft	ze	ervaren	hoe	
het	(opvoeden)	wel	kan:	daar	ervoer	ze	aandacht	en	ondersteuning.	

Ook	de	gesprekken	in	het	gezin	van	Monika	gaan	grotendeels	over	praktische	zaken:	
“School, vriendjes, wat ze gedaan hebben”.	Omdat	Monika	nu	zelf	weinig	meer	op	school	
komt,	vertellen	de	kinderen	uitgebreid	wat	ze	daar	beleefd	hebben.	Het	 initiatief	om	
wat	te	vertellen	legt	ze	bij	de	kinderen	neer:	“Ik ga het er niet uit trekken. Heb ik nooit 
gedaan. Ze zeggen iets of ze zeggen iets niet”.	Monika	beschouwt	zichzelf	als	‘lezer’.	Op	de	
vraag	wat	ze	leest	antwoordt	ze:	“Gewoon verhalen, strips vind ik ook leuk. Dat varieert 
van ‘Mijn geheim’ tot wat er op mijn pad komt”. Twee	van	haar	kinderen	noemt	ze	ook	
‘lezers’:	“Die lezen dan zelf”.	Ze	doelt	daarmee	op	het	feit	dat	ze	niet	meer	voorgelezen	
hoeven	te	worden,	omdat	ze	zelf	al	kunnen	lezen.	Haar	andere	kinderen	houden	niet	van	
lezen.	Voor	Monika	is	dat	genetisch	bepaald:	“Die hebben dat van papa, want papa leest 
niet”.	Ze	lijkt	dit	te	accepteren	als	gegeven.	Monika	kijkt	evenmin	met	plezier	terug	op	
haar	jeugd,	hoewel	zij	er	veel	minder	over	loslaat.	Ze	geeft	na	afloop	van	het	interview	
ook	aan	het	gepeuter	naar	vroeger	vervelend	te	hebben	gevonden:	“Dat is een afgesloten 
boek”.	Ze	vat	de	rol	van	haar	ouders	kort	samen:	“Mijn ouders vonden niks belangrijk, 
alleen zichzelf . (…) Ze waren denk ik meer met zichzelf bezig”.	Ook	in	het	aangeven	van	
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de	 actuele	pedagogische	 situatie	 is	 ze	 kernachtig	 en	kort:	 “Ik heb volledig zelf de rol 
omgedraaid”.	Uit	het	verhaal	van	Monika	komt	een	beeld	naar	voren	van	een	moeder	die	
zo	veel	als	mogelijk	is,	beschikbaar	is	voor	haar	kinderen.	‘Eerlijkheid’	en	‘vertrouwen’	
zijn	voor	haar,	net	als	voor	Thea,	belangrijke	woorden,	als	het	gaat	om	de	relatie	tussen	
haar	en	haar	kinderen.	“Ja, wat moet ik erover (over het omdraaien van de rollen; BP) 
vertellen. Ik zeg gewoon dat ze (…) met alle verhalen gewoon bij me terecht kunnen. (…) 
Ze weten ook, eerlijkheid duurt het langst. En zolang zij eerlijk zijn hebben ze geen boze 
mama. Ze weten ook als ze liegen dat ik juist dan boos word. Ze kunnen gewoon met alles 
bij me terecht. Dat wil ik ook”. Op	de	vraag	of	deze	houding	te	maken	heeft	met	haar	
eigen	jeugd,	antwoordt	ze:	“Precies, omdat ik niet wil dat mijn kindjes ongelukkig zijn”.

School
Beide	 moeders	 vinden	 het	 contact	 met	 school	 belangrijk,	 in	 het	 bijzonder	 met	 de	
leerkrachten	van	hun	kinderen.	De	betrokkenheid	bij	het	primaire	proces	in	de	klas	en	
het	welbevinden	van	hun	kinderen	in	de	klas	is	groot.	Ze	verschillen	onderling	echter	
sterk	wanneer	het	gaat	om	het	helpen	op	school.	Thea	toont	zeer	loyaal	te	zijn	naar	de	
school	en	wil	graag	een	bijdrage	leveren.	Monika,	daarentegen,	geeft	aan	teleurgesteld	
in	school	na	een	paar,	voor	haar,	vervelende	ervaringen.	

Thea	vindt	het	contact	met	de	leerkrachten	belangrijk	om	meerdere	redenen.	Het	
eerste	belang	is	dat	ze	de	verhalen	waarmee	de	kinderen	thuiskomen,	kan	checken	en	
hen	daarmee	laat	ervaren	dat	moeder	en	school	op	één	lijn	zitten.	Verder	wil	ze	graag	
horen	hoe	haar	kinderen	zich	op	school	gedragen	hebben,	nadat	deze	bij	haar	ex-man	
geweest	zijn,	zodat	ze	dan	het	gedrag	kan	opvangen	wanneer	het	kind	uit	school	komt.	
Thea	wil	graag	wat	 terug	doen	voor	de	school,	door	bijvoorbeeld	overblijfmoeder	 te	
zijn.	“Ik weet dat de juffen het hartstikke druk hebben. Ik besef dat heel goed, zij leren 
onze kinderen ook echt van alles. Heel veel moeders beseffen dat eigenlijk helemaal niet, 
kunnen alleen maar zeuren of zo. Ik wil graag erbij zijn en helpen”. Ze	 verwacht	 van	
school	dat	zij	de	kinderen	‘de	basis’	aanleren:	“Nou, je hoeft niet heel hoog te zijn, ook 
niet heel laag. Ik hoop een beetje dat juf de kindjes meebrengt dat ze mee kunnen draaien. 
Het ene kindje heeft er meer moeite mee dan de andere. Maar ja, (dat ze) voor deze wereld 
klaargestoomd worden”.	

Monika	heeft	geen	vast	ritme	van	het	naar	school	brengen	en	ophalen.	De	kinderen	
gaan	 vaak	 alleen	 naar	 school.	 Ophalen	 doet	 ze	wel	 regelmatig:	 “Dat vind ik voor die 
kleine (jongste kind, 16 maanden; BP) ook heel erg belangrijk, even lekker op het fietsje. 
En dan uh... halen we ze bij school weg. (…) Nou, frisse lucht. Aanspraak met anderen. 
Beetje contacten”. Monika	heeft	gemiddeld	een	keer	per	week	contact	met	de	leerkracht	
om	 te	 horen	wat	 de	 kinderen	 op	 school	 doen.	 Twee	 kinderen	 zitten	 op	het	 speciaal	
basisonderwijs.	 Dat	 contact	 verloopt	 per	 mail.	 Monika	 lijkt	 teleurgesteld	 te	 zijn	 in	
de	 basisschool	 in	 het	 dorp.	 Ze	 vertelt	 dat	 ze	 een	 aantal	 negatieve	 ervaringen	 heeft	
opgedaan	en	dat	ze	nu	niet	meer	wil	helpen	“(…) je weet eigenlijk gewoon dat je daar niet 
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gewaardeerd wordt.	Net zoals bij elke school, er zijn gewoon een bepaald soort kliekjes 
die daar rondlopen. De ergste kliekjes zijn gelukkig weg, maar er lopen wel kliekjes. En 
dat houd je overal. En dan geven ze mijn kind wel zo'n briefje mee met ’we zitten zo hoog’. 
Maar hun, nou weten, ‘haar willen we niet hebben’. Geef mijn kind dan niet zo'n briefje 
mee. (…) En hij gaat bij mij de container in, ik lees hem niet eens!”

Dorp
Thea	is	geboren	en	getogen	in	het	dorp	waar	ze	nu	woont.	Ze	heeft	daar	nu	wel	contacten,	
maar	vroeger	nam	ze	weinig	deel	aan	het	dorpsleven. “Ik had ook niet echt vriendinnen. 
Ik had ook niks met die meisjes die naar de stad gingen om make-up en snoep te stelen 
en zo, verschrikkelijk! (…) Ik was altijd aan het paardrijden altijd op de boerderij, daar 
werd ik ook zo gelukkig van!”	Ze	neemt	nauwelijks	deel	aan	het	verenigingsleven;	het	
nakomen	van	afspraken	kost	haar	te	veel	moeite	en	ze	vindt	het	vervelend	om	mensen	
achteraf	teleur	te	moeten	stellen:	“Nee, dat is me te druk, dat is me te veel. Dat kan ik niet 
echt. Nee, ik kan niet én de Oranjevereniging én oud papier ophalen. Terwijl ik dat met alle 
liefde wil doen. Het lukt me gewoon niet. Ik word gewoon weer gebeld van ‘waar was je?’ 
Huh wat? (…) Dan ga ik me schuldig voelen. (…) Moet ik weer sorry zeggen”. Ze	wil	wel	
helpen,	maar	zich	niet	gebonden	voelen	door	aangegane	verplichtingen:	“Maar goed, ik 
heb liever dat ik nergens aan vast zit. En dat je spontaan aan de deur staat: 'Goh, Tes, kan 
je ons vanavond helpen? 'Ja, geen probleem!'”

Monika	heeft	haar	contacten	zowel	in	het	dorp,	als	in	de	directe	omgeving.	Ze	geeft	
aan	dat	ze	geen	lid	is	van	verenigingen	en	dat	contacten	in	het	dorp	lijken	te	verlopen	
via	de	kinderen.	“Als de kinderen wat leuks hebben met zijn allen gaan we er dan heen. 
Nou ja, (bijvoorbeeld) de speelmiddag. Gaan de speelkinderen daar spelen en wij zitten 
daar dan in het gras”.	De	kinderen	zijn	wel	lid	van	verenigingen.	Monika	vindt	dat	ook	
belangrijk.	Voetbal,	bijvoorbeeld,	is	voor	de	kinderen	volgens	haar	een	goede	uitlaatklep.	
Beide	moeders	maken	 dus	 niet	 structureel	 deel	 uit	 van	 het	 verenigingsleven	 in	 het	
dorp.	Uit	hun	verhalen	komt	een	beeld	naar	voren	dat	draaiende	houden	van	het	gezin	
al	veel	moeite	en	energie	kost.	Ze	hebben	wel	contacten	met	andere	ouders.	Dat	lijkt	
grotendeels	via	de	kinderen	te	verlopen.

Verwachtingen
Thea	kijkt	ambivalent	naar	de	toekomst	voor	haar	kinderen	Ze	vindt	het	wel	belangrijk	
dat	haar	zoontje	‘iets	met	zijn	slimheid	gaat	doen’:	“Daniël is een hartstikke slim ventje. 
Dat heeft hij van zijn vader. Ik hoop ook echt dat hij daar iets mee gaat doen. Dat hoop ik 
echt van harte”. Ze	maakt	zelf	de	koppeling	naar	haar	eigen	jeugd:	“Ik was alleen vijftien. 
Niemand die tegen mij zei: ‘ga naar school, ga leren’. Wat ik echt heel erg jammer vind. 
Maar ik denk dat het net zo'n ‘boerderij kind’ als mij wordt. Maar dat mag ook. Dat is ook 
goed”. Aan	de	andere	kant	maakt	ze	zich	zorgen: “Ik mag alleen maar hopen dat wat ik 
net zei, ook gebeurt, (…) dat ze niet op het verkeerde pad gaan. Maar, ik ben daar wel 
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bang voor”.	Ze	verwijst	daarbij	naar	haar	broer,	die	in	de	drugsscene	zit. Ten	aanzien	
van	de	maatschappelijke	carrière	is	ze	heel	praktisch:	“Een goede, leuke baan. Tuurlijk 
moet je je hypotheek betalen”.	Ook	voor	Monika	is	het	hebben	van	betaald	werk	later	
belangrijk: “Nou zonder werk geen inkomsten. Dat weten ze ook wel. Kijk maar naar 
hun vader, die is ook de hele dag aan het werk”. Ten	aanzien	van	de	toekomst	van	haar	
kinderen	verwacht	Monika	verder	dat	ze	een	goede	band	met	haar	kinderen	over	houdt.	
Ze	heeft	heel	concrete	beelden	over	wat	haar	kinderen	qua	beroep	in	de	toekomst	gaan	
doen.	De	jongste	dochter	wordt	volgens	haar	dokter.	“Dat vind ik een goede keuze, vind 
ik heel leuk. Vind ik heel goed dat ze zo denkt op haar leeftijd. En dat ze er zo mee bezig 
is. Kan goed leren”.	De	jongste	zoon	is	volgens	Monika	“erg goed met techniek bezig, echt 
papa’s ding, zeg maar” en	een	andere	dochter	“is echt met verzorging bezig. Dat wordt 
haar nu ook geleerd in de praktijk (SBO;	BP)”.	De	houding	van	Monika	bij	de	keuze	van	
de	kinderen	is	vooral	volgend	en	accepterend.

Samenvattend	kunnen	we	aangeven	dat	de	opvattingen	ten	aanzien	van	de	cultuur	
van	geletterdheid	van	de	moeders	binnen	het	profiel	Distantiërenden	 gericht	 zijn	op	
praktisch	en	recreatief	taalgebruik.	Ze	vinden	het	belangrijk	dat	de	kinderen	kunnen	
vertellen	wat	ze	hebben	meegemaakt.	Het	lezen	van	boekjes	is	gericht	op	het	creëren	van	
gezellige	momenten	tussen	moeder	en	kind.	Het	feit	of	je	als	kind	lezen	leuk	vindt,	wordt	
als	een	stabiele	eigenschap	binnen	het	kind	gezien.	De	moeders	hebben	hun	eigen	jeugd	
als	vijandig	en	weinig	ondersteunend	ervaren	en	de	opvoeding	lijkt,	als	reactie	op	hun	
eigen	jeugd,	erop	gericht	te	zijn	dat	er	voor	hun	eigen	kinderen	juist	wel	veel	aandacht	
en	warmte	en	ondersteuning	is.	De	houding	ten	opzichte	van	hun	kinderen	is	dan	ook	
onvoorwaardelijk	en	straalt	veel	warmte	uit.	De	moeders	zijn	soms	toegeeflijk	en	dat	
lijken	ze	zich	soms	zelf	ook	te	realiseren.	‘Eerlijkheid’	is	een	andere	belangrijke	waarde	
voor	de	moeders.	Beide	moeders	verwoorden	dat	expliciet.	De	opvoeding	staat	in	het	
teken	van	het	creëren	van	een	warme	en	veilige	thuisomgeving.	Schoolgeoriënteerde	
doelen	 als	 het	 hebben	 van	 een	 grote	woordenschat	 en	wereldkennis,	 lijken	 daaraan	
ondergeschikt	 te	 zijn.	Het	 contact	met	 school	 vinden	 ze	wel	 belangrijk	 en	 is	 gericht	
op	informatieoverdracht	en	afstemming	tussen	ouders	en	school.	Ten	aanzien	van	het	
helpen	op	school,	is	de	opvatting	dat	dit	vanzelfsprekend	is.	Latere	ervaringen	hebben	
echter	gemaakt	dat	beide	moeders	daar	verschillend	invulling	aan	geven.

Uit	de	verwachtingen	van	hun	kinderen	spreekt	weinig	ambitie:	Zoals	de	moeders	er	
nu	tegenaan	kijken,	mogen	de	kinderen	zelf	de	keuze	maken	en	zijn	de	moeders	daarin,	
zo	lijkt	het,	vooral	volgend	en	accepterend.	Uiteindelijk	lijken	twee	criteria	van	belang:	
Het	 kind	moet	 gelukkig	worden	 en	 via	 betaald	werk	 in	 zijn	 eigen	 levensonderhoud	
kunnen	voorzien.
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Beschouwing (discussie)
Het	doel	van	deze	studie	is	om	zicht	te	krijgen	op	de	opvattingen	van	moeders	in	Noord-
Groningen	ten	aanzien	van	opvoeding	en	onderwijs	en	hun	verwachtingen	ten	aanzien	
van	 de	 schoolprestaties	 van	 hun	 kinderen.	 Wat	 vinden	 ze	 belangrijk,	 welke	 doelen	
staan	hen	voor	ogen,	welke	gevoelens	ervaren	zij	daarbij?	Tevens	is	de	vraag	hoe	deze	
moeders	hun	opvattingen	relateren	aan	hun	eigen	ontwikkelingsgeschiedenis.	De	bron	
van	waaruit	we	antwoorden	formuleren	op	deze	vragen,	bestaat	uit	beschrijvingen	van	
de	opvoedingssituaties	zoals	deze	door	de	moeders	zelf	zijn	verwoord	in	de	interviews.	
In	 onderstaande	 paragrafen	 worden	 vanuit	 de	 beschrijvingen	 van	 de	 verschillende	
praktische	 situaties	 en	 de	 reflecties	 hierop	 van	 de	 moeders,	 zoals	 die	 in	 de	 vorige	
paragraaf	 zijn	 weergegeven,	 de	 domein-specifieke	 opvattingen	 ten	 aanzien	 van	
opvoeding	en	onderwijs	afgeleid.

Individuele opvattingen en verwachtingen over opvoeding en onderwijs 

Opvattingen over de opvoeding en geletterdheid
Een	gezamenlijk	doel	van	alle	moeders	is	dat	zij	graag	in	harmonie	met	hun	kinderen	
willen	leven.	Tijdens	de	besproken	huiselijke	situaties,	zoals	het	aan	tafel	zitten	tijdens	
het	eten	en	het	naar	bed	brengen	van	de	kinderen,	vinden	alle	moeders	het	belangrijk	
om	aandacht	 te	hebben	voor	de	verhalen	van	de	kinderen.	Het	gaat	hen	daarbij	niet	
alleen	om	de	feitelijke	informatie,	maar	vooral	om	van	hun	kinderen	te	horen	hoe	het	
met	hen	gaat.	Een	ontspannen,	open	sfeer	is	daarvoor	voorwaardelijk.	

Naast	 deze	 overeenkomst,	 zijn	 er	 ook	 verschillen.	 De	 moeders	 verschillen	 in	 de	
eerste	plaats	in	de	mate	waarin	zij	de	gesprekken	sturen,	dan	wel	het	initiatief	daarbij	
aan	de	kinderen	laten.	Dat	laatste	is	met	name	bij	de	Distantiërenden	het	geval,	maar	
we	zien	het	ook	terug	bij	een	van	de	Klassieke plattelanders.	Dit	patroon	lijkt	verband	
te	houden	met	de	opvoedingsstijl	die	uit	de	verhalen	van	de	betreffende	moeders	naar	
voren	komt.	Die	zouden	we	aan	kunnen	duiden	als	permissief	(Van	As,	1999).	Het	kind	
krijgt	daarbij	 een	zekere	autonomie	en	vrijheid	 toegedicht.	Daar	 staat	 tegenover	dat	
de	moeders	weinig	structuur	bieden.	Bij	de	Distantiërenden	krijgen	de	kinderen	veel	
vrijheid,	vanuit	de	motivatie	dat	het	kind	het	beter	moet	hebben	dan	de	moeder	het	als	
kind	heeft	gehad.	De	achterliggende	opvatting	van	deze	groep	moeders	ten	aanzien	van	
de	ontwikkeling	van	kinderen	lijkt	te	zijn	dat	kinderen	al	jong	in	staat	zijn	zelf	keuzes	
te	maken.	Deze	vrijheid	en	het	vertrouwen	krijgen	deze	kinderen	van	hun	moeder,	op	
voorwaarde	dat	ze	‘eerlijk’	zijn.

Een	tweede	verschil	is	de	mate	waarin	de	moeders	deze	gesprekken	aangrijpen	om,	
vanuit	het	hier-en-nu,	andere	gespreksthema’s	in	te	brengen.	Met	name	de Stedelingen 
en nieuwe plattelanders	en	de	Zelfbewusten	breiden	de	gesprekken	uit.	Ze	doen	dat	echter	
op	verschillende	manieren	en	vanuit	verschillende	motieven.	Een	eerste	motief	is	om	
met	het	kind	over	zijn	beleving	en	gedrag	te	praten	om	het	kind	inzicht	te	laten	krijgen	
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in	het	eigen	gedrag.	Dit	wordt	met	name	expliciet	verwoord	door	de Zelfbewusten.	Een	
tweede	motief	is	om	de	kinderen	te	laten	ervaren	dat	de	wereld	om	hen	heen	groter	is	
dan	het	eigen	gezin.	Door	thema’s	uit	de	actualiteit	te	bespreken	verbinden	de	moeders	
informatie	 uit	 de	 buitenwereld	met	 de	 eigen	 situatie	 in	 het	 gezin.	 Een	derde	motief	
is	om	de	kinderen	expliciet	nieuwe	kennis	aan	te	reiken	(‘het	brein	te	voeden’).	Deze	
laatste	twee	motieven	zijn	met	name	belangrijk	voor	zowel	de	Stedelingen en nieuwe 
plattelanders	als	de	Zelfbewusten.

Een	 vergelijkbaar	 onderscheid	 in	 opvattingen	 tussen	 de	 Distantiërenden	 en	 de 
Klassieke plattelanders	 enerzijds	 en	 de Stedelingen en nieuwe plattelanders	 en	 de 
Zelfbewusten	 anderzijds,	komen	we	ook	 tegen	bij	het	 (voor)lezen.	Bij	de	eerste	 twee	
genoemde	 profielen	 heeft	 lezen	 overwegend	 een	 recreatieve	 functie.	 Lezen	 gebeurt	
hoofdzakelijk	voor	het	plezier.	Het	 schoolse lezen,	 of	 zoals	Heath	 (1986a)	het	noemt, 
reading to learn,	waarbij	woordenschatontwikkeling	en	domeinkennis	van	belang	 is,	
wordt	minder	van	belang	geacht.	Het	doel	van	voorlezen	is	voor	de	moeders	in	genoemde	
profielen	in	de	eerste	plaats	het	tot	rust	laten	komen	van	de	kinderen.	Dit	is	met	name	
gekoppeld	aan	het	voorlezen	voor	het	slapen	gaan.	Daarnaast	heeft	het	als	doel	om	de	
band	tussen	moeder	en	kind	te	versterken.	Het	wordt	pedagogisch	als	een	waardevol	
moment	 gezien.	 Dit	 doel	 wordt	 overigens	 ook	 door	 de Zelfbewusten	 en	 Stedelingen 
en nieuwe plattelanders	 en	Distantiërenden	 genoemd.	 Lezen	 gebeurt	 bij	 de	Klassieke 
plattelanders	ook	‘omdat	het	hoort’	en	‘omdat	het	goed	is	voor	het	kind’.	De	impliciete	
norm	 die	 in	 beide	 uitspraken	 verborgen	 ligt,	 lijkt	 bij	 hen	 extern	 te	 zijn	 aangereikt,	
bijvoorbeeld	door	de	school,	maar	lijken	deze	moeders	niet	te	hebben	geïnternaliseerd.	
De	 houding	 ten	 opzicht	 van	 (voor)lezen	 is	 bij	 hen	 dan	 ook	 ambivalent.	 De	moeders	
geven	aan	te	weten	wat	het	belang	van	lezen	voor	de	taalontwikkeling	is,	ze	weten	ook	
dat	complexere	boeken	hieraan	meer	bijdragen	dan	eenvoudige	boeken,	maar	kiezen	er	
desondanks	uiteindelijk	toch	voor	om	minder	voor	te	lezen	of	toch	eenvoudige	boekjes	
voor	te	lezen.	Voor	een	deel	is	deze	keuze	bewust,	vanuit	de	opvatting	dat	leren	iets	is	
dat	op	school	moet	gebeuren.	Een	andere	argumentatie	 ligt	dieper.	Het	argument	 ‘ik	
ben	gewoon	geen	voorleesmoeder’	en	‘iets	wat	niet	in	je	zit	gaat	uiteindelijk	weer	weg’	
verwijst	naar	voorlezen,	als	onderdeel	van	een	pedagogische	activiteit,	dat	gezien	wordt	
als	een	genetisch	bepaald	kenmerk	van	de	moeder	en	daarmee	als	een	vaardigheid	die	
als	niet-veranderbaar	beschouwd	wordt.

Opvattingen en verwachtingen ten aanzien van het onderwijs
Wat	betreft	het	belang	dat	de	moeders	 toekennen	aan	het	contact met school zijn	er	
weinig	onderlinge	verschillen	tussen	de	profielen.	Vrijwel	alle	moeders	geven	aan	dat	
zij	 het	 belangrijk	 vinden	 regelmatig	 de	 leerkracht	 van	 hun	 kinderen	 te	 spreken,	 in	
de	eerste	plaats	om	te	horen	en	 te	ervaren	dat	hun	kind	het	 in	de	klas	naar	zijn	zin	
heeft.	 Ook	 vinden	 vrijwel	 alle	 moeders	 het	 belangrijk	 dat	 de	 pedagogische	 aanpak	
tussen	 school	 en	 thuis	 afgestemd	wordt.	 Formele	 contactmomenten,	 zoals	 algemene	
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ouderavonden	worden	niet	door	alle	moeders	als	zinvol	ervaren.	De	inspanningen	om	
een	avond	naar	school	te	gaan,	wegen	voor	hen	niet	op	tegen	het	doel	van	de	avond.	
Bovendien	voelen	zij	zich	assertief	genoeg	om	de	leerkrachten	te	benaderen,	wanneer	
zij	vragen	hebben.	Hoewel	niet	bij	alle	moeders,	vinden	we	deze	opvatting	met	name	bij	
de	Klassieke plattelanders	en	de	Distantiërenden.	

Alle	moeders	willen,	desgevraagd,	wel	een	bijdrage leveren	aan	de	school	in	de	vorm	
van	overblijfmoeder,	leesmoeder	of	zitting	hebben	in	de	OR	of	MR.	Ook	dit	differentieert	
niet	tussen	de	profielen.	De	motivatie	om	een	bijdrage	te	leveren,	daarentegen	wel.	Met	
name	de Klassieke plattelanders	en	de Distantiërenden	vinden	het	vanzelfsprekend	om	
te	helpen	op	school.	Dit	lijkt	voort	te	komen	uit	een	dieper	gelegen	opvatting	dat	het	
vanzelfsprekend	is	om	klaar	te	staan	voor	anderen	en	beperkt	zich	dan	ook	niet	tot	het	
helpen	op	school,	maar	ook	in	het	dorp.	Beide	profielen	passen	wat	dat	betreft	 in	de	
traditie	van	collectivistische	 ideeënstelsels	(Triandis,	2001),	waarin	waarden	positief	
gewaardeerd	 worden	 die	 bijdragen	 aan	 het	 functioneren	 van	 het	 gezin,	 de	 familie	
of	 de	 gemeenschap,	 zoals	 gehoorzaamheid,	 ingetogenheid	 en	 sociale	 vaardigheid	
(Doolaard	&	Leseman,	2008).	Ambities	liggen	daarom	minder	op	het	persoonlijke	vlak	
(zowel	voor	de	ouders	zelf,	als	voor	de	kinderen,	bijvoorbeeld	 in	het	volgen	van	een	
zo	hoog	mogelijke	opleiding),	maar	meer	in	het	goed	laten	draaien	van	het	gezin,	het	
verenigingsleven	of,	zoals	 in	dit	geval,	de	school.	Wat	sterk	samenhangt	met	het	zich	
daadwerkelijk	inzetten	voor	school,	is	de	beschikbare	tijd.	Het	hebben	van	bijvoorbeeld	
een	betaalde	baan,	het	hebben	van	een	eenoudergezin,	of	een	combinatie	van	beide,	
geeft	dermate	druk	op	het	gezin,	dat	de	moeders	ervaren	geen	tijd	te	hebben	om	zich	
voor	de	school	in	te	zetten.	Dit	zien	we	met	name	bij	de Stedelingen	en	de	Zelfbewusten	
terug.	Tegelijkertijd	zien	we,	met	name	bij	de Zelfbewusten,	dat	de	inzet	op	school	ook	
strategische	motieven	heeft:	door	zich	voor	school	 in	te	zetten,	kan	men	ook	invloed	
uitoefenen.	In	die	zin	past	de	levensstijl	van	beide	profielen	binnen	de	individualistische	
ideeënstelsels,	waarin	de	nadruk	 ligt	 op	 autonomie	 van	het	 individu,	 ontplooiing	 en	
ontwikkeling	van	 individuele	 talenten	 (Triandis,	 2001).	Assertiviteit	 en	het	 staan	op	
je	rechten	zijn	dan	ook	belangrijke	waarden.	Dit	laatste	zien	we	met	name	terug	bij	de 
Zelfbewusten.	 Indien	de	moeders	echter	gericht	benaderd	worden,	willen	ze	zich	wel	
voor	de	school	inzetten.	In	termen	van	het	programma	Success for All	(SfA)	zouden	deze	
ouders	actieve thuisouders	kunnen	worden	genoemd	(Van	Kuijk,	Akkermans,	&	Stougie,	
2015).	Kenmerkend	voor	deze	ouders	is	dat	zij	veel	voor	de	school	willen	doen,	maar	
verwachten	dat	school	daarin	het	initiatief	neemt.

Het	belang	dat	ouders	toekennen	aan	school,	lijkt	samen	te	hangen	met	de	eerder	
beschreven	cultuur	van	geletterdheid.	De	Klassieke plattelanders	hechten	er	bijvoorbeeld	
aan	dat	op	school	goed	Nederlands	wordt	geleerd,	omdat	dat	de	kansen	later	voor	de	
kinderen	vergroot.	Ze	zien	dit	als	‘basis’.	Leren,	in	de	zin	van	cognitieve	vakken,	wordt	
daarbij	echter	nadrukkelijk	gezien	als	een	taak	van	de	school.	De	Klassieke plattelanders	
en	de Distantiërenden	zijn	‘volgend’	als	het	gaat	om	de	schoolprestaties	van	hun	kind	
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en	hebben	daarbij	geen	hoge	verwachtingen	(“een normale leerling komt er zo wel”).	
Ze	vinden	het	vooral	belangrijk	dat	het	kind	zich	prettig	voelt	op	school,	maar	 lijken	
neutraal	 te	 staan	 ten	 opzicht	 van	 de	 schoolprestaties.	 Uit	 de	 uitspraken	 spreekt	
vertrouwen	dat	‘het	wel	goed	komt’.	Als	hun	kind	beter	presteert	op	school	dan	andere	
kinderen,	wordt	dat	eerder	negatief	dan	positief	gelabeld.	

Gemiddeld	genomen,	 liggen	de	verwachtingen	hoger	bij	de Stedelingen en nieuwe 
plattelanders	en	de	Zelfbewusten	dan	bij	de Klassieke plattelanders	en	de	Distantiërenden.	
Toch	nuanceert	een	aantal	moeders	van	met	name	de Stedelingen	hun	verwachtingen	ook.	
Het	hoofd	te	ver	boven	het	maaiveld	uitsteken,	wordt	ook	door	hen	niet	gewaardeerd.

Ten	 aanzien	 van	 de	 rol	 van	 de	 school	 verwachten	 de Stedelingen en nieuwe 
plattelanders	 van	de	 school,	 naast	 het	 overbrengen	 van	kennis,	 vooral	 dat	 de	 school	
hun	kinderen	uitdaagt	en	nieuwsgierig	maakt,	hen	normen	en	waarden	bijbrengt	en	
weerbaar	maakt	om	zich	in	de	samenleving	te	kunnen	handhaven.	

Verwachtingen
Wat	betreft	het	toekomstperspectief	van	de	kinderen,	noemen	moeders	vaak	het	geluk	
van	de	kinderen	als	eerste.	Wat	moeders	onder	 ‘geluk’	verstaan,	verschilt	echter	wel	
tussen	de	profielen.	Bij	 de	meeste	Klassieke plattelanders	 en	Distantiërenden	 zouden	
we	het	kunnen	samenvatten	met	emotioneel	welbevinden,	een	harmonieus	gezinsleven	
en	het	hebben	van	betaald	werk.	Het	behaalde	opleidingsniveau	vinden	de	moeders	
uit	deze	profielen	vaak	niet	zo	van	belang.	Het	hebben	van	betaald	werk,	daarentegen,	
wel.	 Het	 tonen	 van	 inzet	 en	 het	 afmaken	 van	waar	 je	mee	 bezig	 bent,	 zijn	 bij	 deze	
groepen	ook	belangrijke	waarden.	Hun	credo	luidt:	‘Als	je	iets	wilt,	moet	je	er	wel	voor	
werken	om	het	te	bereiken’.	Opvallend	is	de	rol	die	de	moeders	zichzelf	toekennen	als	
het	gaat	de	keuze	van	het	latere	beroep.	Met	name	bij	de Klassieke plattelanders	en	de	
Distantiërenden	 laten	de	moeders	de	kinderen	daarbij	een	grote	vrijheid.	Uitspraken	
als	 “als hij arts kan worden maar hij wordt putjesschepper, vind ik het ook goed”,	
onderstrepen	de	onvoorwaardelijkheid	in	de	relatie	tussen	moeder	en	kind	en	het	feit	
dat	de	moeders,	voor	wat	betreft	de	toekomst	van	hun	kinderen,	geen	vooropgezet	doel	
voor	ogen	hebben.	Deze	uitspraken	over	de	kinderen	worden	weliswaar	gedaan,	op	het	
moment	dat	de	kinderen	nog	jong	zijn,	waardoor	de	vraag	(nog)	niet	actueel	is,	maar	
het	geeft	goed	weer	welke	rol	de	moeders	voor	zichzelf	zien	en	wat	de	verwachtingen	
van	de	moeders	zijn.

Het	 belang	 van	 het	 hebben	 van	 betaald	 werk,	 zien	 we	 overigens	 ook	 terug	 bij	
enkele	 Stedelingen en nieuwe plattelanders.	 Bij	 hen	 is	 dit	 te	 relateren	 aan	 de	 eigen	
sociaaleconomische	 situatie.	 Naarmate	 deze	 problematischer	 is,	 lijkt	 het	 belang	 van	
betaald	werk	groter	te	worden	ervaren.	Voor	de	Zelfbewusten	is	zelfontplooiing	van	het	
kind	het	belangrijkste	doel	van	de	opvoeding.
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De relatie met de eigen ontwikkelingsgeschiedenis
De	tweede	vraag	 in	deze	studie	 luidt	hoe	de	moeders	hun	opvattingen	relateren	aan	
hun	eigen	opvoedingsgeschiedenis.	Uit	de	interviews	blijkt	dat	we	–	als	we	de	actuele	
pedagogische	 situatie	 vergelijken	 met	 de	 beschrijving	 van	 de	 pedagogische	 situatie	
in	het	 verleden	–	bij	 negen	van	de	dertien	moeders	 sprake	 is	 van	 een	pedagogische	
continuïteit.	 De	 overige	 vier	moeders	 geven	 aan	 hun	 kinderen	 bewust	 anders	 op	 te	
voeden	dan	hoe	zij	zelf	zijn	grootgebracht.	

De	 groep,	waarbij	 het	meest	 sprake	 lijkt	 te	 zijn	 van	 pedagogische	 continuïteit,	 is	
de	groep	Klassieke plattelanders.	Zowel	de	opvattingen	ten	aanzien	van	opvoeding	en	
onderwijs,	als	de	verwachtingen	 ten	aanzien	van	hun	kinderen	herkennen	we	uit	de	
verhalen	 van	de	moeders	over	hun	 eigen	 jeugd.	 Er	 zijn	 veel	 overeenkomsten	 tussen	
de	opvattingen	en	verwachtingen	van	deze	drie	moeders,	hoewel	ze	elk	uit	een	andere	
provincie	 afkomstig	 zijn.	De	 intergenerationele	 lijn	wordt	niet	 alleen	voortgezet	wat	
betreft	de	pedagogische	doelen,	maar	bijvoorbeeld	ook	de	rol	die	deze	moeders	in	het	
dorp	vervullen,	zetten	ze	voort	vanuit	hun	eigen	opvoeding.	Ze	ervaren	bijvoorbeeld	het	
bijdragen	aan	de	dorpsgemeenschap	en	het	meehelpen	aan	de	activiteiten	op	school,	
net	als	hun	ouders,	als	‘vanzelfsprekend’.	

Ook	de	tweede	groep	moeders,	die	we	als	Stedelingen en nieuwe plattelanders	hebben	
aangeduid,	zet	in	grote	lijnen	de	opvoeding	voort	die	ze	zelf	genoten	hebben.	Binnen	
deze	groep	kunnen	we	twee	subgroepen	onderscheiden,	namelijk	die	van	de	 ‘sociale	
stijgers’	en	die	van	de	‘sociale	blijvers’	als	het	gaat	om	de	eigen	opleidingsgeschiedenis.	
De	groep	moeders	die	als	‘sociale	stijgers’	gezien	kunnen	worden,	hadden	ouders	met	
een	 overwegend	 laag	 opleidingsniveau,	 maar	 voor	 wie	 de	 doelen	 en	 belangen	 ten	
aanzien	 van	 de	 cultuur	 van	 geletterdheid	dicht	 bij	 die	 van	 de	 school	 lagen.	 Er	werd	
in	het	gezin	veel	gelezen	en	gesproken	en	ouders	van	de	moeders	hadden	regelmatig	
contact	met	school	en	hielpen	daar	ook	regelmatig.	De	moeders	met	deze	achtergrond	
hebben	 hun	 opvoeding	 overwegend	 als	 ondersteunend	 ervaren.	 De	 ouders	 van	 de	
moeders	die	we	als	‘sociale	blijvers’	kunnen	aanduiden,	lijken	overwegend	middelbaar	
tot	hoger	opgeleid	te	zijn	geweest.	De	doelen	die	zij	daarbij	hadden,	lagen	dicht	bij	die	
van	het	onderwijs.	De	doelen	die	hun	ouders	destijds	ten	aanzien	van	de	toekomst	van	
hun	kinderen	hadden,	lijken	deels	voort	te	komen	uit	kennis	die	zij	weer	in	hun	eigen	
socialisatie	hadden	opgedaan.

Ook	de	groep	Zelfbewusten	zouden	we	sociale	stijgers	kunnen	noemen.	Hun	ouders	
waren	 zich	 bewust	 van	 hun	 positie	 en	 wilden	 opklimmen	 op	 de	 maatschappelijke	
ladder,	door	invloed	uit	te	oefenen	via	deelname	aan	verengingen	en	de	politiek.	Hard	
werken,	 aanzien	 verwerven	 en	 zich	materieel	 verbeteren	waren	 daarbij	 belangrijke	
waarden.	Praten	over	emoties	paste	daar	vaak	niet	in.	De	dochters	hebben	met	name	
het	gebrek	aan	emotionele	ondersteuning	van	hun	ouders	als	een	gemis	ervaren.	Ze	
werden	zich	dat	bewust,	waren	in	staat	hierop	te	reflecteren	en	wellicht,	door	opleiding	
en	andere	beschermende	factoren	(bijvoorbeeld	belangrijke	anderen),	in	staat	bewust	
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een	eigen	 invulling	aan	het	ouderschap	te	geven.	Wat	zij	belangrijk	vinden	voor	hun	
kinderen	 is	 dat	 zij	 gezien	worden,	mogen	 zijn	wie	 ze	 zijn	 en	met	 zelfvertrouwen	de	
wereld	instappen.	Vanuit	hun	zelfbewuste	houding	handelen	zij	richting	de	school	vaak	
proactief,	door	bijvoorbeeld	in	de	OR	of	MR	zitting	te	nemen.	

De	Distantiërenden,	tenslotte,	zijn	zich	ook	bewust	dat	zij	hun	kinderen	anders	willen	
grootbrengen	dan	zij	zelf	grootgebracht	zijn.	De	eigen	opvoeding	lijkt	bij	deze	groep	sterk	
te	hebben	ingegrepen	in	de	eigen	ontwikkeling.	Opvallend	is	dat	uit	de	verhalen	afgeleid	
kan	worden	dat	deze	groep	moeders	een	permissieve	opvoedingsstijl	hanteert	waarin	
veel	 ruimte	wordt	 geboden	 en	weinig	 structuur	 (Van	As,	 1999).	De	moeders	 leggen	
daarbij	zelf	de	relatie	tussen	hun	opvoedingsstijl	en	hoe	zijn	hun	eigen	jeugd	ervaren	
hebben.	De	achterliggende	opvatting	 lijkt	 te	zijn,	dat	hun	kinderen	het	beter	moeten	
krijgen	dan	zij	zelf	hun	jeugd	ervaren	hebben.	De	permissieve	houding	geldt	niet	alleen	
voor	het	concrete	opvoedingsgedrag,	maar	ook	ten	aanzien	van	de	verwachtingen.	De	
keuzes	die	de	kinderen	op	termijn	maken	lijken	bij	voorbaat	door	de	moeders	te	worden	
geaccepteerd	en	ondersteund.	Deze	steun	lijkt	warm	en	onvoorwaardelijk	te	zijn,	maar	
weinig	 sturend.	 De	 enige	 restrictie	 die	 de	 moeders	 noemen	 is	 dat	 de	 uiteindelijke	
beroepskeuze	wel	perspectief	op	betaald	werk	moet	opleveren.

Slotbeschouwing
Deze	 studie	 laat	 zien,	 dat	 opvattingen	 en	 verwachtingen	 als	 leefstijlkenmerken	 van	
ouders	 op	 het	 Groninger	 platteland,	 zoals	 uit	 ons	 theoretische	 model	 (Poolman	 et	
al.,	 2015)	 reeds	 bleek,	 sterk	 verweven	 zijn	met	 de	 sociaaleconomische	 en	 culturele	
achtergrondkenmerken	van	ouders	zoals	opleiding	en	de	functies	die	aan	geletterdheid	
worden	toegekend.	Ook	de	relatie	tussen	opvattingen	en	verwachtingen	van	ouders	en	
aspecten	van	informele	educatie	komt	in	deze	studie	duidelijk	naar	voren.	

Wanneer	we	inzoomen	op	de	opvattingen	en	verwachtingen	van	de	geïnterviewde	
moeders,	moeten	we	in	de	eerste	plaats	concluderen	dat	er	niet	zoiets	lijkt	te	bestaan	als	
één	unieke	Groninger	identiteit,	maar	dat	afhankelijk	van	de	persoonlijke	geschiedenis	
van	moeders,	onder	invloed	van	sociaaleconomische,	culturele	en	regionale	invloeden	
er	in	ieder	geval	vier	profielen	zijn	te	onderscheiden.	We	moeten	daarbij	direct	wel	de	
opmerking	maken	dat	de	totale	groep	uit	slechts	dertien	moeders	bestond	en	enkele	
profielen	 een	 zeer	 gering	 aantal	 moeders	 bevatte.	 Binnen	 twee	 van	 de	 profielen,	
de	 Klassieke plattelanders	 en	 de Distantiërenden,	 hebben	 we	 geconcludeerd	 dat	 de	
ambities	 ten	 aanzien	 van	 schoolse	 vaardigheden	 en	 vervolgopleiding	 niet	 hoog	 zijn.	
Opvallend	daarbij	is,	dat	de	moeders	de	schoolgeoriënteerde	doelen	wel	kennen	en	ook	
het	bijpassende	handelingsrepertoire	bezitten,	maar	deze	niet,	nauwelijks	of	niet	meer	
uitvoeren,	omdat	het	blijkbaar	niet	past	bij	de	leefstijl	en	opvattingen	betreffende	de	
taakverdeling	tussen	thuis	en	school.	Ze	staan	overigens	over	het	algemeen	wel	positief	
ten	opzichte	van	school	en	 leveren	vaak	ook	een	praktische	bijdrage.	De	 leefstijl	van	
deze	moeders	kenmerkt	zich	verder	door	‘recreatieve’	vormen	van	geletterdheid,	zowel	
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mondeling	als	schriftelijk.	Deze	moeders	zijn	vrijwel	zonder	uitzonderling	geworteld	in	
kleine	dorpen	op	het	noordelijke	platteland	en	laag	tot	middelbaar	opgeleid.	Het	maakt	
daarbij	niet	uit,	uit	welke	provincie	zij	afkomstig	zijn.	Er	 lijkt	dan,	op	basis	van	deze	
observaties,	eerder	van	een	noordelijke	(dorps)	identiteit	sprake	te	zijn,	dan	van	een	
specifiek	Groninger	identiteit.	Moeders	uit	de	twee	andere	profielen,	de	Stedelingen en 
nieuwe plattelanders	en	de	Zelfbewusten	hebben	hun	wortels	over	het	algemeen	in	meer	
verstedelijkt	gebied.	Hun	ambities	en	verwachtingen	 liggen	hoger.	Hun	netwerk	rijkt	
verder	dan	de	directe	woonomgeving.	Opvallend	is	dat	deze	levensstijl	samenhangt	met	
hogere	opleidingsniveaus	en	het	hebben	van	betaald	werk.	

Een	tweede	conclusie	betreft	de	toekomst	van	de	zogenaamde	Klassieke plattelander.	
Voorgaande	studies	over	achterstanden	in	deze	regio	(Stellingwerf	et	al.,	2004;	Van	der	
Vegt	&	Van	Velzen,	2002;	Van	Oosterhout,	1992;	Vogels	&	Bronneman-Helmers,	2003)	
leken	 zich	met	name	op	deze	doelgroep	 te	 richten.	Op	basis	 van	deze	 studies	 en	de	
studie	 die	 de	 directe	 aanleiding	 vormde	 voor	 het	 onderhavige	 onderzoek	 (Poolman	
et	 al.,	 2015),	 zijn	we	geneigd	 te	 veronderstellen	dat	de	 ‘stabiele	 identiteit’	 (Terlouw,	
2012)	 van	 de Klassieke plattelander,	 opgevat	 als	 bewoner	 van	 een	 ‘autonoom	 dorp’	
(Thissen	 &	 Loopmans,	 2013),	 geworteld	 in	 het	 platteland,	 die	 zijn	 of	 haar	 netwerk	
overwegend	in	het	dorp	of	de	directe	omgeving,	als	gevolg	van	de	ontwikkelingen	op	
het	 platteland,	 afbrokkelt.	 De	 ontwikkeling	 van	 autonome	 dorpen	 tot	 woondorpen	
(Thissen	&	 Loopmans,	 2013)	maakt	 niet	 alleen	 dat	 in	 de	 dorpen	 het	 aantal	Nieuwe 
plattelanders	en	Zelfbewusten	toeneemt,	maar	dat	daarmee	ook	de	samenstelling	van	de	
populatie	van	het	dorp	verandert.	Uitgaande	van	het	alternerende	effect	van	deductieve	
en	 inductieve	processen,	zoals	Valsiner	en	Litvinovic	 (1996)	dat	beschreven	hebben,	
zou	 het	 mogelijk	 kunnen	 zijn	 dat	 vanuit	 de	 veranderende	 individuele	 opvattingen	
binnen	 een	 dorpsgemeenschap	 ook	 de	 collectieve	 ideeën	 veranderen,	 richting	 een	
‘klein-stedelijke	plattelandsmentaliteit’.	Het	platteland	zou	daarmee	individualistischer	
worden.	Voorwaarde	is	wel	dat	de	verschillende	profielen	binnen	een	dorp	met	elkaar	
te	maken	 krijgen	 en	 elkaar	 beïnvloeden.	 Op	 basis	 van	 de	 verhalen	 van	 de	moeders,	
waarbij	 gesproken	 wordt	 van	 ‘import’,	 en	 waarbij	 de	 de	 Klassieke plattelanders	 en	
Nieuwe plattelanders	in	twee	tamelijk	gescheiden	werelden	lijken	te	leven,	kan	vermoed	
worden	dat	dit	proces	nog	wel	eens	jaren	zou	kunnen	duren.

Beperkingen van het onderzoek
Ondanks	 het	 feit	 dat	 de	 interviews	 een	 rijke	 schakering	 aan	 opvattingen	 en	
verwachtingen	heeft	opgeleverd,	zijn	er	drie	beperkingen	te	noemen.	In	de	eerste	plaats	
is	dat	het	geringe	aantal	interviews	en	de	indeling	in	vier	profielen	ertoe	geleid	heeft,	
dat	enkele	profielen	beschreven	zijn	op	basis	van	een	zeer	beperkt	aantal	interviews.	De	
beschreven	profielen	mogen	dientengevolge	dan	ook	niet	als	‘stabiel’	maar	moeten	als	
indicatief	beschouwd	worden.	Uitbreiding	van	dit	onderzoek	met	meer	respondenten	
vanuit	dit	gebied,	of	vanuit	andere	regio’s	zou	een	stabieler	beeld	kunnen	opleveren.	
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Een	 tweede	 opmerking	 betreffende	 de	 profielen	 is	 dat	 er	 binnen	 de	 profielen	 ook	
verschillen	waar	 te	nemen	zijn	 tussen	de	verhalen	van	de	moeders	en	dat	de	plaats	
binnen	het	kwadrant	verschilt	op	basis	van	de	kenmerken	op	de	beide	onderscheiden	
criteria,	waarop	deze	 indeling	gebaseerd	 is.	We	zouden	de	moeders	op	basis	 van	de	
mate	 waarin	 ze	 de	 opvoeding	 voortzetten	 en	 de	 afstand	 die	 hun	 opvoedingsgedrag	
heeft	ten	opzichte	van	de	cultuur	van	de	school	binnen	de	kwadranten	als	een	‘virtuele	
puntenwolk’	kunnen	weergeven.	De	laatste	opmerking	betreffende	de	profielen	is	dat	
moeders	op	andere	dan	de	aangegeven	twee	indelingscriteria,	overeen	kunnen	komen,	
terwijl	zij	niet	in	het	hetzelfde	kwadrant	zitten.	Een	voorbeeld	is	bijvoorbeeld	Johanna,	
die	qua	cultuur	van	geletterdheid	sterke	overeenkomsten	heeft	met	de Stedelingen en 
nieuwe plattelanders,	 maar	 gezien	 haar	 geworteld	 zijn	 in	 het	 platteland,	 ook	 sterke	
overeenkomsten	heeft	met	de	Klassieke plattelanders.	

Een	 tweede	 beperking	 van	 dit	 onderzoek	 is	 dat	 lager	 opgeleide	 moeders	
ondervertegenwoordigd	zijn	 in	dit	onderzoek.	Uit	de	landelijke	statistieken	blijkt	dat	
in	Noordoost-Nederland	ongeveer	een	kwart	van	de	bevolking	tussen	15	en	65	lager	
opgeleid	 is	 (CBS,	 2014).	 Dat	 percentage	 hebben	 we	 in	 dit	 onderzoek	 niet	 gehaald.	
Desondanks	hebben	we,	op	basis	van	ervaringen	in	deze	regio,	wel	de	indruk	dat	het	
verhaal	van	de	lager	opgeleiden	uit	de	dorpen	in	de	data	voldoende	vertegenwoordigd	
is.	Een	specifieke	groep	binnen	de	lager	opgeleiden	die	echter	ontbraken	binnen	onze	
data,	betreft	lager	opgeleiden	uit	verstedelijkt	gebied.	

Een	derde	beperking	betreft	de	gekozen	methodologie.	In	dit	onderzoek	is	gekozen	
voor	 een	 diepte-interview.	 Deze	 manier	 van	 data	 verzamelen	 vraagt	 echter	 van	 de	
respondenten	de	vaardigheid	om	op	hun	eigen	situatie	te	kunnen	reflecteren	en	hun	
ideeën	en	gedachten	in	mondelinge	taal	uit	te	drukken.	Aangezien	één	van	de	doelen	
van	dit	onderzoek	was	om	een	beeld	te	krijgen	van	de	cultuur	van	geletterdheid,	waar	
mondelinge	taalvaardigheid	deel	van	uitmaakt,	kan	de	gekozen	werkwijze	beperkend	
zijn	geweest	voor	respondenten	die	hier	moeite	mee	hebben.	Hoewel	we	niet	de	indruk	
hebben	dat	dit	beperkend	is	geweest	voor	de	deelnemende	respondenten,	kunnen	we	ons	
voorstellen	dat	de	steekproef	hierdoor	wel	selectief	zou	kunnen	zijn.	Vervolgonderzoek,	
in	de	vorm	van	participerende	observatie,	op	scholen	of	binnen	dorpsgemeenschappen	
kan	een	antwoord	bieden	op	deze	methodologische	beperkingen.

Implicaties
Op	basis	van	deze	studie	 is	een	aantal	 aanbevelingen	 te	geven.	Een	eerste	 implicatie	
betreft	 de	 rol	 die	 het	 hebben	 van	 betaald	 werk	 speelt	 bij	 het	 vergroten	 van	
onderwijsprestaties.	Uit	deze	studie	bleek	dat	 in	het	merendeel	van	de	gezinnen	van	
werkende	moeders	de	cultuur	van	geletterdheid	overeenkwam	met	dat	wat	op	school	
gevraagd	wordt.	Hoewel	het	hier	op	een	zeer	kleine	steekproef	gaat	en	deze	studie	niet	
het	doel	had	om	tot	generaliseerbare	resultaten	te	komen,	lijkt	het	beeld	ondersteunend	
te	zijn	voor	de	stelling	van	Schiller	 (2010),	die	pleit	voor	arbeidstoeleiding	als	vorm	



132

5

van	opvoedingsondersteuning.	Door	te	investeren	in	opleidings-	en	werkniveau	van	de	
ouders,	stijgen	ouders	op	de	maatschappelijke	ladder.	Dit	moet	uiteindelijk	een	positief	
effect	krijgen	op	de	schoolprestaties	van	de	kinderen.	Voorwaarde	is	evenwel	wel,	dat	
er	banen	voor	deze	moeders	beschikbaar	zijn.	

Uit	 deze	 studie	 blijkt	 verder	 dat	 binnen	 twee	 profielen	 moeders	 wel	 de	 kennis	
hebben	als	het	gaat	om	het	belang	van	geletterdheid,	maar	dat	zij	desondanks	andere	
keuzes	 maken	 passend	 bij	 hun	 leefstijl.	 In	 ouderprogramma’s	 die	 zich	 richten	 op	
ouderbetrokkenheid,	zoals	VVE thuis	(NJI,	z.j.),	waarbij	ouders	onder	meer	gestimuleerd	
worden	om	met	hun	kind	te	praten	of	hen	voor	te	lezen,	is	het	aanbrengen	van	kennis	
een	van	de	belangrijke	pijlers.	Dit	is	een	noodzakelijke	voorwaarde,	maar,	zoals	uit	deze	
studie	blijkt,	geen	voldoende	voorwaarde.	Het	belang	wordt	extern	aangereikt	en	de	
moeders	voelen	zich	geen	‘eigenaar’.	Kennis	alleen,	zo	blijkt,	lijkt	nog	geen	garantie	te	
zijn	voor	een	gewenste	gedragsverandering.	Het	expliciet	bespreken	van	opvattingen	en	
verwachtingen	met	ouders,	met	als	doel	de	leefstijl	van	de	ouders	te	verkennen,	is	dan	
ook	noodzakelijk	om	een	inschatting	te	maken	van	het	‘eigenaarschap’.	

Ten	 aanzien	 van	 vervolgonderzoek	 zou	 het	 raadzaam	 zijn	 de	 steekproef	 uit	 te	
breiden	naar	andere	dorpen	en	regio’s.	Op	basis	van	het	theoretische	raamwerk	en	de	
data	hebben	we	in	dit	onderzoek	vier	profielen	onderscheiden.	De	respondenten	zijn	
qua	aantal	echter	niet	gelijkmatig	over	de	profielen	verdeeld.	Maar,	net	zoals	dat	in	onze	
steekproef	het	geval	is,	is	het	te	verwachten	dat	ook	binnen	scholen,	dorpen	of	regio’s	
de	 aantallen	 verschillen,	 afhankelijk	 van	 de	 samenstelling	 of	 cultuur	 van	 een	 dorp	
of	regio.	Uitbreiding	van	de	steekproef	naar	andere	dorpen	of	regio’s	zou	niet	alleen	
inzicht	 kunnen	 geven	 in	 de	 validiteit	 van	 deze	 vier	 profielen,	maar	 ook	 in	 regionale	
verschillen	binnen	dit	gebied	ten	aanzien	van	deze	profielen.	Een	tweede	aanbeveling	
voor	vervolgonderzoek	betreft	de	deelname	van	lager	opgeleiden.	Om	deze	doelgroep	
te	 bereiken	 lijkt	 een	 andere	 manier	 van	 werven	 noodzakelijk,	 bijvoorbeeld	 die	 van	
participerende	observatie.	Actieve	deelname	aan	school-	en	dorpsactiviteiten	zou	nog	
een	breder	beeld	kunnen	geven	van	de	opvattingen	en	verwachtingen	van	de	Groninger	
ouders.
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BIJLAGE 1

Interviewschema

Refereren	aan	brief,	strookje	of	telefoongesprek
Ik	heb	via	de	school	uw	strookje	ontvangen	en	vind	het	erg	fijn	dat	u	wilt	meewerken	aan	
het	onderzoek.

Doel	/	uitleg	over	onderzoek:
We	doen	onderzoek	naar	de	ontwikkeling	van	taal	bij	jonge	kinderen	met	name	in	deze	
regio.	Er	zijn	veel	verschillen	tussen	kinderen	in	deze	regio.	Sommige	kinderen	kennen	al	
veel	woorden	voordat	ze	naar	de	basisschool	gaan,	terwijl	andere	kinderen	veel	minder	
woorden	kennen.	We	zijn	nieuwsgierig	waar	dit	mee	te	maken	heeft.	Wat	we	in	ieder	geval	
wél	weten	is	dat	kinderen	de	taal	van	hun	ouders	-	van	u	dus	-	leren.	Ouders	zijn	dus	erg	
belangrijk	voor	het	leren	van	de	taal.	We	willen	graag	te	weten	komen	welke	rol	‘taal’	in	
uw	dagelijks	leven	speelt	en	dan	in	het	bijzonder	in	het	contact	tussen	u	en	uw	kinderen.	
U	praat	natuurlijk	dagelijks	met	elkaar.	U	leest	waarschijnlijk	wel	eens	voor	en	ik	kan	mij	
voorstellen	dat	jullie	ook	wel	eens	samen	zingen.	De	manier	waarop	u	(en	uw	man)	met	
taal	omgaat	met	de	kinderen	heeft	wellicht	te	maken	met	de	manier	waarop	u	zelf	bent	
grootgebracht	en	hoe	vroeger	met	u	gepraat	werd	en	waarover	met	u	gepraat	werd.	Daar	
willen	we	ook	graag	wat	meer	van	weten.

Structuur
Ik	wil	graag	met	u	praten	over	een	viertal	situaties	uit	het	dagelijkse	leven;	Dagelijkse	
situaties	waarin	u	en	uw	kinderen	met	elkaar	praten,	lezen	of	zingen.	Dat	zijn	(1)	de	
maaltijden	(aan	tafel),	(2)	het	naar	bed	brengen,	(3)	het	naar	school	brengen	of	naar	
school	laten	gaan	en	(4)	activiteiten	van	u	en	uw	kind	buitenshuis.	Over	deze	vier	situaties	
stel	ik	u	steeds	dezelfde	vragen.	Vanuit	deze	vier	situaties	zullen	we	telkens	uitstapjes	
maken	naar	uw	eigen	jeugd;	ik	ben	in	de	eerste	plaats	geïnteresseerd	in	hoe	deze	situaties	
vroeger	bij	u	thuis	verliepen	en	hoe	u	deze	situaties	vroeger	zélf	hebt	ervaren.	Een	ander	
‘uitstapje’	gaat	over	welk	beeld	u	heeft	hoe	andere	ouders	in	dit	dorp	(deze	wijk)	met	deze	
vier	situaties	omgaan.	Tenslotte	ben	ik	geïnteresseerd	in	hoe	u	de	toekomst	van	uw	kind	
ziet.	Welk	beeld	en	verwachting	hebt	u	daarvan.	Aan	het	einde	van	het	interview	zal	ik	ook	
een	aantal	vragen	stellen	over	het	verloop	van	het	interview.	

Procedure:
Ik	neem	het	gesprek	op	een	MP3-recorder	op.	Ik	zal	het	op	een	later	moment	uitschrijven	
en	verwerken	in	een	verslag.	U	mag	er	van	uitgaan	dat	alle	informatie	anoniem	verwerkt	
zal	worden.	Met	andere	woorden,	als	u	het	verslag	leest	zal	niets	eruit	rechtstreeks	naar	u	
verwijzen.	
Het	gaat	in	dit	interview	om	uw	verhaal,	uw	ervaringen.	Het	gaat	dus	niet	om	goed	of	fout	
en	ik	heb	er	geen	oordeel	over.

Mocht	u	vragen	hebben	of	is	er	iets	niet	duidelijk,	geef	dat	gerust	aan.	
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Volgorde	interview	onderdelen:

1.	 Achtergrondgegevens	gezin
2.	 Situatie	1:	Ontbijt	maaltijden
3.	 Situatie	2:	Naar	bed	brengen
4.	 Situatie	3:	Contact	met	school
5.	 Situatie	4:	Contact	met	de	community	(dorp	/	wijk)
6.	 Slotvragen:	Verwachtingen

Achtergrondgegevens	gezin:

Ik	wil	graag	beginnen	met	een	paar	feiten	op	te	schrijven:

Naam	moeder:
Leeftijd	moeder:
Opleiding	moeder
Opleiding	vader
Wat	voor	werk	doet	u	/	uw	man?

Aantal	kinderen:	-	namen:
Leeftijd	kind	(eren):	
Gezinssamenstelling?	Tweeouder,	een	ouder,	samengesteld	…
Plaats	van	het	interview:
Tijdstip	van	het	interview:
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Situatie 1. Ontbijt / Maaltijden 

Onderwerpen:	
Taalaanbod	thuis,	educatief	kapitaal,	cultureel	kapitaal,	geletterdheid,	gespreksthema’s.

Introductie:	
Een	dagelijks	terugkerende	situatie	is	aan	tafel	gaan.	Het	ontbijt	’s	morgens,	de	boterham	
tussen	de	middag	(komen	de	kinderen	thuis	eten	of	eten	ze	op	school?)	en	de	warme	
maaltijd	’s	avonds.	(Laat	ouders	een	maaltijd	kiezen	bv	juist	een	ontbijt,	of	avondmaaltijd	
nl	die	waar	ze	echt	even	tijd	hebben	om	samen	te	eten)

Vraag	1.1
Kunt	u	beschrijven	hoe	dat	gaat?	(open	vraag	om	de	situatie	te	laten	beschrijven)		

•	 F:	Wordt	er	gepraat	aan	tafel	(frequentie	aanbod)	schaal	heel	veel	tot	niet?	Waarover	
gaan	de	gesprekken	(thema’s)?	Wie	praat	met	wie?	wie	snijdt	onderwerpen	aan?	
Kinderen,	ouders?	(FEITEN)	

•	 B:	Vindt	u	het	belangrijk	dat	er	aan	tafel	gesproken	gepraat	wordt?	(BELANGEN)
•	 D:	Met	welk	doel;	wat	probeert	u	daarmee	te	bereiken?	(DOELEN)
•	 E:	Wat	ervaart	u	/	voelt	u	/	wat	doet	het	met	u?	(ervaart	u	dat	als	prettige	momenten,	

stressvol,	rustpunten,	hectisch,	…)	(EMOTIES)

Aspect	Tijd	(historie)

Vraag	1.2
(Tijd)	Hoe	ging	het	aan	tafel	gaan	‘vroeger’	bij	u	thuis?

•	 F:	Werd	er	gepraat	aan	tafel	(frequentie	aanbod):	Waarover	gingen	de	gesprekken	
aan	tafel	(wat	waren	de	‘thema’s’	(functioneel?))?	Wie	sprak,	wie	sneed	onderwerpen	
aan?

•	 D:	Denkt	u	dat	uw	ouders	daar	een	bedoeling	mee	hadden?	Zo	ja,	wat?
•	 B:	Vonden	uw	ouders	het	belangrijk	dat	er	aan	tafel	gepraat	werd?	Wat	vindt	u	

belangrijk	als	u	dit	vergelijkt	met	hoe	het	er	nu	bij	u	aan	tafel	toegaat?	
•	 E:	Hoe	hebben	uw	ouders	dat	ervaren	denkt	u?	En	hoe	ervoer	u	dat?	Nogmaals	

vergelijken	met	huidige	situatie.

Aspect Plaats	(vergelijking	met	andere	gezinnen	vanuit	eigen	perspectief)

Vraag	1.3
Hebt	u	een	indruk	hoe	het	er	bij	andere	families	aan	tafel	toegaat	in	dit	dorp.	Praat	u	er	
met	andere	ouders	over;	wat	zijn	dan	de	verhalen	/	thema’s?
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Situatie 2: Naar bed brengen

Onderwerpen:	
Taalaanbod	thuis	(Voorlezen,	spelletjes,	zingen	en	gesprekjes;	gespreksthema’s	(formele	
versus	informele	educatie))

Introductie:	
Een	andere	dagelijkse	situatie	is	het	naar	bed	gaan	van	de	kinderen.	Jonge	kinderen	
worden	naar	bed	gebracht.	Vaak	is	dat	bijvoorbeeld	een	gelegenheid	om	nog	even	voor	te	
lezen	(check:	gebeurt	dat?).	

Vraag	2.1
Kunt	u	beschrijven	hoe	het	naar	bed	gaan	van	de	kinderen	er	bij	u	aan	toe	gaat?	(open	
vraag	om	de	situatie	te	laten	beschrijven);	wie	brengt	het	kind	naar	bed?	Voorlezen,	
gesprekje	(waarover)	

•	 F:	Wordt	er	tijdens	naar	bed	gaan	gepraat	/	voorgelezen	(frequentie:	schaal	heel	
veel	tot	helemaal	niet	aanbod)?	Waarover	gaan	de	gesprekken	(thema’s)?	wordt	er	
voorgelezen;	wie	kiest	boekje	uit.	Hoe	lang	wordt	gemiddeld	voorgelezen?

•	 D:	Leest	u	bewust	voor;	praat	u	bewust	de	dag	door;	Met	welk	doel;	wat	probeert	u	
daarmee	te	bereiken?

•	 B:	Vindt	u	het	belangrijk	dat	er	aan	het	einde	van	de	dag	een	(kort)	moment	is	voor	
het	kind	gaat	slapen?

•	 E:	Hoe	vindt	u	dat	om	te	doen?	Wat	ervaart	u	daarbij/	voelt	u	daarbij	/	wat	doet	het	
met	u?	

Vraag	2.2
Hoe	ging	dat	‘vroeger’	bij	u	thuis?

•	 F:	Brachten	uw	ouders	u	naar	bed?	Werd	u	voorgelezen?	Gekletst,	zo	ja	waarover?	
Namen	de	ouders	met	u	de	dag	door?	(wat	waren	de	‘thema’s’)?	

•	 D:	Hadden	uw	ouders	daar	een	doel	mee	denkt	u?	Welk	doel?	
•	 B:	Vonden	zij	het	belangrijk	dat	de	kinderen	naar	bed	gebracht	werden.	Als	u	vergelijkt	

hoe	uw	ouders	dat	deden	en	hoe	u	dat	doet;	welke	overeenkomsten	en	verschillen	
ziet	u?	Doet	u	het	‘bewust	anders	/	hetzelfde?

•	 E:	Hoe	hebben	uw	ouders	dat	ervaren	denkt	u;	heeft	u	het	er	met	uw	ouders	nog	wel	
eens	over?	Hoe	heeft	u	het	ervaren?	(Voortgezet	of	juist	niet)	

Vraag	2.3
Hoe	gaat	het	naar	bed	brengen	bij	andere	ouders	denkt	u?	Praat	u	daar	met	andere	ouders	
over;	wat	zijn	de	verhalen;	hoe	ervaren	zij	dat?	
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Situatie 3: Naar school brengen / contact met school

Onderwerpen:	
Contact	met	school;	verwachtingen	van	school	(rolverdeling	school	–	ouders);	
verwachtingen	van	leerprestaties	van	kind.

Vraag	3.1
Kunt	u	beschrijven	hoe	het	eraan	toegaat	als	u	de	kinderen	naar	school	brengt	(naar	school	
laat	gaan)?	

•	 F:	Brengt	u	de	kinderen	naar	school?	[schaal:	altijd	–	nooit]	Hoe	gaat	dat	(open	vraag	
om	de	situatie	te	laten	beschrijven)	(aandachtspunten:	zet	u	ze	af;	komt	u	in	de	klas;	
spreekt	u	de	juf;	gebeurt	dat	dagelijks;	wat	bespreekt	u	met	de	juf;	wat	bespreekt	
zij	met	U?	hoe	blijft	u	op	de	hoogte	van	het	reilen	en	zeilen	op	school?	en	over	de	
ontwikkeling	van	uw	kind?	Helpt	u	wel	eens	op	school?

•	 D:	Met	welk	doel	heeft	u	contact	met	de	juf.	Wat	verwacht	u	van	de	juf	/school?
•	 B:	Vindt	u	het	belangrijk	om	contact	met	de	juf/school	te	hebben?	
•	 E:	Hoe	verloopt	het	contact	met	school?	(plezierig,	zakelijk,	/	intensiteit	van	contact?)

Vraag	3.2
Hoe	ging	dat	‘vroeger’	bij	u	thuis?

•	 F:	Werd	u	naar	school	gebracht;	moest	u	zelf	naar	school.	Hadden	uw	ouders	veel	
contact	met	de	school;	wat	was	de	aard	van	dat	contact	(informatief;	betrokken);	
hielpen	uw	ouders	op	school?	

•	 D:	Welk	doel	hadden	uw	ouders	met	het	contact	met	school,	denkt	u?	
•	 B:	Vonden	zij	het	belangrijk	om	contact	met	de	school	te	hebben?	Als	u	dit	vergelijkt	

met	het	contact	dat	u	met	de	school	van	uw	kinderen	heeft;	welke	overeenkomsten	
en	verschillen	ziet	u?	

•	 E:	Hoe	ervoeren	uw	ouders	het	contact	met	school.	En	hoe	ervoer	u	het	contact	
tussen	uw	ouders	en	school?	Plezierig,	nuttig,	noodzakelijk,	…	voortgezet	of	juist	
anders	

Vraag	3.3
Hoe	zien	andere	ouders	het	contact	met	school;	praat	u	er	met	anderen	over?	Waarover	
gaan	de	gesprekken	dan?	Kunt	u	een	voorbeeld	noemen?
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Situatie 4: Opvoedende activiteiten in het dorp

Onderwerpen:	
Verenigingsleven,	sociaal	netwerk,	lid	van	bibliotheek	/	buurtvereniging/	kerk,	invloed	van	
community

Vraag	4.1
Wat	voor	contacten	in	het	dorp	heeft	u	buitenshuis?

•	 F:	heeft	u	contacten	Welke	contacten	heeft	u	in	het	dorp	(Vereniging,	kerk,	dorp,	
buren,	Hoe	groot	is	‘de	kring?);	past	u	wel	eens	op	andermans	kinderen	(‘oppassen’),	
begeleidt	u	wel	eens	andere	kinderen	(op	school,	in	verenigingsleven);	Welke	‘rol’	
heeft	u	dan	/	wat	is	uw	bijdrage?

•	 D:	Welk	doel	heeft	u	met	de	contacten	in	het	dorp	(in	de	club	e.d.)	
•	 B:	Vindt	u	dat	belangrijk?	
•	 E:	Hoe	ervaart	u	dat	(plezierig,	vervelend,	druk,	ontspannend…?)

Vraag	4.2	
Hoe	was	dat	‘vroeger’	bij	u	thuis?
•	 F:	Welke	rol	speelden	uw	ouders	in	het	dorp.	Hadden	uw	ouders	veel	contact	in	het	

dorp?	
•	 D:	Was	dat	bewust;	welke	‘overtuiging’	zat	daar	achter	denkt	u?	Als	u	de	rol	van	

uw	ouders	in	het	dorp	vergelijkt	met	de	rol	die	u	speelt;	welke	overeenkomsten	en	
verschillen	ziet	u	dan?

•	 B:	Vonden	uw	ouders	het	belangrijk	om	contact	in	het	dorp	te	hebben	/	dingen	te	
doen	in	het	dorp?

•	 E:	Hoe	ervoeren	uw	ouders	het	contact	met	het	dorp.	Hoe	hebt	u	dat	als	kind	ervaren,	
dat	uw	ouders	zo’n	rol	in	het	dorp	hadden?

Vraag	4.3
Als	u	uw	rol	in	het	dorp	vergelijkt	met	die	van	andere	ouders	in	het	dorp;
(qua	intensiteit,	betrokkenheid,	inzet,	tijdsbesteding,	aard	van	de	activiteiten)	welk	beeld	
ontstaat	dan	bij	u?	Kunt	u	voorbeelden	noemen?
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5. Slotvragen

Onderwerpen:	
Beliefs,	toekomstige	opleiding	van	kind,	toekomstig	beroep,	toekomstige	woonsituatie	van	
kind.

Vraag	5.1
Hoe	ziet	u	de	toekomst	van	uw	kind?	

•	 F:	Hoe	ziet	u	de	toekomstige	situatie	van	uw	kind?	Somber	–	rooskleurig,	want	..	?	Wat	
hoopt	u	dat	uw	kind	zal	worden,	bereiken?	

•	 Welke	rol	ziet	u	hierbij	voor	uzelf	weggelegd?	Welke	betrokkenheid?	Wat	zijn	volgens	
u	kritische	factoren	(‘wat	is	daarbij	belangrijk?’)

•	 D:	Welk	doel	heeft	u	daarbij	voor	ogen
•	 B:	Wat	vindt	u	belangrijk	bij	het	volwassen	worden	van	uw	kind?	
•	 E:	Welk	gevoel	roept	dat	bij	u	op?	(vertrouwen,	onzekerheid;	trots;	angst;	

dankbaarheid,	…)

Vraag	5.2
Is	er	nog	belangrijke	informatie	die	u	wilt	delen	waar	ik	niet	naar	hebben	gevraagd	/	wilt	u	
nog	op	vragen	terugkomen?	

Vraag	5.3
Wat	vond	u	van	het	interview?	Hoe	hebt	u	het	ervaren	(vragen,	houding	interviewer,	
volgorde	van	de	vragen,	verloop	interview).

*	*	*
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