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Goed nieuws!

Preventieve opvoedinterventies werken!

• Ook op lange termijn
• Ook voor gezinnen met een lage SES en/of opleidingsniveau
• Ook voor gezinnen met een migrantenachtergrond

Selectie op zwaarte opvoedvragen



OpdrachtOuder- en KindteamsAmsterdam

• Eerder en sneller problemen signaleren rondom gezondheid, opvoeden, 
opgroeien & veiligheid

• Passende en effectieve informatie, advies, ondersteuning en lichte 
ambulante jeugdhulp bieden 

• De sociale veerkracht en informele netwerken in wijken actief benutten en 
meer ruimte geven aan de eigen kracht van ouders en jeugdigen.

• Tijdig en terecht verwijzen naar specialistische 
zorg en jeugdhulp



Reactie

• Algemene punten

• Uitkomsten en relevantie voor de praktijk

• Perspectieven op effectiviteit

• Conclusie



Werkzame elementen voor alle ouders

• Oefenen en rollenspel ipv praten

• Moddeling: professional kan het goed voordoen

• Voorbeelden van andere ouders als leermoment

• Video feedback



Vergelijkbare programma’s verschil effect

• Controle op programma integriteit

• Verschil in lengte programma (4 sessies tot 18 sessies)
• Implementatie op grote schaal

Ø Onderzoek naar waarom verschil in effectiviteit 
in Nederland

Ø Onderzoek naar kosteneffectiviteit in 
vergelijking met ‘care as usual’



Opleiden en intervisie professionals

• Programma integriteit en creativiteit

• Hoeveelheid intervisie en methodes per professional

Þ Onderzoek naar geintregreerde werkplaatsen (KETJA)



Ouders met zwaardere problematiek hebben
meer profijt

• Geen probleem aan het begin, geen verbetering meetbaar (?)

• Afname zwaardere problemen door interactie ouders weinig problemen 
(leren van voorbeelden andere ouders)

• Doelgroep selectie aan het begin
- Jeugd via leerlingvolgsystemen onderwijs
- Methodieken bieden hier handvatten voor
- Werving en minimale groepsgrootte



Culturele sensitiviteit en eigen kracht

• Taalproblemen, werken met een tolk
- Kenniswerkplaats Tienplus Amsterdam: Triple P divers (2008)
- Triple P Tiener onderzoek Amsterdam (2018)

• Opvoedvragen van ouders 
- Ontwikkelingsfase gerichte vragen
- Context gerichte vragen (specifieke groep)

Ø Onderzoek naar beleving van ouders en effectieve 
werkwijze specifieke opvoedvragen



Korte preventieve interventies ook online

• Triple P kort advies, lezingen, workshops (online)
• OKT chat
• Themabijeenkomsten

• Mindfulness ouder- en kindtrainingen (stress reductie)
• Het begint bij mij – ouderschapsbenadering (A. van der Pas)

Ø Onderzoek naar Mindfulness en Ouderschap



Peer-led interventies

Ouders/sleutelfiguren:
• Nemen zelf een initiatief = de beste basis voor verandering
• Helpen mee aan het normaliseren en ontzorgen van de opvoeding
• Weten precies wat er speelt in hun groep (specifieke vragen)
• Hebben contact met ouders die ons niet vertrouwen
• Zorgen voor een sociaal network een belangijke

beschermende factor

Þ Onderzoek naar waarde van peer-led interventies
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Professionals

Benut de ervaringen van professionals bij het onderzoek naar:

• Effectiviteit van interventies

• Doorontwikkeling van interventies

• Nemen van beslissingen over interventies

Þ Ouders ondersteunen bij opvoeding (Ketja)



Ouders

• Betrek ouders bij het onderzoek naar ondersteuning bij opvoeding

• Luister naar ouders, welke vragen hebben zij?

• Hoe, waar en met wie willen ouders graag
over opvoeding praten



Context

Onderzoek:
• Interventies op toepasbaarheid en implementeerbaarheid op grote schaal

• De kracht en mogelijkheden van pedagogische wijkstructuren
• Gezamelijke pedagogische visie in de wijk aansluitend bij

interventies
• Relaties tussen formele en informele organisaties in de wijk

Ø VU, HinH en het OKT de Kracht van de Ontmoeting



Effectiviteit van preventieve opvoedinterventies

Een samenspel tussen methodes, 
professionals en ouders in de context 

van het gewone leven.


