
Opvoeding in meerdere culturen; wat betekent dat voor de ouders? 
 
Dit thema stond centraal tijdens de bijeenkomst van 8 oktober 2022 in de moskee in Gennep. Imam  
Ahmed El Alili nam ons mee in dit thema.  
Wanneer geven ouders een goede opvoeding? Dat is heel lastig te omschrijven. In beginsel is in elke 
cultuur het fundament van opvoeding gelijk: verzorging en liefde.  
Belangrijk aspect is het vertrouwen in elkaar, zowel tussen ouders onderling als tussen ouders en 
kinderen. De opvoeding die je zelf als kind hebt ontvangen, is bepalend voor de wijze waarop je met 
de eigen kinderen omgaat. Alle kinderen worden zonder “bagage” gebeuren. Ouders hebben de taak 
hen iets te leren.  
In de meeste gevallen spelen vrouwen de belangrijkste rol in de opvoeding. De moeder is als het ware 
de “school” voor de kinderen. Maar dat betekent niet dat de man geen rol vervult bij de opvoeding.  
 
Kinderen brengen een groot gedeelte van de tijd door in het onderwijs. Het is goed dat beide ouders 
daarvoor interesse tonen. Gaat het goed op school; hoe staat het met de ontwikkeling van het kind. 
De school is niet verantwoordelijk. Die rol ligt echt bij beide ouders. Taal mag daarin geen belemmering 
zijn. 
Het is goed dat kinderen ervaren dat de ouders achter hen staan. Dat zij zich gesteund voelen. Hun 
ontwikkeling komt dat alleen maar ten goede. Het vertaalt zich in minder spijbelen en betere 
prestaties. Als zij uit school komen, moeten kinderen zich thuis welkom en gehoord voelen. Laat ze 
ventileren wat er tijdens de dag is gebeurd. En laat de gesprekken thuis op een gelijk niveau 
plaatsvinden waardoor kinderen niet het gevoel krijgen zich te moeten verantwoorden. Het is niet 
goed om als ouder een oordeel te geven of een beschuldiging omdat je niet de gehele situatie kent. 
Een gesprek met de docent kan daarin duidelijkheid geven.  
Door deze gesprekken thuis te voeren kun je als ouder ook eerder gevoelens van onveiligheid 
herkennen. En daarmee veel problemen voorkomen. Bespreek dat op een rustige manier met je 
kinderen en geef hen het vertrouwen dat ze thuis alles mogen zeggen. Een luisterend oor en een 
stabiele thuissituatie maken dat jongeren opgroeien tot goede burgers.  
 
De verantwoordelijkheid van ouders begint al voor de geboorte. Alle kinderen zijn gelijk en moeten 
ook op dezelfde wijze behandeld worden, zowel door de vader als de moeder. Met een goede 
opvoeding, bereid je de jongeren ook voor op hun positieve rol in de maatschappij. Je kunt als ouder 
jezelf een spiegel voor houden. Wat heb je zelf meegekregen, geef je door aan je kinderen en zij 
vervolgens weer aan hun kinderen.  
 
Aan het einde van de bijeenkomst komt het onderdeel social media ter sprake. Dat is een gegeven dat 
we niet meer kunnen negeren. Jongeren groeien er mee op en spenderen veel tijd aan social media. 
Het advies is om als ouder belangstelling te tonen in hetgeen ze doen. Je hoeft het niet te veroordelen 
maar blijf op de hoogte van wat er speelt. Het is niet verkeerd om een tijd af te spreken waarop ze bijv 
TV kijken, met hun telefoon of Ipad bezig zijn.  
 
Een mooie bijeenkomst waarin met vaders en moeders is gesproken. Zij zijn blij met de mogelijkheid 
die PPD heeft geboden om dit thema bespreekbaar te maken.  
 
 


