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1 Inleiding
De internet meme hiernaast staat in de top #10 van favoriete memes
voor ouders op de internationale online community Reddit. Het thema:
schuldgevoelens. De oplossing die aangereikt wordt: “kijk eens even
naar wat andere ouders wel niet doen? Da’s nog veel erger en zo valt
het bij jou best wel mee.”
Een internetmeme als deze is natuurlijk als grap bedoeld. En toch... ‘Doe
ik het goed’ loopt als een rode draad door alle gesprekken met ouders.
Want die ouders voelen zich verantwoordelijk. Voor alles wat hun
kinderen meemaken (Schaubroeck, 2010).

1.1 Aanleiding
95% van de ouders voelt zich schuldig
Kaat Schaubroeck interviewde in 2010 zo’n 35 ouders en concludeert hoe ouders in de voorbije eeuw
steeds meer energie in hun kinderen zijn gaan investeren en ze bijna allemaal toch wakker liggen van:
houden we wel genoeg tijd over voor de kinderen? Zij bekeek eerder onderzoek over schuldgevoel in
Europese context onder ouders en concludeert dat 95% van de ouders zich schuldig voelt.
Nederlandse cijfers zijn er ook: in een internetenquête van Psychologie Magazine gaf 18 procent van
de vrouwen aan zich dagelijks schuldig te voelen, voor 30 procent ging het om een paar keer per week
en voor nog eens dertig procent om een paar keer per maand. Bij mannen ging het om respectievelijk
10, 24 en 32 procent (Psychologie Magazine, 2007).
Daarnaast bleek uit onderzoek van Teleac dat vooral werkende ouders die kritiek krijgen van hun
omgeving met schuldgevoelens kampten. Van de moeders die hun kind naar de opvang brachten,
voelde zowat de helft zich daar soms slecht over. 12 procent voelde zich zelfs vaak slecht (Teleac /
NOT, 2008). Dat betekent dat een deel van deze ouders te maken heeft met chronisch, toxisch
schuldgevoel (toxic guilt) waarbij ze zichzelf ten onrechte verwijten maken en ‘fouten’ proberen te
compenseren die ze zelf niet gemaakt hebben.

schuldgevoel heeft negatief effect op ouderschap
Ouders zijn ten opzichte van niet-ouders extra gevoelig voor dat gevoel van schuld. Ze leggen niet
alleen de lat hoog, willen het graag beter doen dan vorige generaties, maar zijn ook geneigd zichzelf
meer invloed toe te schrijven dan ze werkelijk hebben. Gaat er iets mis met de kinderen, dan móet het
wel hun schuld zijn. Zo wordt niet alleen hun zelfvertrouwen aangetast, maar komen ook hun relaties
onder druk te staan (Schaubroeck, 2010). Al in 1975 schreef Gilberg dat gevoelens van schuld en stress
bij ouders invloed hebben op het zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde van ouders. En dat werkt
door; kinderen van deze ouders hebben op hun beurt minder zelfvertrouwen en struggelen met hun
gevoel van eigenwaarde (Gilberg, 1975).
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schuldgevoel wordt nauwelijks benoemd
In de praktijkkamers van kindercoaches en -counselors zitten ouders op de bank die het niet hebben
over schuldgevoel maar over verantwoordelijkheid. En met verantwoordelijkheidsgevoel is natuurlijk
weinig mis. Dat is zelfs hartstikke gezond als ouder, want ouders zijn immers verantwoordelijk voor
hun kinderen.
In de literatuur is verwarring over schuld- en verantwoordelijkheidsgevoel. Zo schreef Kaat
Schaubroeck in 2010 een boek met de titel ‘een verpletterend gevoel van verantwoordelijkheid’ wat
vervolgens niet over verantwoordelijkheid maar enkel over schuldgevoelens blijkt te gaan.

ouderlijke verantwoordelijkheid
Van Crombrugge schreef in 2009 het boek ‘ouders in soorten’ waarin hij uitgebreid spreekt over
verantwoordelijkheden van ouders. Hij zegt: ‘de verantwoordelijke ouder is een ouder die voortdurend
open staat voor nieuwe informatie waarmee hij kritisch wil en kan omgaan. Deze ouder is ook bereid
te leren uit ervaringen van zichzelf en van anderen. Deze ouders hebben ook nood aan gedragsmatige
voorbeelden en adviezen. Dit alles vindt niet plaats in een neutrale ruimte, maar in het dagelijks
samenleven met kinderen en andere mensen en allerlei voortdurend wijzigende factoren in de context.
Verantwoordelijke ouders zijn gevoelig en aandachtig voor al deze relevante betrokkenen en gaan
hiermee bezonnen om’.

en zo loopt een behandeltraject vast
Het lijkt erop dat er onder ouders bewuste of onbewuste verwarring bestaat over het begrip
schuldgevoel en het begrip verantwoordelijkheidsgevoel. Of wellicht herkennen ouders het
schuldgevoel maar voelt het ongemakkelijk en formuleren ze hun gevoel om die reden (on)bewust
anders. De redenen hiervoor zijn onbekend. Wat wel bekend is, is dat behandeling van een kind kan
vastlopen als ouders schuldgevoel verwarren met verantwoordelijkheidsgevoel en om die reden niet in
staat of bereid zijn om in verandering te komen.

weinig tot geen wetenschappelijke literatuur
Ondanks de informatie die hierboven op een rij is gezet en die er in het hoofdstuk literatuuronderzoek
nog voorbij gaat komen, is er weinig tot geen wetenschappelijke literatuur beschikbaar over
schuldgevoel en verantwoordelijkheidsgevoel bij ouders. Schaubroeck stelde het in 2010 al: het is nog
wachten op een stevig wetenschappelijk onderzoek naar ouderlijk schuldgevoel. Hetzelfde geldt voor
de relatie tussen deze gevoelens en de het verandervermogen en de veranderbereidheid bij ouders. In
dit onderzoek wordt een poging gedaan om tot nieuwe kennis en inzichten te komen waar het
beroepsveld van de kindercoach, -counselor en - therapeut mee uit de voeten kan.

1.2 Probleemstelling
Het probleem waar dit onderzoek een oplossing voor wil vinden, is het probleem van 95% van de
ouders die in de klem zitten van hun eigen schuldgevoel (Schaubroeck, 2010). Die klem heeft een
3

negatieve invloed op hun zelfvertrouwen als ouder en daarmee op het kind dat een kindercoach,
-counselor of -therapeut in behandeling heeft. Dat kind is op zijn beurt vaak toe aan ruimte voor
zelfontwikkeling en loslaten terwijl ouders dat niet lukt. Het verandervermogen of de
veranderbereidheid van ouders is dan niet groot genoeg om mee te werken. Dat is lastig in de
therapiekamer maar indirect heeft het ook invloed op de opvoeding en relatie met het kind.
Dit onderzoek start met het vermoeden dat er bij ouders verwarring bestaat over het verschil tussen
verantwoordelijkheidsgevoel en schuldgevoelens. Het eigenlijke probleem is schuldgevoel, vermomd in
het behandelgesprek als verantwoordelijkheidsgevoel. Zoals Hühn (2017) schrijft: “datgene waar jij
verantwoordelijk voor bent en datgene waar je geen schuld aan hebt, zijn niet onderhandelbaar en ook
niet flexibel. Voor sommige aspecten van een gebeurtenis ben je misschien wel verantwoordelijk, voor
andere niet. Als je last hebt van schuldgevoelens, is het heel belangrijk dat je goed onderscheidt waar
je iets mag – en moet – goedmaken en waar je mag loslaten en met compassie kijken naar de
gebeurtenis”.
Schuldgevoel wordt - in tegenstelling tot verantwoordelijkheidsgevoel - als een ongezonde emotie
beschouwd die het resultaat is van een irrationele manier van denken: ‘het is onvergeeflijk dat ik dit
gedaan heb. Zie je nu wel dat ik nergens voor deug? Hoe zal ik dit ooit weer goed kunnen maken?’
(Verhulst, 2006). Het is aannemelijk dat ouders die in een ongezonde emotie van schuldgevoel zitten
een minder positieve gedragsintentie hebben ten aanzien van ontwikkeling in hun ouderschap.
Schuldgevoelens vertroebelen het zicht op wat nodig is om verantwoordelijk te kunnen handelen.
Zoals Van Crombrugge (2009) liet zien kan verantwoordelijk handelen in het ouderschap worden
vertaald als kritisch om willen en kunnen gaan met nieuwe informatie die tot ouderschapsontwikkeling
kan leiden. Om in een verantwoordelijke positie te kunnen komen, dient het schuldgevoel eerst te
worden herkend, erkend en geaccepteerd. Niet geaccepteerde schuldgevoelens vertroebelen als het
ware het zicht op wat nodig is om verantwoordelijk te kunnen handelen. Als het schuldgevoel niet als
zodanig wordt herkend, kan het immers niet worden geaccepteerd en ontstaat er geen helder zicht. In
die zin staat het niet kennen, ontkennen of niet herkennen aan de wieg van de mogelijkheid of
bereidheid tot verandering, aan het willen of kunnen ontwikkelingen in het ouderschap.
Er is veel te zeggen over waar dit probleem is ontstaan. Wat algemeen bekend is, is dat we in het
Westen met een schuldcultuur te maken hebben: “als je kind niet gelukkig is, dan zal je het als ouder
niet goed gedaan hebben.” Ook zijn ouders in de afgelopen eeuw steeds meer tijd in hun kinderen
gaan investeren en het einde lijkt daarin zoek (Schaubroeck, 2010).

1.3 Hypothese
De onderzoekshypothese is dat wanneer ouders het verschil tussen verantwoordelijkheidsgevoel en
schuldgevoel kennen en herkennen, dit een positief effect heeft op de bereidheid en/of het vermogen
van ouders om zich in hun ouderschap te ontwikkelen.

1.4 Resultaten
Dit onderzoek levert verschillende resultaten op, namelijk:
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● Nieuw inzicht in het denken van ouders over verantwoordelijkheidsgevoel en schuldgevoel vanuit
henzelf: wat verstaan zij hieronder;
● Nieuwe kennis over de begrippen veranderbereidheid en verandervermogen in relatie tot
ouderschapsontwikkeling;
● Nieuwe kennis over of en zo ja hoe verantwoordelijkheidsgevoel en schuldgevoel doorwerken op de
veranderbereidheid en/of het verandervermogen bij ouders;
● Nieuwe kennis over de interesse van ouders in meer kennis over het verschil tussen schuldgevoel en
verantwoordelijkheidsgevoel; aan wat voor informatie hebben ze behoefte, en waarom;
● Nieuwe kennis over het eventuele effect van informatie over schuldgevoel en
verantwoordelijkheidsgevoel op de veranderbereidheid en/of het verandervermogen van ouders.
● Aanbevelingen voor integratieve kindercoaches, -counselors en -therapeuten over het eventuele
effect van informatie over schuldgevoel en verantwoordelijkheidsgevoel op de veranderbereidheid
en/of het verandervermogen van ouders.

1.5 Plan van aanpak
Voorbereidende fase: mei - begin juni 2020
Literatuuronderzoek
In deze fase is alle relevante literatuur in kaart gebracht.
Onderzoeksvragen
Op basis van het literatuuronderzoek zijn de onderzoeksvragen voor het praktijkdeel aangescherpt.
Inleverdatum voor definitieve onderzoeksvragen is eind mei - begin juni 2020.
Onderzoeksvoorstel
Op basis van het literatuuronderzoek zijn de benodigde onderdelen van het onderzoeksvoorstel
ingevuld. Inleverdatum voor definitieve onderzoeksvoorstel is eind mei - begin juni 2020.
Opstellen vragenlijsten voor digitale enquête
Op basis van de literatuur is de vragenlijst samengesteld en extra informatie over schuldgevoel en
verantwoordelijkheidsgevoel. De vragenlijst en de extra informatie is getest op een aantal ouders
voordat tot een definitieve versie is overgaan.
Testfase vragenlijst
In de eerste helft van juni is de vragenlijst getest door zes ouders uit ons netwerk. De testouders
hebben vier evaluatievragen meegekregen die ze - los van de antwoorden op de vragenlijst - in een
mail naar de onderzoekers beantwoorden. Die vragen:
● hoe lang heb je (ongeveer) over het invullen gedaan?
● hoe vond je de vragen? moeilijk / makkelijk te begrijpen?
● wat vond je van de antwoordopties; heb je kunnen invullen op een manier die past bij wat je denkt
/ voelt / doet?
● hoe werkte de techniek; waren alle vragen leesbaar?
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Onderzoeksfase: juni - juli 2020
Werving respondenten
Eind juni is er geworven onder ouders.
Vragenlijst fase met ouders
Respondenten zijn geworven en er worden minimaal 40 vragenlijsten afgenomen één op één met
ouders met kind(eren) tussen de 4 en 12 jaar. Deze groep ouders beantwoord vragen en krijgt
informatie over verantwoordelijkheidsgevoel en schuldgevoel. De data uit de vragenlijsten worden
door de onderzoekers opgenomen in een dataverwerkingsprogramma.
Tussentijdse analyse
De resultaten van de vragenlijsten worden tussentijds gescand om in de gaten te houden of er zowel
procesmatig als inhoudelijk onvoorziene situaties ontstaan. In week 30 - in de week van 20 juli - wordt
een eerste analyse gemaakt zodat duidelijk is welke onderwerpen aan bod moeten komen in het
uiteindelijke onderzoeksrapport.

Schrijffase: augustus 2020
Analyse en schrijven onderzoeksrapport
De resultaten worden gebundeld in een overzichtelijk onderzoeksrapport.
Aanbevelingen voor onderzoek, ouders en het beroepsveld
De informatie uit het onderzoek wordt doorontwikkeld tot aanbevelingen voor nader onderzoek en
voor integratief kindercoaches, -counselors en -therapeuten zodat zij die kunnen gebruiken in hun
werk met ouders.

Presentatiefase: september 2020
Presentatie praktijkonderzoek
De resultaten van het onderzoek en de (door)ontwikkelde interventie worden gepresenteerd begin
september 2020 aan medestudenten van de opleiding Integratieve KinderCounselor en docenten.
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2 Literatuuronderzoek
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van het literatuuronderzoek. Bestudeerd is de relevante
literatuur op de vier verschillende thema’s van de onderzoeksvragen, zodat op elk een - voorlopig antwoord kan worden geven.
Zie hieronder de vier onderzoeksvragen op een rij:
1. Wat is de algemeen geaccepteerde definitie van schuldgevoel en verantwoordelijkheid(sgevoel)? En
wat verstaan ouders onder deze begrippen?
2. Heeft verantwoordelijkheid(sgevoel) en schuldgevoel van ouders effect op hun veranderbereidheid
en/of verandervermogen en zo ja welk effect?
3. Zijn ouders geïnteresseerd in meer kennis over het verschil tussen schuldgevoel en
verantwoordelijkheid(sgevoel)? En in welke elementen / aspecten hiervan vooral? En waarom?
4. Wat werkt daarin en wat kunnen integratieve kindercoaches, -counselors & therapeuten ouders
aanbieden?

2.1 Schuldgevoel en verantwoordelijkheid(sgevoel)
Zie hierna de literatuur die inzicht geeft in de algemeen geaccepteerde definities van schuldgevoel
en verantwoordelijkheid(sgevoel).

inzoomen op het begrip schuldgevoel
De Emotie Encyclopedie van integratief psychotherapeut Helleman (2017) leert dat ‘schuldgevoel altijd
optreedt naar aanleiding van een ervaring van een ander, wanneer jij denkt daar een aandeel in te
hebben of te moeten hebben. Schuldgevoel vertelt je dat je jezelf dader én slachtoffer hebt gemaakt
van het leed van een ander. Als gevolg daarvan straf je jezelf met ziekmakende gedachten. Vervolgens
blijf je kringetjes draaien in je eigen afstraffing en het lijden dat je daardoor ervaart’.
Hühn (2017) schrijft in hetzelfde jaar als Helleman over de oorsprong van schuldgevoelens: die
hebben meestal een heel reële oorsprong die diep verborgen ligt. Je hebt ooit, meestal als kind,
onbewust iets beloofd aan jezelf of een ander wat je niet (meer) kunt nakomen. Ofwel omdat het
nakomen van die belofte niet (meer) in je macht ligt, ofwel omdat je niet meer weet wat voor belofte
het was. Dit alles gebeurt in ons onderbewuste en daarom kan je je schuldgevoelens niet zomaar uit je
hoofd praten. Ze zijn onlogisch en verbergen een diepe pijn - meestal niet eens die van jouzelf.
Wat die oorsprong betreft: bekend is dat kinderen pas schuldgevoel leren kennen vanaf het
moment dat ze in staat zijn zich een beeld van zichzelf te vormen. Schaamte begint zich al te
ontwikkelen wanneer peuters zichzelf in de spiegel herkennen, zo tussen de vijftien en vierentwintig
maanden (Beemen & Ekelschot, 2018). Schuldgevoel is complexer want het vraagt om het maken van
onderscheid tussen doen en zijn. Dit schuldgevoel wordt vanaf 8 jaar kenbaar (Schaubroeck, 2010).
Filosoof en (kinderboeken)schrijver Stine Jensen schrijft in haar boek Alles wat ik voel over
schuldgevoel: “Als je je schuldig voelt, komt dat omdat je het idee hebt dat je iets verkeerd hebt
gedaan. Je hebt bijvoorbeeld iets beloofd en je houdt je er niet aan.” Zij vervolgt: “Schuldgevoel gaat
altijd over een oordeel over jezelf in een bepaalde rol. Je hebt meerdere rollen in je leven. Van elke rol
hebben wij een ideaalbeeld. Wanneer je je schuldig voelt, heb je meestal het idee dat je een bepaalde
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rol niet goed vervult. Wie zich schuldig voelt, zit in tweestrijd. Je wil aan de ene kant iets voor jezelf,
maar je hebt tegelijk het idee dat je hiermee iemand anders niet geeft wat die wil”.

Ouders
In het kader van dit onderzoek is het allereerst nuttig om het begrip ouders te definiëren. Alica van der
Pas (1994) zegt dat ouders “al die grote mensen [zijn] die, hoe jong of oud ook, alleen of groepsgewijs,
zich onvoorwaardelijk en blijvend verantwoordelijk weten voor een kind, ongeacht of er sprake is van
bloedverwantschap en of men de feitelijke zorg over een kind heeft”. Deze definitie geeft volgens Van
de Pas (1994) bovendien zicht op het centrale dilemma van ouderschap: het zich in ethische zin
verantwoordelijk weten en in praktische zin onthand zijn. Het wezenlijke verschil tussen een ouder
volgens deze definitie en ieder ander die zich met kinderen bezighoudt is dat ‘ouders’ geen
voorwaarden stellen aan het kind (wat niet uitsluit dat ze teleurgesteld kunnen zijn), dat ze tot hun
dood zich verantwoordelijk blijven voelen (ook al voeden ze niet per se zelf op), en dat zij per definitie
tekortschieten (omdat nu eenmaal geen mens tijdloos en onvoorwaardelijk verantwoordelijk kan zijn
voor wie dan ook).

Schuldgevoel van ouders
Journalist Schaubroeck (2010) interviewde vijfendertig verschillende ouders en ontdekte dat het woord
schuldgevoel als rode draad door hun gesprekken heen kronkelde. Daphne Deckers schreef het al in
haar boek ‘de geboorte van een gezin’ uit 2002: ‘ergens op mijn buik, diep verscholen onder mijn
kleding, zit een grote rode knop met daarop de S van Schuldgevoel. Hoewel ik hem goed probeer te
verbergen, weten mijn kinderen hem feilloos te vinden. En als het mijn kinderen niet zijn, dan is het
wel de maatschappij’. De vijfendertig ouders die Schaubroeck sprak beschrijven hun schuldgevoel op
verschillende manieren: als een duiveltje in hun hoofd, een voortdurende rusteloosheid, een soort
verdriet of iets dat overal een domper op zet.
Voordat bij ouders een gevoel van schuld ontstaat, moeten eerst een paar stappen
samenvallen. De eerste stap is een verwachtingspatroon: een sterk omlijnd beeld van wat we horen te
doen en waar we verantwoordelijk voor zijn. Bijvoorbeeld: ‘een moeder is lief en altijd beschikbaar, en
ze staat nooit te brullen aan de trap’ en ‘je moet hoe dan ook samenblijven voor de kinderen’ en ‘een
vader moet zijn gezin beschermen’ en ook ‘kinderen zijn het belangrijkste in je leven’. Vaak zijn ouders
zich niet bewust van deze denkbeelden en toch zijn ze bijzonder dwingend. Als tweede is er de ervaring
dat het niet gelukt is om aan die norm te beantwoorden. De derde stap is het gevoel dat je een keuze
hebt gehad: je denkt dat je het beter had kunnen aanpakken, maar dat heb je niet gedaan
(Schaubroeck, 2010).
Daarnaast worden schuldgevoelens niet alleen bepaald door wat ouders van zichzelf
verwachten, maar ook door hoe het met de kinderen gaat. Zo lang het goed met je kinderen gaat, is
het schuldgevoel nog wel onder controle. Loopt er iets mis, dan zien ouders dat al snel als een bewijs
dat ze hebben gefaald en barst het schuldgevoel los, zelfs als ze rationeel gezien geen schuld hebben;
ouders schrijven zichzelf meer controle toe dan ze eigenlijk hebben. Ze nemen meer op zich dan
datgene waar ze echt verantwoordelijk voor zijn. Alles is beter dan totale machteloosheid;
schuldgevoelens en daarover piekeren zijn vaak een manier om verdriet om wat er mis is gegaan uit de
weg te gaan (Schaubroeck, 2010).
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Toxic guilt
Kortom: ouders voelen zich schuldig, ook al zijn ze het niet (Schaubroeck, 2010). Voor schuldgevoel dat
op hol slaat wordt weleens het begrip toxic guilt gebruikt: het knagende gevoel dat je niet genoeg hebt
gedaan, iets ergs had kunnen voorkomen, verkeerde beslissingen hebt genomen, terwijl daar eigenlijk
geen reden toe is. Ouders zeggen dan: ‘ik weet wel dat ik me niet schuldig hoef te voelen, maar…’.

Verantwoordelijkheid
Helleman beschrijft in de Emotie Encyclopedie (2017) dat de meeste mensen die verantwoordelijkheid
nemen, voor hun eigen pad of voor een geliefde, een volwassen bewustzijn hebben. Het is geen
emotie maar een levenshouding. Volgens Helleman neem je verantwoordelijkheid vanuit
zelfbewustzijn, omdat je innerlijk weet dat dat de enige weg is. Werkelijk verantwoordelijkheid nemen
geeft je vrijheid omdat je de leiding neemt. Je verantwoordelijk voelen vertelt je dat je iets op je bordje
hebt genomen maar er nog niet werkelijk oprecht voor hebt gekozen om leiding te nemen.
Verantwoordelijkheid staat op de een na hoogste positie van het Ontwikkelingsprofiel
Registratieprotocol van Abraham (2005). De operationele definitie die erbij hoort, luidt: de cliënt acht
zich op een realistische wijze en daadwerkelijk mede aansprakelijk voor het functioneren van de
samenleving of voor het welzijn van anderen in het algemeen.
Het grote deugdenboek voor ouders en kinderen (Popov, 1997) vertelt over
verantwoordelijkheid: als je je verantwoordelijk opstelt, doe je iets met volledige inzet, zodat je een zo
goed mogelijk resultaat bereikt. Je bent dan bereid rekenschap af te leggen voor wat je al dan niet
gedaan hebt.

Ouderlijke verantwoordelijkheid
Van Crombrugge (2009) voegt toe dat het besef van verantwoordelijkheid voor de zorg en opvoeding
van kinderen mensen tot ouders van hun kinderen maakt. Van Crombrugge koppelt begrippen en
theorieën aan elkaar en komt zo tot zijn begrip van de verantwoordelijke ouder: een ouder die
voortdurend open staat voor nieuwe informatie waarmee hij kritisch wil en kan omgaan. Deze ouder is
ook bereid te leren uit ervaringen van zichzelf en van anderen.
Echter, zich verantwoordelijk weten betekent (nog) niet verantwoordelijkheid nemen of je
verantwoordelijk gedragen. Iemand die een onvoorwaardelijk en tijdloos besef van
verantwoordelijk-zijn heeft, is volgens Van der Pas (1994) in beginsel bereid tot
ouderschapsontwikkeling. Of diegene daartoe ook voldoende vermogen heeft, is een ander verhaal.
Daarover in de volgende paragraaf meer.
Dat ouders verantwoordelijk zijn voor hun kinderen is een feit. Wat die verantwoordelijkheid
inhoudt is nog niet zo eenvoudig vast te stellen. Het onderzoek richt zich niet op de vraag wanneer een
ouder wel of niet kwalificeert als verantwoordelijke ouder. Het doet in ieder geval geen recht aan de
complexiteit rondom het grootbrengen van kinderen om het functioneren van het kind als (enige)
meetlat te hanteren voor de kwaliteit van het ouderschap. Voor het onderzoek is evenwel de inhoud
van die verantwoordelijkheid niet van belang.

Conclusie
Gebaseerd op het voorgaande kent verantwoordelijkheid de volgende essentiële elementen:
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❏ zelfbewust kiezen (keuzevrijheid);
❏ willen en kunnen (bereidheid en vermogen);
❏ leiding nemen.
Zich verantwoordelijk weten o
 f voelen b
 etekent (nog) niet dat iemand zich verantwoordelijk gedraagt
of verantwoordelijkheid neemt. Wat er dan wel is, is de wil, de bereidheid tot verantwoordelijkheid
nemen. Maar het kunnen (vermogen) en/of het zelfbewust kiezen (keuzevrijheid) kan dan nog
ontbreken.
Verantwoordelijkheid zet iemand in een vrije positie, niet afhankelijk van de ander.
Schuldgevoel heeft gebaseerd op het voorgaande de volgende essentiële elementen:
❏ pijnlijke ervaring (van een ander);
❏ verwachtingen (ten opzichte van zichzelf door de ogen van een ander);
❏ verwijten (aan zichzelf betreffende de ander).
Schuldgevoel heeft altijd een relatie tot de ander. Dit gevoel brengt iemand daarmee in een
afhankelijke positie tot een ander.

2.2 Veranderbereidheid en verandervermogen bij
ouders
Hieronder de bevindingen naar aanleiding van de literatuur over wat wordt verstaan onder
veranderbereidheid en verandervermogen in relatie tot ouderschapsontwikkeling. En hoe
verantwoordelijkheid(sgevoel) en schuldgevoel mogelijk doorwerken op de veranderbereidheid
en/of het verandervermogen bij ouders als het gaat om ouderschapsontwikkeling. Goed om alvast te
noemen: ontwikkeling van ouderschap is helaas een onderwerp dat nauwelijks is bestudeerd of
beschreven. Ook de literatuur over verandervermogen en veranderbereidheid is karig. Er is
weliswaar heel veel over verandering geschreven, maar gebleken is dat de specifieke begrippen
verandervermogen en veranderbereidheid vrijwel zonder uitzondering enkel geduid worden in
relatie tot werk, organisaties, teams, leidinggevenden en medewerkers.

Veranderen
Voordat er ingezoomd wordt op de begrippen verandervermogen en veranderbereidheid, eerst meer
over de gemeenschappelijk deler van deze begrippen: het concept veranderen. Over hoe persoonlijke
ontwikkeling verloopt is ook het nodige geschreven. De vraag is in hoeverre het voor dit onderzoek
nuttig is om die definities en visies één op één toe te passen op de rol van ouder of op het ouderschap.
Verhulst (2016) schreef er een boek over en laat zien dat het proces van veranderen drie
niveaus kent: het niveau van denken (anders leren denken); het niveau van gedrag (je anders gaan
gedragen); het niveau van het gevoel (je anders gaan voelen).
Bij veel mensen die willen veranderen zal het vooral gaan over zich anders (lees: beter) willen
voelen. Vrijwel alle vormen van therapieën en zelfhulpboeken stellen zich daarom ten doel de cliënt of
de lezer zich beter te laten voelen. Er wordt vanuit gegaan dat anders denken in veel gevallen zal
leiden tot anders doen en anders voelen.
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Uit onderzoek is gebleken dat er wel iets te zeggen valt over de ‘ideale’ kenmerken van
mensen die willen veranderen. (1) Allereerst moet je gemotiveerd zijn. Je moet een probleem hebben
waar je last van hebt. De ‘lijdensdruk’ die hierdoor ontstaat zorgt ervoor dat je wilt veranderen.
Lijdensdruk alleen is echter geen voldoende motivatie, je moet ook actief iets aan je problemen willen
doen. (2) Vervolgens moet je over zelfinzicht beschikken. Het is bij elke verandering handig als je
inzicht hebt in je eigen motieven, gevoelens, ervaringen, verwachtingen en gedachten. (3) Je moet
over bepaalde cognitieve (denk) vaardigheden b
 eschikken. Zo moet je niet alleen bereid zijn jezelf aan
een onderzoek te onderwerpen, maar moet je het ook kunnen. Dit houdt in dat je afstand van jezelf
moet kunnen nemen. Bovendien moet je in staat zijn om al je gevoelens en ervaringen accuraat onder
woorden te brengen. (4) Je dient over voldoende sociale vaardigheden te beschikken, zodat je met
anderen kunt praten over hetgeen je bezighoudt. (5) Je dient in voldoende mate over
frustratietolerantie te beschikken. Je kunt zogezegd tegen een stootje en haakt niet af als je
geconfronteerd wordt met je minder prettige eigenschappen en zwakheden.

Verandervermogen en veranderbereidheid
Op de site van de Nederlandse Academie voor Psychotherapie, waaraan onderzoekers de opleiding tot
Integratieve Kinder Counselor volgen, staat: “De Nederlandse Academie voor Psychotherapie staat
voor integratie, innovatie, inspiratie, vrijheid, creatie, experimenteren, omdenken, out-of-the-box
handelen. Daarbij gaat het steeds om: hoe krijgen mensen het voor elkaar om te veranderen. En hoe
past de counselor haar of zijn begeleiding zo aan dat zij hun cliënten in staat stellen om
verandervermogen en veranderbereid te vergroten en optimaal in te zetten.”
Mensen die willen veranderen, zijn op bewust niveau veranderbereid. Dat neemt niet weg dat er op
onbewust niveau iets anders speelt en er daar zogenaamde ‘ziektewinst’ te behalen is. Dat betekent
dat een klacht meer voordelen oplevert dan nadelen. Er zijn drie niveaus van veranderen, namelijk:
anders leren denken, anders gaan gedragen en je anders gaan voelen. In therapieën en zelfhulpboeken
wordt ervan uitgegaan dat anders denken - je interpretaties van alles wat er in en om je heen gebeurt in veel gevallen zal leiden tot anders doen en anders voelen. Een andere interpretatie leidt tot een
andere ervaring van de werkelijkheid, en dat leidt op zijn beurt weer tot een ander gevoel (Verhulst,
2006). Metselaar & Cozijnsen definiëren veranderingsbereidheid in de context van de werkomgeving
als ‘een positieve gedragsintentie van een werknemer ten aanzien van de uitvoering van
veranderingen in de structuur, cultuur of werkwijze van een organisatie of afdeling, resulterend in een
inspanning van de kant van de werknemer om het veranderingsproces te ondersteunen dan wel te
versnellen’ (Metselaar & Cozijnsen, 1997, p. 35).
Vertaald naar de praktijk van integratief kindertherapeuten zou dat kunnen leiden tot de volgende
definitie van de veranderbereidheid van ouders: een positieve intentie van ouders ten aanzien van
ontwikkeling in hun ouderschap resulterend in een inspanning van hun zijde om het natuurlijke
veranderingsproces te ondersteunen dan wel te versnellen.

Ontwikkeling in ouderschap
Alice van der Pas (2006) schrijft: “Zoals ontwikkelingspsychologie beschrijft hoe kinderen groot
worden, zo moet een psychologie van ouderschap beschrijven hoe ouders ervoor zorgen dat een kind
groot wordt en hoe ouderschap ontwikkelt.” Van der Pas stelt vast dat ouderschap als zodanig weinig
is bestudeerd. Zij constateert (verwijzend naar De Brock, 1994, Ouderlijk opvoedkundig handelen: de
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invloed van ouder-, kind- en contextuele kenmerken) dat belangstelling van onderzoekers traditioneel
meer uit is gegaan naar de consequenties van ouderlijk handelen dan naar antecedenten of
determinanten daarvan en dat het onderzoek vooral het effect betrof van problematisch ouderlijk
gedrag op de ontwikkeling van het kind en, meer recent, het samenspel tussen ouder en kind.
Daarnaast wijst zij er op dat Wapner (in: ... ) eveneens constateert dat beduidend minder onderzoek de
aard en verloop van de ouderlijke ontwikkeling als focus heeft.
Om te benadrukken dat de ontwikkeling van kinderen zo uitgebreid is bestudeerd ten opzichte
van de ontwikkeling in ouderschap, citeert zij Gutmann (1985, The parental imperative revisited:
towards a developmental psychology of adulthood and later life. In: JA Meacham, Family and individual
development): “We bestuderen wel de wegen waarlangs een baby ertoe komt om basisvertrouwen te
ontwikkelen in de goede bedoelingen en blijvende zorg van de ouder; we bestuderen echter niet het
minstens zo cruciale proces waarbij een nieuwe moeder, leert om vertrouwen te hebben in haar
vermogen om een baby in leven te houden als die eenmaal aan haar zorg is toevertrouwd”. Of liever:
het proces waarin èn moeders èn vaders, in welke cultuur ook, ontwikkelingen in de richting van ‘meer
verantwoordelijkheidsgevoel, zelfopoffering en zelfbeheersing.

Ouderschapsontwikkeling
Van der Pas (2006) inventariseert en ordent in Deel 2 de processen van de - zo door haar aangeduide ouderlijke werkvloer, de dagelijkse praktijk van ouderschap. In dit proces van de dagelijkse praktijk van
ouders onderscheidt zij het (steeds beter leren): (1) hanteren van de vijf basisvaardigheden (veiligheid
bieden, verzorging, zicht houden op het kind, eisen stellen, begrenzen); (2) timen en doseren en (3)
hanteren van emoties, met andere woorden (1) wat doen ouders?; (2) hoe beslissen ouders? en (3)
wat voelen ouders?
Vervolgens komt zij tot vier ‘centrale determinanten voor ouderschapsontwikkeling’. Deze zijn
niet via correlaties, maar functioneel gerelateerd aan wat het meest kwetsbaar is op de ouderlijke
werkvloer, en vormen een ‘set’ doordat ze verschillen qua omgevingsniveau: van groot naar klein, van
openbaar naar privé, en van bewust naar onbewust. Van der Pas noemt dit de bufferprocessen ter
bescherming van de ouderlijke werkvloer. Deze vier bufferprocessen behelzen de:
- taakverdeling rond het ouderschap (solidaire gemeenschap);
- taakverdeling binnen het ouderschap;
- een metapositie;
- intrapsychische ontwikkeling van ouderschap (‘goede ouder’-ervaringen).
Volgens Van der Pas doelt het concept ‘metapositie’ op het vermogen van ouders om al wat zich op de
werkvloer afspeelt, óók het eigen optreden aldaar, te overzien, te evalueren, te toetsen aan de
normen die het besef van verantwoordelijk-zijn voorhoudt, en om waar nodig zijn optreden bij te
stellen. Volgens haar stelt het (meestal onbewust verlopende) intrapsychische proces ouders in staat
om telkens weer, ook bij zware eisen en onder grote druk, een egocentrische overweging of impuls in
miniseconden om te zetten in kind-centrisch ouderschap.

Hoe te komen tot die ouderschapsontwikkeling
Margreth Hoek (2015) schrijft in haar essay Ouderschapsontwikkeling van beginnende ouders dat
ouders het goede willen doen en over hun eigen handelen oordelen in termen van moreel goed of
fout. Zij zegt: “Het besef van verantwoordelijk-zijn kan worden gezien als het begin van een
ontwikkelingsspiraal die ouders doorlopen: van niet-weten, via vallen en je onthand en eenzaam
voelen naar je krachten verzamelen en opstaan door successen te ervaren, routine te ontwikkelen en
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overzicht te krijgen op de ouderlijke werkvloer. Ouders kunnen zichzelf in de loop van dit proces steeds
meer als goede ouder zien.”
Het juist willen doen is de kern van het model dat Wilkins (2006) ontwikkelde en dat het
ontwikkelingsproces van beginnende moeders beschrijft. Wilkins’ model onderscheidt vijf fasen
waarbij moeders in de de laatste fase merken dat zij meer spontaan en intuïtief reageren op hun baby.
Ze krijgen meer overzicht en ervaren rust om zich af te vragen: wat ga ik doen en hoe doe ik het? Zij
voelen dat er keuzemogelijkheden zijn in hoe te reageren op hun kind. Ze reageren niet meer
instinctief of impulsief op wat er op hen afkomt. Hier wordt duidelijk dat intuïtief reageren op je kind
vooral betekent reageren vanuit opgebouwde ervaring. Het betekent dat de (buffer) ‘metapositie’
wordt ingenomen.
Hoek concludeert dan ook dat ouderschapsontwikkeling start met een besef van
verantwoordelijk-zijn. En vanuit de pijnlijke ervaring van het niet meer weten. Waarna je als ouder op
eigen reflectie kracht je weg vindt. Daarbij is belangrijk om te weten dat ouderschap om blijvend
aanpassen aan een nieuwe situatie vraagt: in twintig jaar tijd verandert je kind van een afhankelijke
baby in een zelfstandige volwassene en dat betekent steeds opnieuw het uitvinden van ouderschap
met dit kind in deze situatie, in overleg met allerlei betrokkenen.
Wat gebeurt er als ouderschapsontwikkeling stagneert? Dan zijn ouders het zicht op hun
invloed kwijt. Ze hebben alles geprobeerd om het gedrag van hun kind in rechte banen te leiden, maar
slagen er niet in. Het kind lijkt in denken en doen compleet “autonoom” te worden: het kind laat zich
niet beïnvloeden, sturen, terechtwijzen, kortom er is geen opvoeden meer aan. Ouders ervaren het
alsof hun gedrag geen effect meer heeft, dat wat ze doen of nalaten geen verschil meer maakt. Omdat
opvoeden de allereerste taak is van ouders, werkt dit verlammend (Baert, 2001).

Ouderlijk besef van verantwoordelijkheid en meta-functie
Van der Pas (2006) schrijft dat metaproblemen ontstaan onder druk maar dat de oplossing wat haar
betreft niet moet worden gezocht in het wegnemen van die druk. Zij onderbouwt dit door te stellen
dat het ouderlijk besef van verantwoordelijk-zijn de meest betrouwbare stimulus is voor elke
verandering in oudergedrag ook - hetgeen in het kader van dit onderzoek vertaald wordt als
veranderbereidheid - maar vooral omdat het voor de meeste ouders binnen hun bereik ligt om de
meta-functie te hervinden (in dit onderzoek vertaald als ouders die beschikken over
verandervermogen). Ouders die niet of slecht in staat zijn tot metadenken (en daarmee niet
voldoende verandervermogen bezitten) zijn bijvoorbeeld de autistiforme ouder of de ouder met ADHD,
de chronisch psychotische ouder, de ouder met borderline-problematiek, de verslaafde ouder, de
depressieve ouder (van der Pas, 2005).

Conclusie
Omdat Van der Pas beoogt met haar schema van bufferprocessen verandering te bewerkstelligen in
ouderschapsontwikkeling, zijn haar schema en theoretische onderbouwing, met name aangaande het
bufferproces ‘metapositie’, voor dit onderzoek goed bruikbaar.
In dit onderzoek geldt als startpunt dat de ouders die in het onderzoek worden betrokken zich
in ieder geval onvoorwaardelijk en blijvend verantwoordelijk weten voor hun kind(eren). Vanuit de
bestudeerde bronnen kan geconcludeerd worden dat de ouderschapsontwikkeling start vanuit dat
besef van verantwoordelijk-zijn. En daarmee ouderschapsontwikkeling te definiëren als de natuurlijke
ontwikkeling die de ouder (met vallen en opstaan) doormaakt vanuit een onvoorwaardelijk en tijdloos
besef van verantwoordelijk-zijn tot een positie van waaruit de ouder (telkens) overzicht, rust en
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keuzemogelijkheden ervaart ten opzichte van elk van zijn kinderen in elke steeds veranderende
situatie. Verantwoordelijkheid nemen draagt bij aan die ontwikkeling, terwijl schuldgevoel die
ontwikkeling (al dan niet tijdelijk) zal doen stagneren.
Hoe kom je dan van schuldgevoel naar een verantwoordelijke positie? De conclusie is dat ouders altijd
een mythe zullen hebben over hoe een goede ouder zich zou moeten gedragen. Schuldgevoel zegt dan
dat je (even) niet hebt kunnen leven naar dat beeld. Je had verwachtingen over jezelf of jouw kind die
niet (meer) blijken te kloppen en dat verwijt je jezelf.
Indien de ouder bij zichzelf een schuldgevoel herkent en erkent, leidt dit er mogelijk toe dat deze
ouder zijn of haar beeld moet aanpassen omdat de mythe niet (meer) overeen blijkt te komen met wie
hij of zij werkelijk is en te bieden heeft.
Als ouders hun schuldgevoel kunnen accepteren voor wat het is (een signaal dat hij of zij even niet
heeft kunnen leven naar zijn of haar eigen verwachten en dat hij of zij dat zichzelf verwijt) staat de weg
open naar het accepteren van het feit dat hij of zij tekortkomingen heeft als ouder. Een ouder die dan
de meta-positie inneemt kan zichzelf de vragen stellen:
1. Is dit is een tekortkoming die ik (op dit moment) acceptabel vind?
(eventueel vraag ik (tijdelijk) aan een ander om in te springen), of
2. Vind ik dat mijn kind en ik dit wel degelijk van mezelf als ouder mag verwachten?
(en dan beschouw ik dit als een waardevol leermoment en bedenk wat er voor nodig is om daar te
komen - tijdelijk delegeren en gaan oefenen en/of hulp vragen - en bied ik zo nodig mijn excuus
aan).
Door deze positie in te nemen neemt de ouder verantwoordelijkheid. Daarmee ontstaat rust, overzicht
en keuzevrijheid. Er zijn legio onderwerpen en momenten in het leven van het ouderschap denkbaar
waarin een ouder zich tekort voelt schieten in zijn of haar ouderschap. In de hiervoor geschetste visie
van hoe ouderschap zich ontwikkelt is dat logisch, want al doende leert men, dus het tekortschieten is
dan essentiële informatie in dat proces. Het is onmogelijk om ouderschap alleen uit de boeken te
leren, het wordt voor een groot deel geoefend op de werkvloer, al is het alleen al omdat geen enkel
kind en geen enkele ouder hetzelfde is. Als de ouder wanneer hij of zij zich tekortgeschoten voelt
daarover een schuldgevoel ontwikkelt, zal deze tekortkoming als eindpunt worden beschouwd, in
plaats van het startpunt van nieuwe ontwikkeling. Om schuldgevoel te kunnen accepteren voor wat
het is, is het allereerst nodig dat dit gevoel als zodanig wordt herkend.

2.3 Kennis van ouders over schuld- en
verantwoordelijkheid(sgevoel)
Voor deze paragraaf werd gezocht naar literatuur die iets zegt over kennis van ouders over
schuldgevoel en verantwoordelijkheidsgevoel en naar input over in welke elementen / aspecten
ouders geïnteresseerd kunnen zijn en waarom. Helaas is de conclusie dat er nog geen onderzoek is
naar dit thema.
Goed om je beseffen is dat het oordelen van ouders over hun ouderschap gekleurd wordt door mythen
over ouderschap en kinderen grootbrengen (Hoek, 2015). Ouders kijken naar zichzelf met de ogen van
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anderen en oordelen over zichzelf via de ogen van die ander. Wilkins (2006) laat zien dat het
‘toneelstuk van de competente ouder’ met verve moet worden gespeeld, ook door de moeder die net
begint. Zij is een ouder die nog geen idee heeft hoe invulling te geven aan haar ‘besef van
verantwoordelijk-zijn’ en haar intentie om het juiste te doen; maar die zichzelf wel afmeet aan ideeën
over het maakbare kind, intuïtief ouderschap, het supermama zijn. Maatschappelijke opvattingen
resoneren mee en beïnvloeden het ontwikkelingsproces van ouders. De belangrijkste vraag die volgens
Wilkins (2006) overblijft, is hoe je ouders kunt steunen zonder dat zij zichzelf beoordeeld weten. Hoe
schep je bewegingsvrijheid in de beklemmende wereld van ouderschapsontwikkeling?

Conclusie
Uit de literatuur in bovenstaande drie paragrafen blijkt dat hulpverleners die ouders helpen om in de
metapositie te komen, ouders stimuleren tot ontwikkeling. Ingeschat wordt dat met het bieden van
psycho-educatie, die er bovendien niet op is gericht om ouders te veroordelen, maar eerder een
schuldvrije visie voor te houden van wat ouderschapsontwikkeling inhoudt en - in het kader hiervan de begrippen verantwoordelijkheid en schuldgevoel, dat ouders stimuleert om in de meta-positie te
komen. Onderzocht wordt of met dit middel of de ouders na het aanbieden van die informatie meer
dan de dat zij dit deden voorafgaand aan die informatie van zichzelf verwachten in de toekomst meer
rust, overzicht en keuzevrijheid te hebben, met andere woorden zichzelf in de mate waarop zij
verwachten te ontwikkelingen hoger inschalen.
Om te meten of ouders in verandering willen en kunnen komen na een beleving van (ernstig)
tekortschieten, wordt daarom aan respondenten gevraagd een voorbeeld van zo’n beleving te noteren
en vervolgens op een schaal van 1 tot 10 te noemen of en zo ja in hoeverre zij verwachten in de
toekomst in een soortgelijke situatie rust, overzicht en keuzevrijheid te hebben (nulmeting).

2.4 Wat werkt qua aanbod?
Tenslotte werd gezocht naar wat werkt in het aanbieden van nieuwe kennis aan ouders over het
verschil tussen schuld- en verantwoordelijkheidsgevoelens en hoe integratieve kindercoaches,
-counselors & therapeuten volgens de literatuur die kennis het beste kunnen aanbieden.

Ouders in metapositie betekent sterke ouders
In het derde deel van haar handboek legt Van der Pas (2005) uit wat zij met haar schema van
bufferprocessen (zie paragraaf 2) beoogt. Het schema koppelt de werkvloer los van de
omstandigheden, zelfs los van het kind met zijn aanleg, ontwikkeling en problemen; los van de ouders
met hun tekorten, ziekte of psychiatrische problemen; los van slechte school, behuizing of buurt. Het
idee van bufferprocessen vormt zo de kern van een blaamvrij denkmodel met betrekking tot
ouderschap. Het laat zich bespreken met ouders en helpt hen meedenken over zowel het probleem als
de oplossing.
Van der Pas (2005) citeert daarbij Shimabokuro (2003, Models, truth and utility. Journals of
Systemic Therapies, 22,2: 60-64): “Wie op zoek is naar een therapeutische oriëntatie of wie
diagnosticeert, hoeft niet de waarheid te zoeken. Het belangrijkste is dan of een model helpt om
verandering te bewerkstelligen en of het zich laat vertalen in therapeutische actie.”
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En het is de metapositie die ouders sterk doet staan. Zij zijn daarin autonoom als
eindverantwoordelijke voor het kind; van daaruit kunnen zij overleggen en onderhandelen, of dat nu
met de (ex-)partner is of met deskundigen die iets te melden hebben over de ouderlijke werkvloer. De
metapositie van ouders activeren (stutten en steunen) of waar nodig delegeren, acht Van der Pas
(2005) de eerste verantwoordelijkheid bij alle hulpverlening aan ouders en kinderen. De vierde buffer,
intrapsychische ontwikkeling van ouderschap, kunnen hulpverleners ondersteunen door zoveel
mogelijk ‘goede ouder’ ervaringen te creëren. Dit stelt volgens Van der Pas hoge eisen aan de attitude
van professionals en aan de organisatie van de hulp. De professional die ervan uitgaat dat de
cliënt-ouder iemand is met een besef van verantwoordelijk-zijn, gaat er eveneens vanuit dat deze
ouder het uiteindelijk belang van het kind voor ogen heeft. Die aanname is een ‘goede ouder-ervaring’
- juist als hij niet wordt uitgesproken. Hij spreekt uit de attitude, toon en inzet van de professional.

Ontwikkelprofielen van Abraham laten iets anders zien
Of je zo ‘eenvoudig’ iemand zou kunnen stimuleren om in die metapositie te komen is nog maar de
vraag als naar de ontwikkelingsprofielen wordt gekeken van Abraham (2005). Abraham onderscheidt in
zijn profielschema 10 ontwikkelingsniveaus en 9 ontwikkelingslijnen. Samen vormen die een matrix van
90 persoonlijkheidskenmerken. De onderste 6 niveaus beschrijven disadaptieve kenmerken van het
gedrag en de bovenste 4 adaptieve. Daarmee wordt in oplopende mate beschreven in hoeverre (en in
welk aspect van het gedrag) iemand in staat is om eigen wensen en behoeften te verwezenlijken
gebruik makend van de eigen vermogens, rekening houdend met de eigen beperkingen, met de
legitieme belangen van anderen en met situatieve factoren.
In de ontwikkelingslijn cognities staat metacognities op het hoogste ontwikkelingsniveau. Maar
zelfbeschouwing (op het zesde en daarmee adaptieve niveau) komt wel net na theatrale cognitie
(disadaptief, waarin iemand zijn belevingen met name met een affectief, overmatig karakter beschrijft)
en wordt beschreven als in staat zijn om al doende het eigen handelen te overzien (beschrijven,
interpreteren en verklaren van gedrag). Of dit kan worden bereikt door het enkel aanbieden van
psycho-educatie zonder dat daarbij wordt geprofiteerd van de steun van een coach/counselor is de
vraag.

Een open opvoedklimaat
Er is oog voor een Centrum Jeugd en Gezin (CJG) dat zich actief mengt in het debat over ouderschap,
wetend dat alle ouders zich kwetsbaar voelen én dat iedere ouder faalervaringen kent met de daarbij
horende schuldgevoelens (Schaubroeck, 2010). Dit CJG heeft openlijk waardering voor de inzet van
ouders en draagt bij zo bij aan een open opvoedklimaat. Je eigen situatie bevragen, openlijk vragen
stellen en hulp vragen, zijn essentiële vaardigheden van ouders, die gehonoreerd en gewaardeerd
worden. Ook is dit CJG terughoudend met de term opvoedonzekerheid. Spreken over
opvoedonzekerheid is niet productief, want bij opvoeden bestaat niet zoiets als zekerheid (Jonkers,
2003). Durven twijfelen en vragen stellen betekent dat ouders de metapositie innemen. Ouders
kunnen in zo’n open opvoedklimaat makkelijk hun opvoedtwijfels en puzzels voorleggen.

Conclusie
Blaamvrij denken over ouderschap zorgt ervoor dat je het met ouders kan hebben en mag meedenken
over zowel de problemen als oplossingen. Werken vanuit de kennis dat alle ouders zich kwetsbaar
voelen en dat iedere ouder faalervaringen kent met de daarbij behorende schuldgevoelens is key. V
 oor
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therapeuten is essentieel dat zij niet de waarheid zoeken maar met een model werken dat helpt om de
gewenste verandering te bereiken. Belangrijk daarin is dat ouder in de metapositie kunnen staan; de
positie van waaruit ze als autonome eindverantwoordelijke over hun kind kunnen overleggen,
onderhandelen, waar nodig delegeren. Daarnaast is het belangrijk dat goede ouder-ervaringen in de
therapie centraal staan en die bereikt een therapeut door vanuit de juiste attitude, toon en inzet aan
het werk te zijn. Psycho-educatie is tenslotte belangrijk maar niet op zichzelf staand; altijd in
combinatie met steun van de therapeut in de vorm van therapeutische interventies.
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3 Onderzoeksmethode
In dit hoofdstuk worden de opzet en uitvoering van het onderzoek beschreven. Om de
onderzoeksvragen te beantwoorden is gekozen voor een opzet in twee methoden:
1. Literatuuronderzoek naar de vier deelvragen van dit onderzoek (zie hieronder bij het kopje
deelvragen literatuur);
2. Kwantitatief vragenlijstonderzoek onder ouders die zorgdragen voor kinderen tussen de 4 en 12
jaar naar dezelfde vier deelvragen (zie hieronder bij het kopje deelvragen literatuur) zodat er
vanuit zowel de literatuur als de empirie antwoord gegeven kan worden op de hoofdvraag van
het onderzoek:
Leidt het aanbieden van informatie aan ouders over de begrippen schuldgevoel en
verantwoordelijkheid tot een verandering in hun denken over deze begrippen? En daarmee tot
een positief effect op hun veranderbereidheid en/of -vermogen als het gaat om hun
ontwikkeling in hun ouderschap?

3.1 Deelvragen literatuur en vragenlijstonderzoek
1. Wat is de algemeen geaccepteerde definitie van schuldgevoel en verantwoordelijkheid(sgevoel)? En
wat verstaan ouders onder deze begrippen?
2. Heeft verantwoordelijkheid(sgevoel) en schuldgevoel van ouders effect op hun veranderbereidheid
en/of verandervermogen bij ouders en zo ja welk effect?
3. Zijn ouders geïnteresseerd in meer kennis over het verschil tussen schuldgevoel en
verantwoordelijkheid(sgevoel)? En in welke elementen / aspecten hiervan vooral? En waarom?
4. Wat werkt daarin en wat kunnen integratieve kindercoaches, -counselors & therapeuten ouders
aanbieden?

3.2 Onderzoeksontwerp
Er is gekozen voor kwantitatief onderzoek. Dat betekent dat in de vorm van een proef of test een
variabele wordt gemanipuleerd om te zien of dit effect heeft op een andere variabele. Er zijn digitale
vragenlijsten afgenomen onder vaders en moeders die zorgdragen voor (een) kind(eren) in de leeftijd
van 4 tot 12 jaar waarin vragen worden gesteld over ouderschapsontwikkeling en verantwoordelijkheid
en schuldgevoel. Gevraagd wordt een situatie te beschrijven waarin zij zich verantwoordelijk voelen en
hun ontwikkeling (even) stagneert. Vervolgens worden er aan de ouders vragen gesteld over hun
gevoelens, gedrag en gedachten in die specifieke situatie. Daarna wordt onder meer gevraagd of ze
zich in hun ouderschap wensen te ontwikkelen en of ze denken dat ze invloed hebben op hun op de
mate waarin zij zich als ouder kunnen ontwikkelen. Vervolgens wordt - als onderdeel van de vragenlijst
- deze ouders informatie gegeven over het verschil tussen verantwoordelijkheid en schuldgevoel.
Aansluitend worden opnieuw vragen gesteld om na te gaan of ze hier hetzelfde over denken als vóór
de informatie.
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Begripsbepaling
● Verantwoordelijkheid dragen;
Welbewust kiezen voor een positie en de bereidheid en het vermogen tonen om de daarbij horende
leiding te nemen.
●

Verantwoordelijkheid voelen;
De taak of taken behorende bij een positie willen aangaan, terwijl daarvoor de welbewuste keuze
ontbreekt en/of de bereidheid en het vermogen de daarbij horende leiding te nemen.

●

Zich verantwoordelijkheid weten;
Al dan niet bewust kiezen voor een positie en de bereidheid om de daarbij horende leiding te nemen.

●

Schuldgevoel;
Een pijnlijk gevoel dat opkomt bij degene die zichzelf, vanuit een verwachting over de taak of taken
behorende bij een positie, de pijnlijke ervaring van een ander verwijt.

●

Ouders;
Ouders van kinderen tussen de 4 en 12 jaar.
Van der Pas definieert in het Handboek Methodische Ouderbegeleiding 1; ouderbegeleiding als
methodiek, 1994, Amsterdam: SWP) ouders als: “al die grote mensen die, hoe jong of oud ook, alleen
of groepsgewijs, zich onvoorwaardelijk en blijvend verantwoordelijk weten voor een kind, ongeacht of
er sprake is van bloedverwantschap en of men de feitelijke zorg over een kind heeft.”

●

Kinderen;
Kinderen in de basisschoolleeftijd tussen de 4 en 12 jaar.

●

Veranderbereidheid;
Als de definitie van Metselaar & Cozijnsen vertaald wordt naar de Kinderpraktijk en naar ouders dan
leidt dit voor dit onderzoek tot een stipulatieve definitie (Verhoeven, 2018) van veranderbereidheid:
een positieve intentie van ouders ten aanzien van ontwikkeling in hun ouderschap resulterend in een
inspanning van hun zijde om het natuurlijke veranderingsproces te ondersteunen dan wel te
versnellen.
In het kader van ouderschapsontwikkeling wordt de ouder die veranderbereid is gedefinieerd als:
de ouder die al dan niet bewust heeft gekozen voor dit ouderschap (om ouder te zijn voor dit
specifieke kind) en en bereid is om de daarbij horende leiding te nemen. (= het ouderlijk besef van
verantwoordelijk-zijn).

●

Verandervermogen;
Voortbordurend op de stipulatieve definitie van veranderbereidheid, kan verandervermogen worden
gedefinieerd worden als over voldoende capaciteiten beschikken om het natuurlijk veranderingsproces
te ondersteunen dan wel te versnellen.
In het kader van ouderschapsontwikkeling w
 ordt d
 e ouder die verandervermogen heeft gedefinieerd
als:
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de ouder die in staat is om al wat zich op de werkvloer afspeelt, óók het eigen optreden aldaar, te
overzien, te evalueren, te toetsen aan de normen die het besef van verantwoordelijk-zijn voorhoudt
(met andere woorden: de ouder die in staat is tot metadenken), en om waar nodig zijn of haar
optreden bij te stellen.
●

Ouderschapsontwikkeling;
De natuurlijke ontwikkeling die de ouder (met vallen en opstaan) doormaakt vanuit een
onvoorwaardelijk en tijdloos besef van verantwoordelijk-zijn tot een positie van waaruit de ouder
(telkens) overzicht, rust en keuzemogelijkheden ervaart ten opzichte van elk van zijn of haar kinderen
in elke steeds veranderende situatie.

●

Stagnatie van ouderschapsontwikkeling
Het zich als ouder bevinden in een situatie met hun kind waarin de ouder (even) niet meer weet wat
en hoe hij/zij moet doen of laten.

3.3 Vragenlijstonderzoek
Doelgroep
Doelgroep van dit onderzoek zijn ouders in Nederland die kinderen opvoeden tussen de 4 en 12 jaar.
Profijtgroep zijn kinderen in Nederland tussen de 4 en 12 jaar. In Nederland houdt het Centraal Bureau
voor de Statistiek de cijfers bij over huishoudens met kinderen. Om iets te kunnen zeggen over de
totale doelgroep zijn de meest recente cijfers van 2019 bekeken. In dat jaar waren er volgens het CBS
zo’n 2,6 miljoen gezinnen met kinderen tot 25 jaar waarvan 22% eenoudergezinnen. Bij 1,9 miljoen
gezinnen wonen er kinderen onder de 18 jaar thuis. Als gekeken wordt naar de profijtgroep van het
onderzoek - kinderen tussen de 4 en 12 - moet helaas een globale schatting gemaakt worden; het CBS
rekent namelijk met leeftijdsgroepen van 6-11 jaar. Daarnaast telt het CBS adoptie- en stiefkinderen
mee, maar pleegkinderen niet. De globale schatting komt al met al uit op bijna 550.000 gezinnen met
kinderen tussen de 6 en 11 jaar (CBS, 2019).

Vragenlijst
Er werd niet zomaar opeens van onderzoeksvraag naar vragenlijst gegaan, dat kan immers tot fouten
leiden tijdens het verzamelen van de data (Verhoeven, 2011). Daarom is de digitale vragenlijst
ontwikkeld voor ouders op basis van de begripsbepaling in het gele kader op de vorige pagina. Uit het
literatuuronderzoek werd reeds geconcludeerd dat de veranderbereidheid van ouders als het gaat om
ouderschapsontwikkeling geacht wordt aanwezig te zijn vanaf het moment dat een ouder die al dan
niet bewust heeft gekozen voor dit ouderschap - om ouder te zijn voor dit specifieke kind - bereid is
om de daarbij horende leiding te nemen, ofwel het ouderlijk besef van verantwoordelijk-zijn. Om die
reden zijn enkele vragen ingevoegd ter meting van de vanuit de literatuur ontstane verwachting dat
verreweg de meeste ouders met kinderen van 4 jaar of ouder veranderbereid zullen zijn. Verder is voor
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het samenstellen van de vragen over gedrag en gevoel van ouders in lastige opvoedsituaties gebruik
gemaakt van de volgende bronnen:
● Bögels, S.M. & Restifo, K. (2013). Mindful ouderschap. Een praktische gids voor hulpverleners. T ielt:
Uitgeverij Lannoo nv.
● Crombrugge, H. van (2009). Ouders in soorten. Antwerpen/Apeldoorn: Garant Uitgevers N.V.
● Diverse bijdragen (2015) van M. Daele, S. Vermeire,A. de Gouw, M. Hoek, H. Miley, P.
Remmerswaal en K.L. Weille, In: Ouderschapsgroei en bufferprocessen onder redactie van Hoek &
Miley. A
 msterdam: SWP Uitgeverij.
● Gravesteijn, C. (2015) Ouderschap in ontwikkeling. De kracht van alledaags ouderschap.
Amsterdam: Uitgeverij SWP
● Gravesteijn, C. & Aartsma, M (2015). Meer dan opvoeden. Perspectieven op het werken met ouders.
Bussum: Uitgeverij Coutinho
● Helleman, V. (2017). De Emotie Encyclopedie. Gevoels als navigatiesysteem naar een gelukkig leven.
Door gebruik te maken van literatuur is beoogd om onderbouwde antwoordopties te geven en
daarnaast het risico te beperken dat een respondent zich in de antwoordopties niet aangesproken of
herkend voelt.

Informatie over ouderschapsontwikkeling, schuldgevoel en
verantwoordelijkheid
Hetzelfde geldt voor de informatie die aan de respondenten is gegeven over
verantwoordelijkheidsgevoel en schuldgevoel. Eerst is nagegaan op wat voor manier dit het beste kon.
Uit onderzoek naar onder meer psycho-educatie aan ouders met kinderen met autisme bleek al dat
psycho-educatie via het internet tot positieve effecten leidt; ouders ervaren de informatie als leerzaam
en ze vergroten hun kennis van autisme (Vermunt, & Bailly, 2013). Het NJI deed in 2012 onderzoek
naar wat werkt bij online hulpverlening en concludeert dat informatie die online wordt aangeboden
gebruiksvriendelijk en toegankelijk moet zijn. Technische problemen, slechte leesbaarheid & moeilijke
navigaties (veel moeten klikken) kunnen ervoor zorgen dat mensen afhaken. Dat geldt ook voor een
gebrekkig gevoel van veiligheid (van Rooijen, 2012).
Bij het samenstellen van de informatie is rechtstreeks uit de bevindingen uit het literatuuronderzoek
geput. De volgende informatie bleken daarin essentieel:
❏ het ouderschap is niet gemakkelijk en gaat gepaard met vallen en opstaan;
❏ ouderschap ontwikkelt zich cirkelvormig, telkens opnieuw vanuit niet-weten naar overzicht en rust;
❏ hoe maakt een ouder, hoewel er een besef tot verantwoordelijk-zijn is, het voornemen tot
verantwoordelijkheid waar in de dagelijkse - verre van ideale - praktijk?;
❏ ouderschap gaat vrijwel onontkoombaar gepaard met pijnlijke gevoelens, zoals schuldgevoel;
❏ schuldgevoel staat in de weg bij het ontwikkelen van ouderlijke verantwoordelijkheid;
❏ schuldgevoel geeft een signaal af dat de ouder zichzelf niet-uitgekomen verwachtingen verwijt;
❏ als dit signaal opgemerkt en erkend wordt verliest het zijn op de ouderschapsontwikkeling
remmende kracht;
❏ de ouder kan dan weer onbelemmerd ontwikkelingen richting overzicht en rust.
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Multimediale video met gesproken tekst en plaatjes
Ten tijde van het ontwikkelen van de vragenlijst en de informatie zitten veel ouders, de doelgroep, al
enkele maanden aan huis gekluisterd wegens door Covid-19 genomen overheidsmaatregelen.
Daarmee is de doelgroep in de testperiode veelal aangewezen op computerscherm en smartphone. Er
is daarom in ogenschouw genomen dat deze ouders dagelijks nòg vaker dan anders digitaal grote
hoeveelheden (geschreven) informatie te verwerken krijgen. De inschatting is dat visuele en auditieve
content dan als een welkome afwisseling wordt ervaren. Veel mensen zijn visueel en/of auditief
ingesteld en vaak zegt één beeld meer dan duizend woorden. Ook laat onderzoek zien dat mensen
meer leren van een multimediale tekst dan van een geschreven tekst alleen. Daarbij blijkt dat een
gesproken tekst met plaatjes meer leereffect heeft dan een geschreven tekst met plaatjes (Mayer,
2009 & Sweller, 2005 in Segers, 2016).

Lengte van de video
De informatieve tekst die ten behoeve van de respondenten is opgesteld, blijkt in ongeveer vier- en
halve minuut te kunnen worden opgelezen. Er is voor gekozen om enkele zinnen uit de oorspronkelijke
tekst te schrappen, zodat de ingesproken informatie niet langer dan vier minuten duurt. Deze lengte
van de ingesproken tekst wordt als meest ideaal geschat, zonder dat dit nader is onderzocht. Wel is
aan enkele ouders uit het netwerk van onderzoekers gevraagd (zowel moeders als vaders) of zij de
informatie in de video als onduidelijk ervaren en of zij de video als te lang ervaren, welke beide vragen
door de testers ontkennend worden beantwoord.

Levendige multimediale video
Door vervolgens onder de ingesproken tekst in de vorm van een diapresentatie foto’s te plaatsen,
begeleid door een instrumentale melodie, ontstaat een levendige video. In de cognitieve
multimediatheorie van Mayer (2009) is te zien dat gesproken tekst in combinatie met afbeeldingen
ervoor zorgt dat de kijker meer leert. Ook leert men beter wanneer woorden en beelden die over
hetzelfde gaan op hetzelfde moment worden genoemd en weergegeven. Daarnaast is ervoor gezorgd
dat de beelden zoveel mogelijk genderneutraal zijn en aansluiten bij de beleving van zoveel mogelijk
verschillende ouders. Om het risico te beperken dat een respondent zich niet aangesproken voelt,
wordt veel gebruik gemaakt van beelden waarop enkel een silhouet van een persoon is te zien, en
waaruit niet valt af te leiden of het karakter mannelijk of vrouwelijk is en welke huidskleur het
desbetreffende karakter heeft. Waar gebruik is gemaakt van foto’s van kinderen, is er bewust voor
gekozen dat er in alle opzichten veel diversiteit zit in de getoonde kinderen.

Test respondenten
In de eerste helft van juni is de vragenlijst getest door zes ouders uit het netwerk van onderzoekers;
drie moeders en drie vaders die verantwoordelijk zijn voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Zij kregen
vier evaluatievragen mee die ze - los van de antwoorden op de vragenlijst - in een mail naar de
onderzoekers hebben beantwoord. Die vragen:
● hoe lang heb je (ongeveer) over het invullen gedaan?
● hoe vond je de vragen? moeilijk / makkelijk te begrijpen?
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● wat vond je van de antwoordopties; heb je kunnen invullen op een manier die past bij wat je denkt
/ voelt / doet?
● hoe werkte de techniek; waren alle vragen leesbaar?
de testers geven aan dat de techniek goed werkt en dat ze blij worden van het filmpje. Eén moeder
schrijft dat ze zich super erkend en powerful voelt, één van de vaders denkt dat er altijd wel ouders zijn
die hier lering uit kunnen trekken. De testers bleken tussen de 25 en 60 minuten nodig hebben voor de
vragenlijst - terwijl de lengte aanvankelijk was ingeschat op 20 minuten. De vragen werden niet
moeilijk gevonden, maar her en der wat lastig geformuleerd waardoor ouders een paar keer moesten
lezen voordat ze de vraag konden beantwoorden. De open vraag waarin ouders een lastige
opvoedsituatie opschrijven, wordt door vier van de vijf testers onduidelijk gevonden.
Hieronder is een lijstje met onderdelen van de vragenlijst die naar aanleiding van de testfase is
aangepast:
❏ een aangepaste inleiding met meer helderheid over het doel van de vragenlijst;
❏ een aangepaste inleiding & wervingstekst met een realistischer inschatting van hoeveel tijd het kost
om de vragenlijst in te vullen (30 minuten);
❏ meer uitleg over hoe anoniem invullen en het achterlaten van email- en postadres samengaan;
❏ volgorde van een aantal vragen aangepast: onder meer vraag 3c naar boven gehaald zodat direct
het thema van de vragenlijst helder is;
❏ een helderder doorleiden naar de vragen die beantwoord moeten worden zodat respondenten
kunnen overslaan wat ze niet hoeven te beantwoorden;
❏ vraag 8b eruit;
❏ voorbeelden van lastige opvoedsituaties toegevoegd om het minder abstract te maken;
❏ meer uitleg bij vragen die als onduidelijk werden ontvangen (onder meer bij open vraag 8 & 9 over
lastige opvoedsituaties).

Werving respondenten en dataverzameling
Er bestaat geen bestand met namen en contactgegevens van ouders die in Nederland kinderen tussen
de 4 en 12 jaar opvoeden - gelukkig ook maar. De respondenten zijn daarom geworven door de
vragenlijst op verschillende manieren onder de aandacht van de doelgroep te brengen. De volgende
acties zijn ondernomen:
❏ Breed via social media - LinkedIn & Facebook - verspreiden van wervingstekst inclusief
professioneel vormgegeven afbeelding en link naar de vragenlijst;
❏ E-mail naar de mailinglijsten van de drie onderzoekers met daarin de oproep deel te nemen
inclusief wervingstekst en afbeelding plus link naar de vragenlijst;
De vragenlijst is via deze kanalen aangekondigd als onderdeel van een verkennend onderzoek onder
ouders die kinderen tussen de 4 en 12 jaar opvoeden. De vragenlijst is gepresenteerd als een online
enquête waarin respondenten vragen worden gesteld over hun ervaringen als ouder met het gevoel
van verantwoordelijkheid. “Wat zijn jouw gedachten bij 'je verantwoordelijk voelen als ouder'? Krijg je
daar een positief gevoel bij? En heb je behoefte aan meer kennis over dit onderwerp?” De vragenlijst is
met behulp van Google Forms uitgezet. De dataverzameling vond plaats gedurende tweeënhalve week
van maandag 29 juni tot woensdag 15 juli.
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Onderzoeksgroep
In totaal zijn er 51 vragenlijsten ingevuld. Van alle 51 respondenten werd met een controlevraag - ‘ben
je een ouder / verzorger van één (of meerdere) kinderen tussen de 4 en 12 jaar’ - duidelijk dat zij tot de
doelgroep van het onderzoek behoorden. Alle 51 ingevulde vragenlijsten zijn daarom meegenomen in
het vragenlijstonderzoek. De analyse is daarmee gebaseerd op 51 geldige vragenlijsten. Hieronder
wordt in subparagrafen de kenmerken van de respondenten beschreven.

leeftijd en sekse
De vragenlijst is door 13 mensen ingevuld die zich identificeren als man en door 38 mensen die zich
identificeren als vrouw. Dat betekent dat 26% van de respondenten zich als man beschouwd en 74%
vrouw. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is iets meer dan 41 jaar (41.2 jaar). De jongste
respondent is 33 jaar en de oudste 57 jaar. Het meest vertegenwoordigd zijn respondenten van 38
(16%) en van 42 jaar (16%), die samen iets meer dan 30% van de respondentengroep uitmaken.

gezinssituatie & aantal kinderen
Van de 51 respondenten is het overgrote deel samenwonend met kinderen: 46 van de 51 ofwel 90%.
Bijna 10% van de respondenten - dat zijn er in absolute aantallen 5 - zijn alleenstaand ouder.
Gemiddeld hebben de respondenten 1.9 kinderen. In tabel 3.1 is te zien dat de meerderheid van 27
respondenten - 53% - twee kinderen heeft . Daarna volgt een groep van 15 ouders - 29% - met één
kind en de kleinste groep van 9 ouders - goed voor 18% - heeft 3 kinderen.
tabel 3.1 Aantal kinderen waarvoor ik op dit moment de feitelijke zorg draag (ongeacht of er sprake is van bloedverwantschap)
aantal

% van totaal
N=51

1 kind

15

29%

2 kinderen

27

53%

3 kinderen

9

18%

51

100%

totaal

leeftijd kinderen en hoeveel dagen in de week
Het grootste deel van de respondenten draagt zorg voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar: 19 van de 51
ofwel 37%. Een groep van 10 respondenten - 20% - zorgt voor kinderen tussen de 10 en 12 jaar en nog
eens 10 respondenten - weer 20% - zorgt tegelijkertijd voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar én tussen
de 7 en 9 jaar. 5 respondenten - 10% - zorgen voor kinderen tussen de 7 en 9 jaar en nog eens 5
respondenten - wederom 10% - zorgt tegelijkertijd voor kinderen tussen de 7 en 9 jaar én tussen de 10
en 12 jaar. De kleinste groep respondenten - 2 van de 51 ofwel 3% - zorgt tegelijkertijd voor kinderen
tussen de 4 en 6 jaar én tussen de 7 en 9 jaar én tussen de 10 en 12 jaar. Het gemiddelde kind in de
steekproef is 7,5 jaar.
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Op de vraag naar hoeveel dagen van de week respondenten (gemiddeld) zorg dragen voor die
kinderen, antwoordt het overgrote deel - 36 respondenten, ofwel 71% - dat zij dat alle dagen van de
week doen. Nog eens 13 respondenten - 25% - zorgt parttime voor de kinderen ergens tussen de 1 en 6
dagen per week. Geen enkele respondent zorgt maar tot 1 dag per week voor de kinderen. 1 Ouder
vult een afwijkend antwoord in; die zorgt 5 dagen in de 2 weken voor de kinderen.

ervaring met ouderschapsondersteuning
Het grootste deel van de respondenten - 31 ofwel 61% - heeft nog nooit een vorm van
ouderschapsondersteuning gehad. 20 respondenten - 39% - hebben die ervaring wel. Vervolgens werd
ouders gevraagd om aan te geven met welke vorm van ouderschapsondersteuning (keuze uit 11, zie in
tabel 3.2) ze ervaring hebben.
Er werd uitgezocht met hoeveel vormen van ouderschapsondersteuning ouders ervaring hebben. 11
van de 20 ouders die ervaring hebben met ouderschapsondersteuning hebben ervaring met één vorm
van aanbod. Gevolgd door 5 ouders die ervaring hebben met 3 vormen van
ouderschapsondersteuning. Ook zijn er 2 respondenten die ervaring hebben met 2 vormen van
ondersteuning. Tenslotte is er 1 respondent die met 4 vormen van ouderschapsondersteuning te
maken heeft gehad en nog eens 1 die ervaring heeft met 6 vormen van hulp. De meeste ouders - 12
van de 20 ofwel 31% - hebben ervaring met particuliere coaching- en therapie, gevolgd door ervaring
van 8 ouders - 21% - met een intern begeleider op school. Zie hieronder in tabel 3.2 met welke
ondersteuning hoeveel ouders ervaring hebben:
tabel 3.2 met welke ondersteuning heb je ervaring?
totaal

% van totaal
N=20
12

31%

GGZ / RIAGG

1

2%

Intern begeleider op school

8

21%

Maatschappelijk werker VUMC

1

2%

Jeugdgezondheidszorg (thuiszorg / GGD)

4

10%

Centrum voor Jeugd en Gezin

5

13%

Kerkelijke instanties

3

8%

Huisarts

2

5%

Algemeen en schoolmaatschappelijk werk

1

2%

Vrijwilligers- of zelforganisaties

1

2%

Steunpunten Opvoeding waaronder
Ouder Kind Teams

1

Particuliere coaching- en therapiepraktijken

totaal

2%

20

100%
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Representativiteit
Om een beeld te krijgen van de representativiteit van de onderzoeksgroep is een globale vergelijking
gemaakt met - voor zover bekend - de kenmerken van de totale populatie ouders in Nederland die
zorgdragen voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Generaliseerbaarheid ofwel representativiteit is een
belangrijk aspect van kwantitatief onderzoek (Verhoeven, 2018). Om een steekproef statistisch
generaliseerbaar te maken, moet in de steekproef de verhouding tussen bijvoorbeeld het aantal vaders
en moeders ongeveer gelijk zijn aan de verhouding in de populatie. Daarnaast is er zoiets als
inhoudelijke generaliseerbaarheid; dat betekent dat de resultaten van onderzoek bij een kleine groep
personen in vergelijkbare situaties kunnen worden toegepast.
Hieronder in tabel 3.3 wordt getoetst in hoeverre de eigenschappen van de respondenten in de
steekproef, gelden voor de gehele populatie. Deze toetsing is een voorwaarde voor een goede externe
validiteit van de resultaten (Verhoeven, 2018).
tabel 3.3 steekproef versus populatie (Nji, 2020 & CBS, 2019)
steekproef

populatie

conclusie

leeftijd

De gemiddelde leeftijd van
respondenten is 41.2 jaar en de
grootste groep is tussen de 38 en
42 jaar oud

De gemiddelde leeftijd van vaders
met kinderen tussen de 4 en 12
jaar is 40,2 en 37,2 voor moeders
wat voor alle ouders samen op
een gemiddelde van 38,7 jaar
uitkomt.

De respondenten zijn exact genomen gemiddeld
ouder dan de gemiddelde ouder in Nederland
echter de grootste groep (38 tot 42 jaar) heeft
overlap met de gemiddelde leeftijd van de
populatie ouders namelijk 38,7 jaar.

sekse

25.5% man en 74.5% vrouw

Het CBS telt meer moeders dan
vaders in Nederland; 54% van de
ouders is moeder en 46% is vader

De groep respondenten kent - net als de totale
populatie in Nederland - meer moeders dan
vaders maar is wat sekse betreft niet
representatief

gezinssituatie

90% is samenwonend met
kinderen en 10% is alleenstaand
ouder

De totale groep samenwonende
ouders is 75%. 22% van de
gezinnen met kinderen in
Nederland is een eenoudergezin

De groep respondenten bestaat - net als de
totale populatie in Nederland - voor het
overgrote deel uit samenwonende ouders met
kinderen maar is wat gezinssituatie betreft niet
representatief

aantal
kinderen

gemiddeld hebben de
respondenten 1.9 kinderen

in 2018 heeft de gemiddelde
Nederlandse vrouw gemiddeld 1.6
kind

De groep respondenten heeft gemiddeld 0.3 kind
meer dan de populatie in Nederland en komt
daarmee wat aantal kinderen betreft in de buurt
van een representatieve groep

hoeveel
dagen
per week

71% draagt alle dagen zorg voor de
kinderen, 23% parttime tussen 1
en 6 dagen en 0% zorgt 0 dagen
voor de kinderen

Hierover is geen data gevonden

-

ervaring
met
ouderschapsondersteuning

61% geen ervaring en 39% wel

In 2019 waren er 251.580
kinderen tussen de 4 en 12 jaar in
Nederland die hulp vanuit
jeugdzorg kregen op totaal
ongeveer 1,5 miljoen kinderen
ofwel 17%. Data over de andere
vormen van
ouderschapsondersteuning is niet
gevonden

De groep respondenten heeft gemiddeld meer
ervaring (39%) met ouderschapsondersteuning
dan de gehele populatie heeft met jeugdhulp
(17%). Omdat niet bekend is hoeveel ervaring de
gehele populatie heeft met andere vormen van
ouderschapsondersteuning kan weinig gezegd
worden over representativiteit
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De steekproef van dit onderzoek is representatief is op het kenmerk ‘leeftijd ouders’. In de buurt van
een representatieve groep is het kenmerk ‘aantal kinderen’. Niet-representatief is de steekproef op de
kenmerken: ‘sekse ouder’, ‘gezinssituatie’. Over de representativiteit van de kenmerken ‘hoeveel
dagen per week zorgdragen’ en ‘ervaring met ouderschapsondersteuning’ is niet voldoende data
gevonden om uitspraken te doen. Daarmee is de steekproef statistisch noch inhoudelijk
generaliseerbaar.

Analyse
De data is online verzameld met behulp van Google Forms. De analyse is met Google sheets
uitgevoerd. Van de gesloten antwoordcategorieën zijn frequentieverdelingen met zowel absolute
aantallen als percentages gemaakt. De open antwoorden zijn gecategoriseerd met als hulpmiddel de
categorieën gededuceerd uit de bestudeerde literatuur (zie hoofdstuk 2) en vervolgens verwerkt tot
kwantitatieve tabellen en figuren.
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4 Onderzoeksresultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van het vragenlijstonderzoek, dat gaat over
schuldgevoel en verantwoordelijkheidsgevoel onder ouders en de vraag of informatie over deze
begrippen leidt tot een verandering in hun denken over deze begrippen en daarmee een positief
effect heeft op hun verandervermogen als het gaat om ontwikkeling in hun ouderschap. In elke
paragraaf staat één van de deelvragen van dit onderzoek centraal:
deelvraag 1

Wat is de algemeen geaccepteerde definitie van schuldgevoel en
verantwoordelijkheid(sgevoel)? En wat verstaan ouders onder deze begrippen?

deelvraag 2

Heeft verantwoordelijkheid(sgevoel) en schuldgevoel van ouders effect op hun
veranderbereidheid en/of verandervermogen en zo ja welk effect?

deelvraag 3

Zijn ouders geïnteresseerd in meer kennis over het verschil tussen schuldgevoel
en verantwoordelijkheid(sgevoel)? En in welke elementen / aspecten hiervan
vooral? En waarom?

deelvraag 4

Wat werkt daarin en wat kunnen integratieve kindercoaches, -counselors en
therapeuten ouders aanbieden?

4.1 Wat ouders verstaan onder schuld en
verantwoordelijkheid(sgevoel)
In hoofdstuk 2 is op grond van de literatuur verduidelijkt dat verantwoordelijkheid drie essentiële
elementen kent: zelfbewust kiezen (keuzevrijheid), willen en kunnen (bereidheid en vermogen) en
leiding nemen. Zich verantwoordelijk weten o
 f voelen b
 lijkt (nog) niet te betekenen dat je je
verantwoordelijk gedraagt of verantwoordelijkheid neemt. Wat er dan wel is, is de wil, de
bereidheid tot verantwoordelijkheid nemen. Maar het kunnen (vermogen) en/of het zelfbewust
kiezen (keuzevrijheid) kan dan nog ontbreken. Verantwoordelijkheid zet iemand in een vrije positie,
niet afhankelijk van de ander.
Over schuldgevoel werd duidelijk dat het altijd een relatie heeft tot de ander. Dit gevoel brengt
iemand daarmee in een afhankelijke positie tot een ander. Schuldgevoel heeft de volgende drie
essentiële elementen: pijnlijke ervaring (van een ander), verwachtingen (ten opzichte van zichzelf al
dan niet door de ogen van een ander) en verwijten (aan zichzelf betreffende de ander). In deze
paragraaf wordt nagegaan wat de ouders die deelnamen aan het vragenlijstonderzoek verstaan
onder de begrippen schuldgevoel en verantwoordelijkheid.

Ouderlijke verantwoordelijkheid is…
Ouders werd bij de start van de vragenlijst gevraagd om aan te geven wat zij onder het begrip
ouderlijke verantwoordelijkheid verstaan, waarbij ze meerdere antwoorden konden kiezen uit 18
gesloten antwoordopties en de optie ‘weet ik niet’. Gemiddeld kozen de 51 respondenten zo’n 7 van
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de 18 antwoordopties. Wat opvalt, is dat 0 van de 51 respondenten van de antwoordoptie ‘weet ik
niet’ gebruik heeft gemaakt. Daarnaast is het minst gegeven antwoord de optie ‘schaamte’ dat door
6% van de respondenten is aangeklikt en het meest gegeven antwoord ‘vallen en opstaan’ - 76% - op
de voet gevolgd door ‘al doende leren’ dat door 75% is gekozen. Hieronder in tabel 4.1 staan de
antwoorden van meest naar minst gegeven in kolom 2 met in kolom 3 de percentages.
tabel 4.1 Bij het begrip ouderlijke verantwoordelijkheid hoort voor mij…
aantal

% van
totaal

vallen en opstaan

39

76%

al doende leren

38

75%

leiding nemen

35

69%

kunnen bijstellen

33

65%

zorgen maken

33

65%

overzicht hebben

28

55%

keuzevrijheid

22

43%

controle hebben

20

39%

invloed kunnen uitoefenen

20

39%

onzekerheid

20

39%

voorkomen van schade

20

39%

verwachtingen van anderen / de maatschappij

15

29%

onmacht

11

22%

tekortschieten

10

20%

(zelf)verwijten

7

14%

schuld

5

10%

angst om te falen

4

8%

schaamte

3

6%

weet ik niet

0

0%

De tabel laat zien dat de vier meestgekozen antwoordopties - vallen en opstaan, al doende leren,
leiding nemen en kunnen bijstellen - antwoordopties zijn die volgens de literatuur passen bij het begrip
verantwoordelijkheid. Toch horen voor veel ouders ook elementen die passen bij het door ons
gedefinieerde begrip schuldgevoel waaronder onzekerheid (39%), onmacht (22%) en (zelf)verwijten
dat door iets meer dan 1 op de 5 (22%) van de ouders is gekozen. Deze resultaten passen bij wat van
Schaubroeck (2010) beschrijft als: het woord schuldgevoel loopt als rode draad door gesprekken met
ouders. Zij voegt eraan toe dat ouders meer op zich nemen dan waar ze echt verantwoordelijk voor zijn
omdat alles beter is dan machteloosheid; liever schuldgevoelens en daarover piekeren (Schaubroeck,
2010).

Je als ouder verantwoordelijk weten
Eerder werd op basis van het literatuuronderzoek de ouder die veranderbereid is gedefinieerd als:
de ouder die al dan niet bewust heeft gekozen voor dit ouderschap (om ouder te zijn voor dit
specifieke kind) en en bereid is om de daarbij horende leiding te nemen. (= het ouderlijk besef van
verantwoordelijk-zijn).
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In dat kader werd ouders gevraagd of zij weten wat verantwoordelijkheid dragen voor een kind
inhoudt op een schaal met vijf antwoordopties: nooit, zelden, soms, regelmatig of vaak. 55% van de
ouders geeft aan altijd te weten wat verantwoordelijkheid dragen voor een kind inhoudt, 39% kiest
voor de optie het vaak te weten en slechts 6% zegt het regelmatig te weten. Dat betekent dat er geen
ouders zijn die nooit, zelden of soms weten wat verantwoordelijkheid dragen voor hun kind(eren)
inhoudt. 100% van de ouders in ons vragenlijstonderzoek weten zich verantwoordelijk en zijn daarmee
- volgens van der Pas (1994) - in beginsel bereid tot ouderschapsontwikkeling.

Twijfels van ouders over verantwoordelijkheid
In de literatuur werd zichtbaar dat verantwoordelijkheid drie essentiële elementen omvat: (1)
zelfbewust kiezen (keuzevrijheid), (2) willen en kunnen (bereidheid en vermogen) en (3) leiding nemen
(van der Pas, 1994). Inmiddels is bekend dat 100% van de respondenten zich verantwoordelijk weten
maar dat betekent nog niet dat zij zich verantwoordelijk gedragen of verantwoordelijkheid nemen. Dat
hangt onder meer af van de drie bovenstaande elementen en ondermijnend voor alledrie deze
elementen is twijfel. Daarom kregen ouders de volgende stelling voorgelegd: ‘ik twijfel of ik de
verantwoordelijkheid voor een kind kan waarmaken’. Zie in tabel 4.2 de antwoorden.
tabel 4.2 Ik twijfel of ik de verantwoordelijkheid voor een kind kan waarmaken
aantal

% van totaal
N=51

nooit

15

29%

zelden

27

53%

soms

6

12%

regelmatig

1

2%

vaak

2

4%

altijd

0

0%

totaal

51

100%

Duidelijk wordt dat het grootste deel van de ouders zelden tot vaak twijfelt over of hij/zij die
verantwoordelijkheid waar kan maken: 36 van de 51 ofwel 71%. Waardoor het grootste deel van de
ouders zelden tot vaak twijfelt, is onduidelijk gebleven. Uit de literatuur kan als feit worden opgemaakt
dat je een ouder verantwoordelijk is voor zijn of haar kinderen. Wat die verantwoordelijkheid precies
inhoudt is nog niet zo eenvoudig vast te stellen. Tegelijkertijd is verantwoordelijkheid nemen een
levenshouding, vanuit een volwassen bewustzijn (Helleman, 2017). En dat die verantwoordelijkheid
heel hoog in het Ontwikkelingsprofiel van Abraham (2005) staat, doet vermoeden dat niet iedere
ouder zomaar op dat niveau van ouderschapsontwikkeling zit.

Vanaf wanneer ouders zich verantwoordelijk voelen
Ter aanvulling op de definitievraag over ouderlijke verantwoordelijkheid, werd ouders gevraagd
wanneer zij zich realiseerden dat ze onvoorwaardelijk en blijvend verantwoordelijk waren voor hun
kind(eren). Van der Pas (1994) zegt over het ouderschap dat er een centraal dilemma in zit: het zich in
ethische zin verantwoordelijk weten en in praktische zin onthand zijn. Zie hieronder in tabel 4.3 vanaf
wanneer de ouders in ons onderzoek zich realiseerden dat ze blijvend en onvoorwaardelijk
verantwoordelijk waren voor hun kinderen.
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tabel 4.3 Wanneer besefte je als ouder dat je onvoorwaardelijk en blijvend verantwoordelijk bent voor je kind(eren)
aantal

al voor de zwangerschap

% van totaal
N=51
1

2%

41

80%

tijdens de zwangerschap

4

8%

in de eerste levensjaren

3

6%

niet onvoorwaardelijk en blijvend

1

2%

geen idee

1

2%

51

100%

vanaf de geboorte of kort erna

totaal

Wat opvalt is dat het overgrote deel van de respondenten - 80% - zich vanaf de geboorte of kort erna
realiseert dat ze onvoorwaardelijk en blijvend verantwoordelijk zijn voor hun kind(eren). Een klein deel
heeft dat besef al tijdens de zwangerschap - 8% - en bij 3 respondenten - 6% - is dat besef in de eerste
levensjaren ontstaan. 2% weet al voor de zwangerschap dat ze verantwoordelijk zijn. Tenslotte valt op
dat 2 respondenten - 4% - zich niet onvoorwaardelijk en blijvend verantwoordelijk weten voor hun
kind(eren) of eigenlijk geen idee hebben.
Uitgaande van de definitie van veranderbereidheid zoals op basis van de literatuur is geformuleerd het ouderlijk besef van verantwoordelijk-zijn - blijkt dat 96% van de respondenten als veranderbereid
kwalificeert. Deze uitkomst bevestigt het beeld dat uit het literatuuronderzoek reeds naar voren
kwam: verreweg de meeste ouders zijn veranderbereid, omdat zij op enig moment het besef hebben
gekregen zich jegens hun kind verantwoordelijk te voelen. Voor 96% van de respondenten ligt dit
moment van beseffen in de eerste levensjaren of eerder en daarmee - nu alleen ouders met kinderen
vanaf 4 jaar in het onderzoek zijn betrokken - in alle gevallen vóór het invullen van de vragenlijst. Dit
bevestigt de vanuit de literatuur getrokken conclusie dat verreweg de meeste ouders met kinderen van
4 jaar of ouder veranderbereid zijn.

Over lastige opvoedsituaties
In een kort stukje introductietekst werd ouders in de vragenlijst bijgepraat over lastige
opvoedsituaties. Zie hieronder in kader 4.1 de tekst.
kader 4.1 Introductietekst over lastige opvoedsituaties
Regelmatig komen ouders met hun kind in een situatie waarin ze (even) niet meer weten wat en hoe ze het moeten doen. Vaak willen
ouders dan zo graag het juiste doen dat ze al van alles hebben geprobeerd te doen of niet te doen, maar lijken maar niet verder te komen.
Veel ouders zeggen dan dat die situatie op hen drukt omdat zij zich er VERANTWOORDELIJK voor voelen.
Voorbeelden van op ouders drukkende situaties zijn:
* fysieke, mentale of emotionele gezondheidsproblematiek (bijvoorbeeld als een van jullie langdurig ziek is, temperamentvol is, een
handicap heeft, depressief is, extra structuur nodig heeft, oververmoeid is, slecht slaapt enzovoorts)
* scheiding/rouw/verhuizing/gezinsuitbreiding (bijvoorbeeld de overgang naar een nieuwe school, of als er stiefouders/stiefkinderen
bijkomen);
* financiële, juridische, sociale of relationele problematiek (bijvoorbeeld bij ontslag of een rechterlijke procedure, lange werkdagen
moeten maken of veel ruzies onderling);
* misbruik of pesten (bijvoorbeeld in de klas, op de sportclub of online);
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* niet passend onderwijs (bijvoorbeeld bij langzamer of anders leren of bovenmatige intelligentie).

Vervolgens zijn ouders gevraagd of zij een recente situatie herkenden waarin zij zich als ouders
verantwoordelijk voelden, ofwel een situatie waarin zij als ouder even niet meer wisten wat en hoe ze
het moesten doen. In totaal antwoordden 40 ouders dat zij zo’n recente lastige opvoedsituatie
herkenden. Dat betekent dat 78% van de ouders zich recent in een situatie hebben bevonden waarin
ze als ouders even niet meer wisten wat en hoe ze het moesten doen. 11 ouders ofwel 22% van de
respondenten herkenden zo’n situatie niet.

Lastige opvoedsituaties en waarvoor voelen ouders zich verantwoordelijk
40 ouders gaven aan dat ze zich recent in een situatie bevonden waarin ze zich als ouder
verantwoordelijk voelden en even niet meer wisten wat en hoe ze het moesten doen. De open
antwoorden zijn gecategoriseerd. Zie hieronder in tabel 4.4 de uitkomst.
tabel 4.4 recente voorbeelden van situaties waarin ouders even niet meer wisten wat en hoe ze het moesten doen
totaal

schoolgerelateerde problemen waaronder:
● kind voelt zich ‘ziek’, oververmoeid of overprikkeld of wil om andere onduidelijke redenen niet naar school;
● onderpresteren op school door te weinig begeleiding met als gevolg minder plezier in leren en gebrek aan
zelfvertrouwen.

% van
totaal
N=40

12

30%

problemen met verdrietige gevoelens:
● kind dat zich terugtrekt bij verdriet;
● kind dat nachtenlang verdrietig is en wakker maar niet aan kan geven wat nodig is;
● kind dat vastzit in verdrietige gevoelens in combinatie met frustratie;
● kind voelt zich verdrietig over een situatie maar durft niet te delen uit angst dat ze het ‘fout’ heeft.

4

10%

slaapgerelateerde problemen waaronder:
● in vakantieperiodes geen rust en regelmaat en steeds later naar bed waardoor slaapgebrek ontstaat;
● kind dat temperamentvol is & pas laat in de avond gaat slapen.

2

5%

problemen die te maken hebben met woede en drift waaronder:
● kind dat - wanneer het zijn zin niet krijgt - heel hard krijst;
● kind dat als het boos is een combinatie laat zien van schreeuwen, krijsen, huilen en blijft erin hangen;
● woedeaanvallen bijvoorbeeld naar andere kinderen in het gezin;
● hoogbegaafd kind dat bij overprikkeling woedend wordt in combinatie met fysiek geweld.

8

20%

problemen die te maken hebben met pesten:
● kind plast nog in broek en wordt daarmee gepest;
● kind wordt gepest bijvoorbeeld door ouder buurkind.

3

7%

problemen die te maken hebben met regels en grenzen:
● kind wil zelfstandig op pad, ouder twijfelt of dat mag.

2

5%

problemen die te maken hebben met scheiding, co-ouderschap en omgang:
● kind voelt zich onveilig bij nieuwe partner;
● kind maakt ruzie met nieuwe partner.

3

7%

problemen rondom eten:
● kind dat nauwelijks avondeten wil eten

1

3%

problemen naar aanleiding van veranderde persoonlijke omstandigheden:
● ontslag en daardoor financiële stress;

5

13%
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●
●
●

rouw bij het overlijden van de oma van de kinderen;
stress door disbalans thuis en, werk;
overspannen thuis en niet meer ‘gewoon’ voor kinderen kunnen zorgen.

totaal

40

100%

De grootste groep respondenten - 12 van de 40 ofwel 30% - bevonden zich onlangs in een situatie die
schoolgerelateerd was en waarin ze even niet meer wisten wat en hoe ze het moesten doen. Het gaat
dan om kinderen die zich niet fijn voelen op school om duidelijke of meer onduidelijke redenen en om
kinderen die onderpresteren. De volgende grote groep - 8 van de 40 ouders dus 20% - omschrijft dat ze
vooral in situaties waarin woede en drift aanwezig zijn, niet meer weten wat en hoe ze het moeten
doen. Het gaat om kinderen die krijsen, schreeuwen, huilen en fysiek geweld gebruiken. De derde
groep wordt gevormd door 5 ouders - 13% - die aangeven even niet meer te weten wat en hoe te doen
door persoonlijke omstandigheden zoals overspannenheid, ontslag, rouw en stress.
Vervolgens vulden ouders in waarvoor zij zich in die situatie dan precies verantwoordelijk voelden. Uit
de literatuur bleek al dat ouderlijke verantwoordelijkheid betekent dat een ouder in ethische zin
verantwoordelijk is voor een kind terwijl ze in praktische zin onthand zijn: het centrale dilemma van
ouderschap (van der Pas, 1994).
kader 4.2 begripsdefinities schuldgevoel & verantwoordelijkheid
Gebaseerd op het voorgaande kent verantwoordelijkheid de volgende essentiële elementen:
❏ zelfbewust kiezen (keuzevrijheid);
❏ willen en kunnen (bereidheid en vermogen);
❏ leiding nemen.
Zich verantwoordelijk weten of voelen b
 etekent (nog) niet dat je je verantwoordelijk gedraagt of verantwoordelijkheid neemt. Wat er dan
wel is, is de wil, de bereidheid tot verantwoordelijkheid nemen. Maar het kunnen (vermogen) en/of het zelfbewust kiezen (keuzevrijheid)
kan dan nog ontbreken.
Verantwoordelijkheid zet iemand in een vrije positie, niet afhankelijk van de ander.
Schuldgevoel heeft gebaseerd op het voorgaande de volgende essentiële elementen:
❏ pijnlijke ervaring (van een ander);
❏ verwachtingen (ten opzichte van zichzelf door de ogen van een ander);
❏ verwijten (aan zichzelf betreffende de ander).
Schuldgevoel heeft altijd een relatie tot de ander. Dit gevoel brengt iemand daarmee in een afhankelijke positie tot een ander.

De open antwoorden op de vraag ‘waarover voelde je je verantwoordelijk’ zijn in categorieën vervat,
waarbij is nagegaan in hoeveel antwoorden ouders een achterliggend gevoel onthullen dat lijkt op
schuldgevoel, of meer lijkt op verantwoordelijkheid. Hiervoor werden de open antwoorden naast de
definities van schuldgevoel en verantwoordelijkheid gelegd zoals gededuceerd in hoofdstuk 2. Zie in
kader 4.2 hierboven waar de definities van beide begrippen op een rij zijn gezet. Zie hieronder in tabel
4.5 de resultaten van de vraag waarvoor ouders zich dan precies verantwoordelijk voelden.
tabel 4.5 waarvoor voelden ouders zich in die lastige opvoedsituatie dan precies verantwoordelijk waarbij de S staat voor schuldgevoel en de V
voor verantwoordelijkheid
totaal

S

V

% van totaal
N=40
S

V
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ik voel me verantwoordelijk dat mijn kind zich veilig en fijn voelt op school

3

2

7%

5%

ik voel me verantwoordelijk voor de rust thuis, gezelligheid en spanningen in het gezin

5

-

13%

-

ik voel me verantwoordelijk om mijn kind te helpen begrijpen wat er van binnen gebeurt

-

2

-

5%

ik voel me verantwoordelijk om de trigger van heftige gevoelens te herkennen zodat ik goed handel

-

1

-

3%

ik voel me verantwoordelijk voor het stellen van grenzen

-

1

-

3%

ik voel me verantwoordelijk voor het eten van mijn kind: dat ie genoeg binnen krijgt

2

-

5%

-

ik voel me verantwoordelijk voor het slaapgedrag van mijn kind en daarmee fitheid

2

-

5%

-

ik voel me verantwoordelijk voor het verdriet / angst / paniek van mijn kind en wil het wegnemen

5

-

12%

-

ik voel me verantwoordelijk voor het welzijn van mijn kind nu en in de toekomst zodat mijn kind gelukkig
is

2

2

5%

5%

ik vind verantwoordelijk een lastig begrip want soms gaan situaties zoals ze gaan en heb je de keuzes wel
of juist niet in de hand

-

1

-

3%

ik voel me verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing voor het probleem

4

-

10%

-

ik voel me verantwoordelijk voor het inkomen en de veiligheid van ons gezin en voor het geven van
voldoende aandacht en liefde

3

3

7%

7%

ik voel me verantwoordelijk voor mijn eigen gedrag

-

2

-

5%

26

14

64%

36%

totaal

40

100%

De meerderheid van de ouders - 26 van de 40 ofwel 64% - voelt zich verantwoordelijk voor aspecten
van het ouderschap die volgens de literatuur meer passen bij de definitie van schuldgevoel dan bij die
van verantwoordelijkheid.
Binnen de groep van 26 ouders die zich eerder schuldig dan verantwoordelijk lijken te voelen, voelt de
grootste groep - 5 ouders ofwel 13% zich ‘verantwoordelijk’ over spanningen in het gezin waarbij ze
zichzelf verwijten niet te kunnen zorgen voor gezellige momenten zoals ochtend of avondritueel. Een
andere grote groep - 12% van de ouders - voelt zich ‘verantwoordelijk’ als hun kind heftige gevoelens
ervaart zoals verdriet, angst of paniek en zou die gevoelens het liefst wegnemen. Tenslotte zijn er 4
ouders - 10% van de groep - die zich ‘verantwoordelijk’ v oelt omdat ze geen oplossing hebben kunnen
vinden voor het probleem dat hun kind ervaart.
Binnen de groep van 14 ouders - 36% - die zich daadwerkelijk verantwoordelijk lijken te voelen, voelt
het grootste deel - 3 ouders ofwel 7% - zich verantwoordelijk voor het bieden van inkomen en
veiligheid in het gezin evenals voldoende aandacht en liefde.
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4.2 De rol van verantwoordelijksheids(gevoel) en
schuldgevoel in ouderschapsontwikkeling
Vanuit de literatuur werd zichtbaar dat verantwoordelijkheid nemen bijdraagt aan
ouderschapsontwikkeling, terwijl schuldgevoel die ontwikkeling al dan niet tijdelijk zal doen
stagneren (van der Pas, 1994). Ouders zullen altijd een mythe hebben over hoe een goede ouder zich
zou moeten gedragen. Schuldgevoel zegt dan dat je (even) niet hebt kunnen leven naar dat beeld. Je
had verwachtingen over jezelf of jouw kind die niet (meer) blijken te kloppen en dat verwijt je jezelf.
Als ouders hun schuldgevoel kunnen accepteren voor wat het is - een signaal dat hij of zij even niet
heeft kunnen leven naar zijn of haar eigen verwachten en dat hij of zij dat zichzelf verwijt - staat de
weg open naar het accepteren van het feit dat hij of zij tekortkomingen heeft als ouder. Zo’n ouder
neemt de meta-positie in en daarmee verantwoordelijkheid. Daarmee ontstaat rust, overzicht en
keuzevrijheid.
In deze paragraaf wordt op deze begrippen ingezoomd en worden de resultaten van het
vragenlijstonderzoek op een rij gezet die gaan over de rol van verantwoordelijkheids(gevoel) en
schuldgevoel in ouderschapsontwikkeling.

Ouderschapsontwikkeling volgens ouders
Om te weten te komen of respondenten het uitgangspunt dat ouderschap zich ontwikkelt ook in de
praktijk ervaren, is de vraag voorgelegd: ervaar je dat jouw ouderschap zich ontwikkelt? De resultaten
staan in tabel 4.6 hieronder.
tabel 4.6 ervaar je dat jouw ouderschap zich ontwikkelt
totaal

% van totaal
N=51

nooit

0

0%

zelden

0

0%

soms

4

8%

regelmatig

18

35%

vaak

20

39%

altijd

9

18%

51

100%

Geen van de respondenten antwoordt met nooit of zelden. In 8% is het antwoord ‘soms’ aangevinkt. In
totaal 47 van 51 ouders antwoorden met regelmatig (35%), vaak (39%) of altijd (18%). Dat betekent dat
92% van de respondenten regelmatig tot altijd het vermogen tot ouderschapsontwikkeling ervaren.
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Verwachtingen ten aanzien van ouderschapsontwikkeling
Om vervolgens een nulmeting te kunnen doen als het gaat om de vraag hoe de respondenten
verwachten dat hun ouderschap zich zal ontwikkelen, is hen de vraag voorgelegd: verwacht je nog
verder te ontwikkelen in je ouderschap? Hierop vinken 48 van de 51 respondenten het keuze antwoord
aan ‘ja dat zal altijd door blijven gaan’, vinkt 1 respondent het keuze antwoord aan ‘ja maar slechts op
enkele punten’ en vult 1 respondent als open antwoord in ‘je leert altijd’. Slechts 1 respondent vinkt
aan het keuze antwoord: ‘nee niet tot nauwelijks’. 98% van de respondenten verwacht dat hun
ouderschapsontwikkeling door zal gaan. Bij 2% van de respondenten lijkt een contra-indicatie te
bestaan om tot verandering te komen.
Ter aanvulling is de vraag gesteld op welke vlakken ouders zich in hun ouderschap verder willen
ontwikkelen. Respondenten konden meerdere antwoorden kiezen uit drie antwoordopties: ‘in doen:
vaardiger worden in veiligheid bieden / verzorging / zicht houden / eisen stellen / begrenzen’, ‘in
beslissen: hoe te timen en te doseren (inschatten wanneer iets te doen of te laten en in welke mate)’
en ‘in emoties reguleren en hanteren’. Ook was er de open antwoordoptie ‘anders’. In totaal werden
er 6 antwoorden ingevuld onder de optie ‘anders’ waaronder:
‘loslaten waar mogelijk’
‘duidelijkheid bieden’
‘bescherming: wanneer loslaten en laten gebeuren of regisseren’
Alle 6 deze ‘anders’ antwoorden zijn gecategoriseerd onder de 3 antwoordopties in de vragenlijst. Zie
in tabel 4.7 hieronder de resultaten.
tabel 4.7 op welke vlakken wil je jouw ouderschap ontwikkelen
totaal

% van
totaal

in doen: vaardiger worden in veiligheid bieden / verzorging / zicht houden / eisen stellen / begrenzen

17

20%

in beslissen: hoe te timen en te doseren (inschatten wanneer iets te doen of te laten en in welke mate)

36

42%

in emoties: reguleren en hanteren

33

38%

In de tabel is te zien dat het grootste deel van de respondenten - 36 ouders ofwel 42% - zich op het
vlak van beslissen willen ontwikkelen. Een volgende grote groep van 33 respondenten - 38% - wil zich
ontwikkelen in het reguleren en hanteren van emoties. De kleinste groep - 17 respondenten ofwel 20%
- wil zich ontwikkelen in het doen.
Omdat de respondent die bij de vraag over of je als ouder verwacht dat je je ontwikkelt in je
ouderschap ‘nee niet tot nauwelijks’ heeft ingevuld wel een keuze antwoord aanvinkt bij deze
vervolgvraag, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat alle 51 respondenten op dit moment in hun
ouderschap openstaan voor verandering; om zich in hun ouderschap verder te ontwikkelen.

Wat ouders verwachten te moeten doen voor ouderschapsontwikkeling
Nadat aan ouders is gevraagd op welke vlakken zij zich willen ontwikkelen, is aansluitend de vraag
gesteld hoe zij daar verwachten te komen. De open antwoorden zijn gecategoriseerd. Zie hieronder in
36

tabel 4.8 de uitkomst. Omdat sommige antwoorden zijn opgesplitst in meerdere categorieën, zijn in
deze tabel meer antwoorden geteld dan respondenten; in totaal 71 antwoorden gegeven door 51
respondenten.
tabel 4.8 Hoe verwacht je verder te komen in jouw beoogde ouderschapsontwikkelpunten
totaal

% van
totaal

al doende leren door te ervaren en te proberen waaronder:
● al doende, vallen en opstaan (...) en ervaren;
● door te reageren, praten, handelen tijdens dingen die zich voordoen;
● door vallen en opstaan, kortom door fouten te maken, blijven leren en ontwikkelen. Je kind groeit en verandert
en onze ontwikkeling als ouder daardoor ook.

21

30%

lezen en informatie inwinnen waaronder:
● blijven lezen (...);
● informatie vergaren (...);
● veel er over lezen, vragen stellen en hulp vragen (al dan niet bij professionals) indien nodig.

12

17%

met anderen praten waaronder:
● communiceren met de kinderen en partner;
● door (...) samen te praten, gesprekken over opvoeding (...);
● (...) ervaringen delen met andere ouders (...).

11

15%

5

7%

10

14%

bijstellen bij verandering waaronder:
● lastig, maar wat ik merk is dat we met de jaren af en toe moeten bijstellen wat de 'regels' zijn, waar we ze vrij in
laten, waar helpen, waar zelf laten oplossen;
● meebewegen met de groei van mijn kinderen.

2

3%

door vertrouwen/geduld/overzicht/balans te hebben waaronder:
● meer vertrouwen te hebben dat de kinderen ook zonder mijn aanwezigheid, invloed, sturing, controle tot
gelukkige, onafhankelijke en bij de maatschappij en mensen betrokken volwassen mensen zullen opgroeien;
● rustig blijven in moeilijke situaties;
● te zien hoe je kind kunt laten groeien door steeds meer regie te laten bij het kind. Vrijheid te geven tussen de
grenzen en alleen bij te sturen daar waar nodig. Er altijd te zijn als nodig om het kind op te vangen als het valt.

8

11%

door tijdsverloop
● je wordt ouder en wijzer dus gaat automatisch;
● met de tijd.

2

3%

goed naar mijn kind(eren) kijken en luisteren waaronder:
● door te observeren, open te staan voor de kinderen en dan te handelen of juist nalaten;
● goed naar de ontwikkeling van de kinderen te kijken (...).
bewustwording en zelfreflectie waaronder:
● aan mijzelf te werken;
● door bewustwordingen, vaker stil staan bij dit onderwerp zoals nu door deze vragen;
● zelfreflectie (...).

De grootste groep respondenten - 21 van de 51 ofwel 30% - verwacht zich (ook) verder te ontwikkelen
door te doen, ervaren, proberen, met vallen en opstaan. 17% verwacht zich (ook) door te lezen en zich
te informeren te ontwikkelen, op de voet gevolgd door de categorie ‘met anderen praten’ (15%) en
‘bewustwording/zelfreflectie’ (14%).
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Stagnatie in ouderschapsontwikkeling: gedrag, gevoel en
gedachte
Stagnatie van ouderschapsontwikkeling wordt in het kader van dit onderzoek gedefinieerd als “het zich
als ouder bevinden in een situatie met hun kind waarin de ouder (even) niet meer weet wat en hoe
hij/zij moet doen of laten.”
In navolging van deze definitie dienen ouders in het vragenlijstonderzoek een korte beschrijving te
geven van een situatie met hun kind waarin ze (even) niet meer weten wat en hoe ze het moeten
doen. Daarbij wordt verteld dat in een dergelijke situatie ouders dan zo graag het juiste willen doen dat
ze al van alles hebben geprobeerd te doen of niet te doen, maar maar niet verder lijken te komen. En
dat veel ouders dan zeggen dat die situatie op hen drukt omdat zij zich er verantwoordelijk voor voelen
(zie ook paragraaf 4.1). 40 van de 51 respondenten herkenden een lastige opvoedsituatie. De overige
11 ouders zijn direct doorgeleid naar het eind van de vragenlijst. Deze ouders worden met andere
woorden niet betrokken in de vragen die gaan over de samenhang tussen stagnatie en schuldgevoel.
Uit de antwoorden in paragraaf 4.1 zijn voorzichtige conclusies getrokken over de vraag of de ouder in
een situatie waarin de ouderschapsontwikkeling (even) stagneert zich mogelijk schuldig voelt. De
meerderheid van de ouders - 26 van de 40 ofwel 64% - bleek zich verantwoordelijk te voelen voor
aspecten van het ouderschap die volgens de literatuur meer passen bij de definitie van schuldgevoel
dan bij die van verantwoordelijkheid.
Om in te zoomen op situaties waarin de ouderschapsontwikkeling stagneert, werd ouders gevraagd
welk gedrag, welke gevoelens en welke gedachten zij in deze situatie hebben. Voor de antwoordopties
is geput uit de geraadpleegde literatuur en de praktijk van onderzoekers als kindercounselors. Het
laten benoemen van gedrag, gedachten en gevoel brengt de respondent als het ware terug in de
situatie. Zie hieronder in subparagrafen de resultaten wat betreft het gedrag, gevoelens en gedachten
van ouders in lastige opvoedsituaties.

Gevoel van ouders tijdens stagnatie in ouderschapsontwikkeling
Allereerst werd ouders gevraagd naar welke gevoelens in de door hen beschreven lastige
opvoedsituatie het beste passen, waarbij meerdere antwoorden konden aangevinkt. De resultaten
staan hieronder in tabel 4.9.
Tabel 4.9 Welke gevoelens passen het beste bij de gestagneerde situatie?
% van
totaal

aantal
razend / woedend

6

4%

verraden

1

1%

11

7%

3

2%

30

20%

verveeld

0

0%

hoofd/buikpijn

0

0%

10

7%

schuldgevoel
schaamte
machteloos / onzeker

overprikkeld

38

hulpeloos / verloren

3

2%

onveilig

2

1%

faalangst

1

1%

vrees / fobie

1

1%

23

16%

uitzichtloos / leeg

1

1%

rouw

0

0%

neerslachtig / somber / down

1

1%

verdoofd

1

1%

droevig / treurig

9

6%

teleurgesteld / gekwetst

6

4%

apathisch

0

0%

depressief

0

0%

geschrokken

8

5%

10

7%

2

1%

12

8%

mededogen

1

1%

dankbaarheid

1

1%

verwondering

1

1%

kalmte

0

0%

onbewogenheid

0

0%

krachtig

3

2%

onzeker

1

1%

bezorgd

tekortgeschoten
ontmoedigd
kwaad / gefrustreerd

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat ruim 20% van de ouders een machteloos/onzeker gevoel heeft bij
de gestagneerde situatie; 30 keer is machteloos/onzeker aangevinkt, daarnaast is nog 1 onzeker
ingevuld bij ‘anders’. 16% - aangevinkt door 23 ouders - voelt zich bezorgd. Daarnaast voelen 12 ouders
- 8% van de antwoorden - zich kwaad/gefrustreerd, ervaren 11 ouders een schuldgevoel (7%) en
voelen 10 ouders voelen zich tekortgeschoten en overprikkeld (7%).

Gedrag van ouders tijdens stagnatie in ouderschapsontwikkeling
Ouders werden vervolgens gevraagd naar hun gedrag in de lastige opvoedsituatie, waarbij ze wederom
meerdere antwoorden konden kiezen. De resultaten volgen hieronder in tabel 4.10. Zoals blijkt uit de
tabel wordt door ouders in lastige opvoedsituaties het vaakst - 15% van het totaal - gekozen voor
praten met hun kind - 27 ouders ofwel 15% -, gevolgd door met anderen praten - 18 ouders ofwel 10%
- en (meer) samenwerken met (ex)partner - 18 dus eveneens 10% - , informatie vergaren - 13 ouders
ofwel 7% - en kind meer in de gaten houden of mopperen (op kind) - beide 11 ouders ofwel 6%.
tabel 4.10 welk gedrag liet je in de gestagneerde situatie zien
% van
totaal

aantal
mezelf verdoven

1

1%

weglopen of afleiding zoeken

2

1%

39

stampvoeten / met deuren of dingen gooien

0

0%

(verbaal) agressief zijn

3

2%

weglachen / uitlachen

0

0%

niet (meer) luisteren / uit het contact gaan / mijn kind negeren

3

2%

mijn kind meer praktische verzorging bieden

5

3%

mijn kind minder praktische verzorging bieden

1

1%

meer grenzen stellen aan mijn kind

7

4%

minder grenzen stellen aan mijn kind

0

0%

meer eisen van mijn kind

7

4%

minder eisen van mijn kind

0

0%

15

8%

mijn kind minder in de gaten houden

2

1%

meer van mijn kind overnemen

9

5%

meer aan mijn kind overlaten

2

1%

schelden (tegen mijn kind)

0

0%

11

6%

ruzie maken met mijn (ex)partner

3

2%

drammen

0

0%

klagen

5

3%

bevriezen / me terugtrekken in mezelf

3

2%

anderen beschuldigen

2

1%

praten met mijn kind

27

15%

met anderen erover praten

18

10%

2

1%

13

7%

steun zoeken voor mijzelf

7

4%

opvoedingstaak delegeren naar een ander

6

3%

(meer) samenwerken met mijn (ex)partner

18

10%

(meer) samenwerken met een professional

6

3%

mijn kind meer in de gaten houden

mopperen (op mijn kind)

protesteren / procederen
informatie vergaren

Voor de ouders zelf meest onwenselijke aspect van de stagnatie
De vragen in de vragenlijst met betrekking tot gedachten die ouders hebben ten aanzien van de lastige
opvoedsituatie zijn zodanig geformuleerd dat hieruit gedifferentieerd kan worden welk aspect van de
lastige opvoedsituatie de ouder het meest onwenselijk vindt, en daarmee als zijn of haar belangrijkste
klacht ervaart. Daartoe beantwoordden de ouders de vraag ‘welke gedachte past het beste bij die
situatie’. In de antwoordopties is terug te zien hoe ouders kunnen kiezen uit een onwenselijke situatie,
gedrag of gevoel van ofwel henzelf ofwel hun kind. Zie hieronder in tabel 4.11 de resultaten:
tabel 4.11 welke gedachte past het beste bij de situatie
aantal

ik vind mijn eigen gedrag onwenselijk

7

% van
totaal
18%

40

ik vind het gedrag van mijn kind onwenselijk

1

2%

ik vind het gevoel van mijn kind onwenselijk

0

0%

ik vind mijn eigen gevoel onwenselijk

3

8%

21

53%

8

20%

40

100%

ik vind de situatie onwenselijk
anders waaronder:
- alle bovenstaande
- machteloos
- twijfel

Van de 40 respondenten zeggen 21 ouders - 53% van het totaal - dat zij de situatie onwenselijk achten
en 1 ouder vindt het gedrag van het kind onwenselijk. 7 van de 40 ouders - 18% - vindt het eigen
gedrag het meest onwenselijk en 3 van de 40 - 8% - het eigen gevoel. Opvallend is dat geen van de
ouders kiest voor de optie ‘ik vind het gevoel van het kind onwenselijk’. 8 ouders kiezen voor de optie
‘anders’. Deze ouders worden doorgeleid en slaan daarmee een deel van de vervolgvragen over.

Specificeren situatie / gevoel / gedrag
Ouders wordt vervolgens gevraagd - telkens afgestemd op het antwoord dat zij gaven op de
bovenstaande vraag naar gedachten en of zij kozen voor een onwenselijke situatie, gevoel of gedrag om te specificeren welke situatie, gevoel of gedrag zij het meest onwenselijk vinden. Hoewel er
wederom meerdere antwoorden worden weergegeven, worden zij in dit geval gedwongen te kiezen
voor de meest onwenselijke. Daarmee is beoogd verder te differentiëren naar de voor de ouder meest
specifieke klacht.
In totaal vulden 32 van de 40 ouders die een lastige opvoedsituatie herkenden de vragen over specifiek
situatie, gevoel en gedrag in. Zie hieronder in de subparagrafen de resultaten per subgroep ouders die
koos voor situatie, gedrag of gevoel.

Ouders die de situatie meest onwenselijk vinden: 21 van de 40
Uit tabel 4.12 blijkt welke categorie van lastige situaties door ouders als meest onwenselijk wordt
beschouwd. Van de 21 ouders die deze vraag invulden vindt meer dan de helft - 57% - de
gezondheidsproblematiek van hun kind het meest onwenselijk.
tabel 4.12 wat acht je van jouw situatie het meest onwenselijk
totaal

% van
totaal
N=21

gezondheidsproblematiek van een ander gezins- of familielid

2

9%

gezondheidsproblematiek van mijzelf

1

5%

12

57%

misbruik

1

5%

anders waaronder:
- keuzes ex-partner
- niet passend onderwijs

5

24%

gezondheidsproblematiek van mijn kind

41

21

100%

Ouder die het gedrag van kind onwenselijk vindt: 1 van de 40
Één ouder vulde de antwoordoptie in dat het meest onwenselijk aan de situatie het gedrag van zijn /
haar kind was. Deze ouder doelt daarmee op ‘niet luisteren’.

Ouders die het eigen gedrag onwenselijk vinden: 7 van de 40
Van het eigen gedrag achten 7 ouders de volgende gedragingen het meest onwenselijk:
❏ mopperen (op mijn kind) (1 respondent);
❏ bevriezen / me terugtrekken in mezelf (1 respondent);
❏ (verbaal) agressief zijn (2 respondenten);
❏ meer van mijn kind overnemen (1 respondent);
❏ niet (meer) luisteren / uit het contact gaan / mijn kind negeren (1 respondent);
❏ anders, namelijk boos worden op mijn kind waardoor mijn kind zich niet geborgen voelt (1
respondent);

Ouders die eigen gevoel onwenselijk vinden: 3 van de 40
Het meest onwenselijke gevoel van zichzelf achten 3 ouders:
❏ neerslachtig / somber / down
❏ bezorgd
❏ gestrest / gespannen / zenuwachtig

Schuldgevoelens bij de stagnatie in de ontwikkeling
Uit de literatuur bleek al dat ouders altijd een mythe zullen hebben over hoe een goede ouder zich zou
moeten gedragen. Schuldgevoel zegt dan dat je (even) niet hebt kunnen leven naar dat beeld. Je had
verwachtingen over jezelf of jouw kind die niet (meer) blijken te kloppen en dat verwijt je jezelf.
Om te onderzoeken of schuldgevoel een rol speelt bij het meest onwenselijke aspect van de
stagnerende situatie wordt de ouder gevraagd of hij/zij:
❏ zichzelf en/of een ander een verwijt maakt;
❏ verwachtingen had over zichzelf of die verwachting voelt van de ander.
De respondenten werd gevraagd in te vullen welke gedachte het beste past met 6 antwoordopties.
Deze situatie / dit gevoel / dit gedrag:
● verwijt ik mijn kind
● verwijt ik mezelf
● verwijt ik mijn kind en daarmee indirect ook mezelf
● verwijt ik een ander
● verwijt ik mezelf en een ander
● verwijt ik niemand.
tabel 4.13 Welke gedachte past het best bij het meest onwenselijke aspect van stagnatie
situatie

gedrag
kind

eigen
gedrag

eigen
gevoel

totaal

% van
totaal
N=32

42

dit verwijt ik mijn kind

0%

dit verwijt ik mezelf

3

dit verwijt ik mijn kind en daarmee indirect ook mezelf

1

6

9

28%

1

2

6%

4

13%

dit verwijt ik een ander

4

dit verwijt ik mezelf en een ander

3

1

4

13%

11

2

13

40%

3

32

100%

dit verwijt ik niemand

21

1

7

Opvallend is dat er 13 ouders zijn - 11 bij de onwenselijke situatie en 2 bij het onwenselijk eigen gevoel
- en daarmee 40% van de totaal 32 gevraagde ouders, die niemand een verwijt maken. In die gevallen
lijkt dus geen sprake te zijn van schuldgevoel. Er zijn 15 ouders - 47% - die (ook) zichzelf een verwijt
maken. 13% van de ouders - 8 ouders in totaal - maakt alleen een ander een verwijt.
Tot slot zijn nog de antwoorden van de 15 ouders die zichzelf een verwijt maken nader onderzocht. Dat
leidt tot de volgende tabel 4.14. Bij 10 ouders - 67% - van de in totaal 15 ouders zich zichzelf een
verwijt maken - is tevens sprake van een pijnlijk gevoel én verwachtingen (al dan niet door de ogen van
een ander). In die gevallen lijkt het gerechtvaardigd te concluderen dat schuldgevoel een rol speelt. Als
deze 10 ouders afgezet worden tegen de groep ouders die naar verwijten is gevraagd - in totaal 32 (zie
tabel 4.13) dan lijkt in 31% van het totaal van gevraagde ouders schuldgevoel een rol te spelen.
tabel 4.14 ouders die (ook) zichzelf een verwijt maken
Meest onwenselijk:

sprake van
pijnlijk gevoel

sprake van verwachtingen
van zichzelf

sprake van verwachtingen
van anderen

eigen gedrag (7)

7

6

eigen gevoel (1)

1

0

gedrag kind (1)

1

1

situatie (6)

6

2

1

totaal (15)

15

9

1

Tenslotte is aan de hele groep ouders gevraagd die eerder aangaf de lastige opvoedsituatie te
herkennen - 40 van de 51 respondenten - of zij van zichzelf verwachten het wel te weten of te kunnen.
Zie hieronder in tabel 4.15 de resultaten.
tabel 4.15 in deze situatie waarvan ik even niet meer weet wat te doen… (vul aan welke verwachting het beste past)
totaal

verwacht ik van mezelf het (nu al) wel te weten / te kunnen

% van totaal
N=40

21

53%

voel ik die verwachting van mijn (ex)partner

1

2%

voel ik die verwachting van andere ouders / school / de buurt

0

0%

voel ik die verwachting van de maatschappij

3

8%

voel ik die verwachting van mijn kind

1

2%

43

voel ik geen verwachting het wel te weten / te kunnen, noch van mezelf noch van anderen

14

35%

40

100%

14 van de 40 ouders - 35% van het totaal - voelt geen verwachting, noch van zichzelf, noch van
anderen. Voor die ouders lijkt geen sprake te zijn van schuldgevoel. Voor het overgrote deel van de
ouders - 21 van de 40 ofwel 53% - ouders geldt dat zij van zichzelf wel een verwachting hebben en 5
van de 40 ofwel 12% voelt die verwachting van anderen.

Veranderbereidheid en verandervermogen bij ouders
In het literatuuronderzoek is onderzocht wat er gebeurt als ouderschapsontwikkeling stagneert. Uit de
literatuur blijkt dat in zo’n geval kan worden aangenomen dat ouders het zicht op hun invloed kwijt
zijn. Ze hebben dan alles geprobeerd om het gedrag van hun kind in rechte banen te leiden, maar
slagen er niet in. Ouders ervaren dan alsof hun gedrag geen effect meer heeft, dat wat ze doen of
nalaten geen verschil meer maakt, hetgeen verlammend werkt.

Veranderbereidheid in de lastige opvoedsituatie
Om na te gaan hoe het zit met de veranderbereidheid van ouders werd de respondenten in het
vragenlijstonderzoek allereerst de vraag voorgelegd of zij in de lastige opvoedsituatie die zij eerder
omschreven de wens voelen om zich in het ouderschap te ontwikkelen. 39 van de 40 respondenten bijna 98% - heeft die wens. Zie hieronder in figuur 4.3 de resultaten:
figuur 4.3 wens je dat je in deze specifieke situatie van even niet meer weten je in jouw ouderschap zal ontwikkelen

Vervolgens wordt gevraagd naar wat er volgens ouders in hun lastige opvoedsituatie kan veranderen.
Respondenten kunnen uit een lijst van 10 antwoordopties meerdere antwoorden kiezen en ook is er
de optie voor ‘anders’. Zie hieronder in tabel 4.16 de resultaten.
tabel 4.16 wat kan er volgens jou in deze situatie veranderen, ook al blijft de situatie gelijk
totaal

mijn verwijt aan mezelf
mijn verwijt aan anderen
mijn verwachtingen over mijzelf als ouder

% van
totaal

10

11%

2

2%

15

16%
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mijn verwachtingen over mijn kind

6

6%

mijn verwachtingen over de situatie

8

9%

16

17%

7

8%

21

23%

dat ik meer vrijheid van handelen ervaar

7

8%

ik denk niet dat er iets zal veranderen in mijn gedrag, denken of
voelen

2

2%

anders: niets

1

1%

mijn doen en laten ten opzichte van mijn kind
dat ik mijn (al dan niet gebrekkige) doen en laten accepteer
dat ik meer rust en overzicht ervaar

Opvallend is dat slechts 3 van de 40 ouders stelt dat er niets in de situatie kan veranderen. De andere
ouders verwachten allemaal dat hun eigen denken en/of voelen en/of gedrag kan veranderen. Wat ook
opvalt, is dat 21 van de 40 ouders die een recente stagnatie beschrijft, verwachtingen heeft over het al
wel te weten of te kunnen. Verwachtingen over zichzelf kan het verandervermogen in de weg zitten,
als het om niet realistische verwachtingen gaan. Of deze ouders onrealistische verwachtingen hebben
is in dit vragenlijstonderzoek echter niet onderzocht.

Verandervermogen naar eigen inschatting
Aan de ouders wordt gevraagd hoeveel invloed zij zelf denken te hebben op hun proces van
ouderschapsontwikkeling. Ze mochten op een schaal van 1 tot 10 - waarbij 1 geen enkele invloed is en
10 alle invloed - aangeven hoe zij hun eigen invloed inschatten. Opvallend is dat geen enkele ouder
aangeeft geen enkele invloed te hebben. Het grootste deel - 20 respondenten ofwel 50% - schat in dat
zij behoorlijk veel invloed hebben en 6 respondenten - 15% - denkt zelfs dat zij alle invloed hebben. Zie
hieronder de resultaten op een rij in tabel 4.17.
tabel 4.17 hoeveel invloed denk jij zelf te hebben op het proces van ouderschapsontwikkeling
totaal

% van totaal
N=40

1 = geen enkele invloed

0

0%

2

0

0%

3

0

0%

4

0

0%

5 = gemiddelde invloed

1

2%

6

2

5%

7

4

10%

8

20

50%

9

7

18%

10 = alle invloed

6

15%

40

100%
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Verandervermogen en veranderbereidheid ná het zien van de
multimediale informatieve video over ouderschapsontwikkeling
Voordat de 40 respondenten verder konden met het invullen van de vragenlijst werden zij verzocht
een film te kijken. Respondenten kregen een multimediale video te zien, voorzien van tekst en plaatjes,
waarin de volgende informatie is gegeven:
❏ het ouderschap is niet gemakkelijk en gaat gepaard met vallen en opstaan;
❏ ouderschap ontwikkelt zich cirkelvormig, telkens opnieuw vanuit niet-weten naar overzicht en rust;
❏ hoe maakt een ouder, hoewel er een besef tot verantwoordelijk-zijn is, het voornemen tot
verantwoordelijkheid waar in de dagelijkse - verre van ideale - praktijk?;
❏ ouderschap gaat vrijwel onontkoombaar gepaard met pijnlijke gevoelens, zoals schuldgevoel;
❏ schuldgevoel staat in de weg bij het ontwikkelen van ouderlijke verantwoordelijkheid;
❏ schuldgevoel geeft een signaal af dat de ouder zichzelf niet-uitgekomen verwachtingen verwijt;
❏ als dit signaal opgemerkt en erkend wordt verliest het zijn op de ouderschapsontwikkeling
remmende kracht;
❏ de ouder kan dan weer onbelemmerd ontwikkelingen richting overzicht en rust.
Hierna vervolgen respondenten de digitale vragenlijst met vragen die nagaan of er voor ouders na het
bekijken van de film iets is veranderd.

Verandering in ouderschapsontwikkeling
Het stellen van enkele dezelfde vragen als vóór de informatievideo is bedoeld om inzicht te krijgen in
de vraag of er in de eigen perceptie van ouders over hun veranderbereid en/of vermogend zijn iets is
veranderd na het zien van de video waarin informatie is gegeven over het begrip verantwoordelijkheid
en schuldgevoel.
Respondenten is gevraagd nog heel even terug te keren naar de eerder door hem of haar geschetste
situatie, waarin de ouder even niet meer weet wat en hoe te doen. Ouders wordt voorgehouden:
“Grote kans dat jij ook in die situatie verwachtingen hebt over jezelf of over jouw kind die (even) niet
(meer) blijken te kloppen en dat jij dat jezelf verwijt.” Vervolgens is hen in een open vraag voorgelegd
hoe zij zich in die situatie het liefst willen voelen, denken en doen. Door het benoemen van gedrag,
gedachten en gevoel brengt dit de respondent als het ware terug in de situatie, maar nu met uitzicht
op de gewenste verandering.

Rol van verantwoordelijkheid
In de literatuur is te zien dat het de metapositie is die ouders sterk doet staan. Zij zijn daarin autonoom
als eindverantwoordelijke voor het kind; van daaruit kunnen zij overleggen en onderhandelen, of dat
nu met de (ex-)partner is of met deskundigen die iets te melden hebben over de ouderlijke werkvloer.
Het onderzoek richt zich op de vraag of de ouders na het aanbieden van die informatie - meer dan dat
zij dit deden voorafgaand aan die informatie van zichzelf - verwachten in de toekomst meer rust,
overzicht en keuzevrijheid te hebben. Met andere woorden, of zij zichzelf in de mate waarop zij
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verwachten te ontwikkelen hoger inschalen. Door ouders te vragen naar hun gewenste gevoel,
gedachten en gedrag, worden zij daartoe in een meta-positie geplaatst.
In de onderstaande drie tabellen 4.18 (hoe wil je je voelen), 4.19 (wat wil je denken) en 4.20 (wat wil je
doen) is gecategoriseerd welke gevoelens en gedachten ouders graag zouden hebben in die situatie
van stagnatie in hun ontwikkeling en hoe zij het liefst zouden willen doen. Onderaan de laatste tabel
staan de resultaten op een rij.
tabel 4.18 Hoe zou jij je het liefst willen voelen in die situatie?
totaal

% van
totaal
N=40

gevoel van controle/invloed/leiding, waaronder:
● het gevoel van controle: is het hetgeen wat ik nu doe de juiste handeling voor mijn kind?;
● ik zou boven de situatie willen staan; niet de strijd aangaan.

8

20%

gevoel van acceptatie, waaronder:
● ik zou het liefst de situatie meer willen accepteren zonder zelfverwijt;
● mijn gevoel mag er zijn op dat moment het gaat erom wat ik ermee doe.

4

10%

15

38%

liefdevol / begripvol

1

3%

krachtig / sterk / stevig / zelfverzekerd, waaronder:
● krachtig en dat mijn kinderen niet worden blootgesteld aan het negatieve gedrag van anderen;
● sterk, duidelijk.zeker.

7

18%

verantwoordelijk/keuzevrijheid waaronder:
● verantwoord en vooral hieruit handelen. Niet laten leiden door angst/verdriet (...);
● vrijheid om een bewuste keuze te maken.

2

5%

vervullend / blij / tevreden, waaronder:
● tevreden, geen schuldgevoel

3

8%

40

100%

kalm / rustig / rust / met vertrouwen / ontspannen waaronder:
● meer rust en het gevoel dat de kinderen de situatie aankunnen, minder zorgen;
● rustig en vertrouwen dat de emoties zakken en dat we leren van de situatie.

totaal

In de bovenstaande antwoorden over gevoel komen woorden als leiding, kalmte, kracht en rust veel
voorbij. Twee ouders noemen expliciet verantwoordelijk en keuzevrijheid.
tabel 4.19 Wat zou jij het liefst willen denken in die situatie?
totaal

% van
totaal
N=40

Het komt wel goed, waaronder:
● dat het wel goed komt en dat komt het meestal ook wel;
● het komt goed en mijn zoon wordt weer gelukkig.

8

20%

het is goed, ik doe het goed, waaronder:
● dat ik het goed doe als ouder...maar we zijn allemaal mensen;
● dat ik juist handel en rustig door kan gaan, de boel wat meer op zijn beloop kan laten.

6

15%

het hoort erbij, waaronder:
● het hoort bij het leven dat mijn kind zich niet altijd fijn voelt;

3

8%
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●

het hoort erbij en is even vervelend. Het gaat weer over en hoort bij de ontwikkeling

ik weet wat ik moet doen, waaronder:
● Ik kan het! Ik help haar hier doorheen!;
● Ik kan een keuze nemen die goed voelt, weet welke keuzes ik kan maken.

12

30%

ik vertrouw op mijn kind, waaronder:
● mijn kind kent zichzelf;
● mijn kind weet heel goed wat hij voelt en hoe te handelen.

2

5%

wat zou er nodig zijn? waaronder:
● wat is het beste voor mijn kind en voor mij in deze situatie?;
● wat zou ze toch bedoelen?

3

8%

een specifieke gedachte horende bij een specifieke situatie, waaronder:
● had ik maar een andere baan;
● alle partijen willen hetzelfde voor mijn kind.

2

5%

geen idee / geen gedachte

4

10%

40

100%

totaal

In de antwoorden over wat ouders willen denken komen dezelfde begrippen als in tabel 4.18
veelvuldig terug; het komt goed en vertrouwen.. 4 van de 40 ouders - 10% van het totaal - hebben
geen gedachte en 2 ouders - 5% van het totaal - een specifiek op hun situatie gerichte gedachte. De
rest van de ouders - 85% - geeft antwoorden waarin elementen van verantwoordelijk zijn zitten.
tabel 4.20 Hoe zou jij het liefst willen doen in die situatie?
totaal

rustig / kalm blijven, waaronder:
● als Buddha. :-);
● rustig blijven, per dag vooruit kijken
● door rust meer overzicht ervaren

% van
totaal
N=40

14

35%

niets doen/accepteren, waaronder:
● de situatie accepteren, goed luisteren naar de behoeftes van mijn kind, de gevoelens van mijn kind erkennen,
een goede oplossing aandragen;
● meer tijd nemen om na te denken en te voelen.

5

12%

dat wat helpt, waaronder:
● datgene doen wat helpend is voor mijn kind;
● wat nodig is .

4

10%

een meer begeleidende rol, waaronder:
● (...) net als een goede docent;
● ik zou het mijn kind willen laten ontdekken en ik sta erbij als ouder en begeleidt hem in dit proces.

4

10%

lief, troostend, begripvol, waaronder:
● aandacht geven en positief blijven benaderen van de situatie;
● vragen wat ze bedoelt voordat ik ga corrigeren.

4

10%

keuzes maken vanuit mijzelf waaronder:
● door me niet te laten leiden door anderen maar zelf de verantwoordelijkheid te pakken;
● vanuit mezelf mijn visie geven (...).

2

5%

niet anders dan ik deed, waaronder:

3

8%
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●
●

ander werk
ik kan een ander niet veranderen

weet ik (nog) niet
totaal

4

10%

40

100%

In de antwoorden ten aanzien van wat ouders willen doen, komen eveneens veel antwoorden die rust,
overzicht en keuzevrijheid in zich dragen. Daar weten eveneens 4 van de 40 ouders - 10% van het
totaal - niet wat zij zouden willen doen en zouden 3 van de 40 ouders niet anders doen dan zij deden.
Wat opvalt is dat vrijwel alle antwoorden die ouders geven over wenselijk gevoel, gedachten en gedrag
elementen in zich hebben van rust, overzicht en keuzevrijheid.

Meer bereidheid tot verandering?
Om na te gaan hoe het nu, na het zien van video, zit met de veranderbereidheid van ouders werd de
respondenten in deze fase van de vragenlijst wederom de vraag voorgelegd of zij in de lastige
opvoedsituatie die zij eerder omschreven de wens voelen om zich in het ouderschap te ontwikkelen.
Voorafgaand aan het zien van de informatievideo had 39 van de 40 respondenten - bijna 98% - die
wens. Na het zien van de video hadden nog maar 37 van de 40 respondenten - bijna 93% - die wens.
Zie hieronder in figuur 4.4 de resultaten:
figuur 4.4 wens je dat je in deze specifieke situatie van even niet meer weten je in jouw ouderschap zal ontwikkelen

Vervolgens wordt nogmaals gevraagd naar wat er volgens ouders in hun lastige opvoedsituatie kan
veranderen. Respondenten kunnen uit een lijst van 10 antwoordopties meerdere antwoorden kiezen
en ook is er de optie voor ‘anders’. Zie hieronder in tabel 4.21 de resultaten. In deze tabel zijn de
antwoorden van ouders vóór het zien van de informatieve video met de antwoorden erna vergeleken.
tabel 4.21 wat kan er volgens jou in deze situatie veranderen, ook al blijft de situatie gelijk
totaal
vóór de
video
mijn verwijt aan mezelf
mijn verwijt aan anderen
mijn verwachtingen over mijzelf als ouder

totaal
na de
video

% van
totaal

10

9

9%

2

1

1%

15

16

15%
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mijn verwachtingen over mijn kind

6

6

6%

mijn verwachtingen over de situatie

8

13

12%

16

16

15%

7

9

9%

21

22

21%

dat ik meer vrijheid van handelen ervaar

7

10

10%

ik denk niet dat er iets zal veranderen in mijn gedrag, denken of voelen

2

3

3%

anders: niets

1

0

0%

95

105

mijn doen en laten ten opzichte van mijn kind
dat ik mijn (al dan niet gebrekkige) doen en laten accepteer
dat ik meer rust en overzicht ervaar

De antwoorden op de vraag: “wat kan er volgens jou veranderen ook al blijkt de situatie gelijk” laat
enige verandering zien ten opzichte van vóór het vertonen van de informatie. Zo zijn de verwijten aan
zichzelf en anderen met -2 afgenomen. 1 ouder denkt dat verwachtingen over zichzelf kunnen
veranderen en 5 ouders denken dit over hun verwachtingen van de situatie. Omdat daar niet blijkt of
zij denken meer of minder verwachtingen te hebben, kan uit dit antwoord niets worden afgeleid over
de verwachting van de ouders om te veranderen richting meer verantwoordelijk zijn.
+2 ouders vullen na het zien van de video in dat zij hun doen en laten gaan accepteren, +1 extra ouder
vult in meer rust en overzicht te ervaren en +3 meer vrijheid van handelen. De ouders die denken dat
er niets zal veranderen is met -1 afgenomen. Daarmee kiezen in totaal 9 van de 40 respondenten - een
kleine 23% - meer dan voor de informatievideo voor verandering richting een meer verantwoordelijke
positie.
Tenslotte wordt ouders nogmaals gevraagd hoeveel invloed zij zelf denken te hebben op hun proces
van ouderschapsontwikkeling. Om na te gaan of hierin iets veranderd is ten opzichte van vóór de
video. Zie de resultaten in tabel 4.21 met een extra kolom voor de resultaten van vóór de video.
Opvallend is dat na de informatievideo een minder grote groep ouders op een schaal van 8 of meer
punten invloed denkt te hebben, te weten 71% na de video ten opzichte van 83% vóór de video.
tabel 4.21 hoeveel invloed denk jij zelf te hebben op het proces van ouderschapsontwikkeling
totaal
vóór de
video

totaal na
de video

% van
totaal
N=40

1 = geen enkele invloed

0

0

0%

2

0

0

0%

3

0

0

0%

4

0

0

0%

5 = gemiddelde invloed

1

4

10%

6

2

0

0%

7

4

8

20%

8

20

17

43%

50

9

7

6

15%

10 = alle invloed

6

5

13%

40

40

100%

4.3 Interesse van ouders in kennis over
schuldgevoel en verantwoordelijkheid
In de in hoofdstuk 2 bedoelde literatuur is te zien dat hulpverleners die ouders helpen om in de
metapositie te komen, ouders stimuleert tot ontwikkeling. Het bieden van psycho-educatie, die er
bovendien niet op is gericht om ouders te veroordelen, maar eerder een schuldvrije visie voor te
houden van wat ouderschapsontwikkeling inhoudt en - in het kader hiervan - de begrippen
verantwoordelijkheid en schuldgevoel, stimuleert ouders om in de meta-positie te komen. In de
vragenlijst is nagegaan of ouders hun oorspronkelijke idee over begrippen zoals schuldgevoel en
verantwoordelijkheid veranderden door de informatie in de korte video en zo ja door welke
informatie dat idee dan veranderd was.
De respondenten werd gevraagd om aan te geven of hun oorspronkelijke idee over
ouderschapsontwikkeling en begrippen zoals verantwoordelijkheid en schuldgevoel in het ouderschap
door de informatie in het filmpje veranderd of onveranderd was. De literatuur leert dat het belangrijk
is om ouders te steunen zonder dat zij zichzelf beoordeeld weten (Wilkins, 2006). Belangrijk is om
bewegingsvrijheid te scheppen in de beklemmende wereld van ouderschapsontwikkeling. In dit
onderzoek gebeurd dat door psycho educatie in de vorm van een korte multimediale video met de
volgende ingrediënten:
❏ het ouderschap is niet gemakkelijk en gaat gepaard met vallen en opstaan;
❏ ouderschap ontwikkelt zich cirkelvormig, telkens opnieuw vanuit niet-weten naar overzicht en rust;
❏ hoe maakt een ouder, hoewel er een besef tot verantwoordelijk-zijn is, het voornemen tot
verantwoordelijkheid waar in de dagelijkse - verre van ideale - praktijk?;
❏ ouderschap gaat vrijwel onontkoombaar gepaard met pijnlijke gevoelens, zoals schuldgevoel;
❏ schuldgevoel staat in de weg bij het ontwikkelen van ouderlijke verantwoordelijkheid;
❏ schuldgevoel geeft een signaal af dat de ouder zichzelf niet-uitgekomen verwachtingen verwijt;
❏ als dit signaal opgemerkt en erkend wordt verliest het zijn op de ouderschapsontwikkeling
remmende kracht;
❏ de ouder kan dan weer onbelemmerd ontwikkelingen richting overzicht en rust.
(NB een link naar de video is te vinden in bijlage 2 achterin het rapport)
Van de 40 respondenten geven 24 aan dat hun oorspronkelijke idee onveranderd is. 16 respondenten
denken of vermoeden dat ze anders tegen ouderschapsontwikkeling aankijken na het zien van de
video. Zie in onderstaande figuur 4.1 de uitkomst.
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figuur 4.1 impact van de informatie in de video op oorspronkelijke idee over verantwoordelijkheid en schuldgevoel in het ouderschap

Welke specifieke informatie of welk gedeelte is leerzaam
Vervolgens werd ouders gevraagd om in een open invulveld aan te geven door welke specifieke
informatie of welk gedeelte uit de video ze denken of vermoeden dan hun idee veranderd is. Deze
open antwoorden zijn vervolgens gecategoriseerd. Dit is te zien in tabel 4.6.
tabel 4.6 door welke specifieke informatie of gedeelte uit de video is jouw idee veranderd
totaal

% van
totaal
N=16

ik weet nu dat schuldgevoel als signaal dient om iets op te merken en níet om in te blijven hangen

8

50%

ik heb weer overzicht, weet weer hoe het ook alweer zit en voel bevestiging dat ik het goed doe

4

25%

ik voel me beter met minder zelfverwijt en perfectionisme want ik ben niet de enige die hiermee worstelt

2

12%

ik weet dat verantwoordelijkheid nooit een pijnlijk gevoel geeft

2

12%

16

100%

totaal

De helft van de ouders - 8 ouders ofwel 50% - bij wie hun idee over ouderschapsontwikkeling
veranderde naar aanleiding van de video, geven aan dat de specifieke informatie over schuldgevoel
voor hen het verschil heeft gemaakt. Een greep uit de antwoorden:
“stuk over schuldgevoel bewijst dat je dingen ziet en opvalt en heeft dus een doel en
kan door er iets mee te doen een positief gevolg hebben”
“schuldgevoel is een teken dat je iets opmerkt, blijf er niet in hangen en kijk wat je
anders kan doen”
Een kwart van de ouders - 25% - geeft aan dat ze door de video weer het gevoel van overzicht
terughebben, van hoe het ook alweer zit en dat ze ook bevestiging voelen dat ze goed bezig zijn:
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“mooi omdat het mij weer even aan zet. Het klopt en zo waar. De kunst is om niet in
pijn te schieten en dit te koppelen aan verantwoordelijkheid. Niet alles is te voorkomen
en door te leren kan ik die verantwoordelijkheid steeds beter neerzetten en pakken,
zonder verwijten naar mezelf. Doordat ik keuzes (durf) te maken in bepaalde situaties
neem je verantwoordelijkheid”
“informatie is bekend maar op een hele fijne manier weer in herinnering gebracht”
De helft van deze 8 ouders geeft ergens in hun antwoord aan dat ze veel hebben gehad aan het beeld /
de gedachte van de cirkel:
“ouderschapsontwikkeling is geen stijgende lijn maar een cirkel die ronddraait naar
gelang behoeften / levensfasen / leeftijd van onze kids”
2 van de 16 ouders merken op dat ze zichzelf door het bekijken van de video minder zelfverwijten
maken en dat ze ook hun perfectionisme onder de loep nemen:
“Zelfverwijten is veranderd. Het geeft een beter gevoel omdat je door de video meer
besef krijgt dat je niet als enige soms niet volledige controle hebt”
1 ouder voegt daaraan toe dat ie nu wel weet hoe het zit en dat dat overzicht geeft, maar dat in de
praktijk uitvoeren een stuk lastiger is. Dit lijkt sterk op het ingrediënt ‘hoe maakt een ouder, hoewel er
een besef t ot verantwoordelijk-zijn is, het voornemen tot verantwoordelijkheid waar in de dagelijkse
praktijk?’ Dat ingrediënt komt aan bod in de video, maar multimedia is wellicht niet de manier om
ouders in praktisch opzicht van handvatten te voorzien.

4.4 Wat integratieve kindercoaches - counselors &
therapeuten kunnen doen
De literatuur, die is bestudeerd voor hoofdstuk 2, leert dat blaamvrij denken over ouderschap ervoor
zorgt dat je het met ouders kan hebben en mag meedenken over zowel de problemen als
oplossingen. Werken vanuit de kennis dat alle ouders zich kwetsbaar voelen en dat iedere ouder
faalervaringen kent met de daarbij behorende schuldgevoelens is key. Voor therapeuten is
essentieel dat zij niet de waarheid zoeken maar met een model werken dat helpt om de gewenste
verandering te bereiken. Belangrijk daarin is dat ouder in de metapositie kunnen staan; de positie
van waaruit ze als autonome eindverantwoordelijke over hun kind kunnen overleggen,
onderhandelen, waar nodig delegeren. Daarnaast is het belangrijk dat goede ouder-ervaringen in de
therapie centraal staan en die bereikt een therapeut door vanuit de juiste attitude, toon en inzet aan
het werk te zijn. Psycho-educatie is tenslotte belangrijk maar niet op zichzelf staand; altijd in
combinatie met steun van de therapeut in de vorm van therapeutische interventies. Om in
aanvulling op deze literatuur te leren waar ouders behoefte aan hebben, is daarnaar gevraagd in het
vragenlijstonderzoek. Zo werd nagegaan of ouders na het zien van de korte video behoefte hadden
aan meer informatie over begrippen zoals schuldgevoel en verantwoordelijkheid in het ouderschap
en waarover zij dan meer informatie zouden willen.
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Aan ouders werd de vraag gesteld of zij na het zien van de korte video behoefte hebben aan meer
informatie over ouderschapsontwikkeling en over begrippen als verantwoordelijkheid en schuldgevoel
in het ouderschap. Opvallend is dat een kleine minderheid daar inderdaad behoefte aan heeft (17%).
Zie hieronder in tabel 4.7:
tabel 4.7 behoefte aan meer informatie over ouderschapsontwikkeling na het zien van de korte video
aantal

% van totaal
N=40

7

17%

nee

33

83%

totaal

40

100%

ja

Vervolgens konden ouders met een open antwoordoptie aangeven waarover ze meer informatie
zouden willen. Van de 7 respondenten die behoefte hebben aan meer informatie geeft er één aan zo
niet te weten aan wat voor informatie dan. De overige respondenten geven uiteenlopende
antwoorden. 4 van hen geven antwoorden waaruit blijkt dat ze willen leren hoe ze deze kennis en
gedachten over verantwoordelijkheid en schuldgevoel om kunnen zetten in daadwerkelijk doen:
“hoe zet je deze kennis om in het ook daadwerkelijk doen. Ik weet het allemaal wel
maar het doen op het moment supreme is een ander verhaal”
Zo’n moment suprême waar 2 van de 7 ouders mee willen kunnen omgaan, zijn situaties waarin er bij
hun kind veel emoties en gevoelens zijn:
“situaties waarin emoties hoog oplopen op zo’n manier controleren dat ouders en kind
niet worden gekwetst of een onbevredigend gevoel krijgen”
Een laatste ouder heeft behoefte aan uitdiepen van het onderwerp met als doel rust en overzicht
krijgen:
“Het krijgen van rust en overzicht; het uitdiepen van het onderwerp
verantwoordelijkheid met als doel de goede dingen doen als het gaat over
verantwoordelijkheid”
Bovenstaande ouders laten - zo is te zien in de literatuur - essentiële vaardigheden van ouders zien,
zoals openlijk vragen stellen en de eigen situatie bevragen (Jonkers, 2003). Durven twijfelen en vragen
stellen betekent dat zij de metapositie innemen. En het is de metapositie die ouders sterk doet staan
(van der Pas, 2005). Het is de eerste verantwoordelijkheid van alle hulpverlening aan ouders en
kinderen om die metapositie van ouders te activeren of waar nodig te delegeren. Belangrijk is dat je er
als professional vanuit gaat dat de ouder iemand is met een besef van verantwoordelijk-zijn omdat
juist die aanname al voor een goede-ouder-ervaring zorgt. Ook bevestigen deze ouders met hun
behoefte aan meer informatie dat psycho educatie belangrijk is maar niet op zichzelf staand; altijd in
combinatie met steun van een therapeut in de vorm van therapeutische interventies.
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5 Conclusie
Aanleiding voor dit onderzoek is het schuldgevoel waarmee 95% van de ouders - vaak vermomd als
verantwoordelijkheid - kampt (Schaubroeck, 2010). Het centrale probleem waar dit onderzoek een
oplossing voor wil vinden, is het probleem van ouders die in de klem zitten van hun schuldgevoel,
wat een negatief effect heeft op het welbevinden van kinderen. Die klem staat namelijk
verantwoordelijk handelen in het ouderschap - en daarmee behandeling van kind en ouders - in de
weg. Het niet kennen, ontkennen of niet herkennen van schuldgevoel belemmert zo de mogelijkheid
tot verandering. Het is daarmee aannemelijk dat ouders die in de klem van schuldgevoel zitten een
minder positieve veranderbereidheid en verandervermogen hebben ten aanzien van hun
ouderschap.
De hypothese van waaruit het onderzoek is opgezet: wanneer ouders het verschil tussen
verantwoordelijkheidsgevoel en schuldgevoel kennen en herkennen, heeft dit een positief effect op
de bereidheid en / of vermogen van ouders om zich in hun ouderschap te ontwikkelen.
Methodisch bestaat dit onderzoek uit twee methoden: literatuuronderzoek naar de vier deelvragen
van dit onderzoek en kwantitatief vragenlijstonderzoek onder 51 ouders die zorgdragen voor
kinderen tussen de 4 en 12 jaar met als basis dezelfde vier deelvragen. In dit hoofdstuk wordt in
paragraaf 5.1 vanuit zowel de literatuur (zie hoofdstuk 2) als het vragenlijstonderzoek (zie hoofdstuk
4) antwoord gegeven op de deelvragen in de vorm van 15 bondige conclusies en in paragraaf 5.2 op
de hoofdvraag en probleemstelling van dit onderzoek. In paragraaf 5.3 worden er tenslotte ter
discussie enkele beperkingen van dit onderzoek besproken.

5.1 Conclusies deelvragen
1. Verwarring onder een deel van ouders over schuldgevoel versus verantwoordelijkheidsgevoel.
Op grond van de literatuur wordt geconcludeerd dat verantwoordelijkheid iemand in een vrije positie
zet, niet afhankelijk van de ander. Over schuldgevoel is vanuit de literatuur de conclusie dat het altijd
een relatie heeft tot de ander. Dit gevoel brengt iemand daarmee in een afhankelijke positie tot een
ander. De hypothese dat ouders in verwarring zijn over het begrip schuldgevoel en
verantwoordelijkheid wordt in de literatuur enigszins gesteund, maar er blijkt geen enkel gedegen
wetenschappelijk onderzoek te zijn gedaan naar deze specifieke vraag (Schaubroeck, 2010). Uit het
vragenlijstonderzoek kan geconcludeerd worden dat een flink deel van de ouders bij het begrip
verantwoordelijkheid elementen kiest die eerder bij schuldgevoel passen, zoals onzekerheid, onmacht
en (zelf)verwijten. Dat bevestigt de hypothese dat in ieder geval een deel van ouders de begrippen
schuldgevoel en verantwoordelijkheid, zoals deze vanuit de literatuur als algemeen geaccepteerd zijn
gedefinieerd, door elkaar halen.
2. Ouders verwachten hun ouderlijke verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken.
Wel wijzen verreweg de meeste ouders bij de vraag wat zij onder ouderlijke verantwoordelijkheid
verstaan de algemeen geaccepteerde elementen aan, zoals vallen en opstaan, al doende leren, leiding
nemen en kunnen bijstellen. Opvallend is ook dat vrijwel alle ouders zeggen dat zij zelden tot nooit
twijfelen of ze de ouderlijke verantwoordelijkheid voor een kind kunnen waarmaken. Dat valt te
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verklaren vanuit de gedachte dat ouders die de vragenlijst invullen op dat moment zich niet in een
situatie bevinden waarin zij last hebben van een schuldgevoel.
3. Lastige opvoedsituaties met een rol voor schuldgevoel.
Het overgrote deel van de ouders in de steekproef herkent een lastige opvoedsituatie uit hun recente
verleden; een situatie waarin zij als ouder even niet meer wisten wat en hoe ze het moesten doen. Hier
blijkt dat de meerderheid zich verantwoordelijk voelt voor aspecten van deze situatie die passen bij
schuldgevoel. Omdat de steekproef statistisch noch inhoudelijk voldoende generaliseerbaar is, kan
hieruit geen algemene conclusie getrokken worden dat de meeste ouders in een lastige situatie hun
schuldgevoelens verwarren met verantwoordelijkheid. Daarvoor is een wetenschappelijk onderzoek
nodig met een grotere en representatieve steekproef. Wat een algemene conclusie bovendien lastig
maakt is dat met de gekozen vorm, een enquête die voor het het grootste deel bestaat uit gesloten
vragen, specifieke gevoelens lastig te onderzoeken zijn. Toch zijn de resultaten voor de praktijk van
integratieve kindercounselors zeer bruikbaar. Daarover hieronder meer.
4. Veranderbereidheid -en vermogen in relatie tot ouderschapsontwikkeling voor het eerst
gedefinieerd.
Tijdens dit onderzoek is gebleken dat de begrippen veranderbereidheid, verandervermogen en
ontwikkeling in de literatuur niet tot nauwelijks worden gebruikt in het kader van het ouderschap. Er
zijn daarom - op basis van de literatuur die er wel is - definities ontwikkeld over wat de bereidheid en
het vermogen van ouders inhoudt om zich in hun ouderschap te ontwikkelen. Zie hieronder in het
kader de definities. Deze definities worden als goed bruikbaar ingeschat voor de praktijk van de
integratieve kindercounselor. In de opleiding tot integratieve kindercounselor aan de Nederlandse
Academie worden de begrippen veranderbereidheid en verandervermogen nu wel gehanteerd, maar
ontbreekt een algemeen gehanteerde definitie.
kader 5.1 definities veranderbereidheid, verandervermogen en ouderschapsontwikkeling
Definities veranderbereidheid, verandervermogen en ouderschapsontwikkeling
● Veranderbereidheid;
In het kader van ouderschapsontwikkeling w
 ordt d
 e ouder die veranderbereid is gedefinieerd als: de ouder die al dan niet bewust heeft gekozen
voor dit ouderschap (om ouder te zijn voor dit specifieke kind) en en bereid is om de daarbij horende leiding te nemen. (= het ouderlijk besef van
verantwoordelijk-zijn).
●

Verandervermogen;
In het kader van ouderschapsontwikkeling w
 ordt d
 e ouder die verandervermogen heeft gedefinieerd als: de ouder die in staat is om al wat zich op
de werkvloer afspeelt, óók het eigen optreden aldaar, te overzien, te evalueren, te toetsen aan de normen die het besef van verantwoordelijk-zijn
voorhoudt (met andere woorden: de ouder die in staat is tot metadenken), en om waar nodig zijn of haar optreden bij te stellen.

●

Ouderschapsontwikkeling;
De natuurlijke ontwikkeling die de ouder (met vallen en opstaan) doormaakt vanuit een onvoorwaardelijk en tijdloos besef van verantwoordelijk-zijn
tot een positie van waaruit de ouder (telkens) overzicht, rust en keuzemogelijkheden ervaart ten opzichte van elk van zijn of haar kinderen in elke
steeds veranderende situatie.

5. Ouderschapsontwikkeling is pas mogelijk in een meta-positie.
Daarnaast is zichtbaar geworden dat willen ouders in verandering kunnen komen in hun ouderschap,
en daarmee over verandervermogen beschikken, zij in staat moeten zijn om in een meta-positie te
komen. Het begrip meta-positie wordt in de opleiding tot integratieve kindercounselor niet gebruikt,
maar is daarin goed bruikbaar. In de opleiding wordt het standpunt ingenomen dat de integratieve
kindercounselor er in de ouderbegeleiding op gericht dient te zijn de ouders in de positie van ‘ideale
ouder’ te brengen. Met ‘in de positie van ideale ouder brengen’ wordt in feite bedoeld de ouder
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stimuleren tot het innemen van een meta-positie. De informatie die uit dit onderzoek blijkt uit wat de
meta-positie inhoudt en hoe je ouders daarin kunt begeleiden, is daarmee instrumenteel bruikbaar in
de praktijk en opleiding van de integratieve kindercounselor.
6. De meeste ouders zijn veranderbereid en verandervermogen is lastig te onderzoeken.
Vanuit het literatuuronderzoek is op te maken dat de meeste ouders veranderbereid zullen zijn; alle
ouders willen zoveel mogelijk het juiste doen voor hun kind(eren). Deze conclusie is bevestigd in de
steekproef onder ouders met kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Daarmee valt nog geen algemene
conclusie te trekken over ouders in het algemeen. Of en in welke mate ouders verandervermogen
hebben, hetgeen volgens de literatuur het geval is indien de ouder in staat is tot meta-denken, is lastig
te onderzoeken gebleken. De voornaamste factor waarom dit niet goed is gelukt, is de gekozen vorm
van het onderzoek: een kwantitatief onderzoek. De verwachting is dat met een kwalitatief onderzoek
waarin open interviews worden afgenomen een duidelijker en beter toepasbaar resultaat kan worden
behaald. Maar ook in zo’n geval zal het lastig zijn algemene conclusies te kunnen trekken.
7. Meetbaarheid verandervermogen en de rol van schuldgevoel is complex.
Na afronding van het literatuuronderzoek werd daarom meteen op een andere complicerende factor
gestuit: als verandervermogen moeilijk meetbaar is in de vorm van het kwantitatief onderzoek, kan in
dit onderzoek evenmin goed worden vastgesteld of er een verband is tussen het zich verantwoordelijk
of schuldig voelen van de ouder en de mate van zijn of haar verandervermogen. Bovendien wordt het
dan ook lastig meetbaar of er een effect is op dit verandervermogen na het aanbieden van informatie
over de begrippen verantwoordelijkheid en schuldgevoel.
8. Een kwart van de ouders in de steekproef heeft last van schuldgevoel.
Om te voorkomen dat ouders een situatie waarin zij stagnatie ervaren hebben vanuit een
beschouwende r ol gaan beschrijven, is ouders expliciet gevraagd naar hun gevoel en hun gedrag in de
specifieke situatie van even niet meer weten en is hen gevraagd het meest onwenselijke aspect nog
nader te specificeren. Hiermee is beoogd de onderzochte ouders weer even terug te zetten in die
situatie met het gevoel dat zij toen hadden. Uit de antwoorden op de vragen aan de desbetreffende 31
ouders of zij zich met betrekking tot dit meest onwenselijke aspect van de situatie van de gestagneerde
ontwikkeling verwijten maken en verwachtingen hebben, kan worden geconcludeerd dat iets minder
dan de helft van hen - 15 ouders - zichzelf een verwijt maakt over een aspect van de gestagneerde
ontwikkeling en daarbij een pijnlijk gevoel ervaart en dat 10 van die 15 ouders zichzelf verwachtingen
oplegt. In een kwart gevallen van de totale groep ouders die een recente stagnatie in de
ouderschapsontwikkeling herkent is de conclusie te trekken dat schuldgevoel een rol heeft gespeeld.
Daarmee is niet uitgesloten dat ook in de andere gevallen een schuldgevoel of ander pijnlijk - de
ontwikkeling belemmerend - gevoel een rol heeft gespeeld, maar dat valt uit dit onderzoek niet op te
maken.
9. Ouderschapsontwikkeling gaat niet in een rechte lijn.
Wat uit dit onderzoek is geleerd is dat het ouderschap zich niet in een rechte lijn ontwikkelt. Het gaat
met vallen en opstaan. Daarmee is het in hoge mate afhankelijk van het moment - is de ouder net
gevallen of staat hij al weer rechtop? - of en zo ja in welke mate de ouder al in staat is om een meer
beschouwende rol in te nemen. Van essentieel belang daarvoor lijkt het dat de ouder - indien
geconfronteerd met een pijnlijk gevoel - de ruimte heeft om dit gevoel eerst te kennen, erkennen en te
aanvaarden. Pas daarna kan de ouder zijn situatie helder beschouwen.
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10. Ouders voelen weinig invloed tijdens stagnatie van hun ouderschapsontwikkeling.
Een neveneffect uit de steekproef is de waarneming dat de meeste van de respondenten, namelijk 22
van de 40 ouders, die zich recent in een stagnatie van hun ouderschapsontwikkeling bevonden als
meest onwenselijke factor daarvan een extern gelegen factor kiest, te weten de situatie of het gedrag
van hun kind. Slechts 7 van de 40 ouders vindt zijn eigen gedrag onwenselijk en 3 vinden hun eigen
gevoel onwenselijk, hetgeen beide als intern gelegen factoren kwalificeren. Omdat het voor
verandering eveneens van belang is dat je invloed hebt, hetgeen met externe factoren slechts beperkt
het geval zal zijn, betreffen dit relevante uitkomsten van het onderzoek.
11. Ouders verwachten veel invloed te hebben op hun ouderschapsontwikkeling.
Alle ouders verwachten zowel voor als na het zien van de informatieve video over
verantwoordelijkheid en schuldgevoel invloed te hebben op hun proces van ouderschapsontwikkeling.
De meeste ouders verwachten substantieel veel invloed te hebben. Hierin is geen wezenlijk verschil
opgetreden na het kijken van de video.
12. Net iets minder dan de helft van ouders stelt idee van ouderschapsontwikkeling bij na
informatie.
In navolging van de literatuur die stelt dat ouders hulp kunnen gebruiken om blaamvrij en met
aandacht voor psycho-educatie in de metapositie te komen, bekeken ouders de informatieve video. De
conclusie is dat iets minder dan de helft van de ouders de informatie uit de video gebruikt om hun idee
over ouderschapsontwikkeling bij te stellen. Het belangrijkste element hierin gaat over schuldgevoel
en is: weten dat schuldgevoel als signaal dient om iets op te merken en niet iets is om in te blijven
hangen. Een andere grote groep ouders vindt het gevoel van overzicht, weten hoe het ook alweer zit
en de bevestiging dat ze goed bezig zijn de belangrijkste veranderende factor. Het beeld van
ouderschapsontwikkeling als cirkel in plaats van een rechte lijn blijft daarin het meest hangen.
13. Ouders ervaren verandering na informatie over schuldgevoel.
De conclusie is dat de informatie over verantwoordelijkheid en schuldgevoel niet voor iedereen als
nuttig zal worden ervaren. Bij degenen die wel verandering van inzicht ervaren, had dit bij een
substantieel deel van de ouders betrekking op het begrip schuldgevoel. De verwachting is dat de
informatie in specifieke gevallen als nuttig instrument kan worden ingezet om ouders meer inzicht en
overzicht te geven. Uit het onderzoek kan echter de vraag in welke elementen ouders in zijn
algemeenheid ‘vooral geïnteresseerd zijn en waarom’ niet beantwoord worden. Slechts een kleine
minderheid van de steekproef heeft na het zien van de korte video behoefte aan meer informatie over
ouderschapsontwikkeling en over begrippen als verantwoordelijkheid en schuldgevoel in het
ouderschap. Dat zou ermee te maken kunnen hebben dat het gaat om een gemak steekproef met
respondenten uit het via-via netwerk van de onderzoekers, veelal goed opgeleide ouders, met een
gemiddelde leeftijd van (afgerond) 41 jaar. Mogelijk zijn deze ouders minder dan gemiddeld
handelingsverlegen als het gaat om kennisvergaring.
14. Integratieve hulp vanuit de meta-positie met aandacht voor praktisch doen.
De conclusie is dat het de meta-positie is die ouders sterk doet staan. Het is daarom de eerste
verantwoordelijkheid van integratieve hulp aan ouders en kinderen om de meta-positie van ouders te
activeren of waar nodig te delegeren. Belangrijke input vanuit dit onderzoek is dat ouders naast
behoefte aan psycho-educatie en informatie over begrippen als schuldgevoel en
verantwoordelijkheidsgevoel met name aan de slag willen met het omzetten van gedachten en
intenties in daadwerkelijk doen.
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15. Multimediale informatieve psycho-educatie is geschikt voor de integratieve praktijk
Het instrument van een informatieve multimediale video zoals verwerkt in het onderzoek wordt als
zeer wel bruikbaar beschouwd, ondanks de hiervoor gegeven kanttekeningen, omdat met dit
instrument ouders in een meta-positie kunnen worden geplaatst. De conclusie uit het
literatuuronderzoek dat het belangrijk is dat goede ouder-ervaringen in de therapie centraal staan en
dat die bereikt worden door als counselor vanuit de juiste attitude, toon en inzet aan het werk te zijn,
is bij het maken van de video in het achterhoofd gehouden. Daarmee is een blaamvrij instrument
gemaakt, dat makkelijk tot de verbeelding spreekt. De uit de literatuur getrokken conclusie dat
psycho-educatie belangrijk maar niet op zichzelf staand is lijkt in het vragenlijstonderzoek te worden
bevestigd.

5.2 Conclusie hoofdvraag
Het antwoord op de probleemstelling & hoofdvraag van dit onderzoek:
Leidt het aanbieden van informatie aan ouders over de begrippen schuldgevoel en
verantwoordelijkheid tot een verandering in hun denken over deze begrippen? En daarmee
tot een positief effect op hun verandervermogen en/of veranderingsbereidheid?
Uit dit literatuur- en vragenlijstonderzoek valt te concluderen dat een deel van de respondenten een
verandering laat zien richting een meer verantwoordelijke positie in hun ouderschap. De verkregen
antwoorden lijken erop te duiden dat de multimediale informatievideo, waarmee aan ouders kennis
werd voorgeschoteld over de begrippen verantwoordelijkheid en schuldgevoel in het ouderschap,
daarin een belangrijke rol heeft gehad. Echter, zonder nader onderzoek valt niet valide te concluderen
of de verandering richting een meer verantwoordelijke positie is ontstaan doordat ouders - middels de
video - meer inzicht hebben gekregen in het verschil tussen verantwoordelijkheid en schuldgevoel of
doordat de ouders - door de vorm en inhoud van de vragenlijst en informatievideo - in een metapositie
zijn geplaatst. Dat laatste is - vanuit de literatuur bezien - niet onwaarschijnlijk.
Feit blijft dat, gedurende de tijd dat ouders bezig waren met het invullen van de vragenlijst en het tot
zich nemen van de informatievideo, een substantieel aantal van die ouders is opgeschoven naar een
meer verantwoordelijke positie. Meer onderzoek naar de vraag of en zo ja hoe een ouder door de
integratieve kindercounselor via het geven van psycho-educatie kan worden begeleid om te komen tot
een meer verantwoordelijke positie in het ouderschap, is nodig. Tot die tijd pleit de uitkomst van dit
onderzoek ervoor om zoveel mogelijk ouders laagdrempelige toegang te bieden tot een blaamvrije
vorm van kennis - al dan niet in de vorm van een multimediale informatievideo - over
ouderschapsontwikkeling en de rol van schuldgevoel en verantwoordelijkheid daarin. Baat het niet dan
schaadt het niet, is in dit geval van toepassing. Per slot van rekening betekent elke ouder bij wie het
wel baat, een grotere kans op meer tevredenheid in het ouderschap en daarmee meer gelukkige
kinderen.
Al met al blijkt de hoofdvraag van het onderzoek niet eenvoudig te beantwoorden, door een
combinatie van gebrek aan wetenschappelijk onderzoek en de beperkingen van kwantitatief
onderzoek. De specifieke vraag of het aanbieden van informatie over schuldgevoel en
verantwoordelijkheid tot een verandering van denken over die begrippen leidt, blijft onbeantwoord,
dat valt uit de beschikbare literatuur in combinatie met kwantitatieve gesloten vragen niet te meten.
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5.3 Beperkingen van het onderzoek
In deze paragraaf worden tenslotte enkele beperkingen van het onderzoek besproken:
● Doelgroep
Generaliseerbaarheid ofwel representativiteit is een belangrijk aspect van kwantitatief onderzoek
(Verhoeven, 2018). Om een steekproef statistisch generaliseerbaar te maken, moet in de
steekproef de verhouding tussen bijvoorbeeld het aantal vaders en moeders ongeveer gelijk zijn
aan de verhouding in de populatie. Daarnaast is er zoiets als inhoudelijke generaliseerbaarheid; dat
betekent dat de resultaten van onderzoek bij een kleine groep personen in vergelijkbare situaties
kunnen worden toegepast. Om een beeld te krijgen van de representativiteit van de
onderzoeksgroep is een globale vergelijking gemaakt met - voor zover bekend - de gegevens over
kenmerken van de totale populatie ouders in Nederland die zorgdragen voor kinderen tussen de 4
en 12 jaar. Geconstateerd kan worden dat de steekproef van dit onderzoek representatief is op het
kenmerk ‘leeftijd ouders’. In de buurt van een representatieve groep is het kenmerk ‘aantal
kinderen’. Niet-representatief is de steekproef op de kenmerken: ‘sekse ouder’, ‘gezinssituatie’.
Over de representativiteit van de kenmerken ‘hoeveel dagen per week zorgdragen’ en ‘ervaring
met ouderschapsondersteuning’ is niet voldoende data gevonden om uitspraken te doen. Met deze
informatie is geconstateerd dat de steekproef statistisch noch inhoudelijk niet generaliseerbaar is.
● Gemak steekproef
Deelname aan het vragenlijstonderzoek was vrijwillig en de onderzochte groep een zogenaamde
gemak steekproef ofwel convenience sample. D
 e steekproef is daarmee geen willekeurige of
aselecte, wat betekent dat er geen betrouwbaarheidsinterval berekend kon worden (Verhoeven
2018). Vanwege deze manier van werven - op basis van vrijwilligheid van de respondenten en door
hen te benaderen die gemakkelijk te bereiken zijn - zijn de resultaten niet één op één te
generaliseren naar de gehele populatie ouders en kinderen in Nederland. Daarbij is een risico dat
alleen de respondenten die positief zijn over het onderwerp deelnemen. Dit risico is verkleind door
de vragenlijst uit te zetten onder de algemene titel ‘ouderschap anno 2020’. Daarnaast zijn
drempels weggenomen door de vragenlijst aantrekkelijk vorm te geven, en is hij zo opgesteld dat hij
snel en gemakkelijk in te vullen was. Respondenten die bij het openen van de vragenlijst meteen
lazen dat het om ouderschapsontwikkeling ging en die hier geen interesse in hebben of het thema
niet belangrijk vinden, hebben mogelijk de vragenlijst niet ingevuld. Dit is helaas niet na te gaan.
● Zelfbeoordeling kan wijzen richting sociaal wenselijkheid
In het vragenlijstonderzoek is gebruik gemaakt van vragen waarbij respondenten voornamelijk
zichzelf moesten beoordelen. Het risico bij dergelijke vragen is dat zelfbeoordeling hoger uitpakt
dan beoordeling door en van anderen.
● Geen gesprek met ouders & kinderen
Dit onderzoek is in het bijzonder kwantitatief en dat betekent dat de beweegredenen van ouders en
ook van kinderen onbekend blijven. Om enigszins zicht te krijgen op beweegredenen is er waar
mogelijk ruimte voor toelichting toegevoegd aan de vragenlijst. Er werden ook enkele open
kwalitatieve vragen gesteld voor meer inzicht. De motieven van ouders om al dan niet aandacht te
hebben voor hun eigen ouderschapsontwikkeling en voor de rol van schuldgevoel en
verantwoordelijkheid blijft onduidelijk. Verder kwalitatief onderzoek zou dit moeten uitwijzen.
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● Perspectief van kinderen is niet meegenomen
In dit onderzoek zijn slechts ouders bevraagd, en het perspectief van kinderen is niet meegenomen.
Om te bepalen wat kinderen van hun ouders nodig hebben waar het gaat om veranderbereidheid,
verandervermogen en ouderschapsontwikkeling is onderzoek gericht op hen nodig. Kwalitatief
onderzoek naar waar kinderen tussen de 4 en 12 jaar in Nederland behoefte aan hebben zou dit
moeten uitwijzen.
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6 Aanbevelingen
6.1 Aanbevelingen voor verder onderzoek
1. Doe kwantitatief en empirisch kwalitatief onderzoek naar de ontwikkeling van ouderschap.
In het literatuuronderzoek is te zien dat de ontwikkeling van ouderschap helaas een onderwerp is dat
nauwelijks is bestudeerd of beschreven. In dat geval wordt aanbevolen om ervaringen,
beweegredenen en overtuigingen van ouders de ruimte te geven. Dat kan uitstekend door een
combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. In een kwalitatief onderzoek met ruimte voor
open interviews kan met ouders gesproken worden over ouderschapsontwikkeling die zich niet in een
rechte lijn ontwikkelt, maar met vallen en opstaan in de vorm van een cirkel.
2. Neem in dat onderzoek de begrippen verandervermogen en veranderbereidheid mee.
Ook de literatuur over verandervermogen en veranderbereidheid is summier. Er is veel over het
generieke begrip verandering geschreven maar de specifieke begrippen verandervermogen en
veranderbereidheid worden vrijwel zonder uitzondering enkel geduid in relatie tot werk, organisaties,
teams, leidinggevenden en medewerkers. Er is behoefte aan onderzoek naar deze begrippen in relatie
tot ouderschap en ouderschapsontwikkeling.
3. Neem in onderzoek naar ouderschapsontwikkeling het perspectief van kinderen mee.
Om te bepalen wat kinderen van hun ouders nodig hebben waar het gaat om
ouderschapsontwikkeling, verandervermogen en veranderbereidheid is het nodig om niet over hen te
praten maar met hen. Neem in onderzoek dus ook het perspectief van de kinderen mee.

6.2 Aanbevelingen voor integratief kindercounselors
4. Werk op zo’n manier met ouders dat zij in de metapositie kunnen staan.
Iedere ouder kent faalervaringen waarbij schuldgevoelens om de hoek komen kijken en die ervaringen
en gevoelens ondermijnen de ouderschapsontwikkeling. Voor de integratieve kindertherapeut is het
essentieel om op zo’n manier aan het werk te gaan dat ouders in de metapositie kunnen staan; de
positie van waaruit ouders als autonome eindverantwoordelijke over hun kind kunnen overleggen,
onderhandelen en waar nodig delegeren. De uit dit onderzoek verkregen definities van
veranderbereidheid en verandervermogen en de wijze waarop de meta-positie werkt in de
ouderschapsontwikkeling zijn uitermate geschikt voor de integratieve praktijk. Praktisch bruikbaar in
sessies met ouders is bijvoorbeeld dat de mate waarin ouders veranderbereid zijn relatief makkelijk
getoetst kan worden door hen de vraag te stellen of zij zich het moment waarop zij zich blijvend en
onvoorwaardelijk verantwoordelijk wist voor hun kind nog herinneren.
5. Zorg dat positieve ouderervaringen en het praktische doen centraal staan in de behandeling.
Belangrijk in hulp aan ouders is dat de counselor ervan uitgaat dat de ouder tegenover haar of hem
iemand is met een besef van verantwoordelijk-zijn, omdat juist die aanname al voor een
goede-ouder-ervaring zorgt. Door zich bij haar of hem te melden met een behoefte aan steun
bevestigen ouders bovendien hun besef van verantwoordelijk-zijn. In de behandeling is het - naast
psycho educatie - essentieel om ouders concreet te helpen om te groeien in het omgaan met lastige
opvoedsituaties.
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6. Biedt ouders kennis aan over hoe ouderschapsontwikkeling verloopt.
Biedt ouders - al dan niet in de vorm van een multimediale informatievideo - een blaamvrije vorm van
kennis over ouderschapsontwikkeling en de rol van schuldgevoel en verantwoordelijkheid daarin.
Ouders kunnen baat hebben bij het krijgen van meer inzicht over hoe de ontwikkeling in ouderschap
verloopt - in een cirkel in plaats van in een stijgende lijn en met vallen en opstaan - en hoe
schuldgevoel - maar ook andere pijnlijke gevoelens - die ontwikkeling kunnen saboteren. Ook
praktische informatie over hoe ouders vanuit het gevoel van tekortschieten zich weer kunnen
herstellen richting verantwoordelijk ouderschap zal aan ouderschapsontwikkeling bijdragen.
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8 BIJLAGEN
Bijlage 1:

Vragenlijst

Bijlage 2:

Still & link naar korte video met informatie over
ouderschapsontwikkeling, schuldgevoel &
verantwoordelijkheid

Bijlage 3:

Wervingstekst & wervingsmaterialen
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Bijlage 1: vragenlijst
Het ouderschap anno 2020
Lieve ouder,
Met de zomervakantie in zicht is het terugkijken op een bewogen tijd waarin van jullie als ouders veel
is gevraagd! Moet je normaal gesproken al veel ballen in de lucht houden dan is dat aantal ballen in de
maanden van thuiszitten nog eens verdubbeld.
Naast ouder was je nu ook allround docent, systeembeheerder, mediator, kantinehulp en ga zo maar
door… Alsof jij je niet sowieso al superverantwoordelijk voelde voor (het welzijn van) je kind.
De Nederlandse Academie voor psychotherapie is benieuwd naar jouw ervaringen met dat gevoel van
verantwoordelijkheid! Wat zijn jouw gedachten bij 'je verantwoordelijk voelen als ouder'? Krijg je daar
een positief gevoel bij? En heb je behoefte aan meer kennis over dit onderwerp? Vandaar dat wij een
verkennend onderzoek doen onder ouders die kinderen tussen de 4 en 12 jaar opvoeden.
Wil je meewerken aan het verbeteren van het aanbod van ondersteuning voor ouders en daarmee het
welzijn van kinderen? Vul dan in de komende circa 30 minuten de vragenlijst in. Als je je adres
achterlaat, sturen we je als bedankje een superhandige hoe-vind-ik-meer-rust-en-overzicht-in-hetouderschap gadget voor op de koelkast; waarvan niet alleen jij maar ook je kind gegarandeerd blijer
gaat worden!
Namens alle ouders èn kinderen in Nederland: alvast bedankt!
Thérèse Zijlmans van Kinderpraktijk aan Zet - info@kinderpraktijkaanzet.nl Anoeschka Crouse van
Kinderpraktijk de Uitkijk - info@kinderpraktijkdeuitkijk.nl Michelle Emmen van Kinderpraktijk MIES info@kinderpraktijkmies.nl
start vragenlijst
Goed om te weten voordat je start:
- Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat om wat je zelf denkt en vindt. Vaak geldt: het
eerste antwoord dat in je opkomt, is het voor jou juiste antwoord;
- De vragenlijst heeft (maximaal) 30 vragen waarvan de meeste meerkeuze zijn en enkele open
vragen;
- Je gegevens worden volledig anoniem verwerkt; dat betekent dat de antwoorden die je geeft niet
naar jou terug te herleiden zijn.
1. Ben je een ouder / verzorger van één (of meerdere) kinderen tussen de 4 en 12 jaar? *
ja
nee (dan word je doorgeleid naar de afronding, dit onderzoek is niet voor jou bedoeld)
2. Bij het begrip ouderlijke verantwoordelijkheid hoort voor mij *
meerdere antwoorden mogelijk
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leiding nemen onzekerheid
verwachtingen van anderen / de maatschappij
keuzevrijheid
(zelf)verwijten
onmacht
overzicht hebben
voorkomen van schade
kunnen bijstellen
vallen en opstaan
angst om te falen
tekortschieten
controle hebben
schuld
zorgen maken
al doende leren
schaamte
invloed kunnen uitoefenen
weet ik niet
Jouw huidige situatie
3. Voor hoeveel van die kinderen draag jij op dit moment de feitelijke zorg (ongeacht of er sprake is
van bloedverwantschap) *
1 kind
2 kinderen
3 kinderen
4 kinderen
5 kinderen of meer
3a. En wat is je gezinssituatie? *
samenwonend met kind(eren)
alleenstaand met kind(eren)
Other:
3b. Hoe oud is / zijn de kind(eren) waarvoor jij nu de feitelijke zorg draagt? *
4 -6 jaar
7 - 9 jaar
10 -12 jaar
3c. Op hoeveel dagen van de week (gemiddeld) draag jij op dit moment de feitelijke zorg?*
0 tot 1 dag per week
1 tot 6 dagen per week alle dagen van de week
Other:
"de hand die de wieg laat schommelen, regeert de wereld" (Abraham Lincoln)
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4. Wanneer BESEFTE jij je als ouder dat jij ten opzichte van het kind / de kinderen waarvoor jij op dit
moment de feitelijke zorg draagt onvoorwaardelijk en blijvend verantwoordelijk bent (dat jouw kind
onvoorwaardelijk en tijdloos kan rekenen op jou als ouder)? *
vanaf de geboorte of kort daarna
in de eerste levensjaren
vanaf het moment dat ik de feitelijke zorg ging dragen
niet onvoorwaardelijk en blijvend
Other:
4a. Ik weet wat verantwoordelijkheid dragen voor een kind inhoudt *
1=nooit 2=zelden 3=soms 4=regelmatig 5=vaak 6=altijd
1 2 3 4 5 6
4b. Ik twijfel of ik de verantwoordelijkheid voor een kind kan waarmaken *
1=nooit 2=zelden 3=soms 4=regelmatig 5=vaak 6=altijd
1 2 3 4 5 6
5. Ervaar je dat jouw ouderschap zich ontwikkelt? *
1=nooit 2=zelden 3=soms 4=regelmatig 5=vaak 6=altijd
1 2 3 4 5 6
5a. Verwacht je nog verder te ontwikkelen in je ouderschap? *
ja dat zal altijd door blijven gaan
ja maar nog slechts op enkele punten
nee niet tot nauwelijks
Other:
5b. Op welke vlakken wil jij je in jouw ouderschap nog verder ontwikkelen? *
meerdere antwoorden mogelijk
in doen: vaardiger worden in veiligheid bieden / verzorging / zicht houden / eisen stellen / begrenzen
in beslissen: hoe te timen en te doseren (inschatten wanneer iets te doen of te laten en in welke
mate)
in emoties reguleren en hanteren
Other:
5c. Hoe verwacht je daar te komen? *
Lastige opvoedsituaties
Regelmatig komen ouders met hun kind in een situatie waarin ze (even) niet meer weten wat en hoe
ze het moeten doen. Vaak willen ouders dan zo graag het juiste doen dat ze al van alles hebben
geprobeerd te doen of niet te doen, maar lijken maar niet verder te komen. Veel ouders zeggen dan
dat die situatie op hen drukt omdat zij zich er VERANTWOORDELIJK voor voelen.
Voorbeelden van op ouders drukkende situaties zijn:
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* fysieke, mentale of emotionele gezondheidsproblematiek (bijvoorbeeld als een van jullie langdurig
ziek is, temperamentvol is, een handicap heeft, depressief is, extra structuur nodig heeft,
oververmoeid is, slecht slaapt enzovoorts)
* scheiding/rouw/verhuizing/gezinsuitbreiding (bijvoorbeeld de overgang naar een nieuwe school, of
als er stiefouders/stiefkinderen bijkomen);
* financiële, juridische, sociale of relationele problematiek (bijvoorbeeld bij ontslag of een
rechterlijke procedure, lange werkdagen moeten maken of veel ruzies onderling);
* misbruik of pesten (bijvoorbeeld in de klas, op de sportclub of online);
* niet passend onderwijs (bijvoorbeeld bij langzamer of anders leren of bovenmatige intelligentie).
6. Herken je een recente situatie waarin je je als ouder verantwoordelijk voelde? * we doelen op een
situatie waarin jij je als ouder verantwoordelijk voelde, waarin jij als ouder even niet meer weet wat
en hoe je het moet doen
ja dat herken ik
nee, dat herken ik niet
verantwoordelijk voelen
7. Dit is een recent voorbeeld van een situatie waarin ik mij als ouder verantwoordelijk voelde, waarin
ik als ouder even niet meer weet wat en hoe ik moet doen: * omschrijf hieronder kort deze situatie
7a. Waarvoor voelde jij je in die situatie precies verantwoordelijk? *
8a. Welke gevoelens van jou passen het beste bij die situatie? *
meerdere antwoorden mogelijk
razend / woedend
verraden
schuldgevoel
waardeloos / minderwaardig / gekleineerd
schaamte
niet gezien / in de steek gelaten
machteloos / onzeker
verveeld
hoofd / buikpijn
overprikkeld
panisch / radeloos / wanhopig
hulpeloos / verloren
onveilig
faalangst
vrees / fobie
bezorgd
gestresst / gespannen / zenuwachtig
uitzichtloos / leeg
rouw
neerslachtig / somber / down
verdoofd
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droevig / treurig
teleurgesteld / gekwetst
apathisch
depressief
geschrokken
tekortgeschoten
ontmoedigd
kwaad / gefrustreerd
mededogen
dankbaarheid
verwondering
kalmte
onbewogenheid
krachtig
Other:
8b. Welk gedrag liet je in die situatie zien? * meerdere antwoorden mogelijk
mezelf verdoven
weglopen of afleiding zoeken
stampvoeten / met deuren of dingen gooien
(verbaal) agressief zijn
weglachen / uitlachen
niet (meer) luisteren / uit het contact gaan / mijn kind negeren
mijn kind meer praktische verzorging bieden
mijn kind minder praktische verzorging bieden
meer grenzen stellen aan mijn kind
minder grenzen stellen aan mijn kind
meer eisen van mijn kind
minder eisen van mijn kind
mijn kind meer in de gaten houden
mijn kind minder in de gaten houden
meer van mijn kind overnemen
meer aan mijn kind overlaten
schelden (tegen mijn kind)
mopperen (op mijn kind)
ruzie maken met mijn (ex)partner drammen
klagen
bevriezen
me terugtrekken in mezelf
anderen beschuldigen
praten met mijn kind
met anderen erover praten
protesteren / procederen
informatie vergaren
steun zoeken voor mijzelf
opvoedingstaak delegeren naar een ander

72

(meer) samenwerken met mijn (ex)partner
(meer) samenwerken met een professional
Other:
9. Welke gedachte past het beste bij die situatie? * kies de meest passende
ik vind mijn eigen gedrag (doen of nalaten) onwenselijk
ik vind het gedrag (doen of nalaten) van mijn kind onwenselijk
ik vind het gevoel van mijn kind onwenselijk
ik vind mijn eigen gevoel onwenselijk
ik vind de situatie onwenselijk
Other:
onwenselijk gedrag van mijzelf
10a. Ik acht het meest onwenselijke gedrag van mijzelf: *
(slechts één antwoord mogelijk)
mezelf verdoven
weglopen of afleiding zoeken
stampvoeten / met dingen/deuren gooien
(verbaal) agressief zijn
weglachen / uitlachen
niet (meer) luisteren / uit het contact gaan / mijn kind negeren
mijn kind meer praktische verzorging bieden
mijn kind minder praktische verzorging bieden
meer grenzen stellen aan mijn kind
minder grenzen stellen aan mijn kind
meer eisen van mijn kind
minder eisen van mijn kind
mijn kind meer in de gaten houden
mijn kind minder in de gaten houden
meer van mijn kind overnemen
meer aan mijn kind overlaten
schelden (tegen mijn kind)
mopperen (op mijn kind)
ruzie maken met mijn (ex)partner
drammen
klagen
bevriezen / me terugtrekken in mezelf
anderen beschuldigen
praten met mijn kind
met anderen erover praten
protesteren / procederen
informatie vergaren
steun zoeken voor mijzelf
opvoedingstaak delegeren aan een ander
(meer) samenwerken met mijn (ex)partner
(meer) samenwerken met een professional
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Other:
10b. Dit onwenselijke gedrag van mijzelf…* vul aan welke gedachte het beste past
verwijt ik mijn kind
verwijt ik mijzelf
verwijt ik mijn kind en daarmee indirect ook mezelf
verwijt ik een ander
verwijt ik mijzelf en een ander
verwijt ik niemand
onwenselijk gedrag van mijn kind
11a. Ik acht het meest onwenselijke gedrag van mijn kind: *
slechts één antwoord mogelijk
schoppen of slaan
hard schreeuwen
contact verbreken
treiteren of pesten
niet luisteren
drammen
schelden
met dingen/deuren gooien
moeilijk (in)slapen
lang achter een scherm
weinig bewegen/sporten
ongezond eten
in broek of bed plassen/poepen
niet sociaal zijn
geen huiswerk maken
Other:
11b. Dit onwenselijke gedrag van mijn kind… *vul aan welke gedachte het beste past
verwijt ik mijn kind
verwijt ik mijzelf
verwijt ik mijn kind en daarmee indirect ook mezelf
verwijt ik een ander
verwijt ik mijzelf en een ander
verwijt ik niemand
onwenselijk gevoel van mijn kind
12a. Ik acht het meest onwenselijke gevoel van mijn kind… * (slechts één antwoord mogelijk)
razend / woedend
verraden
schuldgevoel
waardeloos / minderwaardig / gekleineerd
schaamte
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niet gezien / in de steek gelaten
machteloos / onzeker
verveeld
hoofd / buikpijn
overprikkeld
panisch / radeloos / wanhopig
hulpeloos / verloren
onveilig
faalangst
vrees / fobie
bezorgd
gestresst / gespannen / zenuwachtig
uitzichtloos / leeg
rouw
neerslachtig / somber / down
verdoofd
droevig / treurig
teleurgesteld / gekwetst
apathisch
depressief
geschrokken
tekortgeschoten
ontmoedigd
kwaad / gefrustreerd
Other:
12b. Dit onwenselijke gevoel van mijn kind…* vul aan welke gedachte het beste past
verwijt ik mijn kind
verwijt ik mezelf
verwijt ik mijn kind en daarmee indirect ook mezelf
verwijt ik een ander
verwijt ik mezelf en een ander
verwijt ik niemand
onwenselijk gevoel van mijzelf
13a. Ik acht het meest onwenselijke gevoel van mijn kind… * (slechts één antwoord mogelijk)
razend / woedend
verraden
schuldgevoel
waardeloos / minderwaardig / gekleineerd
schaamte
niet gezien / in de steek gelaten
machteloos / onzeker
verveeld
hoofd/buikpijn
overprikkeld
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panisch / radeloos / wanhopig
hulpeloos / verloren
onveilig
faalangst
vrees / fobie
bezorgd
gestresst
gespannen
zenuwachtig
uitzichtloos
leeg
rouw
neerslachtig / somber / down
verdoofd
droevig / treurig
teleurgesteld / gekwetst
apathisch
depressief
geschrokken
tekortgeschoten
ontmoedigd
kwaad / gefrustreerd
Other:
13b. Dit onwenselijke gevoel van mij * vul aan welke gedachte het beste past
verwijt ik mijn kind
verwijt ik mezelf
verwijt ik mijn kind en daarmee indirect mezelf
verwijt ik een ander
verwijt ik mezelf en een ander
verwijt ik niemand
onwenselijke situatie
14a. Ik acht van onze situatie het meest onwenselijk: * slechts één antwoord mogelijk
gezondheidsproblematiek (fysiek, mentaal of emotioneel) van mijn kind
gezondheidsproblematiek (fysiek, mentaal of emotioneel) van mijzelf
gezondheidsproblematiek (fysiek, mentaal of emotioneel) van een ander gezins- of familielid
scheiding
rouw
verhuizing
gezinsuitbreiding
financiële problematiek
juridische problematiek
sociale problematiek van mijn kind
sociale problematiek van mijzelf of gezin/familie
relatieproblemen
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misbruik
pestproblematiek
niet passend onderwijs van mijn kind
Other:
14b. Deze onwenselijke situatie: * vul aan welke gedachte het beste past
verwijt ik mijn kind
verwijt ik mezelf
verwijt ik mijn kind en daarmee indirect ook mezelf
verwijt ik een ander
verwijt ik mezelf en een ander verwijt ik niemand
situatie van even niet meer weten
15. In deze situatie waarin ik even niet meer weet wat te doen; hoe te handelen, te beslissen en/of
emoties te hanteren... * vul aan welke gedachte het beste past
verwacht ik van mezelf het (nu al) wel te weten / te kunnen
voel ik die verwachting van mijn (ex)partner
voel ik die verwachting van andere ouders/school/de buurt
voel ik die verwachting van de maatschappij
voel ik die verwachting van mijn kind
voel ik geen verwachting het wel te weten / te kunnen, noch van mezelf noch van anderen
16. Wens je dat je in deze specifieke situatie van even niet meer weten je in jouw ouderschap zal
ontwikkelen? *
ja
nee
17. Wat kan er volgens jou in deze situatie veranderen, ook al blijft de situatie zelf gelijk? * meerdere
antwoorden mogelijk
mijn verwijt aan mezelf mijn
verwijt aan anderen
mijn verwachtingen over mijzelf als ouder
mijn verwachtingen over mijn kind
mijn verwachtingen over de situatie
mijn doen en laten ten opzichte van mijn kind
dat ik mijn (al dan niet gebrekkige) doen en laten accepteer
dat ik meer rust en overzicht ervaar
dat ik meer vrijheid van handelen ervaar
ik denk niet dat er iets zal veranderen in mijn gedrag, denken of voelen
Other:
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18. Hoeveel invloed denk jij zelf te hebben op het proces van ouderschapsontwikkeling *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
geen enkele invloed
alle invloed
Voordat je verder kunt gaan met de vragenlijst, tonen wij je eerst een korte video waarin wij wat extra
informatie geven. Deze video duurt circa 4 minuten.  http://youtube.com/watch?v=Kxj9a1rmFP0
VERVOLG VRAGENLIJST
19. Mijn oorspronkelijke idee over ouderschapsontwikkeling en begrippen zoals verantwoordelijkheid
en schuldgevoel in het ouderschap is door deze informatie: *
veranderd
onveranderd
19a. Door welke specifieke informatie of gedeelte uit de video denk of vermoed jij dat jouw idee is
veranderd? *
20. Heb je na het zien van deze korte video behoefte aan meer informatie over
ouderschapsontwikkeling en begrippen zoals verantwoordelijkheid en schuldgevoel in het ouderschap?
*
nee (ga door naar vraag 21)
ja (beantwoord eerst vraag 20a)
20a. Waarover zou je meer informatie willen?
Dan nu nog heel even terug naar de eerder door jou geschetste situatie, waarin jij even niet meer weet
wat en hoe jij moet doen... Grote kans dat jij ook in die situatie verwachtingen hebt over jezelf of over
jouw kind die (even) niet (meer) blijken te kloppen en dat jij dat jezelf verwijt.
21. Hoe zou jij je het liefst willen voelen in die situatie? *
22. Wat zou jij het liefst willen denken in die situatie? *
23. Hoe zou jij het liefst willen doen? *
24. Wens je dat je in deze specifieke situatie van even niet meer weten je in jouw ouderschap zal
ontwikkelen? *
ja
nee
25. Wat kan er volgens jou in deze situatie veranderen, ook al blijft de situatie zelf gelijk? * meerdere
antwoorden mogelijk
mijn verwijt aan mezelf mijn verwijt aan anderen
mijn verwachtingen over mijzelf als ouder
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mijn verwachtingen over mijn kind
mijn verwachtingen over de situatie
mijn doen en laten ten opzichte van mijn kind
dat ik mijn (al dan niet gebrekkige) doen en laten accepteer dat ik meer rust en overzicht ervaar
dat ik meer vrijheid van handelen ervaar
ik denk niet dat er iets zal veranderen in mijn gedrag, denken of voelen Other:
26. Hoeveel invloed denk jij zelf te hebben op dit proces van ouderschapsontwikkeling? *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
geen enkele invloed
alle invloed
Je hebt bijna alle vragen beantwoord, waarvoor onze hartelijke dank! Tenslotte vragen we je ter
afronding nog enkele algemene vragen te beantwoorden.
afronding
27. Wat is jouw leeftijd? *
28. Ik identificeer mij (het meest) als: *
man
vrouw
beide
geen van beide
29. Heb je weleens een vorm van ouderschapsondersteuning gehad? *
nee (je laatste vraag is beantwoord)
ja (beantwoord vraag 30)
30. Wat voor ondersteuning was dat? (meerdere antwoorden mogelijk)
Jeugdgezondheidszorg (thuiszorg / GGD)
Algemeen en schoolmaatschappelijk werk
Intern begeleider op school
Welzijnsinstelling waaronder kinderwerker
Steunpunten
Opvoeding waaronder Ouder Kind Teams
Centrum voor Jeugd en Gezin
MEE
Bureau Jeugdzorg
GGZ /RIAGG
Kerkelijke instanties
Vrijwilligers- of zelforganisaties
Huisarts
Particuliere coaching- en therapiepraktijken
Other:
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Heel erg bedankt voor het invullen van deze vragenlijst!
Als dank voor jouw deelname sturen wij jou heel graag nog een superhandige
hoe-neem-ik-leiding-in-het-ouderschap- checklist voor op de koelkast. Wil je die ontvangen, vul dan
hieronder jouw adresgegevens & e-mailgegevens in. Jouw adresgegevens & e-mailgegevens worden
losgekoppeld van de vragenlijst zodat jouw antwoorden anoniem zullen worden verwerkt.
mijn postadres voor de superhandige hoe-neem-ik-leiding-in-het-ouderschap-checklist voor op de
koelkast:
De Nederlandse Academie voor Psychotherapie gaat natuurlijk aan de slag met de resultaten van deze
vragenlijst. Wil jij mee lezen als we de uitkomsten hebben? Vul dan hieronder je e-mail adres in:
mijn e-mailadres zodat ik kan meelezen met de uitkomsten:
Nogmaals, mede namens alle kinderen en hun ouders in Nederland: bedankt voor het meedoen!
Thérèse Zijlmans van Kinderpraktijk aan Zet info@kinderpraktijkaanzet.nl
Anoeschka Crouse van Kinderpraktijk de Uitkijk info@kinderpraktijkdeuitkijk.nl
Michelle Emmen van Kinderpraktijk MIES info@kinderpraktijkmies.n
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Bijlage 2: video over verantwoordelijk
ouderschap
still van video over verantwoordelijk ouderschap:

link naar video over verantwoordelijk ouderschap:
https://www.youtube.com/watch?v=Kxj9a1rmFP0&feature=youtu.be
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Bijlage 3: wervingstekst & wervingsmateriaal
Wervingstekst:
Lieve ouder,
Met de zomervakantie in zicht is het terugkijken op een bewogen tijd waarin van jullie als ouders veel
is gevraagd! Moet je normaal gesproken al veel ballen in de lucht houden dan is dat aantal ballen in de
maanden van thuiszitten nog eens verdubbeld.
Naast ouder was je nu ook allround docent, systeembeheerder, mediator, kantinehulp en ga zo maar
door… Alsof jij je niet sowieso al superverantwoordelijk voelde voor (het welzijn van) je kind.
De Nederlandse Academie voor psychotherapie is benieuwd naar jouw ervaringen met dat gevoel van
verantwoordelijkheid! Wat zijn jouw gedachten bij 'je verantwoordelijk voelen als ouder'? Krijg je daar
een positief gevoel bij? En heb je behoefte aan meer kennis over dit onderwerp? Vandaar dat wij een
verkennend onderzoek doen onder ouders die kinderen tussen de 4 en 12 jaar opvoeden.
Wil je meewerken aan het verbeteren van het aanbod van ondersteuning voor ouders en daarmee het
welzijn van kinderen? Vul dan in de komende circa 30 minuten de vragenlijst in. Als je je adres
achterlaat, sturen we je als bedankje een superhandige
hoe-vind-ik-meer-rust-en-overzicht-in-het-ouderschap gadget voor op de koelkast; waarvan niet alleen
jij maar ook je kind gegarandeerd blijer gaat worden!
Namens alle ouders èn kinderen in Nederland: alvast bedankt!
Met deze link kom je erin.
Thérèse Zijlmans van Kinderpraktijk aan Zet info@kinderpraktijkaanzet.nl
Anoeschka Crouse van Kinderpraktijk de Uitkijk info@kinderpraktijkdeuitkijk.nl
Michelle Emmen van Kinderpraktijk MIES info@kinderpraktijkmies.nl
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Wervingsafbeelding:
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Koelkast flyer:
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