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Opbouw 
-  De toestand 
-  Het onderzoek 
-  Adviezen 
-  Hoop (en een beetje wanhoop) 



De opvoedingssituatie van 
recent gearriveerde kinderen/
jongeren  
-  Naar verhouding groeien veel Antilliaanse 

jongeren op in een instabiele 
opvoedingsomgeving: 
-  Immigratie – emigratie; op en neer 
-  Verhuizingen binnen Nederland 
-  Een-ouderschap 
-  Voogdij 
-  Lage sociale cohesie binnen groep 



Antilliaanse migrantenjongeren; 
rare gasten? 



Berry’s acculturatiemodel 
Contact is niet gemakkelijk te realiseren: 

    Eigen culturele iden- 
    titeit vasthouden? 

Relaties 
aangaan 
met 
nationale 
groep? 

  Ja   Nee 

Ja 

Nee 

Integratie  Assimilatie 

Separatie/ 
Segregatie 

Margina- 
lisatie/ 
verward 



Antilliaanse migrantenjongeren; 
ongezonde gasten? 



waardenoverdracht 
-  Het gezin is belangrijk voor de overdracht van 

waarden, maar … 
-  Migrantengezinnen zijn vooral bezig met de 

groepseigen waarden, inclusief met de vraag 
wat denken/willen andere migranten uit onze 
groep en hoe kunnen we zorgen dat we daarbij 
aansluiten. Ouders houden zich minder bezig 
met de waardendiversiteit waarmee hun 
kinderen in aanraking komen.  

-  Hun kinderen komen met een bredere 
waardenorientatie in aanraking en worden 
daardoor beinvloed. Voor veel ouders vormt dit 
een uitdaging waarop ze zichzelf niet goed 
voorbereiden.  



Rechten en plichten van 
jongeren 



Doen die verschillen er toe? 
-  Grotere verschillen tussen ouders en 

kinderen wat betreft rechten: Sterkere 
band met vrienden. 

-  Grotere verschillen wat betreft 
verplichtingen: Iets meer a-sociaal 
gedrag. 



Emigreren lost niet alle 
problemen op 
-  Emigreren? Voor kinderen geldt hoe jonger hoe 

beter 
-  Emigreren vooral risicovol voor eerste generatie 

met kinderen (immigratieparadox werkt niet bij 
Antillianen) 

-  Eerder gedrag is de beste voorspeller voor later 
gelijkend gedrag (Jongeren die zonder ouders 
komen worden gekenmerkt door 
probleemgedrag zowel op de Antillen als in 
Nederland) 



Voor elk wat wils, maar niet vrijblijvend; 
adviezen voor de praktijk 

-  Schep een stabiele, veilige, opbeurende 
leefomgeving voor kind met voldoende 
mogelijkheden steun te organiseren wat betreft 
opvoeding, leren en ontwikkeling van kinderen. 

-  Neem duidelijke besluiten over in ieder geval 
twee zaken:  
-  Waar zou ik me vestigen als ik niet steeds 

opnieuw op en neer zou kunnen migreren?  
-  Wie neemt er verantwoordelijkheid voor de 

kinderen en is er voor de kinderen? 
-  Praat met kinderen over verschillen in 

opvattingen over plichten en rechten 



Hoop (en een beetje wanhoop?) 


