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VOORWOORD
Beste lezer,
Voor u ligt een onderzoek over de geloofsopvoeding aan kinderen in de leeftijdsfase van 0-4
jaar uit de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het onderzoek gaat in op de vraag vanuit de
stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’ (Christelijke Gereformeerde Kerken) hoe ouders hierin
ondersteund en gestimuleerd kunnen worden. Ik heb bij het onderzoek en de uitwerking
hiervan veel motivatie en passie ervaren. Ik vind het onderwerp erg interessant, ook omdat
het onderwerp dichtbij mij staat vanwege de (geloofs)opvoeding van mijn dochtertje. Ook
vanuit mijn omgeving kwamen er veel positieve reacties. Reacties die ik zeer regelmatig
hoorde, waren: ‘wat een mooi onderwerp, mag ik je scriptie lezen wanneer je klaar bent’, ‘ik
zou er graag meer over willen weten’. Dit was heel motiverend om dit onderzoek te doen.
De foto op de voorkant is gemaakt door een vriendin van mij. Deze foto is van mijn
dochtertje en mij. De foto symboliseert de geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijdsfase
van 0-4 jaar. Het samen met je kind bidden bij een eenvoudige kinderbijbel.
Allereerst wil ik God danken die mij heeft geholpen en kracht heeft gegeven voor het
volgen van de opleiding hbo-pedagogiek en het schrijven van mijn scriptie. Vanaf deze plaats
wil ik ook graag mijn begeleider Mathilde Plender bedanken voor de feedback die zij mij
gedurende het hele traject gegeven heeft. Ook mijn tweede beoordelaar Marloes Hoencamp
wil ik hiervoor bedanken. Mede door hen is dit onderzoek in een mooi resultaat geëindigd.
Ook familieleden en vrienden die mij de afgelopen periode, op welke manier dan ook, hebben
geholpen wil ik bedanken.
De stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’ wil ik Gods zegen wensen in het mooie werk
dat zij doen bij het ondersteunen van de (geloofs)opvoeding en bedanken voor de tijd die zij
ook voor mij in het onderzoek hebben gestoken. Ik hoop dat het onderzoek hen zal helpen om
hun werk te optimaliseren en zo nog meer ouders op de juiste wijzen te ondersteunen.

Lisanne Voorwinden
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ABSTRACT (SAMENVATTING IN ENGELS)
The principles behind this research has been de Christelijk Gereformeerde Kerken (a reformed
church in the Netherlands). The central research question was: How could the steering
committee ‘Faith in Family’ stimulate parents who have children at the age of 0-4 years to
shape their religious education.
This research wat split up in two qualitative researches and one quantitive research.
One qualitive research took place among two professionals of religious education. The other
qualitive research took place among four parents who have childeren in the age 0-4 years and
where member of the Christelijke Gereformeerde Kerken. Quantitative research took place
among 78 parents who have children in the age 0-4 years and where also members of the
Christelijke Gerformeerde Kerken.
The results of this research makes clear that the foundation for good religious education
is a good intimate and affective relationship between parents and children. It’s important for
children in their early years that they develop a world-and-life view that includes God. Because
children are still in the preoperational phase, they are prone to make faulty connections,
because God is hard to define. Therefore parents have to be inquisitive in how their children
think. In religious education for these young children, parents set a good example. Thereby it is
helpful to take advantage of sensory stimuli in religious education.
The way parents shape the religious education is in praying, singing and reading the Bible
together with their children. But also to alert children about the creation and how they
celebrate the Christians feasts. More than 50% of the parents sometimes struggling with issues
about religious education. They have questions about: What does a child understand at a
surthen age? How to deal with media? How to translate and transfer abstract things in a
understandable way for their children? What about church attendance? And how to deal with
the radical thinking children do? Also more than 50% of the parents said they would like to
receive support with these questions. They say it would be helpful to address these questions
in sermons, speak about this subject with other parents and read articles and books about
these questions.
The consistory of the local church could play an important role in this through
stimulating and supporting parents. In turn the steering committee ‘Faith in Family’ could
support consistories.
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1

INLEIDING

1.1

AANLEIDING

Heel de opleiding door is er bij mij al het verlangen om me in het gebied van geloofsopvoeding
te verdiepen. Dit verlangen werd nog sterker toen ik tijdens het derde leerjaar me ging
verdiepen in de opvoedingsidealen van mezelf en van andere ouders. Tijdens die verdieping
kwam ik erachter dat ik het heel belangrijk vind dat mijn kind(eren) God liefhebben boven alles
en hun naasten als zichzelf. Maar ik botste op de vraag hoe je deze geloofsopvoeding kan
concretiseren. En wat er bij de ontwikkeling van het kind aansluit. Het leek mij mooi om dit te
gaan onderzoeken voor mijn afstudeeronderzoek.
Tijdens mijn zoektocht naar een werkgever bij wie ik een onderzoek kon uitvoeren over
geloofsopvoeding, werd ik door een docent gewezen op de website www.geloofinhetgezin.nl.
‘Geloof in het gezin’ wil anderen inspireren om het thema van de christelijke opvoeding op te
pakken. Ik heb contact opgenomen met de stuurgroep om de mogelijkheid van een
praktijkonderzoek te bespreken. Tijdens dit gesprek hebben we verschillende onderwerpen
besproken die ik eventueel zou kunnen onderzoeken. Eén van deze onderwerpen was
geloofsopvoeding bij kinderen van 0-4 jaar.
‘Geloof in het gezin’ (2015) heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan bij ouders uit de
Christelijke Gereformeerde Kerken. Uit die enquête bleek dat ouders met pubers meer vragen
hadden over de opvoeding dan ouders met peuters. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 43% van
de ouders het thema ‘praten met pubers’ belangrijk vinden en maar 11% het zingen met
kinderen (Plantinga & van den Berg, 2015). Toch wil de stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’ de
komende tijd gaan investeren in de leeftijd van 0-4 jaar. Waarom? Deze leeftijd wordt vaak
over het hoofd gezien. Maar in deze periode liggen er al veel kansen en mogelijkheden voor
geloofsopvoeding. Misschien willen ouders met kinderen tussen de 0-4 jaar wel wat aan
geloofsopvoeding doen. Maar deze ouders denken wellicht dat dit nog niet kan omdat deze
kinderen het nog niet begrijpen. Of weten ze niet hoe ze geloofsopvoeding gestalte moeten
geven? Kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar kunnen nog niet goed abstract denken en het kan
zijn dat ouders niet weten hoe ze de geloofsopvoeding voor deze leeftijdsfase concreet
kunnen maken. Ouders kunnen de vaardigheden en positieve voorbeelden missen om de
geloofsopvoeding concreet te maken.
Een onderzoek met dit onderwerp en deze leeftijdscategorie sprak mij aan omdat ik zelf
een dochtertje heb van 1 jaar. Daarom ga ik mij tijdens het afstudeeronderzoek richten op de
vraag hoe ‘geloven in het gezin’ ouders van kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar kan
stimuleren bij de geloofsopvoeding. Hierbij wil ik ook een link leggen tussen de geloofsbeleving
van ouders zelf en de geloofopvoeding van deze kinderen. Hierbij is ook van belang hoe ouders
de belofte die zij hebben gegeven bij de doop betekenis geven.
1.2

RELEVANTIE

Belang voor de organisatie
Uit het onderzoek dat uitgevoerd is door de Christelijke Gereformeerde kerken blijkt dat bijna
alle ouders het fijn vinden als de kerk hen ondersteunt in de geloofsopvoeding (Plantinga &
Van den Berg, 2015). Ook de kerkenraden zien het als hun taak om ouders bij te staan bij de
geloofsopvoeding (Plantinga & Van den Berg, 2015). Uit eerdere onderzoeken binnen de
Christelijke Gereformeerde Kerken blijkt dat er vooral vragen en problemen opkomen rond de
puberteit met betrekking tot de geloofsopvoeding. Door de jaren heen zijn hier ook al
verschillende boeken over geschreven. Daarnaast is ervoor de schoolgaande kinderen ook al
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meer informatie beschikbaar. Maar voor de leeftijdfase van 0-4 jaar is er juist weinig
informatie over geloofsopvoeding. Het lijkt een vergeten groep te zijn. Maar deze leeftijdsfase
vormt de basis voor het verdere leven. De stuurgroep van ‘geloof in gezin’ wil juist in deze
leeftijdsfase investeren, maar vraagt zich af hoe de geloofsopvoeding in deze leeftijdsfase
wordt vormgegeven. Daarnaast zijn er vragen rond de mogelijkheden en onmogelijkheden in
het leervermogen en de ontwikkeling van het kind in deze leeftijdsfase. Door dit te onderzoek
wil de stuurgroep te weten komen waar de kansen liggen om gelovige ouders verder te helpen
met de geloofsopvoeding van hun kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar. Met de verworven
informatie wil de stuurgroep de ouders die daar behoefte aan hebben stimuleren en
ondersteuning bieden bij de geloofsopvoeding van deze kinderen.
Belang voor het beroepsveld
Binnen het beroepsveld is het bekend hoe kinderen leren en denken in de leeftijdsfase van 0-4
jaar. Pedagogen geven aan hoe belangrijk deze fase is. Het is daarom juist van groot belang
dat de kinderen in deze leeftijdsperiode op godsdienstig gebied aandacht krijgen. Echter is dit
nog niet voldoende toegepast op geloofsopvoeding binnen christelijke gezinnen in de
Christelijke Gereformeerde Kerken.
Persoonlijk belang:
Voor mij is dit onderzoek ook relevant om te ontdekken hoe christelijke ouders de
geloofsopvoeding op dit moment vormgeven en waar ouders tegenaan lopen bij de
geloofsopvoeding. Als moeder heb ik zelf ook het verlangen om mijn kind met het geloof op te
voeden. Maar mijn vraag is wel hoe ik dit kan concretiseren.
1.3

DOELSTELLING

Aan het einde van het onderzoek heeft de stuurgroep van ‘geloof in het gezin’ van de
Christelijke Gereformeerde Kerken aanbevelingen in een presentatievorm hoe ze ouders van
kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar kunnen stimuleren bij de geloofsopvoeding en wat
kerken en andere gemeenteleden op dit punt kunnen betekenen.
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2

THEORETISCHE ACHTERONDEN

2.1

DE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de Christelijk Gereformeerde Kerken zijn ontstaan
en hoe de organisatiestructuur van de Christelijke Gereformeerde Kerken is. Daarnaast
wordt beschreven wat er wordt geleerd binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken. De
paragraaf wordt afgesloten met de beschrijving van de termen geloof en doop.

2. 1.1 Ontstaan van de Christelijke Gereformeerde Kerken
In de 16e eeuw splitste een groot deel van de christenen in Nederland zich af van de Roomskatholieke kerk. Deze groep mensen werden de protestanten genoemd. Deze groep christenen
vormen de Nederlandse Gereformeerde Kerken. In de 19e eeuw probeerde de regering grip te
krijgen op de kerk. Dit was het begin van de Nederlandse Hervormde Kerk. Een aantal kerken
scheidde zich in 1834 af van de Nederlands Hervormde Kerk. Twee daarvan waren de
Christelijke Afgescheiden Gemeente en de Gereformeerde Kerk onder het kruis. Deze kerken
verenigden zich in 1869 en noemde zich de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland
(CGK, z.d.).
In 1886 wilde predikant Abraham Kuyper de Nederlandse Hervormde kerk van
binnenuit herstellen. Maar zijn actie liep uit op een tweede afscheiding van een nieuwe groep
kerken. Van de Christelijke Gereformeerde Kerk was er eerst sympathie voor deze beweging.
Veel Christelijke gereformeerde kerken ging mee toen Kuyper in 1892 zijn afscheiding
doorzette. Deze kerken heetten toen de Gereformeerde Kerken in Nederland. Een klein deel
ging niet mee met de beweging van Kuyper en bleef zelfstandig. Zij zetten de Christelijke
Gereformeerde Kerk in Nederland voort (CGK, z.d.).
In 1894 werd de theologische hogeschool opgericht. Deze is sinds 1919 gevestigd in
Apeldoorn. In de jaren tachtig van de twintigste eeuw kreeg de opleiding de status van
universiteit. De officiële naam is nu: Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA).
De Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland veranderde in 1947 haar naam in
Christelijke Gereformeerde Kerken. Hiermee wilde ze uitdrukken dat het gaat om een verband
van allerlei plaatselijke kerken en niet één grote kerk. In januari 2015 telde de kerken 73.150
leden. Er zijn ongeveer 180 plaatselijke kerken aangesloten bij de Christelijke Gereformeerde
kerken (CGK, z.d.).
2.1.2 Organisatie structuur van de Christelijke Gereformeerde Kerken
De leden van de Christelijke Gereformeerde kerken vormen een kerk. Als een kind gedoopt
wordt, wordt het dooplid van de kerk. Wanneer een dooplid belijdenis van persoonlijk geloof
heeft afgelegd, wordt het een belijdend lid. Een belijdend lid heeft recht om te stemmen.
Daarnaast hebben ze ook de plicht om financieel bij te dragen zodat de kerk voortgezet kan
worden. Dit geldt niet alleen voor de plaatselijke kerk, maar ook voor het gehele kerkverband.
De kerkenraad wordt gevormd door mannelijke belijdende leden van de kerk. Deze worden
gekozen door belijdende leden van de kerk. De kerkenraad heeft de taak leiding te geven aan
de gemeente en legt hiervan verantwoording af aan de leden. De kerkenraad mag bepaalde
taken delegeren aan bepaalde commissies. Er mogen door belijdende leden bezwaren worden
ingediend bij de kerkenraad als zij het ergens niet mee eens zijn. Als hier door de kerkenraad
onvoldoende op gereageerd wordt, kunnen zij een beroep aantekenen bij de classis (CGK
Beverwijk, z.d.).
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De kerkenraad heeft de plicht om toe te zien op leer en leven van een kerklid. Als dit
niet in overeenstemming is met de Bijbel en de belijdenisschriften mag er tot kerkelijk
vermanen overgegaan worden. De gemeente komt op zondag samen. Dan wordt beleefd wat
het is om kerk te zijn. Tijdens deze samenkomsten wordt er uit de Bijbel gepreekt, de doop en
avondmaal bediend. De gemeente ontmoet hier God en elkaar (CGK Beverwijk, z.d.).
De kerkelijke organisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken is in vier verschillende
lagen opgebouwd.

Plaatselijke gemeente
De Christelijke Gereformeerde Kerken bestaat ongeveer
180 plaatselijke gemeenten. Deze kerken regelen zoveel
mogelijk zelf. Deze gemeenten zijn over het hele land
verspreid. De gemeenten die bij elkaar in de buurt liggen
komen twee keer per jaar bij elkaar voor een
classisvergadering.
Classis
De Christelijke Gereformeerde kerken hebben 13
classes. In een classisvergadering helpen en dienen de
1.1
Structuur
kerken elkaar onderling. Daarnaast wordt er intervisie Figuur
Christelijke Gereformeerde
gehouden om te kijken of iedereen zich aan de Kerk
gemaakte afspraken houdt. Ook worden nieuwe
predikanten geëxamineerd in de classisvergadering. Leden van plaatselijke kerken kunnen hier
ook beroep aantekenen tegen beslissing van de leiding van hun plaatselijke kerk.
Particuliere synode
De particuliere synode vergaderd één keer per jaar. Er zijn vier particulier synodes die bestaan
uit 3 á 4 classes.
Generale synode
Eenmaal in de drie jaar komen de kerken bijeen in een generale synode. Uit de vier particuliere
synoden worden 52 afgevaardigden gestuurd naar deze synode. Als adviseurs zijn de
hoogleraren van de Theologische Universiteit te Alpendoorn vertegenwoordigd. In deze
vergaderingen worden afspraken gemaakt door de kerken onderling Deze zijn in principe
binden voor de komende drie jaar. Ook kunnen er commissies samengesteld worden met een
speciale taak. Deze commissies worden dan debutaatschappen genoemd (CGK, (z.d.).
De classes, particuliere synodes en de generale synode zijn geen permanenten besturen. Zij
functioneren alleen wanneer zij vergaderen. De plaatselijke gemeenten zijn buiten deze
vergaderingen verantwoordelijk. Er is dus geen centrale kerkelijke leiding, maar er zijn wel
centraal gemaakte afspraken (CGK Beverwijk, (z.d.).
De Christelijke Gereformeerde Kerken kun je in twee groepen verdelen. De ene vleugel
bestaat uit bevindelijke gemeenten. Deze gemeenten worden ook wel ‘Bewaar het pand’
gemeenten genoemd. Deze gemeenten gebruiken de Statenvertaling en de psalmen worden in
de oude berijming gezongen. De andere vleugel is meer orthodox gereformeerd en is meer
vooruitstrevend. Hier worden ook andere Bijbelvertalingen gelezen en naast psalmen ook
andere liederen gezongen. Hierdoor kan er een groot verschil zijn qua inhoud en liturgie tussen
verschillende gemeenten (Cristipedia.nl (z.d.).
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De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben twee landelijke jongerenorganisaties.
Het ‘Landelijk Contact Jeugdwerk’ (LCJ) en de Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk
Organisatie (CGJO). Het LCJ richt zich op alle kinderen en jongeren tussen de 0 en 27 jaar oud
uit de gemeenten. Het werk van het LCJ is gericht om het hart van de jongeren in te winnen
voor de Heere. Ze willen zich laten leiden door de Bijbel. Het LCJ rust leidinggevenden toe. Dit
doen ze door het aanbieden van zondagsschoolmateriaal en handreikingen voor kinderclubs
en jeugdverenigingen. Ook organiseert het LCJ Jeugdwerk’ activiteiten voor verschillende
doelgroepen (LCJ, 2016). De CGJO biedt toerusting op maat voor jeugdwerkers. Daarnaast
bieden zij ook trainingen- en coachingsmogelijkheden voor clubs, verenigingen, kerkenraden
en ouders(CGJO, z.d).
2.1.3 De leer van de Christelijke Gereformeerde Kerken
Eén van de punten in de leer waar de Christelijke Gereformeerde Kerken zich onderscheiden
van de andere protestantse kerken is de drie verbondenleer. De drie verbondenleer houdt in
dat er een verbond is der werken, een verbond der verlossing en het verbond der genade. Het
verbond der werken is gesloten met Adam. Adam moest ‘gehoorzaam zijn aan God en hij zou
dan eeuwige leven. Omdat Adam niet gehoorzaamde, is dit verbond verbroken. Het verbond
van de verlossing is met Christus opgericht. In dit verbond zijn alleen de uitverkorenen
begrepen. Het verbond van de genade is ruimer want hierin zijn alle gelovigen met hun
kinderen begrepen. Met de doop wordt het zichtbaar dat de kinderen in het verbond van de
genade zijn opgenomen. Dit betekent niet dat ze ook zijn uitverkoren. In veel andere
protestante gemeente word de twee verbondenleer geleerd. Naast het werkverbond is er dan
alleen het verbond van de genade (Van Genderen, 1983).
2.1.4

Geloof

Het Van Dale woordenboek geeft de volgende definitie over het woord geloof.
1. Het vertrouwen in de waarheid van iets.
2. een vast en innig vertrouwen op God.
3. godsdienst. (Van Dale, 2016)
De Bijbel geeft ook een duidelijke definitie van wat ´geloof is. In Hebreeën 11:1 staat:
´Het geloof is de zekerheid van de dingen, die men hoopt en de overtuiging van de dingen die
men niet ziet´. Het geloof heeft dus te maken met dingen, die niet tastbaar en concreet zijn.
Dit is ook zo met God. Alleen Jezus is bij God geweest. Toen Hij op aarde kwam heeft Hij
getuigd van alles wat Hij geleerd en gezien heeft. Ook in de Bijbel staat beschreven wie God is.
Door het geloof kunnen mensen ervaren dat God echt bestaat (Bijbel in de bus, 2011). Geloven
is een gelaagd en rijk begrip. De Christelijke traditie biedt vele vensters op ‘geloven’. Zij biedt
zelfs een referentiekader om geloof te herkennen en de werkelijkheid te duiden. Dit helpt om
zo veel mogelijk dimensies van geloven in beeld te krijgen. Het woord geloven is ook een
werkwoord. Dat betekent dat het ook ‘doen’ is (Van Koot, 2013). Door empirisch onderzoek
onder jongeren is Hutsebaut tot drie betekenislagen gekomen. Laag 1 ‘Vertrouwen op mensen’
in relatie tot een betere wereld, laag 2 ‘geloven in een onpersoonlijke kracht’, en laag 3
‘ geloven verbonden ‘met de persoonlijke God van het christendom, en dan meer specifiek
met de persoon van Jezus’ (Hutsebaut, 1995, p. 23).
In de Nederlandse samenleving wordt de rol van religie steeds kleiner. Een
meerderheid van de Nederlanders vindt dat religie geen rol meer mag spelen binnen de
politiek. Ook voor het onderwijs op godsdienstige grondslag is de balans negatief. 25% van alle
Nederlanders rekent zich tot een van de christelijke kerken (Berghuis & Bernts , 2016).
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2.1.5 Doop
In Genesis 17 geeft God Abraham de opdracht om zichzelf en alle mannen die in zijn huis
waren te besnijden. Vervolgens moesten alle zonen van 8 dagen oud voortaan besneden
worden. Dit is als teken van het verbond tussen God en Abraham. Al vroeg in de
nieuwtestamentische geschiedenis wordt er een apostelconvent ‘eerste synode’ gehouden
met de vraag of de heidenen die tot bekering zijn gekomen ook besneden moeten worden. De
beslissing van deze vergadering is dat dit niet hoeft. Hierdoor verdwijnt het praktiseren van de
besnijdenis in de christelijke kerk. Daarnaast is de belofte van God vervuld en is de besnijdenis
vervangen door de doop. Ook als een Jood zich bekeert wordt hij gedoopt bij het toetreden
van de gemeente van de nieuwtestamentische Kerk. Niet alleen de volwassenen werden
gedoopt in de Nieuw testamentische Kerk, maar ook de kinderen. In de Bijbel worden drie
teksten genoemd waarin de doop met het (huis) gezin nadrukkelijk wordt genoemd
(Handelingen 10 &16 en 1 Korinthe 1). Dus niet alle gezinsleden hebben persoonlijk een
geloofsbelijdenis afgelegd (Baars, 2015). De doop is een verbond en geeft een belofte. Het
verbond van de besnijdenis en het verbond van de doop hebben eigenlijk dezelfde inhoud. Bij
de besnijdenis geeft God de belofte dat Hij de God van Israël wil zijn, en dat Hij het volk zal
bevrijden door het geven van Zijn Zoon. Bij de doop wordt het offer van Christus bevestigd en
aan een nieuw volk van God toegezegd. Bij de doop belooft God dat hij het goede met de
christen voor heeft en dat dit zal leiden tot Eeuwige zegeningen (Korteweg, 2008). Bij het
dopen van de kinderen geven ouders antwoord op drie vragen. Bij de eerste vraag beamen
ouders dat (hoewel de kinderen in allerhande ellendigheid geboren worden en ze aan de
verdoemenis onderworpen zijn) ze toch door de doop geheiligd zijn, apart gezet zijn door Gods
hand. Bij de tweede doopvraag wordt er door de ouders beleden dat ze geloven in de Heere
Jezus Christus. Hierbij wordt verwezen naar de geloofsleer die in de kerk geleerd wordt:
- dat de leer Bijbels is, naar het oude en nieuwe testament.
- dat de leer confessioneel is, naar de belijdenis van de Twaalf Artikelen, de Heidelbergse
Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
De derde doopvraag vraagt om een belofte van de doopouders. Belofte om je kind te
onderwijzen naar en vanuit Gods Woord en Godzaliglijk op te voeden. Dit moet niet alleen zijn
als kinderen ouder zijn, maar al van jongs af aan. Het is belangrijk dat kinderen in het gezin een
christelijk klimaat ervaren. Samen bezig zijn met de dingen van de eeuwigheid, samen bidden,
samen luisteren naar de Bijbelse vertellingen, samen zingen, samen naar de kerk gaan, samen
spreken. Het is goed om daar een gewoontevorming van te maken (Van Aalst, 2003).

2.2

‘GELOOF IN HET GEZIN’

In deze paragraaf wordt beschreven wat de missie en visie is van ‘Geloof in het gezin’.
Vervolgens wordt de organisatiestructuur met daarbij de geschiedenis van ‘Geloof in het gezin’
beschreven. Als afsluiting van deze paragraaf wordt er een analyse gegeven van het onderzoek
wat gedaan is door ‘geloof in het gezin’.
2.2.1 Missie en visie van ‘Geloof in het gezin’
Visie
Een kind krijgen is een geschenk van God Psalm 127 ‘Zie, kinderen zijn het eigendom van de
HEERE, de vrucht van de schoot is Zijn beloning’ en Psalm 128 ’Uw vrouw zal zijn als een
vruchtbare wijnstok binnen in uw huis, uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen rondom uw
tafel. Zie, zo zal het zeker de man gezegend worden die de HEERE vreest’ spreken hierover.
Jezus onderstreept het belang van een ouder-kind relatie tijdens Zijn zware lijden aan het
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kruis. Jezus zegt tegen zijn moeder ‘vrouw zie uw zoon’ en tegen Johannes zijn neef ‘zoon zie
uw moeder’ zelfs in Zijn lijdensuur zorgde Hij nog voor haar.
In het visie stuk van ‘geloof in het gezin’ staat beschreven dat het krijgen van kinderen vanuit
verkeerde motivaties moet voorkomen worden. Dit speelt bijvoorbeeld als de liefde van een
man hiermee gewonnen wordt of als je eigen geluk het doel is.
Vanuit psalm 78 kun je drie doelen van een christelijke opvoeding ontdekken:
 Vertrouwen – het kind leeft in vertrouwen op God. Vers 7: ‘Zodat zij hun hoop op God
stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen’.
 Kennis – het overbrengen van kennis zodat het kind weet wie God is, wat Hij doet en
wie hijzelf is in Gods ogen. Dat is de basis om God te kunnen vertrouwen en Zijn
genade aan te nemen. Vers 4: ´Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen maar
aan de volgende generatie de loffelijke daden van de HEERE vertellen, Zijn kracht en
Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft’.
 Daden – Het kind dient God met zijn leven. Uit dankbaarheid geeft hij zijn geloof
handen en voeten. Vers 8 ‘en niet worden als hun vaderen: een opstandige en
ongehoorzame generatie, een generatie die zijn hart niet richtte op God en van wie de
geest niet trouw was aan God’.
Het groter doel is niet dat er kinderen geboren worden voor het geluk van de mensen, maar
om Gods eer en Zijn Koninkrijk(Geloof in het gezin Bijbelse lijnen, z.d.).
Opvoeding begint vanaf het moment dat bekend is dat er leven in de baarmoeder
groeit. De band van God met het kind begint nog eerder. Als Schepper creëert Hij het kind met
oneindige liefde en zorg vanaf het onzichtbare begin (Psalm 139). Besnijdenis en doop zijn
beide niet voor niets rituele die aan het begin van het mensenleven plaatsvinden. God maakt
hiermee duidelijk dat Hij een relatie zoekt met kinderen vanaf hun prille begin (Hand. 2: 39).
De besnijdenis en doop geven het kind een speciale identiteit en dat vraagt om een bijzondere
opvoeding. De weg van God kan al van jongs af aan geleerd worden. Wat een kind in zijn jonge
jaren leert, zal hij als hij ouder is niet vergeten (Spreuken 22 :6). In het begin is het een kwestie
van gewoontes aanleren, maar langzamerhand zullen kinderen steeds meer de betekenis van
die gewoontes leren begrijpen.
Opvoeden is….
 Voorbeeld zijn; ouders hebben een grote verantwoordelijkheid in de manier waarop
het leven wordt ingericht. Het is niet alleen wat er wordt gesproken, maar juist hoe er
wordt geleefd. Het geloof van de ouders is een voorbeeld voor het kind.
 Gods daden doorvertellen; in het oude testament neemt het doorvertellen een
belangrijke plaats in. En ook nu is dit nog een centraal onderdeel van de Christelijke
opvoeding. Het is belangrijk om Gods hand in de geschiedenis (schepping, kruisiging,
opstanding) te vertellen maar ook Gods trouw in het leven van de ouder. Het vieren
van Gods daden is een manier van het doorvertellen van Gods daden.
 Gods richting aanleren; de bedoeling van het aanleren van Gods richtlijnen is niet het
creëren van kinderen die passen binnen de norm. Elk kind mag zijn eigen identiteit
hebben. Juist in het houden van Gods richtlijnen (wet) geeft het kind ruimte en
veiligheid om een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen.
 Je kind bij Jezus brengen; het gezin is de voornaamste plek waar kinderen de zegen
van de christelijke opvoeding mogen ervaren. De kerk is daarbij aanvullend. Bidden
voor je kind is een belangrijk deel van de opvoeding. Bidden is het kind overgeven in
de handen van God.
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Leren van je kind; in het oude en nieuwe testament werden kinderen wel als geschenk
gezien maar niet heel serieus genomen zolang zij kind waren. Daarom is het extra
bijzonder dat Jezus volwassenen oproept om te worden als een kind.

De kern van christelijk opvoeden is onvoorwaardelijke liefde. Als ouders beelddragers zijn
van God zal dit tot zegen zijn voor de kinderen. De liefde moet de basis zijn van het
handelen en opvoeden van de ouders. Vormen en straffen gaan hand in hand. Ook in het
straffen mag Gods voorbeeld gevolgd worden, niet in woede, maar eerlijk en zonder het
kind te kleineren. God heeft alles prachtig gemaakt. Na de zondeval kunnen kinderen en
ouders niet meer beantwoorden aan hun oorspronkelijke bedoeling. De relatie tussen
ouders en kinderen zal in dit leven niet volmaakt zijn. Ook in de bijbel staan hier
voorbeelden van. Een opvoeder kan de opvoeding niet perfect doen. Daarom is het
belangrijk dat de ouder zich laat leiden door de Heilige Geest. Gelovige ouders mogen
weten dat hun kinderen ondanks hun zondige aard uitermate kostbaar zijn voor God en
dat Hij hen vanaf hun begin omringt met Zijn genade. Kinderen van gelovige ouders zijn
apart gezet, geheiligd (Geloof in het gezin, z.d.).
2.2.2 Structuur ‘geloof in het gezin’
In Figuur 2.1 wordt de structuur van de structuur van ‘geloof in het gezin’ weergegeven.
Synode:
In oktober 2013 geeft de synode het deputaatschap kerk,
jeugd en onderwijs de opdracht uitvoering te geven aan het
project opvoedingsondersteuning en stelt daarvoor geld
beschikbaar.
Deputaatschap kerk, jeugd en onderwijs:….
Stuurgroep: LCJ, CGJO, deputaatschap kerk, jeugd en
onderwijs, mannen/vrouwenbond
In
april
2014
wordt
er
een
stuurgroep
opvoedingsondersteuning opgericht door de LCJ, CGJO,
deputaatschap kerk, jeugd en onderwijs, mannen- en
vrouwenbond.
Projectleiders: Margreet van den Berg & Ingrid Plantinga
In november 2014 worden er twee projectleiders benoemd
Margreet van den Berg en Eline Quist. In juli 2015 neemt Figuur 2.1: Structuur ‘geloof in het
gezin’.
Ingrid Plantinga de plaats in van Eline Quist.
2.2.3 Analyse onderzoek ‘geloof in het gezin’.
De stuurgroep van ‘geloof in het gezin’ heeft in een algemeen onderzoek gedaan naar de
opvoeding binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken. En naar de eventuele steun die
ouders hierin nodig hebben. Er zijn enquêtes verspreidt onder ouders en kerkenraden.
De enquête is door 500 ouders ingevuld. Uit twee derde van alle Christelijke
Gereformeerde Kerken is reactie gekomen. De resultaten geven een mooi beeld van de
dwarsdoorsnede van de Christelijke Gereformeerde kerken. Want de gemeentes waar ze uit
komen zijn gevarieerd, zowel qua ligging als grootte. Ook varieert de leeftijd van ouders. Van
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de 176 kerkenraden heeft 83 kerkenraden de vragenlijst ingevuld. De verdeling over de
verschillende Christelijke Gereformeerde Kerken zijn ook goed.
Ouders uit de Christelijke Gereformeerde Kerken hebben duidelijk behoefte aan
opvoedondersteuning. Van de 500 ouders die aan het onderzoek mee hebben gedaan, geven
bijna alle ouders aan dat ze het fijn vinden als de kerk hen ondersteunt in de taak om hun kind
tot Gods eer op te voeden. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart ook daadwerkelijk steun
ervaart vanuit de kerk. De kerkenraden die de enquête hebben ingevuld geven bijna allemaal
aan dat het hun taak is om ouders bij te staan in de Christelijke opvoeding. Uit het onderzoek
blijkt dat de meesten ouders worstelen met het spreken over het geloof met hun kind. Ook de
kerkenraden zien dit als belangrijk thema voor toerusting van ouders. Andere onderwerpen
die zowel bij ouders als bij kerkraden hoog scoren zijn: internet, sociale media, praten met
pubers, grenzen stellen, bidden met kinderen en seksualiteit. Ouders geven aan dat ze het fijn
vinden als er in de preek ruimte is voor opvoedingsondersteuning. Ook van de kerkenraad wil
70% graag dat er tijdens de preek ruimte is voor handreikingen op opvoedingsvragen. Themaavonden en een duidelijke visie, een methode voor gezinsmomenten rond de Bijbel scoren ook
hoog in de behoefte. Een groot deel van de respondenten wil zelf actief meedenken over de
vraag hoe opvoedondersteuning in hun gemeente vorm kan krijgen. Ook de kerkenraden staan
hiervoor open(Analyse – geloof in het gezin, z.d.)
2.3

ONTWIKKELING JONGE KIND

In deze paragraaf wordt de vroeg ontwikkeling van het kind beschreven. Daarnaast wordt
‘theory of mind’ weergegeven. Vervolgens wordt er beschreven hoe de ontwikkeling van het
kind gestimuleerd kan worden. Deze paragraaf sluit af met een beschrijving over de hechting.
2.3.1 Vroege ontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling
Het eerste stadium waar kinderen volgens Piaget zich bevinden is de sensomotorische fase (0
tot circa 2 jaar). In deze fase staat motoriek en waarnemen centraal. Het onderscheid maken
tussen zichzelf en de wereld staat in deze fase centraal. In deze fase leert het kind door het
handelen (motoriek). Door het effect op het handelen gaat het kind het causale gevolg
herkennen, bijvoorbeeld eerst grijpen daarna het begrijpen. Hierdoor leert het kind dat hij
invloed heeft op zijn omgeving. Ook leert het kind in deze fase dat als het kind het object niet
meer ziet of hoort, het object er nog wel is. Dit wordt objectconstantie genoemd. Op het
moment dat een kind dit geleerd heeft, heeft het de mogelijkheid om innerlijke beelden
(cognitieve schema’s) van objecten te onthouden (Rigter, 2010).
Het tweede stadium waar kinderen zich bevinden is de pre-operationele fase (2 tot
circa 7 jaar). In deze fase denkt een kind nog waarnemingsgebonden. Dit betekent dat het kind
nog geen denkprocessen heeft die los van de waarnemingen staan. Het kind kan bij het
waarnemen en het denken wat daarop gebaseerd is, zich op slechts één aspect concentreren.
Bijvoorbeeld een stukje klei wat een poppetje geworden is, is geen klei meer maar een
poppetje. In deze fase is het denken van een kind egoïstisch. Het eigen perspectief staat
centraal, het kind ziet zichzelf daarin als almachtig. Daardoor kan een kind denken dat veel
gebeurtenissen door hem zelf wordt veroorzaakt. Een kind kan daardoor zich ook onterecht
schuldig voelen. Doordat een kind heeft geleerd dat hijzelf invloed kan uitoefenen op zijn
omgeving, gaat het kind bij iedere waargenomen gebeurtenis een oorzaak zoeken. Later leert
het kind dat de oorzaak niet alleen een eigen handeling is maar ook weleens buiten zichzelf
ligt. In deze fase bestaat ook geen toeval alles heeft een oorzaak. Een gebeurtenis is vaak
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veroorzaakt door iets wat net ervoor gebeurde. Het kind krijgt, bijvoorbeeld, hoofdpijn
doordat het net in de regen heeft gelopen. In deze fase kan een kind nog slecht onderscheid
maken tussen het psychische en het fysische (Rigter, 2010). In deze fase kunnen kinderen nog
niet onderscheid maken tussen droom en werkelijkheid, in deze fase is alles nog werkelijkheid.
De preoperationele fase kan opgedeeld worden in twee fases. De preconceptuele
fase(2 tot 4 jaar) en de intuïtieve fase(4 tot 7 jaar). In de preconceptuele fase staat de
ontwikkeling van denken en taal op de voorgrond. De ontwikkeling van denken gaat volgens
Piaget voor op de ontwikkeling van taal (De Bil & De Bil, 2010).
Motorische ontwikkeling:
De lichamelijke ontwikkeling gaat in de eerste levensjaren van een kind erg hard. Zeker in
vergelijking met de sociale en verstandelijke ontwikkeling. De lichamelijke en verstandelijke
ontwikkeling kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Beide ontwikkelingen stimuleren
elkaar.
De motorische ontwikkeling begint al voor de geboorte. In de baarmoeder beweegt het
ongeboren kind in opeenvolgende, systematische bewegingspatronen. De eerste bewegingen
die een kind kan maken na de geboorte zijn reflexen. Deze bewegingen worden niet
doelbewust gemaakt. Maar zij zijn het gevolg van een bepaalde prikkel. Door de
reflexbewegingen wordt het centrale zenuwstelsel gerijpt voor het bewust besturen van het
lichaam. De reflexen verdwijnen wanneer een kind steeds grote lichaamsbeheersing heeft
(Kohnstamm, 2009). In de baarmoeder ontwikkelen de zintuigen van een kind zich. Na de
geboorte gaat dit proces verder. De zintuiglijke ontwikkeling verloopt van passief naar actief.
In eerste instantie komen de externe prikkels op het kind af zonder dat het kind zich hier
bewust van is. Het kind gaat de prikkels steeds actiever waarnemen en is dan ook meer in staat
om betekenis te geven aan wat hij hoort en ziet. De cognitieve ontwikkeling speelt hier ook al
een rol (De Bil & De Bil, 2010).
De eerste grote lichaamsbeheersing, van bijvoorbeeld zitten, kruipen, staan, lopen en
klimmen, is in de eerste plaats een resultaat van rijping en niet van ervaring. Het heeft daarom
ook geen zin om met een kind lichaamsoefeningen te doen waar het zenuwstelsel nog niet op
berekend is. Oefenen heeft alleen zin als het kind het al een beetje lijkt te beheersen. Het
gebruik van hersenen, zenuwbanen en spieren is stimulerend voor de verdere ontwikkeling.
Door ervaringen, kijken, voelen, vallen, leren kinderen te vertrouwen op hun eigen oordeel of
ze iets al wel of niet kunnen. Lichaamsbeheersing heeft dus te maken met neurologische
rijpheid maar ook met spiermassa en –kracht. Spieren moeten bijvoorbeeld sterk genoeg zijn
om te kunnen zitten (Kohnstamm, 2009).
Bij het toenemen van de lichaamsbeheersing wordt er onderscheid gemaakt tussen
grove en fijne motoriek. Grove motoriek heeft betrekking op de ontwikkelingsmijlpalen(rollen,
kruipen, staan , lopen etc.) in de eerste drie levensjaren, maar ook rennen, zwemmen etc. in
de latere ontwikkeling. Door coördinatie worden de bewegingen op elkaar afgestemd. De fijne
motoriek heeft betrekken op de fijnere vaardigheden zoals grijpen, hanteren van voorwerpen
maar ook schrijven etc. Deze vaardigheden beginnen grof maar worden door oefening steeds
fijner en nauwkeuriger (De Bil & De Bil, 2010).
Ontwikkeling taal en spraak:
Op het moment het kind de motoriek leert beheersen, gaat het ook leren communiceren. Een
kind gaat al snel klanken uitbrengen. Een kind gaat de taal van de omgeving leren en heeft een
taalverwervingsysteem (Delfos, 2006). De periode van 0-1 jaar wordt de voortalige periode
genoemd. In eerste instantie komt de fonologische ontwikkeling eerst op gang rond de twee
maanden na de geboorte. De geluiden ontstaan vanzelf en kinderen bedoelen hier nog niets
mee. Alle kinderen op deze leeftijd gebruiken ongeveer dezelfde geluidjes. Vanaf ongeveer
zeven maanden gaan kinderen brabbelen. Aan het begin is dit nog niet taalspecifiek. Het gaat
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dan altijd om herhaalklanken. Vanaf ongeveer negen maanden gaan kinderen brabbelen in
klanken, intonatie en melodie die kenmerkend zijn voor de omgevingstaal (Kohnstamm, 2009).
De periode van 1 – 2, 5 jaar wordt de eerste talige periode genoemd. Wanneer een kind een
bepaalde klank of klankcombinatie aangeeft en dit ook herhaaldelijk en consequent doet, zegt
het een woord. Kinderen leren woorden door het woord te associëren met iets wat ze zien
gebeuren of een begrip. In deze leeftijdsfase kan een kind nog over extensie vertonen. Dit
betekent dat een kind een klankenreeks aan een bepaald voorwerp koppelt. Een ander
voorwerp wat wel op dat voorwerp lijkt krijgt dan dezelfde klankenreeks gekoppeld. In de loop
van de ontwikkeling vindt er steeds meer een verfijning plaats en worden de categorieën
ingeperkt. De klankvormen van de eerste woorden worden vereenvoudigd of vervangen door
een andere klank. Vaak wordt de onbeklemtoonde lettergreep weggelaten. Rond het tweede
levensjaar gaan kinderen de eerste woordcombinatie, de twee woordzinnen gebruiken.
Tweewoordzinnen zijn twee woorden die een betekenisrelatie uitdrukken. Kenmerkend voor
deze fase is dat functiewoorden ontbreken. Ook vervoegen kinderen op deze leeftijd nog geen
werkwoorden en gebruiken het hele werkwoord (De Bil & De Bil, 2010).
In de periode van 2,5 – 5 jaar wordt de differentiatiefase genoemd. In deze fase wordt
de fonologische ontwikkeling bijna voltooid. Ook wordt de woordenschat steeds meer
uitgebreid. Aan het begin van deze fase beschikt een kind over enkele honderden woorden
maar aan het eind van deze fase zijn dat er wel duizenden. Kinderen gaan steeds meer leren
langere zinnen te gebruiken. Ook de grammatica wordt steeds correcter. In deze fase worden
ook de eerste ontkennende zinnen gemaakt. Het meest kenmerkend voor deze fase is de
ontwikkeling van de morfologie. Kinderen gaan gebruik maken van meervoudsvormen,
verkleinwoorden en ze gaan werkwoorden vervoegen. Het kan zijn dat een kind in deze
periode woorden verkeerd gaat zeggen terwijl ze dit eerst goed uitsprak. Dit komt doordat ze
de algemene regel op alle woorden toepassen dus ook op de uitzonderingen. Als een kind de
algemene regel goed beheerst, is het instaat om de uitzonderingen toe te gaan passen (De Bil
& De Bil, 2010).
2.3.2 Theory of mind
Als kinderen zich meer bewuster worden van zichzelf en van kinderen om zich heen
ontwikkelen ze hun theory of mind. Dit houdt in dat een kind begrip heeft van zijn eigen leven
en het leven van een ander. Ze begrijpen dat zij zelf gedachten en gevoelens hebben maar ook
dat anderen deze hebben.
De theory of mind begint als een kind ongeveer 3 maanden oud is. Rond de één jaar
komt het kind tot het besef van de mentale toestanden van mensen. Kinderen kunnen dan de
emoties, gebaren en intonaties herkennen door ze te interpreten. Op ongeveer de leeftijd van
twee jaar denken kinderen dat iedereen vanuit zijn eigen behoefte en van uit eigen
egocentrisch perspectief dingen doet. De behoeftebevrediging van zichzelf gaat voor alles. Als
kinderen vier jaar zijn kunnen ze pas gaan invoelen en begrijpen dat ook andere factoren
bepalend zijn. Ze kunnen dan invoelen dat anderen soms iets anders voelen of denken dan dat
zijzelf doen. Vanaf deze leeftijd gaan kinderen ook inzicht krijgen in de ‘false beliefs’, het
begrijpen van misverstanden. Ze kunnen snappen dat anderen dingen nog niet weten omdat
ze bepaalde informatie missen (De Bil & De Bil, 2010).
Het ontwikkelen van een goede ‘theory of mind’ is belangrijk voor de sociaalemotionele ontwikkeling van een kind. Pas wanneer een kind zich kan verplaatsen in de
emoties van een ander is het in staat tot sociaal gedrag en empathie. Voor het bevorderen van
deze ontwikkeling is het belangrijk dat een kind een veilige hechting heeft opgebouwd (De Bil
& De Bil, 2010).
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2.3.3 Stimuleren van de ontwikkeling

In de eerste plaats is opvoeden het zorgen dat een kind in leven blijft en kan groeien. En kind
kan zichzelf niet voeden en verzorgen. Dit wordt vaak al door ouders intuïtief al toegepast.
Intuïtief is niet voldoende voor het stimuleren van de ontwikkelen. Het is belangrijk dat ouders
inzicht hebben in de psychologische ontwikkeling van het kind. Er zijn een aantal regels die
aangeven wat belangrijk is bij de opvoeding van het kind. Het is belangrijk dat de ouder
aansluit bij waar het kind toe instaat is. En de ouder vult aan waar het kind nog niet toe in
staat is. Het is belangrijk dat ouders hun eigen wensen tot de psychologische ontwikkeling van
hun kind op een laag pitje zetten. Het psychologische ontwikkelingsproces van het kind kan
geoptimaliseerd worden door uit te gaan van zijn ontwikkelingsniveau, en waar mogelijk aan
te sluiten en aan te vullen. Aansluiten houdt niet alleen in om aan te sluiten bij de ontwikkeling
maar ook bij de persoonlijkheid van het kind.
Ouders kunnen de ontwikkeling van het kind niet vervroegen. Dat komt doordat de
psychologische ontwikkeling op de neurologische ontwikkeling is gebaseerd (Vervaet, 2002).
Wel zijn er factoren die maken dat kinderen beter leren. Zo leren kinderen beter via belonen,
omdat belonen het gedrag van het kind bekrachtigd. Dit heet ervaringsleren. Het gedrag van
het kind wordt dan van binnenuit bijgesteld door de ervaringen die het kind opdoet. Een kind
van 0-1 jaar is instinctief gericht op de bevrediging van zijn behoefte. Voor kind van 0-1 jaar is
het belangrijk dat het direct contact (via de huid) voelt met zijn omgeving. Ook praten is van
essentieel belang. De stem van de mens biedt de baby de bevestiging dat hij bestaat en ergens
bij hoort. De hechting is de basis waaruit de baby ontwikkelt. Een kind van 1 tot 2 jaar is bezig
met het experimenteren wat zijn invloed is op de buitenwereld en hoe ver ze kunnen gaan. De
reactie van de omgeving heeft hier steeds meer invloed op. In deze fase is het belangrijk om
boekjes voor te lezen en liedjes te zingen. Het gedrag kan gestuurd worden door korte en
simpele boodschappen. Kinderen van 2-4 jaar leren veel door het ‘mee helpen’ van de
volwassenen. Ook één op één aandacht is belangrijk. Het helpt om te zien in welke
psychologische ontwikkelingsfase het kind zich bevindt. Ook het aangaan van gesprekjes en
het beantwoorden van vragen is erg belangrijk. Niet alleen de taalontwikkeling wordt hiermee
gestimuleerd, maar ook wordt er structuur aangebracht in wat ze meemaken of horen (Zwiep,
z.d.)

2.3.4 Hechtingstheorie
Het proces van interactie tussen een kind en de opvoeder is hechting. Hechting leidt tot een
duurzame affectieve relatie. In de eerste levensjaren van het kind vindt de hechting plaats. De
hechting is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van het jonge kind. En is
medebepalend voor een gezonde identiteitsvorming. Normaal gesproken zijn kinderen veilig
gehecht met hun opvoeder. Naast de veilige gehechtheid (Type B), zijn er ook nog drie andere
typen gehechtheid deze zijn te onderscheiden in: onveilig-vermijdend (Type A), onveiligambivalent (Type C) en gedesorganiseerd gehecht (Type D)(NJI, 2016).
Ainsworth heeft deze vier gehechtheidtypes onderzocht.
Type B veilig gehechtheid
Kinderen die veilig gehecht zijn weten dat hun hechtingsfiguur, vaak de opvoeder, beschikbaar
is om in hun behoeften te voldoen. Zij maken gebruik van de hechtingsfiguur als veilige
uitvalbasis om de omgeving te verkennen, te proberen en er te schuilen in tijden van nood.
Baby´s ontwikkelen een veilige gehechtheid wanneer de verzorger sensitief en responsief
reageert op de signalen van de baby.
Type A onveilig-vermijdend
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Onveilig-vermijdende kinderen zoeken geen bevestiging bij de verzorger wanneer zij de
omgeving aan het verkennen en uitproberen zijn. Deze kinderen functioneren vaak zelfstandig
en zijn zeer onafhankelijk van de verzorger zowel fysiek als emotioneel. Deze kinderen zijn
waarschijnlijk verzorgd door een verzorger die ongevoelig is en daardoor de behoeften afwijst.
Het hechtingsfiguur was niet beschikbaar wanneer het kind in emotionele nood was.
Type C onveilig-ambivalent
Onveilig-ambivalent gehechte kinderen, zijn vaak opzoek naar toenadering bij de opvoeder. Zij
izijn geneigd om weinig zelfstandig activiteiten uit te voeren. Wanneer de opvoeder afwezig is
leidt dit tot angst. Maar wanneer de opvoeder terugkomt wordt de opvoeder begroet met
boosheid en verontwaardiging. Deze kinderen kunnen dan heel moeilijk getroost worden. De
hechtingsfiguur is vaak inconsequent sensitief, onvoorspelbaar, voor het kind en is vaak niet
aanwezig op belangrijke momenten(McLeod, 2008, updated 2016).
Type D gedesorganiseerd gehechtheid
Kinderen die gedesorganiseerd gehecht zijn, vertonen gedrag wat een combinatie tussen Type
A en Type C. Enerzijds zoeken zij toenadering tot de opvoeder. Anderzijds kan deze
toenadering ook stress en angst opleveren. De omgang tussen de opvoeder is vaak
inconsequent geweest, de opvoeder is vaak onvoorspelbaar terwijl er ook sprake is van
trauma´s of andere ingrijpende gebeurtenissen (NJI, 2016).
2.4

OPVOEDING

In deze paragraaf wordt eerst een beschrijving gegeven wat opvoeden is en wat dit inhoudt.
Deze beschrijving wordt vanuit historisch perspectief gedaan en vanuit actuele invalshoeken.
Vervolgens wordt er een definitie gegeven van opvoedondersteuning en een beschrijving van
verschillende soorten opvoedondersteuning. Als afsluiting van deze paragraaf wordt er een
beschrijving gegeven van opvoedstijlen.

2.4.1

Opvoeden

In de opvoeding kan er onderscheid gemaakt worden tussen functionele en intentionele
opvoeding zijn. Met functionele opvoeding wordt de materiële en geestelijke omgeving van
een kind bedoeld die invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Deze invloeden hebben
effect op het gedrag van het kind. Onder intentionele opvoeding wordt het uitoefenen van
invloed met een bepaald doel voor ogen aangegeven. Het begrip zelf zegt niets over de
resultaten wat de beïnvloeding teweeg brengt. Dat betekent dat de intentionele opvoeding
niet altijd het gewenste effect heeft (Imelman, 1995). Bij de opvoeding is er een
gezagsverhouding tussen de ouder en het kind. Bij deze gezagsverhouding hoort
gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is naleving in vertrouwen van een zelf erkend gezag. Bij het
jonge kind is er nog geen sprake van gehoorzaamheid. Wel is er sprake van het besmet worden
met de initiatieven van de opvoeders en daaraan dus vanzelf meedoen. In het woord
opvoeden zitten twee woorden, namelijk het woordje ‘op’ en het woordje ‘voeden’. Het
woordje ‘op’ moet worden opgevat als ‘omhoog’. Volgens Groenendijk is het een actiewoord.
Ook Engelse termen slaan daarop terug: ‘to raise’, ‘to bring up’, ‘to nuture’. Net als Imelman
zegt Groenendijk dat het gaat om het uitoefenen van invloed op de ontwikkeling van het kind
(Groenendijk, 2006).
Opvoeden houdt in dat ouders hun kind begeleiden bij zijn of haar ontwikkeling tot
zelfstandig en participerend lid van de samenleving. Ouders doen dit door het bieden van een
verzorgende en beschermende omgeving. Het bieden van structuur en het overdragen van
kennis en het bijbrengen van waarden en normen. De vorm en mate waarin ouders opvoeden
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varieert per ouder en gezin. Dit is afhankelijk van de kenmerken van de ouder, het kind en de
omgeving (Bucx, 2011). Iemand kan alleen een opvoeder zijn wanneer hij daartoe een
opdracht heeft. Er moet altijd een bepaalde rechts-relatie zijn tot het kind. In de verhouding
tussen ouder-kind zijn er altijd twee elementen: liefde en verantwoordelijkheid. Opvoeden
zonder liefde is niet anders dan politioneel commanderen. Maar commando’s voeden niet op.
Commando’s vormen niet een mens. Verantwoordelijkheid kan alleen maar gerealiseerd
worden in de weg van de liefde. Als een opvoeder zich niet gebonden voelt aan het kind komt
er van opvoedingswerk niets terecht (Waterink, 1951).
Volgens Sanders (2012) zijn er een aantal belangrijke principes die gelden bij de opvoeding
die de ontwikkeling van een kind positief beïnvloeden.
 Een veilige omgeving waarin kinderen ongestoord kunnen ontdekken. Ouders hoeven
hier minder te verbieden. Daarnaast is een stimulerende omgeving belangrijk.
Kinderen vervelen zich dan minder snel en vragen minder negatief aandacht door
vervelend gedrag.
 Positieve ondersteuning. Het geven van complimenten en het aanmoedigen van
positief gedrag zijn motiverend om nieuwe dingen te leren. Ouders ondersteunen
wanneer het kind hen nodig heeft maar stimuleren ook de zelfredzaamheid.
 Aansprekende discipline. In een duidelijke en voorspelbare omgeving ontwikkelen
kinderen zich het best.
 Realistische verwachtingen. Wanneer ouders te veel van hun kind verwachten kunnen
er problemen ontstaan. Alle kinderen zijn uniek, en alle kinderen ontwikkelen zich op
hun eigen tempo.
 Ouders moeten goed voor zichzelf zorgen. Geen enkele ouder is perfect en de
opvoeding ook niet. Wanneer ouders zelf rustig en ontspannen zijn, kunnen ze
gemakkelijker consequent en beschikbaar zijn voor kun kinderen (Sanders, 2012)
Voor dit onderzoek is het interessant of er van opvoeden al wel sprake is bij het jonge kind.
Imelman (2000) is aanvankelijk van mening dat er bij het jonge kind geen sprake kan zijn van
opvoeding. Omdat een kind nog niet in staat is om kritische te reflecteren. De ‘vooropvoeding’
heeft een meer socialiserend karakter (Imelman, 2000). Opvoeden betekent bij jonge kinderen
dat er van jongs af aan duidelijk wordt gemaakt wat wel en niet mag. Vanaf het derde jaar kan
er uitgelegd worden waarom dit zo is. Kinderen krijgen op allerlei gedragingen commentaar
wat wel en niet mag. Jonge kinderen hebben behoefte aan structuur en duidelijke grenzen.
Omdat ze nog beperkt zijn in denken, motoriek en taal, kunnen ze nog niet zonder begeleiding
en zorg leven op deze wereld. Als een ouder een beperking oplegt is dit niet om te beperken
maar om gezond en veilig te ontwikkelen (Goorhuis & Imelman, 2010).
2.4.2 Opvoedondersteuning
Volgens de JGZ-richtlijn is opvoedondersteuning op een intentionele wijze steun bieden aan
ouders bij hun opdracht en taak als opvoeders (NCJ, z.d.). Opvoedondersteuning heeft aan de
ene kant het doel om de opvoedvaardigheden te verbeteren, opvoedcompetenties te
vergroten, een positief ondersteunend opvoedklimaat te bevorderen en rond het gezin het
sociale netwerk te versterken. Aan de andere kant is er het doel om in een vroeg stadium
problemen te verminderen of op te lossen. Het uiteindelijke doel is dat ouders de ontwikkeling
van hun kind kunnen optimaliseren (Van Dijk & Prinsen, z.d).
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Figuur 4.1: Piramide van opvoedondersteuning (van Dijk & Prinsen, z.d.)
A: Informele steun bij de opvoeding als interventie is ‘laagdrempelig, vrijblijvend, niet
intensief en is vooral gericht op informatievoorziening. Dit is vaak niet aan de overheid
verwant.
B: Universele informatie en advies over opvoeding is formele opvoedondersteuning. Dit is
een interventie die bestemd is voor alle ouders. Dit heeft vooral een preventieve werking om
het opvoedvermogen van ouders te versterken. Wanneer deze interventies niet voldoende
zijn voor ouders, ontstaat er behoefte aan hulp.
Niveau C: universele opvoedingsondersteuning is lichte opvoedhulp. Dit is bestemd voor alle
ouders. Het gaat dan om vraaggerichte advisering en korte begeleiding van ouders en
praktische hulp.
Niveau
D:
doelgerichte
opvoedingsondersteuning
zijn
alle
interventie
van
opvoedondersteuning die gericht zijn op een subgroep van de gezinnen. Dit kunnen onder
andere bepaalde risicogroepen zijn of gezinnen waarbij bepaalde problemen rond de
opvoeding en ontwikkeling zijn geconstateerd (NCJ, z.d.).

2.4.3 Onderzoek behoefte van opvoedondersteuning bij opvoedingsidealen
Er is een onderzoeksrapport verschenen over de opvoedingsidealen van ouders. Het betreft
een kwantitatief onderzoek naar de idealen die ouders hebben in de opvoeding en het belang
dat ze er aan hechten. In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vragen naar de behoefte
van opvoedondersteuning in het kader van opvoedingsidealen. In deze paragraaf worden de
resultaten en conclusies beschreven. De vraag die onderzocht is luidt, als volgt: ‘in hoeverre
hebben ouders behoefte aan ondersteuning bij het vormgeven aan hun opvoedingsidealen.
Van de 627 respondenten komen er 52 respondenten uit de Christelijke Gereformeerde
Kerken. Van de overige respondenten komt het overgrote deel uit de (oud) Gereformeerde
Gemeente (in Nederland), Hersteld Hervormde Kerk en de PKN (Gereformeerde Bond).
Ruim de helft van de respondenten geeft aan meer te willen weten over
opvoedingsidealen en hoe je deze kan verwezenlijken. 32% van de ouders wil het liefst
geholpen worden door middel van het lezen van boeken en/of artikelen in kranten en
tijdschriften. Een kwart van de ouders wil geholpen worden door in gesprek te gaan met
andere ouders. Van de ondervraagde wil 14% van de ouders geholpen worden met een cursus
via de kerk, 12% met een cursus via de school en 12% in gesprekken met een professional.
Ouders hebben dus een voorkeur voor het lezen van literatuur, gevolgd door het voeren van
informele gesprekken met andere ouders. Aan de resultaten valt te zien dat ouders
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verschillende voorkeuren hebben met betrekking tot opvoedingsondersteuning (Baarda,
Golombek & Veenstra, 2014).
2.4.4 Opvoedingsstijlen
Berk (2006) heeft vier verschillende opvoedingsstijlen onderscheiden:
Autoritatief: ouders zijn in deze opvoedingsstijl warm, responsief, geduldig, aandachtsvol en
sensitief ten opzichte van wat een kind nodig heeft. Daarnaast stellen ouders redelijk eisen en
passen deze aan, aan de ontwikkeling van het kind. De eisen leggen ouders uit aan de
kinderen en ouders geven het kind een positieve stimulans. De ouders staan het kind toe om
vrijwillig beslissingen te nemen. Zij moedigen het kind aan om zich te uiten. Bij onenigheid
proberen de ouders samen tot een oplossing te komen.
Autoritair: Ouders zijn koud, afwijzend en denigrerend. Ouders geven veel dwingende bevelen,
en maken gebruik van dwang en straf. De ouder neemt beslissingen voor het kind en luistert
zelden naar de mening van het kind.
Permissief: ouders geven warmte aan het kind, zijn toegeeflijk en achteloos. Ouders stellen
nauwelijks eisen aan hun kind. Ze laten het kind te veel beslissingen nemen voordat het kind
daar aan toe is.
Weinig betrokken: ouders zijn afstandelijk en teruggetrokken. Stellen nauwelijks eisen aan hun
kind. Ouders zijn onverschillig tegenover de beslissingen en overtuigingen van het kind (Berk,
2006)
De autoritatieve opvoedingstijl heeft positieve gevolgen voor het kind. Het zit beter in
zijn vel, kan goed samenwerken en doorzetten. Op latere leeftijd heeft het kind meer
zelfwaardering en is het ontvankelijk voor de overtuigingen van hun ouders. Kinderen die een
autoritaire opvoeding hebben gehad geven daarentegen meer problemen. Ze zijn vaak angstig,
teruggetrokken, opstandig en agressief. Dit is gedrag dat in verband gebracht kan worden met
het autoritaire gedrag van de ouders. Kinderen die een permissieve opvoeding ontvingen zijn
vaak impulsief, ongehoorzaam en opstandig. Ze zijn afhankelijker van hun ouders dan kinderen
die meer grenzen krijgen aangereikt. Als kinderen geen acceptatie maar ook geen controle
ontvangen, kan het in het uiterste geval om verwaarlozing gaan. Wanneer dit minder extreem
is kan het kind moeilijkheden op school krijgen en antisociaal gedrag vertonen, omdat ze vaak
onveilig gehecht zijn. De autoritieve opvoedingsstijl is de sensitieve manier van omgaan met je
kinderen. De kans op een veilige hechting wordt verhoogd. Deze ouders kunnen ook ‘sensitief
disciplineren’(Berk, 2006). Vermeer (2011) heeft in Nederland een grootschalig onderzoek
gedaan naar wat de invloed van religiositeit is op de opvoedingsstijlen. Hij constateerde dat dit
geen invloed had in vergelijking met ouders die niet religieus zijn (Vermeer, 2011). Een
autoritaire stijl is niet goed voor de religieuze ontwikkeling. Wanneer deze opvoeding
omgeven wordt door straf, kilte en regels, ligt het voor de hand dat het kind negatieve
gevoelens krijgt bij geloven. Religieuze ouders lijken meer de nadruk te leggen op ‘controle’ en
‘normen’ dan seculiere ouders. Zij leggen meer de nadruk op ‘oriëntatie’ en ‘expressie’
(Mousavi Thorshezi, 2009).

2.5

GELOOFSOPVOEDING

In deze paragraaf wordt beschreven hoe er vanuit Bijbels perspectief gekeken wordt naar
geloofsopvoeding. Daarnaast wordt er het begrip ‘geloofsopvoeding’ vanuit verschillende
visies beschreven. Vervolgens wordt er aangegeven hoe geloofsopvoeding in de praktijk
wordt gebracht binnen gezinnen. Deze paragraaf wordt afgesloten met een onderzoek over
geloofsopvoeding in jonge gezinnen wat door Van Koot gedaan is.
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2.5.1 Geloofsopvoeding
In de Bijbel wordt er gesproken over geloofsopvoeding. De kerntekst voor geloofopvoeding
staat in Deuteronomium 6: 4-7 ‘Luister, Israël!. De HEERE, onze God, de HEERE is één. Daarom
zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.
Deze woorden , die Ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten
en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.’
God geeft het volk Israël de taak om God lief te hebben met hun hele ‘zijn’. De Israëlieten
moeten dit niet voor zich houden maar moeten dit doorgeven en inprenten van generatie op
generatie. De feesten van het volk Israël werden vaak gebruikt om de kinderen te wijzen op
Gods daden. Zodat zij op God hun vertrouwen stellen. Salomo geeft opvoeders in Spreuken
22:6 de taak om jongeren te oefenen in hun levensweg met de belofte dat wanneer de
jongeren oud geworden is, van deze levensweg niet zal afwijken.
Ter Horst geeft als definitie voor geloofsopvoeding ‘alle invloeden die het kind helpt
om persoonlijk met de Heer in de wereld te leven’(Ter Horst, 1989, p. 16). Ter Horst heeft een
brede opvatting van opvoeding: ‘overdragen, inleiden en inwijden’. Hij gaat ervan uit dat een
kind in de eerste plaats verzorging en veiligheid ontvangt. Volgens Ter Horst is
geloofsopvoeding meer dan socialisatie en enculturatie (Ter Horst, 1989). Ter Horst geeft aan
dat een kind bescherming en verzorging nodig heeft. Een kind dat zich in eigen huis onveilig
voelt of verwaarloosd wordt, zal weinig ontvankelijk kunnen zijn voor de diepere dingen van
het bestaan die dezelfde ‘opvoeder’ noemt (Ter Horst, 1995). Ouders geven hun kind een
godsdienstige opvoeding omdat het antwoord geeft op de diepste en wezenlijkste vraag, de
vraag naar de zin van zijn bestaan, en naar wat dit voor ons gedrag betekent (Langeveld, 1956).
De auteurs van het boek ‘Met kinderen onderweg’ gebruiken bij geloofsopvoeding het
voorbeeld van een boom. Het laten leven en groeien van een boom kunnen ouders niet doen,
dat is Gods werk. Maar de taak van ouders is het zorgen voor een optimaal klimaat waarin de
boom kan groeien (Bos & van Dam, 2001). In de eerste drie levensjaren van een kind is het
ontwikkelen van veiligheid en het basisgevoel van vertrouwen van essentieel belang. In deze
fase is het belangrijk om te zingen en eenvoudige Bijbelse verhalen te vertellen . Hierdoor kan
het kind leren dat God een liefdevolle Vader is (Vrijmoeth, Karssen & Lenstra, 2008).

2.5.2 Geloofsopvoeding in de praktijk
Volgens Van Koot- Dees (2013) wordt er in gezinnen op verschillende manieren
geloofsopvoeding in de praktijk gebracht. Dit wordt onder andere gedaan door bidden, zingen,
Bijbelverhalen lezen of vertellen, het geloofsgesprek, zondag vieren, doop, kinderenzegen,
naar de kerk gaan en schoolkeuze. Gebedsrituelen horen vaak bij de maaltijden en bedtijd.
Bidden kan het evalueren van de dag zijn dat leidend is tot dank en/of voorbede. Daarnaast
geeft bidden betrokkenheid bij anderen. Ouders beginnen vaak met bidden als kinderen nog
jong zijn. Dit doen ouders omdat er dan met kinderen al een ritueel wordt opgebouwd.
Om kinderen te leren bidden kunnen ouders verschillende strategieën gebruiken.
Voordoen, role-taking (de ouder bidt namens het kind), echoën en aanvullen (bv. het laatste
stukje van de zin mee zeggen), zelf hardop bidden, sfeer van eerbied creëren, verplichten tot
bidden, uitleggen waarom er gebeden wordt, creatieve werkvormen. Gebeden hoeven niet
altijd uitgesproken te worden. Er kan ook gebeden worden door het zingen van een lied. Er zijn
formulieren gebeden.. Maar ouders kunnen er ook voor kiezen om een vrij gebed uit te
spreken. Daarnaast kunnen ouders kiezen voor een ‘stil’ gebed. Ook het zingen van liederen
neemt een grote plaats in de christelijke gezinnen. Vaak worden er liedjes gezongen bij het
bedtijdritueel, maar ook rond de maaltijden wordt er gezongen. Zingen is niet altijd gebonden
aan een ritueel. Dit kan ook zomaar op de dag gedaan worden met een muziekinstrument of
YouTube. Zingen is belangrijk omdat het ‘het geloof’ levendig en vreugdevol maakt. Ook wordt
zingen als een didactische methode gebruikt, kinderen leren hierdoor veel uit de Bijbel.
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Daarnaast brengt het zingen ook een kind tot rust, met name de christelijke liedjes die wijzen
naar de geborgenheid van God. Het zingen van liedjes start vaak vanaf het moment dat het
kind geboren is. Veel kinderen zingen met gebaren en bewegingen. Het hele lichaam mag mee
doen. Dit doen kinderen vaak al uit zichzelf. Veel kinderen vinden zingen leuk (Van Koot- Dees,
2013).
Het lezen van Bijbelverhalen heeft een natuurlijke plaats in het gezinsleven. Wanneer
er wordt Bijbel gelezen in een gezin wordt er vaak ook kinderbijbelverhalen gelezen. Door de
ouders wordt er rekening gehouden met de ontwikkeling en de behoefte van het kind. Ouders
kijken wat passend is bij de leeftijd. Veel ouders willen niet dat het Bijbellezen een sleur wordt
en kijken daarom goed welk moment er geschikt is. Soms brengt het Bijbellezen dilemma’s
met zich mee, geloven ouders zelf ook wat er werkelijk staat? Verhalen worden niet alleen
verteld om de cultuur over te dragen. Maar ook om kinderen God te leren kennen en een band
met Hem krijgen. Ouders spreken regelmatig met kinderen over het geloof. De zogenaamde
‘geloofsgesprekjes’ . Deze gesprekjes zijn vaak geen routine zoals een ritueel dat kan zijn.
Gesprekjes vinden vaak spontaan plaats. Ouders hechten aan deze gesprekjes veel waarde.
Van de zondagsviering wordt door ouders vaak een leuke en gezellige dag gemaakt. Er wordt
bijvoorbeeld extra lekker gegeten en er is tijd om leuke dingen met elkaar te doen. Ouders
willen geen onnodige beperkingen bij hun kind opleggen door het geloof. De doop is voor
ouders een belangrijk moment. Voor sommige ouders is dit de start voor een religieuze weg
met hun kind. Ouders staan niet alleen stil bij wat het voor hun kind betekent, maar ook wat
het voor hen betekent. Bij veel uitkomsten van het onderzoeken benadrukken ouders dat ze
willen dat kun kind ‘eigen’ keuzen maakt (Van Koot- Dees, 2013).
De doop sluit de keuze van het kind niet uit, maar benadrukt dat dit Gods eerste
gebaar is. De kerkgang is voor ouders een steun en inspiratie voor hun eigen geloof. Dit kan
ook inspireren in de rol als opvoeder. Ouders vinden gemeenschap voor hun kind belangrijk. Ze
worden zo ingeleid in de praktijken van het geloof. Het kiezen voor een school heeft ook
religieuze motieven, inleiden in de christelijke praktijken. Ouders vinden het een veilig idee als
er een overeenstemming tussen thuis en school is. Ook zijn er ouders die kun kinderen om
een ‘missionaire’ reden naar een openbare school sturen. Een religieuze overtuiging met
betrekking tot schoolkeuze hebben niet één vaststaande uitkomst (Van Koot- Dees, 2013).
Uit het onderzoek van Kinderwerk Timotheüs blijkt dat ouders behoefte hebben aan
ondersteuning bij de geloofsopvoeding. Ze willen graag handvatten aangereikt krijgen om de
geloofsopvoeding te integreren in het dagelijkse leven, over het praten over Bijbelse
begrippen, het aandacht geven aan de christelijke feesten binnen het gezin, het samen lezen
uit de Bijbel, bidden en zingen (Geeve, 2012).
Er is verder weinig onderzoek gedaan naar de praktische invulling van de
geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar. Hierdoor zijn er in het
theoretische kader weinig diversiteit aan bronnen bij paragraaf 2.5.2 geloofsopvoeding in de
praktijk.

2.5.3 Onderzoek van de rol van geloven in jonge protestants-christelijke gezinnen in
Amsterdam.
Van Koot- Dees (2013) heeft een kwalitatief onderzoek gedaan naar de rol van geloven in
jonge protestants-christelijke gezinnen in Amsterdam. Uitspraken dat je jonge kinderen niet
moet belasten met het geloof heeft onder deze ouders in dit onderzoek geen weerklank.
Ouders zetten in deze jaren juist een bepaalde wijzen van geloofsopvoeding in gang. Ouders
worden al kort na de geboorte geconfronteerd met de vraag of ze hun kind willen dopen, en
daarmee de betrokkenheid bij een gemeente. Kinderen zijn hierdoor betrokken bij een kerk,
‘zij gaan mee’.
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Ouders laten hun kinderen deelnemen aan hun eigen religieuze praktijken. Dit wordt
wel aangepast aan het ontwikkelingsniveau van hun kind. Kinderen doen mee in het gebed,
het zingen van liederen, kerkgang en het lezen van de Bijbel. Ouders spreken regelmatig met
hun kinderen over het geloof en het geeft ook een kijk op de ‘zaken’ van het leven. Ouders
beginnen vaak al jong met religieuze rituelen. Ze realiseren zich dat ze hier niet zomaar mee
kunnen beginnen. Religieuze ouders hebben vaak ook religieuze opvoedingsidealen. Deze
idealen staan niet vast. Seculiere ouders kunnen dezelfde opvoedingsidealen hebben maar zijn
dan niet ingegeven door het geloof. Religieuze praktijken komt met regelmaat voor en op
gezette tijden bijvoorbeeld rond de maaltijd of het bedtijdritueel. Ouders vinden het belangrijk
dat ze een communicatieve opvoedingsstijl hebben. Ze willen in gesprek gaan met het kind,
luisteren naar het kind, en het kind ruimte geven om vragen te stellen en te ontdekken.
Ouders vinden het bieden van veiligheid en geborgenheid belangrijk in het leven van baby’s en
peuters(Van Koot- Dees, 2013).
2.5.4 Geloofsopvoeding in de kerk
Binnen een kerkelijke gemeente zitten gelovige met hun kinderen. Ook kinderen horen voluit
bij de gemeente, ook al zijn zij niet bewust tot persoonlijk geloof gekomen. Kinderen horen bij
een gemeente. Daarom moet er binnen de gemeente een klimaat van warmte en
geborgenheid gecreëerd worden, waarin een kind zich gewaardeerd en geaccepteerd voelt.
Kinderen moeten daarom ook binnen de eredienst een volwaardige plaats krijgen (Geeve,
2012). Er moet een samenwerking zijn tussen het gezin en de kerk. Door beide invloeden te
combineren wordt de invloed op de volgende generatie vergroot (Joiner, 2009). Ouders
hebben de kerk nodig om toegerust te worden hoe ze kinderen kunnen helpen het geloof in
God te vinden. Joiner (2009) roept op om de focus naar de ouders te verleggen om zo de
kinderen te bereiken. Alleen het focussen op het kinderen werk heeft een eenzijdigheid in zich.
Hierdoor blijven ouders buiten bereik (Vrijmoeth et al, 2008).
2.6

SAMENVATTING EN CONCLUSIE

2.6.1 Samenvatting

De Christelijke Gereformeerde Kerken zijn ontstaan in 1892. De Christelijke Gereformeerde
Kerken onderscheiden zich met het drie verbonden leer van andere protestantse kerken.
Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken zijn twee stromingen, een bevindelijke stroming
‘Bewaar het pand’ gemeenten en een orthodox gereformeerde stroming.
De definitie van geloven volgens ‘van Dale’ is het vertrouwen in de waarheid van iets.
De Bijbel zegt dat geloven de zekerheid is van dingen, die men hoopt en de overtuiging van de
dingen die men niet ziet’. Het woord geloven is een ook een werkwoord, geloven is daarom
ook doen. Volgens Hutsebaut (1995) heeft geloven drie betekenislagen 1) vertrouwen op
mensen 2) geloven in een onpersoonlijke kracht 3) geloven verbonden met de persoonlijke
God van het christendom, en dan meer specifiek met de persoon van Jezus. De doop is het
teken van Gods trouw, dat God de mensen wil en kan bevrijden. Bij de doop geven ouders
antwoord op drie vragen, of ze geloven dat hun kind geboren en ontvangen zijn in zonden en
dat ze gereinigd moeten worden door het bloed van Christus. Dat ouders achter de leer van de
kerk staan en of ze beloven hun kinderen naar en vanuit Gods woord op te voeden. Volgens
‘Geloof in het gezin Bijbelse lijnen’ (z.d.) begint de opvoeding op het moment dat er leven is in
de baarmoeder. Na de geboorte is het in het begin is het kwestie van gewoontes aanleren,
langzamerhand gaan kinderen steeds meer de betekenis ervan zien. Volgens ‘Geloof in het
gezin Bijbelse lijnen’ (z.d) moet liefde de basis zijn van het handelen en opvoeden van de
kinderen. Kinderen zijn ondanks hun zondige aard kostbaar voor God. Uit het onderzoek van
‘Geloof in het gezin Bijbelse lijnen’ (z.d.) blijkt dat ouders behoefte hebben aan
opvoedondersteuning. Met name toerusting onder de preek scoort bij ouders hoog.
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Kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar zitten volgens Piaget in de sensomotorische fase. In
deze fase staat de motoriek en het waarnemen centraal. Kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar
zitten in de preconceptuele fase. In deze fase staat het denken en de taalontwikkeling op de
voorgrond. Vanaf ongeveer 4 jaar kunnen kinderen invoelen en begrijpen dat een ander soms
iets anders kan voelen of denken. Voor deze periode zijn kinderen vooral gericht op hun eigen
behoeftebevrediging. Om deze ontwikkeling te stimuleren is het belangrijk dat een kind een
veilige hechting heeft opgebouwd. Hechting is het proces van interactie tussen een kind en de
opvoeder. In de eerste levensjaren van een kind vindt de hechting plaats. De hechting is
medebepalend voor de identiteit vorming. Gehechtheid kan onder verdeeld worden in vier
categorieën: veilige gehechtheid, onveilig-vermijdend, onveilig ambivalent en
gedesorganiseerd gehecht. Het is belangrijk dat ouders inzicht hebben in de ontwikkelingsfase
van hun kind. Zo kunnen ouders aansluiten bij waar het kind aan toe is. De ouder vult dan aan
waar het kind nog niet toe instaat is. Ouders kunnen de ontwikkeling van het kind niet
vervroegen. Dit komt doordat psychologische ontwikkeling op de neurologische ontwikkeling is
gebaseerd. Kinderen leren wel beter wanneer ze beloond worden voor hun gedrag. Een kind
van 0-1 jaar wordt beloond door directe behoefte bevrediging en aanraking. Een kind in de
leeftijd van 1-2 jaar op de reacties van de omgeving, het zingen van liedjes en het lezen van
boekjes. Kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar leren door het ‘mee doen’ (Zwiep z.d.).
Opvoeden houdt in dat ouders kinderen begeleiden in de ontwikkeling tot een
zelfstandige volwassene. Opvoeden heeft twee elementen: liefde en verantwoordelijkheid.
Opvoeden zonder liefde is commanderen. Wanneer een opvoeder zich niet verantwoordelijk
voelt komt er van de opvoeding niets terecht. Een veilige omgeving, positieve ondersteuning,
aansprekende discipline, realistische verwachtingen, goede zelfzorg zijn belangrijke principes
binnen de opvoeding. Opvoeden bij het jonge kind betekent het duidelijk maken wat wel en
niet mag. Vanaf drie jaar kan er uitgelegd worden waarom iets wel of niet mag. Binnen de
opvoeding zijn vier verschillende opvoedingsstijlen te onderscheiden. Autoriatief, autoitair,
permissief en weinig betrokken. De autoriatieve opvoedingsstijl heeft de meest positieve
gevolgen voor het kind. Opvoedondersteuning is op een intentionele wijze steun bieden aan
ouders bij hun opdracht en taak als opvoeders. Met het uiteindelijke doel om de ontwikkeling
van het kind te optimaliseren. Volgens van Dijk en Prinsen (z.d) zijn er vier verschillende
soorten opvoedondersteuning; informele steun, universele informatie en advies, universele
opvoedingsondersteuning en doelgerichte opvoedingsondersteuning. In een onderzoek over
het ondersteuning bij opvoedingsidealen blijkt dat ouders het liefst ondersteunt willen worden
met het lezen van boeken en/of artikelen, daarnaast vinden ouders het fijn om in gesprek te
gaan met andere ouders.
In het Oude testament geeft God ouders de opdracht om kinderen Gods liefde en zorg
over te dragen. In de Bijbel wordt dit veelal bij feestdagen gedaan. Volgens Ter Horst behelst
geloofsopvoeding alle invloeden die het kind helpt om persoonlijk met de Heer in de wereld te
leven. Wanneer een kind weinig veiligheid voelt zal het volgens Ter Horst (1995) ook niet
openstaan voor de diepere dingen van het leven. Het is belangrijk dat ouders het geloof
voordoen. Volgens van Koot wordt geloofsopvoeding in de praktijk gebracht door het bidden,
zingen, het lezen uit de Bijbel, spreken over het geloof, het vieren van de feestdagen en de
schoolkeuze. Belangrijk is dat er binnen een kerkelijke gemeente een gevoel van warmte en
geborgenheid is zodat een kind zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt. Kinderen moeten
daarom ook in een eredienst een volwaardig plaats krijgen. Het is belangrijk dat er een
samenwerking is tussen de kerk en het gezin wat betreft de geloofsopvoeding.

Conclusie

In de Christelijke Gereformeerde Kerken worden kinderen gedoopt. Bij de doop geven ouders
de belofte om hun kind te onderwijzen uit Gods woord. Deze opdracht komt overeen met de

24

opdracht die God in de Bijbel aan ouders geeft. Vanuit het onderzoek wat gedaan is door
‘Geloof in het gezin’ blijkt dat ouders graag ondersteuning willen bij de opvoeding. Aan de
geloofsopvoeding van het jonge kind wordt weinig aandacht geschonken binnen dat
onderzoek. De basis voor invulling geven aan de geloofsopvoeding wordt in de jonge jaren
gelegd. Daarom is deze leeftijdsfase erg belangrijk. In de jonge jaren is het belangrijk om
veilige en liefdevolle omgeving voor het kind te creëren. Ook het opbouwen van rituelen zijn in
deze fase belangrijk. Er is nog weinig literatuur beschikbaar hoe er daadwerkelijk praktisch
vorm wordt gegeven aan geloofsopvoeding en hoe ouders hierin ondersteunt willen worden.
Omdat de leeftijdsfase van essentieel belang is voor de identiteitsvorming van kinderen is het
relevant en zinvol om te onderzoeken op welke manier ouders praktisch invulling geven aan
geloofsopvoeding. En hoe ouders hierin ondersteunt kunnen worden.
2.7

ONDERZOEKSVRAGEN

De stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’ komt voort uit de Christelijke Gereformeerde Kerken.
Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken is er een behoudende en een confessionele
stroming. Dit onderzoek vindt plaats binnen de behoudende kant van de Christelijke
Gereformeerde Kerken. De stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’ ondersteunt ouders bij de
opvoeding van kinderen in de leeftijdsfase van 0-18 jaar. De stuurgroep van ‘Geloof in het
gezin’ wil graag weten hoe ze ouders kunnen stimuleren bij de geloofsopvoeding van kinderen
in de leeftijdsfase van 0-4 jaar.
Hoofdvraag

Op welke manier kan de stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’, ouders van kinderen in de
leeftijd van 0-4 jaar uit de Christelijke Gereformeerde Kerken stimuleren bij het vormgeven
van de geloofsopvoeding?
Deelvragen

Deelvraag 1:
- Op welke manier geven ouders uit de Christelijke Gereformeerde Kerk momenteel vorm aan
de geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar?
Deelvraag 2:
- Wat is de behoefte van ouders uit de Christelijke Gereformeerde Kerk met betrekking tot
geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar?
Deelvraag 3:
- Wat zijn, volgens de professionals, belangrijke aspecten binnen de geloofsopvoeding bij
kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar?
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3

METHODE VAN ONDERZOEK

Dit hoofdstuk beschrijft de methode van het onderzoek. Er wordt ingegaan op de manier
waarop het onderzoek is uitgevoerd. Met dit onderzoek worden antwoorden gezocht op de
hoofd- en deelvragen uit de inleiding. In dit hoofdstuk worden de volgende aspecten van het
onderzoek beschreven: het type onderzoek, de respondenten, de meetinstrumenten, de
procedure, de data verzameling en de verwerking.
3.1

TYPE ONDERZOEK

Om een betrouwbaar en gedegen onderzoek uit te voeren is het belangrijk (in dit geval) dat de
methode triangulatie wordt toegepast. Om triangulatie toe te passen moet het onderzoek aan
de volgende punten voldoen:
- Gebruik maken van verschillende bronnen.
- Data op verschillende manieren verzamelen.
- De data verzamelen door verschillende personen (Van der Donk & Van Lanen, 2013).
Tijdens het doen van dit onderzoek is er aan twee van de drie criteria voldaan. Er is ten
eerste gebruik gemaakt van verschillende bronnen door dat er onderzoek is gedaan onder
meerdere ouders en professionals. Daarnaast is er op verschillende manieren data verzameld,
namelijk door kwantitatief onderzoek (vragenlijst) en kwalitatief onderzoek (diepteinterviews). Alleen aan het laatste criterium is niet voldaan omdat dit onderzoek door één
persoon wordt uitgevoerd. Dit is in verband met de eisen die school stelt aan het onderzoek.
Wel is er door een begeleider van school meegekeken hoe het onderzoek wordt uitgevoerd.
De onderzoeker heeft gekozen voor kwantitatief onderzoek omdat door middel van hiervan
een groot aantal respondenten kan worden ondervraagd, hierdoor kan er cijfermatig inzicht
worden verkregen en er bestaat een mogelijkheid om procentuele verhoudingen worden
weergegeven(Rightmarktonderzoek, z.d). Door kwantitatief onderzoek is er een algemeen
beeld gecreëerd. Volgend op het kwantitatieve onderzoek is er een kwalitatief onderzoek
gedaan. Het kwalitatieve onderzoek is verdiepend en heeft een nog beter beeld geven op het
kwantitatieve onderzoek. Door het kwalitatieve deel is de onderzoeker achter de motivatie van
ouders gekomen waar ze wel of geen ondersteuning willen. En waarom ze wel of niet op een
bepaalde manier ondersteuning willen. Ook de vormgeving van de ‘geloofsopvoeding’ werd
uitgebreider omschreven. Kwalitatief onderzoek geeft beeld van de wensen, ervaringen,
meningen of behoeften van de doelgroep (Rightmarktonderzoek, z.d). In de tabel hieronder
wordt een overzicht gegeven op welke manieren van onderzoek de deelvragen beantwoord
heeft.
Deelvraag 1

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Deelvraag 2
Kwalitatief en kwantitatief onderzoek
Deelvraag 3
Kwalitatief onderzoek
Tabel 3.1 onderzoek per deelvraag

Hieronder wordt per deelvraag beschreven hoe de data wordt verzameld.
Deelvraag 1:

Op welke manier geven ouders uit de Christelijke Gereformeerde Kerk momenteel vorm aan de
geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar?
Om antwoord te geven op deelvraag 1 is er zowel een kwalitatief onderzoek als kwantitatief
onderzoek uitgevoerd.
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Kwantitatief onderzoek:

Het kwantitatieve onderzoek is uitgevoerd door middel een vragenlijst. In dit onderzoek is
onderzocht hoe ouders staan ten opzichte van geloofsopvoeding bij kinderen in de
leeftijdsfase van 0-4 jaar. Daarnaast is er in dit onderzoek onderzocht hoe ouders op dit
moment de geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar vormgeven en waar
ze in de geloofsopvoeding tegen aanlopen. In 3.3 wordt de vragenlijst toegelicht en
onderbouwd. De vragenlijst is afgenomen onder ouders uit de Christelijke Gereformeerde
Kerken, omdat dit onderzoek in opdracht van de Christelijke Gereformeerde Kerken is
uitgevoerd.
Kwalitatief onderzoek:

N.a.v. het kwantitatieve onderzoek onder de ouders uit de Christelijke Gereformeerde Kerken
is er een verdiepend kwalitatief onderzoek gedaan. Deze ouders zijn dezelfde ouders die ook
mee hebben gedaan aan het kwantitatieve onderzoek. Het kwalitatieve onderzoek is
uitgevoerd door middel van vier diepte- interviews met ouders uit de Christelijke
Gereformeerde Kerken.
Deelvraag 2:
Wat is de behoefte van ouders uit de Christelijke Gereformeerde Kerk met betrekking tot
geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar?

Om deelvraag twee te beantwoorden is er een zowel een kwalitatief onderzoek als
kwantitatief onderzoek uitgevoerd.
Kwantitatief onderzoek:

Het kwantitatieve onderzoek is uitgevoerd door middel van vragenlijsten. Dit is hierboven bij
deelvraag één ook beschreven. In dit onderzoek wordt onderzocht of ouder ondersteund
willen worden in de geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar. Daarnaast is
er ook onderzocht hoe ouders ondersteund willen worden en welke rol ze zelf hierin kunnen
hebben.
Kwalitatief onderzoek:

N.a.v. het kwalitatieve onderzoek is er ook een diepte- interview gedaan. Dit is gedaan met
ouders uit de Christelijke Gereformeerde Kerken die ook hebben meegedaan aan het
kwalitatieve onderzoek.
Deelvraag één en twee zijn in dezelfde onderzoeken beantwoord. Er is dus één soort
vragenlijst (kwantitatief) en één soort diepte- interview (kwalitatief) ontworpen.
Deelvraag 3:
Wat zijn, volgens een professional, belangrijke aspecten binnen de geloofsopvoeding bij
kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar?

Deelvraag 3 is door middel van een kwalitatief onderzoek beantwoord. Om een gedegen
antwoord te geven op de hoofdvraag is het relevant om in gesprek te gaan met
ervaringsdeskundigen op het gebied van geloofsopvoeding bij het jonge kind. Dit kwalitatieve
onderzoek is vormgegeven door diepte-interviews met ervaringsdeskundigen.
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3.2

RESPONDENTEN

Hieronder wordt per deelvraag beschreven welke respondenten geïndiceerd zijn voor het
onderzoek.
Context:

Om betrouwbaar data te kunnen verzamelen, zal de steekproef van voldoende omvang
moeten zijn (kwanitatief onderzoek). Dit onderzoek is uitgevoerd voor de stuurgroep van
‘Geloof in het gezin’. Omdat ‘Geloof in het gezin’ verbonden is aan de Christelijke
Gereformeerde Kerken zijn de ouders die mee hebben gedaan ook aangesloten bij deze kerk.
Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken is er een grote verscheidenheid op het gebied
van levensstijl en theologie. Deze verscheidenheid kun je in twee categorieën indelen. Aan de
ene kant een meer bevindelijke kant, in de volksmond de ‘rechtervleugel’ van de gemeente, dit
worden ook wel de ‘Bewaar het Pand’ gemeenten genoemd. En aan de andere kant een meer
progressieve kant, in de volksmond de ‘linkervleugel’ van de gemeente. In de ‘rechtervleugel’
ook wel de ‘Bewaar het pand gemeenten’ houdt men vast aan de bevindelijke preken en wil
men weinig liturgische veranderingen. Terwijl de ‘linkervleugel’ staat voor meer moderne,
theologische opvattingen en liturgische vernieuwingen. Voor de betrouwbaarheid van het
onderzoek is het van belang om deze scheiding te maken omdat er anders geen evenredig
beeld gevormd kan worden. Dit praktijkonderzoek heeft plaats gevonden binnen de zo
genoemde ‘Bewaar het pand gemeenten’ van de Christelijke Gereformeerde Kerken.
Deelvraag 1:

Op welke manier geven ouders uit de Christelijke Gereformeerde Kerk momenteel vorm aan de
geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar?
Deelvraag 1 is door zowel een kwantitatieve onderzoek als een kwalitatief onderzoek
uitgevoerd onder 78 ouders met kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar uit de Christelijke
Gereformeerde Kerken. Door het onderzoeken van 78 ouders is er een betrouwbaar beeld
geschetst. Afwijkend van het onderzoeksplan heeft mw. Fokkema, van ‘Geloof in het gezin’,
contact opgenomen met de scriba van 9 Christelijke Gereformeerde Kerken. Vervolgens is het
contact opgedragen aan de onderzoeker en heeft de onderzoeker 150 ouders via de mail
benaderd. Van de 150 genodigde respondenten heeft de onderzoeker 80 reacties gekregen.
De procedure is uitgebreid beschreven in paragraaf 3.4.
Naast het kwantitatieve onderzoek is er ook een kwalitatief onderzoek uitgevoerd met vier
ouders die kinderen hebben in de leeftijdsfase van 0-4 jaar uit de Christelijke Gereformeerde
Kerken. Aan het einde van de enquête bij het kwalitatieve heeft de onderzoeker gevraagd of
de ouders of ze openstaan voor een diepte-interview. De ouders die mee hebben gedaan aan
het kwalitatieve onderzoek hebben voorafgaand ook aan het kwantitatieve onderzoek
meegewerkt. De diepte- interviews zijn telefonisch afgenomen.
Deelvraag 2:

Wat is de behoefte van ouders uit de Christelijke Gereformeerde Kerk met betrekking tot
geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar?
Zoals eerder ook benoemd is, is deelvraag 2 op dezelfde manier als deelvraag 1 onderzocht.
Ook de respondentengroep is het zelfde als bij deelvraag 1.
Deelvraag 3:

Wat zijn, volgens de professionals, belangrijke aspecten binnen de geloofsopvoeding bij
kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar?
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Deze deelvraag is beantwoord door middel van interviews. Deze interviews zijn afgenomen bij
respondenten die de reformatorische kant van de kerk kennen of tot deze flank van de kerk
behoren. Hiervoor is gekozen omdat het onderzoek is gehouden bij de ‘Bewaar het pand
gemeenten’ binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken. De respondenten die de
onderzoeker heeft geïnterviewd zijn N.N. en N.N.. N.N. komt zelf uit de Gereformeerde
Gemeente. Deze gemeente ligt qua leer en leven vlakbij de ‘Bewaar het Pand’ gemeenten.
N.N. is gezondheidspsycholoog. Naast haar werk in de hulpverlening schrijft ze boeken,
columns en geeft ze lezingen over opvoeding. N.N. komt zelf niet uit de Christelijke
Gereformeerde Kerken maar heeft wel een reformatorische achtergrond. N.N. is schrijver van
onder andere het boek ‘Gefeliciteerd je bent gedoopt’. Dit boek is gericht op de op het
vormgeven van de betekenis van de doop binnen het gezin.
3.3

MEETINSTRUMENTEN

Het onderzoek is door middel van interviews (zie bijlage 2) en vragenlijsten(zie bijlage 1)
uitgevoerd. In deze paragraaf worden de meetinstrumenten beschreven en onderbouwd
vanuit de literatuur. De deelvragen worden op de volgende manier onderzocht:
Deelvraag:

Respondenten(N)

Meetinstrument

Deelvraag 1:

Ouders met kinderen in de
leeftijdsfase van 0-4 jaar(75).
Ouders met kinderen in de
leeftijdsfase van 0-4 jaar(4).
Ouders met kinderen in de
leeftijdsfase van 0-4 jaar(75).
Ouders met kinderen in de
leeftijdsfase van 0-4 jaar(4).
Professionals (2)

Vragenlijsten & Diepte
interview (half
gestructureerd)

Deelvraag 2:

Deelvraag 3:

Vragenlijsten & Diepte
interview (half
gestructureerd)
Diepte interview (half
gestructureerd)

Tabel 3.2 overzicht deelvraag-respondenten-meetinstrument.

De meetinstrumenten die antwoord geven op de deelvragen 1 en 2 zijn onderverdeeld in
verschillende onderwerpen. In Tabel 3.3 wordt er weergegeven onder welk onderwerp de
vragen vallen.
Vraag bij vragenlijst(zie
bijlage 1)

Vraag
bij
diepte
interview ouders met
kinderen
in
de
leeftijdsfase van 0-4
jaar(zie bijlage 2)

Onderwerp

1-5
6
7 t/m 13

2
3.1, 3.4
3.2 - 3,3, 4.1 – 4. 2

14 t/m 19

5

20 en 21

6

Introductie vragen
Kennis van de ontwikkeling
Praktische
vormgeving
geloofsopvoeding
Ondersteuning
bij
de
geloofsopvoeding
Afsluitende vragen
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Tabel 3.3 Vragen vragenlijst ouders/interview ouders– onderwerp

Het meetinstrument dat ontwikkeld is om deelvraag 3 (zie bijlage 3) te beantwoorden is
onderverdeeld in bepaalde onderwerpen. Deze onderwerpen komen grotendeels overeen met
de onderwerpen in de meetinstrumenten die antwoord gaan geven op deelvraag één en twee.
De Tabel 3.4 hieronder geeft een overzicht welke vragen er bij welk onderwerp.
Vraag bij diepte
interview
van
professionals
(zie
bijlage 3)
2

Onderwerp

3
4

Kennis van ontwikkeling
Kennis van de geloofsopvoeding

5

Ondersteuning van ouders
leeftijdsfase van 0-4 jaar.

6

Afsluiting

Introductie

bij

de

geloofsopvoeding

in

de

Tabel 3.4 Vragen vragenlijst professionals/onderwerp

In navolging van het advies dat de onderzoeker kreeg vanuit de stuurgroep ‘Geloof in het
gezin’ is er bij zowel het kwalitatieve onderzoek als het kwantitatieve onderzoek gesproken
over de christelijke opvoeding en niet over de geloofsopvoeding. Geloofsopvoeding zou door
sommige ouders geïnterpreteerd kunnen worden als een situatie waarin ouders het geloof
kunnen geven aan de kinderen. Dit is in tegenspraak met de leer van de Christelijk
Gereformeerde kerken. Hier wordt juist beleden dat God het geloof werkt.
In de volgende alinea’s zal onderbouwd worden waarom er gekozen is voor de vragen
uit de vragenlijst.
Kennis van de ontwikkeling

Vanuit de literatuur blijkt dat het belangrijk is dat ouders kennis hebben van de ontwikkeling
van hun kind. Om te onderzoeken of ouders inzicht hebben over de hierboven genoemde
kennis worden een aantal stellingen beschreven in de vragenlijst(zie bijlage 1 vraag 6). In de
diepte interviews met de ouders is dit ook onderzocht (zie bijlage 2 vraag 3.2 en 3). Niet alleen
het geven van liefde en aandacht is belangrijk. Daarnaast moeten ouders aansluiten bij dat
waar het kind toe instaat is en aanvullen wanneer het kind nog niet ergens toe in staat is. Het
aansluiten bij het kind houdt niet alleen in aan te sluiten bij de ontwikkelingsfase maar ook bij
de persoonlijkheid van het kind(bijlage 1, vraag 6, stelling 7) (Vervaet, 2002). In de
leeftijdsfase van 0-4 jaar is het belangrijk dat een kind zich hecht in een veilige omgeving. Dit is
niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van het kind maar is ook medebepalend voor een
gezonde identiteitsvorming (bijlage 1,vraag 6, stelling 1) (NJI, 2016). Kinderen ontwikkelen een
veilige gehechtheid wanneer een ouder sensitief en responsief reageert op de signalen van de
baby (McLeod, 2008, updated 2016). Een kind dat zich thuis onveilig voelt of verwaarloosd
wordt, zal weinig ontvankelijk zijn voor de diepere dingen van het bestaan die dezelfde
opvoeder noemt(zie bijlage 1, vraag 6 stelling 2) (Ter Horst, 1995). Een autoritatieve
opvoedingsstijl lijkt positieve gevolgen te hebben voor het kind(zie bijlage 1, vraag 6, stelling
8). De kans op een veilige hechting wordt verhoogd. Een autoritatieve opvoedingsstijl is
responsief en sensitief, daarnaast stellen ouders redelijke eisen en passen deze aan de
ontwikkeling van het kind (Berk, 2006). Ook bij de professionals N.N. en N.N. heeft de
onderzoeker gevraagd naar bepaalde basiskennis van de ontwikkeling(zie bijlage 3 vraag 3).
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Praktische vormgeving geloofsopvoeding

Geloofsopvoeding wordt op verschillende manieren in de praktijk vormgegeven volgens van
Koot. Dit wordt onder andere gedaan door bidden, zingen, Bijbelverhalen lezen of vertellen,
het spreken over het geloof, het vieren van de zondag, het invulling geven aan de doop, het
naar de kerk gaan, de schoolkeuzes etc. (zie bijlage 1, vraag 8 – 11; bijlage 2 vraag 3.3 – 4.2)
(van Koot, 2013). Doordat er verder weinig literatuur bekend is over deze praktische invulling
van de geloofsopvoeding voor de leeftijdscategorie 0-4 heeft de onderzoeker er zelf nog wat
praktische aspecten aan toegevoegd.
Ondersteuning bij de geloofsopvoeding

Opvoedingsondersteuning wordt vanuit verschillende dimensies gegeven. Volgens van Dijk &
Prinsen (z.d.) is er informele steun, universele informatie en advies over de opvoeding,
universele opvoedingsondersteuning en doelgerichte opvoedingsondersteuning(van Dijk &
Prinsen, z.d). In dit onderzoek is er onderzocht of er behoefte is naar informele steun en
universele informatie en advies over de opvoeding. Dit wordt onderzocht in het
meetinstrument van het kwantitatieve onderzoek (zie bijlage 1, vraag 16 (a,e en f) en 17) en in
het meetinstrument van het kwalitatieve onderzoek (zie bijlage 2 vraag 5.3-5.5) In het
onderzoek van Berg & Plantinga (2015) wordt onderzocht of ouders behoefte hebben aan
informele steun door bijv. opvoedingskringen (van den Berg & Plantinga, 2015) of universele
informatie en advies over opvoeding door thema-avonden die georganiseerd worden vanuit de
kerk voor alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Vanuit een onderzoek bij
opvoedondersteuning bij opvoedingsidealen blijkt dat ouders geholpen willen worden door
het lezen van boeken of artikelen. Daarnaast willen ouders in gesprek met andere ouders.
Anderen willen ondersteund worden door een cursus via de kerk of school of door een gesprek
met een professional (zie bijlage 1, vraag 16 en 17, bijlage 2 vraag 5.1 en 5.2) (Baarda et al,
2014).
Uit het onderzoek wat uitgevoerd is onder ouders van kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar uit
de Christelijke Gereformeerde Kerken blijkt dat ouders het fijn vinden als er tijdens de preek
ruimte is voor opvoedingsondersteuning. Naast onderwerpen als praten met pubers,
seksualiteit, sociale media en internet geven ouders ook aan onderwerpen als bidden met
kinderen en het spreken over het geloof belangrijk te vinden. Een groot deel van de ouders zou
zelf mee willen denken over opvoedingsondersteuning in hun gemeente (zie bijlage 1 vraag 16
en 17; bijlage 2 vraag 5.1-5.5)(Analyse – Geloof in het gezin, z.d.).

Geloofsopvoeding
Geloofsopvoeding wordt door God in de Bijbel gegeven als opdracht voor de ouders. Gods
liefde en zijn zorg moeten worden doorverteld aan de kinderen. Ter Horst omschrijft
geloofsopvoeding als ‘alle invloeden die het kind helpen om persoonlijk met de Heer in de
wereld te leven’(Ter Horst, 1989, p. 16) Volgens Ter Horst (1989) is een kind pas ontvankelijk
voor geloofsopvoeding wanneer het kind liefde en aandacht krijgt. In vraag 4 (zie bijlage 3)
vraagt de onderzoeker wat de professionals belangrijk acht bij de geloofsopvoeding bij
kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar achten. Volgens Vrijmoeth, Karssen & Lenstra (2008) is
in deze fase belangrijk om te zingen en eenvoudige Bijbelse verhalen te vertellen. Hierdoor kan
het kind leren dat God een liefdevolle Vader is.
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3.4

PROCEDURE

Deelvraag 1 en 2:
Zoals al eerder beschreven is heeft de onderzoeker een kwantitatief en een kwalitatief
onderzoek uitgevoerd. Voor het kwantitatieve onderzoek stond in het onderzoeksplan dat de
onderzoeker 75 respondenten nodig heeft. In overleg met de projectleider van ‘Geloof in het
gezin’ zou er half december contact worden gelegd met zes verschillende scriba’s uit zes
verschillende ‘Bewaar het Pand gemeenten’. Naar mate december verder vorderde heeft de
onderzoeker verschillende keren contact gelegd met de projectleiders van ‘Geloof in het gezin’
of ze al wat van de gemeenten gehoord hadden. Hier kreeg de onderzoeker weinig respons op
totdat de onderzoeker eind december een mail kreeg met daarin de boodschap dat de project
leiders het heel druk hadden en dat ze pas eind januari de mogelijkheid hadden om de
onderzoeker verder te begeleiden. De onderzoeker was hier uiterst verbaasd en teleurgesteld
over omdat er voorheen goed contact was en er wederzijds vertrouwen was. Daarnaast waren
er afspraken gemaakt waar de projectleiders ook mee hadden ingestemd. De onderzoeker
heeft daarop een mail teruggestuurd dat ze teleurgesteld was en dat er afspraken waren
gemaakt. En dat in verband met het proces er niet tot eind januari gewacht kon worden. Op
antwoord van deze mail kreeg de onderzoeker een mail terug van de voorzitter van de
stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’ met daarin verontschuldigingen en de belofte dat de
onderzoeker een nieuwe begeleider kreeg vanuit de stuurgroep ‘Geloof in het gezin’. Helaas
heeft de onderzoeker daar wel de nodige stres en vertraging door op gelopen. Met de nieuwe
begeleider vanuit ‘geloof in het gezin’ mw. Fokkema heeft de onderzoeker vervolgens positief
contact gehad. Eind januari zijn de eerste contacten gelegd met zes verschillende gemeenten.
In dit contact werd gevraagd naar 15 contactgegevens van ouders met kinderen in de
leeftijdsfase van 0-4 jaar. Aan de hand van deze contactgegevens is er een mail gestuurd met
de link naar de vragenlijst. Van twee gemeenten kreeg de onderzoeker direct al contact
gegevens. Maar bij de meeste gemeenten ging daar geruime tijd overheen. Bij veel
gemeenten moest het verzoek in de kerkenraadsvergadering besproken worden. Doordat er
veel tijd overheen ging voordat de onderzoeker contactgegevens kreeg, heeft de onderzoeker
het kwalitatieve onderzoek tijdens het kwantitatieve onderzoek laten plaats vinden en heeft
het kwalitatieve onderzoek maar onder twee verschillende gemeenten plaats gevonden. Toch
heeft de onderzoeker om praktische redenen ervoor gekozen het kwalitatieve onderzoek te
laten plaatsvinden. Voor een aantal gemeenten heeft de onderzoeker een bericht voor in het
kerkblad geschreven, waarin staat beschreven wat het project ‘Geloof in het gezin’ inhoudt,
wat voor onderzoek er gedaan wordt en waar toe het dient. Na een aantal weken bleek dat er
te weinig respons kwam op de vragenlijst. In overleg met mw. Fokkema zijn er toen nog extra
gemeenten benaderd. Ook hier ging de nodige tijd over heen. Wanneer ouders een mail
hadden gekregen met de link naar de vragenlijst, werd er na een week een reminder gestuurd.
Vervolgens kregen ouders na een week nog een reminder. Uiteindelijk waren er begin maart
80 vragenlijsten ingevuld en kon de onderzoeker beginnen met het schrijven van het
resultaten hoofdstuk.
Deelvraag 3:
In overleg met de projectleiders van ‘Geloof in het gezin’ is er gekeken naar professionals die
de onderzoeker mogelijk zou kunnen interviewen om antwoord te krijgen op deelvraag 3. Naar
aanleiding hiervan is er contact opgenomen met N.N. en N.N.. Beide professionals hebben
aangegeven open te staan voor een interview. De onderzoeker heeft in januari contact
opgenomen om het interview te plannen. Het interview met N.N. is om praktische redenen
telefonisch gedaan. Dit is afwijkend van het onderzoeksplan, maar dit zal verder naar
verwachting geen probleem zijn. Het interview met N.N. is ‘face to face’ afgenomen.
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3.5

DATA ANALYSE

Kwalitatieve onderzoek:
De vragenlijst kent 21 vragen. Bij 11 vragen hebben de respondent slechts één antwoord
gegeven (vraag 1-4, 7, 9-12, 15, 18 en 21). Bij de data-analyse heeft de onderzoeker deze
vragen kunnen analyseren met behulp van de percentages. Sommige statistische data zijn
vervolgens in grafieken verwerkt. De resultaten zijn door middel van beschrijvende statistiek
als door grafieken weergegeven. De vragen zijn door de onderzoeker in procenten uitgerekend
door op te tellen hoeveel respondenten een antwoord hebben gegeven. Dit getal moet
gedeeld worden door het aantal respondenten die de vraag heeft ingevuld(van der Bonk & van
Lanen, 2013).
In het kwantitatieve onderzoek zijn er ook vragen waar er meerdere antwoorden
gegeven kunnen worden (vraag 5, 8, 15 en 17). Bij deze vragen heeft de respondent zelf
kunnen kiezen uit een aantal antwoordmogelijkheden. Bij het uitrekenen van deze vragen is er
op dezelfde manier gerekend als bij de vragen met een enkele keuze. Het verschil is dat er niet
gerekend is met het aantal respondenten wat de vraag heeft ingevuld maar met het aantal
antwoorden wat gegeven is. Ook sommige van deze gegevens zijn verwerkt in een grafiek of
tabel. In het kwalitatieve onderzoek is er één schaalvraag (vraag 6). Bij deze vraag beoordeelt
de respondent een stelling op basis van een schaal die bestaat uit twee uiterste waarden met
een aantal tussenliggende waarden. In dit onderzoek is de vraag een vijfpuntsschaal. Bij het
analyseren van de stellingen zijn alle punten omgezet naar een getal. Met deze getallen is er
een gemiddelde en ene standaard deviatie berekend.
Bij het kwalitatieve onderzoek zijn er een aantal open vragen (vraag 13,16, 18 en 19 )
(van der Donk & van Lanen, 2013). Deze antwoorden zijn geanalyseerd door eerst dezelfde
antwoorden bij elkaar te categoriseren. Vervolgens wordt er bekeken welke antwoorden
anders zijn geformuleerd, terwijl ze dezelfde inhoud hebben. Deze worden ook in dezelfde
categorie geplaatst. Vanuit deze categorieën zijn er tops 3 en tops 5 beschreven.
(CheckMarket, 2016). Vervolgens zijn deze gegevens in beschrijvende statistiek gepresenteerd.
Kwalitatief onderzoek:
Voor het beantwoorden van alle deelvragen zijn er diepte -interviews afgenomen. Er zijn twee
verschillende interviews afgenomen. Een interview met ouders die kinderen hebben in de
leeftijdsfase van 0-4 jaar (Bijlage 2) en een interview met professionals (Bijlage 3). Na het
afnemen van de interviews zijn de interviews eerst getranscribeerd. Dit wordt gedaan via het
programma www.otranscribe.com. Na de transcriptie worden de antwoorden op een
horizontale vergelijking geanalyseerd. Dit wordt gedaan op de volgende manier:
1. De onderzoeker maakt een analyseschema met een aantal kolommen en rijen.
2. In de eerste kolom wordt de vraag beschreven en wordt beschreven waarom deze
vraag gesteld is.
3. De volgende kolommen zijn voor de antwoorden van de respondenten. Per
respondent is er één kolom.
4. De laatste kolom is bestemd voor de bevindingen.
5. Bij het lezen van de antwoorden worden de delen die van belang zijn voor het
onderzoek onderstreept of gemarkeerd.
6. Op basis van wat onderstreept is, wordt er een aantal algemene bevindingen
geformuleerd. Dit kan zowel betrekking hebben op de overeenkomsten als op de
verschillen.
7. Dit wordt per vraag gedaan (Van der Donk & van Lanen, 2013).
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Er zijn twee verschillende horizontale vergelijkingen gedaan. Eén horizontale vergelijking is
gedaan met de interviews die afgenomen zijn bij de ouders met kinderen in de
leeftijdsfase van 0-4 jaar. Deze horizontale vergelijking heeft het antwoord op deelvraag 1
en 2 gegeven. Daarnaast is er ook een horizontale vergelijking gedaan met de interviews
van de professionals. In het onderzoeksplan staat beschreven dat er na de transcriptie
gecodeerd en gelabeld gaat worden. Hiervan wordt afgeweken omdat de onderzoeker van
mening is dat een horizontale vergelijking een beter en overzichtelijker beeld geeft van de
resultaten. Daarnaast zijn de interviews uiterst geschikt voor een horizontale vergelijking.
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4

RESULTATEN

In dit hoofdstuk worden allereerst de respondenten beschreven. Vervolgens worden de
resultaten van het onderzoek per deelvraag beschreven. De structuur komt overeen met de
tabellen (3.1, 3.2 en 3.3) die beschreven worden in hoofdstuk 3 Methode. Iedere deelvraag
wordt afgesloten met een samenvatting.
4.1

BESCHRIJVING RESPONDENTGROEP

Het kwantitatieve onderzoek over deelvraag 1 en 2 is uitgevoerd onder 76 ouders. 66% van de
ondervraagden was vrouw en 34% man. Van de ondervraagden viel 71%
in de
leeftijdscategorie van 25-35 jaar, 21% in de leeftijdscategorie van 35-45 jaar, en 8% in de
leeftijdscategorie jonger dan 25 jaar. Alle respondenten (op twee na) hebben kinderen in de
leeftijdsfase van 0-4 jaar.

Er zijn vier diepte-interviews gehouden. De vier geïnterviewde personen kunnen als volgt
beschreven worden:
Respondent:

3

4

5

6

Geslacht:

Vrouw

Man

Man

Vrouw

Leeftijd

35 jaar

37

31

24

Opleiding

SPW

Bedrijfskunde

VGLO

PABO

Werk:

Full-time
moeder

In bankensector

In bouwsector

Gezin:

Getrouwd

Getrouwd,
vrouw
verpleegkundige.

Kinderen

7 kinderen

4 kinderen

is

Basisonderwijs

Getrouwd

Getrouwd

2 kinderen

1 kind

Tabel 4.1 Beschrijving respondenten groep kwalitatief onderzoek deelvraag 1 en 2.

Deelvraag 3 is onderzocht met twee diepte-interviews met twee professionals binnen de
geloofsopvoeding. Beide respondenten hebben (werk)ervaring met kinderen in de leeftijdsfase
van 0-4 jaar. Beide respondenten hebben een gezin van drie kinderen. Respondent 2 heeft als
pedagogisch medewerker gewerkt in o.a. schippersinternaat, kinderdagverblijf etc.
Respondent 1 heeft als GZ psycholoog bij de Vluchtheuvel gewerkt. Daarnaast hebben beide
respondenten boeken die betrekking hebben op de geloofsopvoeding geschreven.
4.2

RESULTATEN VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN

4.2.1 Resultaten deelvraag 1 kwantitatief onderzoek:
Op welke manier geven ouders uit de Christelijke Gereformeerde Kerk momenteel vorm aan
de geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar?
Kennis van de ontwikkeling:
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In Figuur 4.2 staan de stellingen beschreven die voorgelegd zijn aan de respondenten.
Stelling 1:
Stelling 2:
Stelling 3:
Stelling 4:
Stelling 5:
Stelling 6:
Stelling 7:
Stelling 8:

Liefde en aandacht zijn de basis voor de christelijke opvoeding.
In de leeftijdsfase van 0-4 jaar is het geven van liefde en aandacht
belangrijker dan het overbrengen van christelijke kennis.
In de leeftijdsfase van 0-4 jaar is het opbouwen van vaste gewoonten
rond het geloof, zoals bidden en lezen, belangrijk.
Christelijke opvoeding is in de leeftijdsfase van 0-4 jaar is nog niet heel
zinvol, omdat kinderen er nog niets van begrijpen.
Christelijke opvoeding in de leeftijdsfase van 0-4 jaar periode is niet
mogelijk.
De moeder heeft een grotere rol in de christelijke opvoeding dan de
vader.
Ik geef (of heb gegeven) ieder kind tussen de 0-4 jaar dezelfde
christelijke opvoeding ongeacht de persoonlijkheid.

Mijn kinderen moeten luisteren naar wat ik zeg, er is geen onderhandeling
mogelijk.

Figuur 4.2 Stellingen

Figuur 4.3 geeft de resultaten weer van de stellingen. Het gemiddelde, standaard deviatie (SD),
het minimum en het maximum van wat ouders benoemd hebben zijn weer gegeven. De
stellingen zijn door 78 respondenten ingevuld. Ouders konden per stelling 1 (helemaal oneens)
t/m 5(helemaal mee eens) punten geven.
Stelling:
Minimum
Maximum
Gemiddelde
SD
1
1
5
4,65
0.71
2
1
5
2,96
1,09
3
1
5
4,45
0.85
4
1
4
1,31
0.63
5
1
5
1,15
0.60
6
1
5
2,44
1.27
7
1
5
3,42
1.27
8
1
4
2,66
0.93
Figuur 4.3 Resultaten stellingen, N78

Hieronder worden de belangrijkste uitkomsten van de stellingen beschreven.
Bijna alle respondenten geven aan dat liefde en aandacht de basis is voor een christelijke
opvoeding. Ruim een kwart is het oneens met de stelling dat het geven van liefde en aandacht
belangrijker is (in de leeftijdsfase van 0-4 jaar) dan het overbrengen van christelijke kennis. Een
kwart van de ouders is het eens met deze stelling. De resterende 50% van de ouders kiest voor
neutraal. Bijna alle ouders vinden het overdragen van Bijbelse kennis belangrijk in de fase van
0-4 jaar. Meer dan 90% van de ouders geeft aan dat christelijke opvoeding in de leeftijdsfase
van 0-4 jaar mogelijk is. De helft van de ouders vindt dat de moeder een grotere rol heeft dan
de vader binnen de christelijke opvoeding. 50% van de ouders geeft ieder kind in de
leeftijdsfase van 0-4 jaar dezelfde Christelijke opvoeding ongeacht de persoonlijkheid. Een
kwart van de ouders geeft de kinderen wel een verschillende christelijke opvoeding. De
standaard deviatie ligt bij beide stellingen relatief hoog. Dit betekent dat de meningen van
ouders bij stelling 6 en 7 uit elkaar liggen.
40% van de ouders is het oneens met de stelling ‘mijn kinderen moeten luisteren naar wat ik
zeg, er is geen onderhandeling mogelijk’. Van de ondervraagden is 17% van de ouders het wel
met de stelling eens.
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Praktische vormgeving:
In de Figuur 4.4 wordt uitgebeeld hoe de respondenten de christelijke opvoeding vormgeven
bij kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar. Ouders konden deze vraag beantwoorden door
middel van een meerkeuze vraag. Daarnaast hadden ouders de mogelijkheid om bij keuze
mogelijkheid ‘anders’ zelf aanvullingen te geven. Alle respondenten geven hun kinderen een
christelijke opvoeding.
120%
100%
80%
60%
40%
20%
Ratio

0%

Figuur 4.4 vormgeving van de christelijke opvoeding

Het volgende rijtje is de top 5 qua vormging van de christelijke opvoeding:
1. Bidden (100%)
2. Zingen (99%)
3. Lezen uit de kinderbijbel (99%)
4. Rekening houden met de keuze van peuterspeelzaal/kinderdagverblijf of
school(80%)
5. Kinderen wijzen op dingen uit de schepping (78%)
Verder geven de ouders geeft invulling aan de feestdagen. Twee derde van de ouders neemt
hun kind(eren) mee naar de kerk. Ongeveer de helft van de ouders voert geloofsgesprekken
met hun kind. Ongeveer één derde van alle ouders voert gesprekken over de doop. Op dit
gebied is er geen significant verschil tussen ouders met kinderen in de leeftijdsfase van 0-1 jaar
en ouders met kinderen in de leeftijdsfase van 2-4 jaar. Daarnaast vieren 2 ouders de doopdag
met hun kind. Eén derde van de ouders laten kinderen christelijke filmpjes op You Tube kijken.
Een aantal ouders geven aan dat ze nog op andere manieren vormgeven aan de christelijke
opvoeding, o.a. zelf het goede (christelijke) voorbeeld geven, christelijke cd’s en dvd’s, wijzen
op verkeerd internet gedrag, teksten leren, uitleg geven bij een dagboek.
Verder worden de vragen over de praktische vormgeving als volgt beantwoord:
Van de ondervraagde ouders legt 70% van de ouders aan hun kinderen uit wat er gezongen of
gelezen wordt. Bij 11% is dit niet van toepassing en 19% van de ouders leggen niet uit wat er
gezongen of gelezen wordt.
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Van de ondervraagde ouders bouwt 86% van de ouders rituelen op met betrekking tot de
christelijke opvoeding.
In Figuur 4.5 wordt afgebeeld op welke leeftijd ouders kinderen zelf laten bidden. Van de
ouders laat 31% hun kind op 3 jarige leeftijd zelfstandig bidden, 28% van de ouders doet dit op
2 jarige leeftijd. Op 4 jarige leeftijd laat 21%
van de ouders hun kind zelfstandig bidden,
11% doet dit van 0-12 maanden en 9% van
11%
de ouders doet dit vanaf 1 jaar. 94% van de
0-12 maanden
9%
ouders geven aan dat er ook andere
21%
1 jaar
personen in het leven van de kinderen zijn
2 jaar
die meewerken aan de christelijke
28%
31%
3 jaar
opvoeding. Van de ondervraagde ouders
4 jaar
loopt 53% van de ouders nooit tegen dingen
aan binnen de Christelijke opvoeding bij
kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar. Daarin Figuur 4.5 Zelfstandig bidden
tegen loopt 47% van de ouders weleens tegen
dingen aan binnen de christelijke opvoeding bij kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar. De top
5 waar ouders tegen aanlopen bij de Christelijke opvoeding is als volgt:
1. Wat begrijpen kinderen op welke leeftijd.
2. Omgang met media.
3. Overbrengen van moeilijke begrippen.
4. Het abstracte van God en het zwart/wit denken van kinderen.
5. Kerkgang.
Overige belemmeringen waar ouders tegen aanlopen bij de Christelijke opvoeding bij kinderen
in de leeftijdsfase van 0-4 jaar worden in bijlage 4 weergegeven.
4.2.2 Resultaten deelvraag 1 kwalitatief onderzoek:

Op welke manier geven ouders uit de Christelijke Gereformeerde Kerk momenteel vorm aan
de geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar?
Kennis van de ontwikkeling:
De volgende aspecten die beschreven staan in Figuur 4.6 zijn belangrijk binnen de opvoeding.
Belangrijk aspect binnen de opvoeding
Liefde en aandacht
Afhankelijk en kwetsbaar
Ouders veel thuis
Vanaf twee jaar eigen wil, rustig reageren
Met elkaar leren omgaan
Regels en structuur aanbieden
Beleefd zijn tegen oudere
Opvoeding aanpassen op ieder kind

Respondent
R3, 4, 5 en 6
R4 en 5
R3 en 5
R3
R6
R6
R6
R3 en 4

Figuur 4.6 Belangrijke aspecten binnen de opvoeding

Alle respondenten geven door middel van een open vraag aan dat in de leeftijdsfase 0-4 jaar
het geven van liefde en aandacht belangrijk is voor de hechting. Hechting is de basis van de
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ontwikkeling. Respondent 3 en 5 geven aan dat het goed is voor hechting wanneer ouders veel
thuis zijn. Respondent 4 en 5 geven aan dat kinderen in deze leeftijdsfase nog totaal
afhankelijk van ouders en kwetsbaar zijn. Respondent 3 geeft aan dat kinderen op ongeveer 2
jarige leeftijd een eigen willetje ontwikkelen. Belangrijk is om hier rustig op te reageren.
Respondent 6 vindt het belangrijk dat kinderen in deze leeftijdsfase leren omgaan met elkaar.
Maar ook het beleefd zijn tegen oudere mensen en het omgaan met regels en structuur vindt
de respondent belangrijk. Respondent 3 en 4 geven aan dat het belangrijk is om de opvoeding
aan te passen aan ieder kind persoonlijk, afhankelijk van de leeftijd, persoonlijkheid en niveau.
Dit vraagt van ouders een stukje maatwerk.
Respondent 3 en 4 geven aan dat kinderen vanaf 2 jaar uitleg nodig hebben waarom
iets wel of niet mag. Kinderen kunnen dan beter plaatsen waarom iets wel of niet mag.
Respondent 5 en 6 geven aan dat het verschilt per situatie of ze wel of niet uitleggen of iets
wel of niet mag. Respondent 5 geeft dat het verschilt wat voor consequentie er aan
verbonden is. Wanneer iets logisch is, reageert respondent 5 eerder allen met ‘niet doen’.
Respondent 6 geeft aan dat ze het meestal wel zegt omdat een kind daar meer van leert.
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Praktische vormgeving:
Alle respondenten geven aan dat ze de christelijke
‘Hoe eerder je begint, hoe
opvoeding belangrijk vinden. Respondent 3 geeft aan
eerder
ze
het
kunnen
dat ze het belangrijk vindt omdat ze het beloofd heeft
oppakken. Je komt het heel je
bij de doop. Er moet een lijn in de christelijke
leven tegen. Nu met kinderen.
opvoeding zitten. Dit kan niet ineens beginnen met 4
Maar
later
ook
met
jaar. Respondent 4 geeft aan dat hij het zijn levensstijl is
volwassenen hoe je met elkaar
en dit wil meegeven aan zijn kinderen. Omdat het een
omgaat.’
wezenlijk deel van het leven is. Het is belangrijk dat
kinderen al op jonge leeftijd opgroeien met de christelijke opvoeding omdat het dan normaal
is, het erbij hoort. Respondent 5 en 6 geven aan dat de
christelijke opvoeding de basis is voor het gehele leven.
‘Ze zijn nu zo kwetsbaar.
Respondent 6 geeft aan dat wanneer het nu al
En je kan ze nu maken of
vanzelfsprekend is dit later ook (hopelijk) zal zijn.
breken. Ik vind het gewoon
belangrijk dat ze alle liefde
Respondent 6 geeft aan dat wanneer ouders later met de
die
ze
nodig
hebben
christelijke opvoeding beginnen dit ongeloofwaardig kan
krijgen’
zijn voor de kinderen.
In Figuur 4.7 wordt weergegeven op welke manier ouders de Christelijke opvoeding
vormgeven.

Vormgeving van Christelijke opvoeding
Bidden
Lezen uit de (kinder)Bijbel
Zingen
Filmpje You Tube
Mee naar de kerk
Voorleven
Zondagsbesteding
Boek en muziek keuze

Respondent
R3, 4, 5 en 6
R3, 4, 5 en 6
R3, 4, 5 en 6
R5
R3 en 4
R6
R3
R4

Figuur 4.7 vormgeving van de Christelijke opvoeding.

Alle respondenten geven aan dat ze bidden rond het eten en ’s avonds met het slapen gaan.
Respondent 4 geeft aan dat kinderen vanaf dat ze baby zijn mee doen met het gebed. Ook
wordt door alle respondenten op verschillende momenten van de dag uit de (kinder)bijbel
gelezen. Respondent 3 geeft aan dat ze met ieder kind op zijn/haar eigen niveau apart ’s
avonds uit de kinderbijbel leest. Alle respondenten zingen met hun kinderen. Respondent 5
geeft aan dat ze ook soms met elkaar kijken naar een filmpje op You Tube naar een liedje wat
ze kennen. Kinderen worden rond hun 3e jaar mee naar
de kerk genomen. Respondent 6 geeft aan dat ze in
‘Bidden
dat
is
iets
gezamenlijks, de jongste
haar doen en laten aan haar kind laat zien dat ze
telg die er dan bij komt gaat
christen is, en hier ook een voorbeeld in is. De zondag
daar gelijk in mee.’
moet een speciale dag zijn, het moet door kinderen als
een mooie dag ervaren worden. Niet alleen maar een dag waar je dingen niet mag.
Respondent 4 geeft aan dat de keuze van muziek en boeken niet direct christelijk hoeven te

40

zijn. Maar dat ze overeen komen met de christelijke waarden en normen. Met alles wat de
kinderen beïnvloedt wordt rekening gehouden met de christelijke normen en waarden.
Respondent 3 geeft aan dat er in de leeftijdsfase veel ‘tussen door’ gedaan kan worden.
Bijvoorbeeld zingen in de auto of tijdens het dagelijks werk.
‘Eigenlijk alles wat
Respondent 3, 4 en 5 geven aan dat de kinderen dezelfde
hen beïnvloedt’
christelijke basis mee krijgen. Maar hoe diep het gaat hangt af van
de o.a. de persoonlijkheid, niveau, en persoonlijke interesse.
Alle respondenten geven aan dat ze weleens ergens tegen aanlopen binnen de christelijke
opvoeding. Respondent 4 en 5 geven aan dat dit is als kinderen omgaan met ‘onkerkelijke
kinderen’, of een omgeving die niet overeenkomt met de waarden en normen van thuis.
Respondent 4 geeft aan dat wanneer hij tegen dingen aanloopt zo goed mogelijk maatwerk
probeert te leveren aan zijn kinderen. Respondent 3 geeft aan dat een belemmerende factor
bij de christelijke opvoeding een te drukke agenda kan zijn. Maar ook wanneer ouders zelf niet
lekker in hun vel zitten. Wanneer er ook oudere kinderen in het gezin zijn, kunnen de jongste
kinderen weleens vergeten worden. De respondent geeft aan dat ze hier mee om gaat door de
jonge kinderen apart op bed te leggen zodat er één op één aandacht is. Ook geeft respondent
3 aan dat het weleens lastig is als kinderen oneerbiedig zijn. Ga je door of wacht je tot heel het
gezin eerbiedig is. De respondent geeft aan dat ze heeft leren loslaten en nuchter met zulke
situaties om te gaan. Respondent 3 geeft ook aan dat het belangrijk is om als ouders het goede
voorbeeld te geven, omdat jonge kinderen nog niet veel met kennis kunnen doen. Respondent
6 geeft aan dat ze er weleens tegen aan loopt dat haar kindje niet wil bidden of niet wil
luisteren. Ze spreekt hierover met haar man of met andere ouders.
Samenvatting
Uit zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve onderzoek blijkt dat ouders liefde en aandacht
de basis vinden voor christelijke opvoeding. Vanuit het kwalitatieve onderzoek geven ouders
aan dat door het geven van liefde en aandacht kinderen hechten aan de ouders. Dit is de basis
voor het gehele leven. Vanuit het kwantitatieve onderzoek blijkt dat de helft van de ouders
ieder kind dezelfde christelijke opvoeding geeft. Uit het kwalitatieve onderzoekt blijkt dat 3
van de 4 ouders vindt dat de basis voor ieder kind hetzelfde is, maar dat de christelijke
opvoeding per kind wel kan afwijken. Dit hangt af van de persoonlijkheid en het niveau van het
kind.
Uit zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve onderzoek blijkt dat alle ouders hun
kinderen een opvoeding willen geven die overeenkomt met de Christelijke waarden en
normen. Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat ouders dit doen omdat kinderen deze
levensstijl dan normaal vinden. Wanneer je pas later met de christelijke opvoeding begint, kan
dit ongeloofwaardig over komen.
Bidden, zingen, het lezen uit de (kinder)bijbel komen in zowel het kwalitatieve
onderzoek als in het kwantitatieve onderzoek naar boven als de populairste vormgeving van
de geloofsopvoeding. Het spreken over de doop en het vieren van de doopdag zijn variabelen
die in zowel het kwalitatieve onderzoek als het kwantitatieve onderzoek (bijna) niet naar
boven komen. Terwijl ouders in het kwalitatieve onderzoek de doopbelofte wel als reden
geven waarom ze hun kinderen een christelijke opvoeding geven.
Uit het kwantitatieve deel blijkt dat 53% van de ouders nooit tegen dingen binnen de
christelijke opvoeding bij kinderen van 0-4 jaar aan lopen. Alle respondenten van het
kwalitatieve onderzoek lopen weleens tegen dingen aan. Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt
dat ouders vooral aanlopen tegen het feit dat ze niet weten op welke leeftijd kinderen wat
begrijpen, het omgaan met de media, het overbrengen van moeilijke begrippen, het abstracte
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van God in combinatie met het zwart/wit denken van kinderen en de kerkgang. Uit het
kwalitatieve onderzoek blijkt ook een drukke agenda, als ouder zelf niet lekker in hun vel
zitten, belemmerende factoren te zijn. Ook het omgaan met kinderen uit een ‘niet’ kerkelijke
omgeving kan wel eens moeilijkheden opleveren. Wanneer een ouders ook al oudere kinderen
hebben kan de christelijke opvoeding er bij de jonge kinderen weleens onder leiden.
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4.2.4 Resultaten deelvraag 2 kwantitatief onderzoek:
Wat is de behoefte van ouders uit de Christelijke Gereformeerde Kerk met betrekking tot
geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar?
Ondersteuning bij de geloofsopvoeding:
Van alle ouders met kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar geeft 58% aan dat ze graag
ondersteuning willen bij de christelijke opvoeding.

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Figuur 4.8 manieren van ondersteuning

In Figuur 4.8 staat beschreven op welke manieren ouders deze ondersteuning willen. De top 3
van ouderondersteuning is als volgt:
1. Toerusting via de preek (74%)
2. Het lezen van artikelen en boeken (65%)
3. In gesprek gaan met andere ouders (50%)
Verder wil bijna de helft van de ouders ondersteuning d.m.v. thema avonden. 39% van de
ouders die ondersteuning willen, geven aan dat ze opvoedingskringen willen. En 28% van de
ouders wil visievorming. Ouders hadden in de vragenlijst de mogelijkheid om zelf nog
suggesties te geven. Twee ouders hebben hier gebruikt van gemaakt. De suggesties zijn o.a.
themadiensten, met name bij bijzondere feestdagen, en een You Tube kanaal met filmpjes van
bijv. gesprekken met ouders.
De top 5 thema’s waar ouders ondersteuning willen krijgen is als volgt;
1. Concrete invulling geven aan een goede en christelijke opvoeding afgestemd op
leeftijdsfase.
2. Corrigeren en aanleren van gedrag van het kind.
3. Uitleggen van Bijbelse begrippen/geloof en bekering bij kleine kinderen.
4. Omgaan met Multi media.
5. Hoe leg je het geloof zo dicht mogelijk aan het hart van de kinderen.
(De overige thema’s worden beschreven in bijlage 5).
Van de ouders wil 42% meedenken in de ondersteuning bij de christelijke opvoeding bij
kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar in hun eigen kerkelijke gemeente. Dit willen ouders
vormgeven door het meedenken over invulling, het organiseren van o.a. thema- avonden en
43

opvoedingskringen, in gesprek gaan met andere ouders en ook door het schrijven van stukjes
in het kerkblad.
4.2.4 Resultaten deelvraag 2 kwalitatief onderzoek:

Wat is de behoefte van ouders uit de Christelijke Gereformeerde Kerk met betrekking tot
geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar?
Om deze deelvraag te beantwoorden heeft de onderzoeker vier diepte- interviews gehouden
met vier verschillende ouders uit de Christelijke Gereformeerde Kerken met kinderen in de
leeftijdsfase van 0-4 jaar.
Behoefte met betrekking tot de geloofsopvoeding:
Tijdens het onderzoek is er aan vier ouders gevraagd of ze behoefte hebben aan
ondersteuning met betrekking tot de geloofsopvoeding. Respondent 3, 4 en 6 geven aan dat
ze behoefte hebben aan ondersteuning bij de geloofsopvoeding. Respondent 5 geeft aan hier
geen behoefte aan te hebben omdat er geen lijstjes bestaan met waarin staat hoe je moet
opvoeden. Alle ouders doen het op hun eigen manier. De respondent geeft aan dat hij het ook
een beetje een ‘vrouwendingetje’ vindt.
De respondenten geven aan dat ze behoefte hebben aan de volgende manieren van
ondersteuning. Respondent 3 geeft aan dat ze het
prettig vindt wanneer ze met andere ouders in
‘Met elkaar spreken, dat is wel
gesprek kan over de christelijke opvoeding. Omdat
heel mooi, bijvoorbeeld op de
ouders onderling met elkaar ervaringen kunnen
vrouwenvereniging. Dan ben je
uitwisselen en ideeën van andere mensen opdoen.
met ervaringsdeskundigen, en dan
Respondent 4 daarentegen geeft aan dat juist niet
ook wat met elkaar uitwisselen.
prettig te vinden omdat je daar vaak juist niet heel
Dan gaat het heel spontaan.’
veel aan hebt. Maar dat hij opvoedingsavonden
waarin er actuele thema’s besproken worden of
opvoedingsavonden die visie vormend zijn hem meer aan spreken omdat dat van professionals
komt. Ook respondent 3 en 6 geven aan het prettig te vinden om naar opvoedingsavonden
binnen de gemeente te gaan. Respondent 6 geeft aan dat ze zowel tips en adviezen wil krijgen
als visie vormende avonden. Respondent 4 en 6 geven aan graag boeken te lezen over de
Christelijke opvoeding. Respondent 3 geeft aan dat ze hier niet veel tijd voor heeft maar soms
wel artikelen uit de Terdege leest. Ook het spreken over de christelijke opvoeding n.a.v. een
Bijbelstudie spreekt respondent 3 aan.
Respondent 3, 4, en 6 geven aan dat ze de behoefte hebben dat de kerkenraad
opvoedingsavonden (met professional) zouden faciliteren. Respondent 6 geeft aan dat de
kerkenraad ook bij de huisbezoeken kan spreken over de christelijke opvoeding bij de jonge
kinderen. Vaak wordt er over de grote kinderen gesproken, kleine kinderen kunnen wel eens
vergeten worden of minder aandacht krijgen. Respondent
5 geeft aan dat hij behoefte heeft aan eenvoudigere
‘Als je het niet door een
kerkdiensten. Dit kan de drempel verlagen om kinderen
professional laat gebeuren
mee naar de kerk te nemen.
kan je ook heel veel kapot
Respondent 3 en 6 geven aan dat andere gemeente
maken.’
leden ook een rol kunnen spelen bij de ondersteuning
van de christelijke opvoeding. Zeker de ervaringen van
andere ouders kunnen helpend zijn hoe dingen
aangepakt kunnen worden. Dit kan op speciale avonden maar ook in de ‘wandelgangen’.
Respondent 4 geeft aan juist geen behoefte te hebben aan ondersteuning van andere ouders
omdat, wanneer andere gemeenteleden een rol spelen binnen de ondersteuning , er daardoor
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ook heel veel kapot gemaakt kan worden. Respondent 4 vindt het belangrijk dat iemand niet
alleen een bepaalde visie op iets heeft maar ook een bepaalde theoretische basis.
Thema’s waar ouders behoefte aan hebben om ondersteuning te krijgen zijn voor
respondent 6: hoe voer ik gesprekken met mijn kind, hoe breng ik informatie over bij mijn
kind. Respondent 3 geeft aan dat ze graag ondersteuning wil
bij ‘hoe leg ik de Heere Jezus aan het hart van mijn kinderen’.
‘Hoe leg ik de Heere
Daar zitten dan ook de praktische kanten bij van de christelijke
Jezus aan het hart
opvoeding. Respondent 4 vindt het prettig om te spreken over
van mijn kinderen.’
actuele thema’s zoals bijvoorbeeld mediagebruik. Maar ook
visie vormende thema’s vindt de respondent belangrijk.
Zowel respondent 3,4 en 5 geven aan dat ze willen mee denken in de ondersteuning
binnen de eigen kerkelijke gemeenten, door bijvoorbeeld ideeën te opperen of door het
organiseren van een avond met een spreker, of een Bijbelstudie over de christelijke opvoeding.
Samenvatting:
Van de ouders die mee hebben gedaan aan het kwantitatieve onderzoek wil 58%
ondersteuning bij de christelijke opvoeding bij kinderen van 0-4 jaar. Drie van de vier
respondenten van het kwalitatieve onderzoek willen ook ondersteuning bij de christelijke
opvoeding bij kinderen van 0-4 jaar. De top drie van het kwantitatieve onderzoek op welke
manier ouder ondersteund willen worden, is via toerusting in de preek, het lezen van artikelen
en boeken en het in gesprek gaan met andere ouders. Dit komt overeen met het kwalitatieve
onderzoek. Alleen is er in het kwalitatieve onderzoek toerusting via de prediking niet
genoemd. Vanuit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat ouders het in gesprek gaan met andere
ouders prettig vinden omdat de ervaringen van andere ouders dan gedeeld worden. Zo krijg je
als ouders nieuwe handvatten voor de vormgeving van de christelijke opvoeding. Eén
respondent geeft juist aan niet met andere ouders in gesprek te willen omdat wanneer ouders
geen theoretische achtergrond kennen, ze ook dingen kapot kunnen maken. Juist het
informatie krijgen van een professional vindt deze respondent zinvol.
Thema’s die ouders aanspreken zijn concreet invulling geven aan de christelijke
opvoeding die afgestemd is op de leeftijdsfase. Ook het corrigeren en aanleren van gedrag is
een thema dat ouders aanspreekt. Evenals het uitleggen van Bijbelse begrippen, geloof en
bekering bij kleine kinderen, het omgaan met Multi media, en het geloof dichtbij je kinderen
brengen zijn dit thema’s waarin ouders onder andere ondersteuning over willen krijgen.
Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat de kerk een rol kan spelen bij de
ondersteuning van de christelijke opvoeding bij kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar. Dit
kan onder andere door het faciliteren van opvoedingsavonden. Het vereenvoudigen van de
kerkdienst kan de drempel verlagen om kinderen mee te nemen naar de kerk. De kerkgang
wordt ook als moeilijkheid ervaren bij de christelijke opvoeding.
Ongeveer de helft van de ouders geeft aan mee te willen denken in de ondersteuning
bij de christelijke opvoeding in hun eigen gemeente. Ouders willen meedenken over de
invulling van de ondersteuning, het organiseren van thema avonden of opvoedingskringen en
met andere ouders in gesprek gaan.
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4.2.5 Resultaten deelvraag 3:

Wat zijn, volgens de professiols, belangrijke aspecten binnen de geloofsopvoeding bij kinderen
in de leeftijd van 0-4 jaar?
Kennis van de ontwikkeling:
De leeftijdsfase van 0-4 jaar onderscheidt zich in verschillende
opzichten van de andere fases in het leven. Respondent 1
‘Liefde, geborgenheid
geeft aan dat kinderen in deze leeftijdsfase nog totaal
en veiligheid zijn
afhankelijk zijn van de mensen in hun omgeving. Niet alleen
essentieel als basis en
op het gebied van de primaire levensbehoeften zoals eten en
fundament voor de
drinken maar ook op het gebied van liefde, veiligheid en
ontwikkeling van heen
geborgenheid. Respondent 2 geeft aan dat deze leeftijdsfase
kind.’
de start is van de gehele ontwikkeling. Vooral op het gebied
van basisvertrouwen is deze leeftijdsfase van cruciaal belang.
Wanneer kinderen op dit gebied in deze leeftijdsfase schade oplopen, is het lastig om dit in
een latere leeftijdsfase te herstellen. Beide respondenten geven aan dat basisvertrouwen
(hechting) de basis van de opvoeding is. Basisvertrouwen verwerven kinderen door warmte,
liefde, geborgenheid en veiligheid te ontvangen, van vaste personen uit de omgeving.
Respondent 1 geeft aan dat dit basisvertrouwen voorkomt dat een kind stress ervaart.
Wanneer een kind stress ervaart zal het zich minder goed ontwikkelen. Een kind kan zich niet
ontwikkelingen in een onveilige omgeving.
Respondent 2 geeft aan dat een kind door basisvertrouwen leert te vertrouwen op
een ander en op zichzelf. Maar het is ook belangrijk dat een kind leert dat het niet alles kan. In
de leeftijdsfase van 0-4 jaar denken kinderen nog egocentrisch. Een kind heeft aan de ene kant
daarin bevestiging nodig dat het kind het goed doet. Maar aan de andere kant moet het kind
ook leren omgaan met teleurstellende ervaringen. Een opvoeder moet het kind bemoedigen
om een stapje verder te gaan. Maar het kind moet ook terug kunnen komen als het even niet
lukt. De opvoeder moet het kind leren om te gaan met dingen die
‘ouders moeten
mis gaan in het leven. Het is belangrijk te leren dat niet alles alleen
deze wil niet breken
om het leven van het kind draait. Door kinderen mee te nemen in
maar moeten deze
de volwassen wereld leert een kind dat de wereld groter is dan zijn
wil leiden.’
eigen perspectief.
Respondent 2 geeft aan dat kinderen vanaf 3 jaar een eigen
wil ontwikkelen. Het is belangrijk dat ouders deze wil niet breken, maar de wil leiden. Volgens
respondent 1 kunnen ouders rond deze leeftijd beginnen met het overdragen van kennis.
Beide respondenten geven aan dat het belangrijk is dat ouders goed kijken naar en aansluiten
bij de behoeften van het kind. Sommige kinderen vinden het bijvoorbeeld prettig om dicht bij
de opvoeder te zijn. Andere kinderen hebben juist weer behoefte aan meer ruimte.
Respondent 2 geeft aan dat grenzen ook veiligheid bieden aan kinderen. De persoonlijkheid
van een kind speelt hier een rol in. De opvoeding moet op ieder kind persoonlijk afgestemd
worden. Ook het opbouwen van rituelen is belangrijke in deze leeftijdsfase. En het is belangrijk
dat ouders het goede voorbeeld geven. Dit gaat hand in hand met kennis overdracht. Volgens
respondent 2 is niet alleen het afstemmen op je kind belangrijk, maar ook het hebben van
kennis over de ontwikkelingspsychologie. Door deze kennis gaan ouders hun kind beter
begrijpen en zullen ze meer geduld tonen. Respondent 1 geeft aan dat de ouderwetse 3 R’s
(rust, reinheid en regelmaat) veiligheid bieden aan het kind. Naast de 3R’s geven vaste
gewoontes en rituelen de kinderen ook veiligheid.
Kennis van de geloofsopvoeding
Volgens beide respondenten is er niet een heel groot verschil tussen de normale opvoeding en
de geloofsopvoeding. Volgens respondent 1 is het wel essentieel dat je je kinderen bij het
geloof betrekt omdat je als ouders hoopt dat het kind bij God blijft en God niet de rug
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toekeert. Respondent 2 geeft aan dat het aansluiten en afstemmen hetzelfde is als bij de
‘normale’ opvoeding, maar dat het bij de geloofsopvoeding wel heel erg van belang is om
nieuwsgierig te zijn naar wat er in het hoofd van het kind omgaat. Omdat God niet zichtbaar is
en daardoor moeilijk te definiëren is, kunnen
‘Pas zag ik een peuter van 1,5 jaar in
kinderen verkeerde verbanden gaan leggen.
de kinderstoel met een koekje en
Beide respondenten geven aan dat
drinken en hij deed zijn handen samen,
geloofsopvoeding belangrijk is. Respondent 1
grappig om te zien, want zo werkt het
geeft aan dat christelijke ouders willen dat hun
door imitatie’.
kinderen Jezus gaan volgens. De opvoeding
speelt hier een cruciale rol in, maar Gods werk
gaat boven deze opvoeding. Respondent 2 geeft aan dat net zoals het basisvertrouwen van
essentieel belang is, geloofsopvoeding ook heel belangrijk is. Het is als het zaaien van zaad. Het
is belangrijk dat kinderen al in de jongste tijd de basale levensbeschouwing hebben dat er een
God is. Het is lastig om dat in een latere leeftijdsfase nog te (laten) ontwikkelen. Kinderen
kunnen in deze leeftijdsfase nog niet begrijpen wie God is. Maar kinderen imiteren in deze
leeftijdsfase wel veel en leren zo dat bepaalde vormen er wel toe doen, bijvoorbeeld door bij
het bidden je handen samen te doen.
Beide respondenten geven aan dat een veilige hechting een belangrijke factor is om de
geloofsopvoeding te bevorderen. Respondent 2 geeft aan dat
wanneer er in de hechtingsfase iets niet goed is gegaan, blijkt dat dit
‘Wanneer kinderen
ook zijn weerslag zal hebben op het geloofsvertrouwen. Wat er
moeite hebben met
tussen mensen is, is er ook heel basaal naar God toe. Wanneer een
de
hechting,
kind slecht op mensen durft te vertrouwen, of kan geloven dat
kunnen
ze
ook
iemand het goede voor je zoekt, is het moeilijk om te geloven dat
moeilijk
God dit wel doet. Hechting is dus van essentieel belang voor het
vertrouwen
op
vertrouwen op God. Respondent 2 geeft aan dat in deze fase de
God’
basis van relaties wordt gelegd die niet vervangen kan worden. Kinderen hebben een
dragende relatie nodig en daar is tijd en aandacht voor nodig. Respondent 1 geeft aan dat het
bevorderend is wanneer ouders samen met hun kind boekjes lezen, liedjes zingen en samen
met hun kind bidden. Respondent 2 geeft aan dat het bevorderend is wanneer ouders
openstaan voor de vragen van kinderen, dat kinderen met al hun vragen bij ouders durven
komen. Ook is het bevorderend wanneer ouders afstemmen wat een kind begrijpt en wat het
kind aan kan. Zodat het gesprek/ de informatie niet boven het hoofd van het kind gaat.
Respondent 1 geeft aan dat wanneer ouders bewust opvoeden, en het vermogen hebben om
te reflecteren, dit bevorderlijk is voor de geloofsopvoeding.
Opvoeders kunnen hulpmiddelen gebruiken bij de geloofsopvoeding. Respondent 1
geeft aan dat er boekjes bestaan die helpen bij het vormgeven van geloofsopvoeding
bijvoorbeeld over de doop. Daarnaast kunnen opvoeders eenvoudige kinderbijbels en/of cd’s
met liedjes gebruiken die gericht zijn op hele jonge kinderen om samen bezig te zijn rondom
het geloof. Respondent 2 geeft aan het lezen uit een kinderbijbel niet alleen maar
kennisoverdracht is maar ook een brug kan leggen naar het eigen leven. Het is belangrijk
wanneer kinderen meerdere zintuigen kunnen gebruiken, zodat kinderen het kunnen beleven
door bijvoorbeeld het maken van een knutselwerk of een Playmobil spel. Respondent 2 geeft
aan dat er ook hulpmiddelen zijn die gericht zijn op de opvoeders bijvoorbeeld
opvoedingsavonden en boeken over geloofsopvoeding.

47

Ondersteuning van ouders bij de geloofsopvoeding bij
‘Ik denk dat het belangrijk is
kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar
dat ouders met elkaar delen
Respondent 2 geeft aan dat de kerkenraad ouders kan
hoe ze de geloofsopvoeding
ondersteunen bij de geloofsopvoeding. Dit kunnen ze
vormgeven zodat niet iedere
doen door onder andere opvoedingsavonden te
ouder het wiel opnieuw hoeft
faciliteren. Respondent 1 geeft aan dat de kerkenraden
uit te vinden.’
informatie kunnen geven over boeken in de
kerkbode/site/facebook etc. Beide respondenten
geven aan dat wanneer de dominee in de gemeente bidt voor de jonge kinderen, wordt
gehoord dat de jonge kinderen er bij horen. Respondent 2 geeft aan dat de dominee tijdens de
dooptoespraak en het gesprek voor de doop aandacht besteedt aan de geloofsopvoeding.
Respondent 1 geeft aan dat ouders uit de kerk andere ouders kunnen ondersteunen bij
de geloofsopvoeding door te delen hoe zij de geloofsopvoeding vormgeven. Of wanneer een
ouder iets leuks geknutseld heeft, of iets moois gelezen heeft dit door te geven aan ouders in
hun omgeving. Beide respondenten geven aan dat ouders verder informatie kunnen vinden in
boeken en tijdschriften maar ook kunnen kijken naar filmpjes op internet. Respondent 2 geeft
aan dat het belangrijk is dat ouders samen onderling met elkaar kunnen spreken over de
geloofsopvoeding, hoe ze op de beste manier het hart van
het kind kunnen raken. En dat ze zo samen hun visie
‘Dat je als ouders met
vormen.
Respondent 1 geeft ook aan dat het
elkaar bespreekt, hoe we
belangrijk is dat de sfeer in het gezin zo prettig mogelijk
het hart van ons kind
moet zijn. Maar dat het ook wel eens spannend mag zijn
kunnen bereiken.’
qua sfeer. Opvoeders moeten mild zijn over de
gebrokenheid van deze wereld. De gebrokenheid van
zichzelf en dat van het kind. Opvoeders mogen hier ook eerlijk over zijn naar de omgeving.
Niemand heeft het perfecte plaatje. Respondent 2 geeft aan dat het belangrijk is dat
opvoeders zelf het goede voorbeeld geven, en dit ook expliciet maken naar hun kind. Kinderen
begrijpen hierdoor waarom een opvoeder iets doet.
Samenvatting:
Kinderen zijn in de leeftijdsfase van 0-4 jaar zijn nog totaal afhankelijk van de opvoeder. Deze
leeftijdsfase is de basis van het leven. Basisvertrouwen is het fundament van de opvoeding.
Wanneer een kind in de hechtingsfase schade oploopt is dit moeilijk te herstellen. De hechting
ontstaat wanneer opvoeders warmte, liefde en veiligheid bieden aan hun kind. En wanneer er
interactie is tussen de opvoeders en het kind. Een kind ervaart veiligheid door structuur en
rituelen. Door basisvertrouwen leert een kind vertrouwen op zichzelf en de ander. Er is een
causaal verband tussen de hechting en het geloofsvertrouwen. Wanneer een kind schade
heeft opgelopen in de hechting, kan het ook minder vertrouwen op God. Een kind denkt in
deze leeftijdsfase nog egocentrisch. Aan de ene kant moet het kind hierin bevestiging krijgen,
maar aan de andere kant moet het kind leren om met teleurstellende ervaringen om te gaan.
Door kinderen mee te nemen naar de volwassen wereld leren ze dat de wereld groter is dan
hun eigen perspectief. Kinderen vanaf 3 jaar ontwikkelen een eigen wil. Het is belangrijk dat
opvoeders deze wil niet breken maar leiden. Het is belangrijk om aan te sluiten bij de
ontwikkeling van het kin en af te stemmen aan de persoonlijkheid. Het hebben van kennis van
de ontwikkelingspsychologie is hiervoor belangrijk.
Bij geloofsopvoeding is het van belang om nieuwsgierig te zijn naar wat er in het hoofd
van het kind omgaat. Omdat dit niet goed zichtbaar is en daardoor niet te definiëren, kunnen
kinderen gemakkelijk verkeerde verbanden leggen. De opvoeding speelt een cruciale rol of
kinderen God gaan volgen, tegelijk beseffend dat Gods werk hierboven staat. Het is belangrijk
dat kinderen al vroeg de basale levensbeschouwing heeft dat er een God is. Het is belangrijk
dat kinderen een ‘gedragen’ relatie hebben met hun opvoeder. Wanneer opvoeders het goede
voorbeeld geven is dit bevorderend voor de geloofsopvoeding. Ook het voorlezen uit de
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(kinder)bijbe), het zingen van liedjes en het bidden met het kind is bevorderend. Kennis
overdacht gaat hand in hand met het voorleven. Kennisoverdracht moet niet over het hoofd
van het kind heen gaan. Het is bevorderend wanneer ouders openstaan voor de vragen van
het kind. Opvoeders kunnen eenvoudige kinderbijbels en CD’s gebruiken bij de
geloofsopvoeding. Ook kunnen opvoeders knutselwerkjes, playmobile gebruiken om invulling
te geven aan de geloofsopvoeding.
Kerkraden kunnen ouders ondersteunen door opvoedingsavonden te faciliteren, maar
ook door te bidden in de gemeente voor de jonge kinderen. De dominee kan tijdens de
dooptoespraak en het gesprek voor de doop aandacht besteden aan de geloofsopvoeding.
Daarnaast kunnen er in kerkbode/site/facebook boekjes etc. aangeprezen worden die gericht
zijn op de geloofsopvoeding. Opvoeders kunnen elkaar ondersteunen door te delen hoe zij
omgaan met de geloofsopvoeding. Verder kunnen opvoeders door het lezen van boeken,
artikelen en het kijken van filmpjes informatie verwerven hoe ze invulling kunnen geven aan
de geloofsopvoeding. Het is belangrijk dat opvoeders samen hun visie vormen hoe ze het hart
van hun kind kunnen bereiken.
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5

CONCLUSIE EN DISCUSSIE

In dit hoofdstuk wordt er per deelvraag een conclusie geformuleerd. Hierin wordt ook een
koppeling gemaakt met het theoretisch kader, beschreven in hoofdstuk 2. Vervolgens wordt er
op de hoofdvraag een slotconclusie geschreven. Daarna wordt het onderzoek besproken.
Hierin worden de beperkingen en de sterkte punten van het onderzoek beschreven. Ten slotte
worden er aanbevelingen voor gedaan eventueel vervolgonderzoek.
5.1

BEANTWOORDING VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN

5.1.1 Beantwoording deelvraag 1

Op welke manier geven ouders uit de Christelijke Gereformeerde Kerk momenteel vorm aan de
geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar?
Uit het onderzoek blijkt dat ouders aangeven bij zowel het kwalitatieve deel als bij het
kwantitatieve deel een veilige hechting een belangrijke basis is voor de opvoeding. Uit beide
onderzoeken blijkt namelijk dat ouders liefde en aandacht de basis vinden voor een christelijke
opvoeding. Dit komt overeen met de literatuur, vanuit de literatuur blijkt dat een veilige
hechting mede bepalend is voor een gezonde identiteitsvorming (NJI, 2016). Een veilige
hechting wordt gevormd wanneer ouders beschikbaar zijn om aan de behoefte van de
kinderen te voldoen (McLeod, 2008, updated 2016). Vanuit het kwalitatieve deel blijkt dat
ouders liefde en aandacht geven aan hun kinderen zodat de kinderen hechten aan de ouders..
Volgens Vrijmoeth, Karssen & Lenstra (2008) kan het kind hierdoor leren dat God een
liefdevolle Vader is (Vrijmoeth, et al, 2006). Ook Ter Horst (1995) leert dat wanneer een kind
zich niet veilig voelt in zijn eigen huis, of verwaarloosd wordt, het weinig ontvankelijk zal zijn
voor de diepere dingen van het bestaan die dezelfde ‘opvoeder’ noemt (Ter Horst, 1995). Uit
het kwantitatieve deel blijkt dat de helft van de ouders ieder kind dezelfde christelijke
opvoeding geeft. Uit het kwalitatieve deel blijkt dat 3 van de 4 ouders vindt dat de basis voor
ieder kind hetzelfde is maar dat de christelijke opvoeding per kind wel kan afwijken. Dit hangt
af van de persoonlijkheid en het niveau van het kind. Vanuit het theoretisch kader blijkt dat
het belangrijk is wanneer ouders realistische verwachtingen hebben richting hun kinderen. Als
ouders te veel van hun kind verwachten is er een mogelijkheid dat er problemen ontstaan.
Ieder kind is uniek en ieder kind ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier en tempo (Sanders,
2012).
De Bijbel leert in Deuteronomium 6:4-7 dat ouders hun kinderen moeten leren wat
God voor de mensen doet. Uit zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve deel blijkt dat alle
ouders hun kinderen een opvoeding willen geven dat overeenkomt met de christelijke
waarden en normen. De onderzoeker beseft dat ‘christelijke waarden en normen’ een breed
begrip is maar toch is dit van belang omdat ouders wel waarde hechten aan een christelijke
opvoeding. Uit het kwalitatieve deel blijkt dat ouders dit eerder doen omdat kinderen de
christelijke levensstijl dan normaal vinden. Ouders geven aan wanneer pas later met de
christelijke opvoeding begonnen wordt, dit ongeloofwaardig bij de kinderen kan over komen.
Dit komt overeen met wat er in Spreuken 22:6 staat, dat wanneer opvoeders hun kinderen al
in de jonge jaren oefenen, de jongere wanneer die oud geworden is, van deze levensweg niet
zal afwijken.
Ouders uit de Christelijke Gereformeerde Kerken lijken de geloofsopvoeding op
dezelfde manier vorm te geven als jonge protestants christelijke gezinnen in Amsterdam. Zo
blijkt uit dit onderzoek dat bidden, zingen, het lezen uit de (kinder)bijbel naar boven komen als
de populairste vormgeving van de geloofsopvoeding. Het spreken over de doop en het vieren
van de doopdag zijn factoren die in zowel het kwalitatieve deel als het kwantitatieve deel
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(bijna) niet naar boven komen. Terwijl ouders in het kwalitatieve onderzoek de doopbelofte
wel als reden geven waarom ze hun kinderen een christelijke opvoeding geven. Uit het
onderzoek van Van Koot blijkt namelijk dat ouders de geloofsopvoeding vormgeven door
bidden, zingen, kerkgang, lezen van de bijbel, geloofsgesprekken en vieren van de doopdag en
in de keuze voor school/ kinderdagverblijf/ peuterspeelzaal (Van Koot, 2013). Van Koot geeft in
haar onderzoek niet aan welke manieren er in meerdere of mindere mate voorkomen. Verder
is er weinig vergelijkbare literatuur te vinden over dit onderwerp. Daarom is dit onderzoek een
verrijking voor dit onderzoeksgebied. Door dit onderzoek wordt ten eerste de literatuur die er
is, aan het licht gebracht en ten tweede wordt er ook een koppeling gemaakt naar de praktijk.
Vanuit het theoretisch kader blijkt dat in de eerste drie levensjaren het belangrijk is om te
zingen en eenvoudige Bijbelse verhalen te vertellen (Vrijmoeth, Karssen & Lenstra, 2008).
De onderzoeker heeft geen vergelijkbare literatuur gevonden m.b.t. de
belemmeringen die ouders ondervinden bij het vormgeven van de geloofsopvoeding. De
hieronder beschreven conclusies zijn daarom een verrijking van de literatuur omdat er zo meer
informatie is over de geloofsopvoeding bij kinderen. Op basis van het kwantitatieve deel kan
worden gesteld dat 53% van de ouders nooit tegen dingen binnen de christelijke opvoeding bij
kinderen van 0-4 jaar aanloopt. Daarentegen lopen de respondenten van het kwalitatieve deel
wel allemaal tegen dingen aan binnen de geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijdsfase van
0-4 jaar. Uit het kwantitatieve deel blijkt dat ouders vooral aanlopen tegen het feit dat ze niet
weten op welke leeftijd kinderen wat begrijpen. Maar ook het omgaan met de media, het
overbrengen van moeilijke begrippen, het abstracte van God in combinatie met het zwart/wit
denken van kinderen en de kerkgang zijn punten waar ouders tegen aanlopen bij de
geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar. Uit het kwalitatieve deel blijkt
dat ook een drukke agenda en wanneer ouders zelf niet lekker in hun vel zitten,
belemmerende factoren zijn. Ook het omgaan met kinderen uit een ‘niet’ kerkelijke omgeving
kan weleens moeilijkheden opleveren. Wanneer er in een gezin al oudere kinderen zijn kan de
geloofsopvoeding bij de jonge kinderen er weleens bij in schieten.
Samenvatting:
Uit zowel het onderzoek als het theoretisch kader blijkt dat een veilige hechting de basis is
voor een goede opvoeding. Ouders uit de Christelijke Gereformeerde Kerken lijken op dezelfde
manier de geloofsopvoeding vorm te geven als protestant Christelijke gezinnen uit
Amsterdam. Dit doen ze door het bidden, zingen en het lezen uit de kinderbijbel. Het praktisch
invullen van de doop wordt door de ondervraagde ouders uit de Christelijke Gereformeerde
Kerk nauwelijks gedaan. Bijna de helft van de ondervraagde ouders loopt weleens tegen
dingen aan binnen de geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar. De
thema’s wat ouders aangeven waar de tegen aanlopen zijn de volgende: wat begrijpen
kinderen op welke leeftijd, het omgaan met media, het overbrengen van moeilijke begrippen.
Ook het abstracte van God en het zwart/wit denken van kinderen en de kerkgang vinden
ouders een moeilijk element binnen de geloofsopvoeding.
5.1.2 Beantwoording deelvraag 2
Wat is de behoefte van ouders uit de Christelijke Gereformeerde Kerk met betrekking tot
geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar?
Van de ouders die mee hebben gedaan aan het kwantitatieve deel wil 58% ondersteuning bij
de geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar. Dit toont aan dat een groot
deel van de bevraagde ouders zich onzeker voelt over de geloofsopvoeding van hun kind en
hierin graag ondersteuning zou willen. Drie van de vier respondenten van het kwalitatieve deel
wil ook ondersteuning bij de geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar.
Deze resultaten komen overeen met de resultaten van het onderzoek van Baarda, Golombek &
Veenstra (2014), naar behoefte van opvoedingsondersteuning bij opvoedingsidealen. Vanuit
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het onderzoek naar behoefte van opvoedingsondersteuning bij opvoedingsidealen blijkt dat
ruim de helft van de respondenten aangeeft meer te willen weten over de opvoedingsidealen
en hoe deze opvoedingsidealen verwezenlijkt kunnen worden. Uit dit onderzoek blijkt dat 32%
van de ouders het liefst geholpen wil worden door middel van het lezen van boeken en/of
artikelen en een kwart van de ouders geholpen wil worden door middel van het spreken met
andere ouders (Baarda, Golombek & Veenstra, 2014). De manieren van ondersteuning
komen overeen met zowel het kwalitatieve deel als het kwantitatieve deel. Echter liggen de
percentages wel hoger. Vanuit het kwantitatieve deel blijkt dat ouders op de volgende manier
ondersteund willen worden: via toerusting in de preek (74%), het lezen van artikelen en
boeken (65%) en het in gesprek gaan met andere ouders (50%). Vanuit het kwalitatieve deel
blijkt dat dit nog nauwelijks gedaan wordt. Dit komt redelijk overeen met het kwalitatieve
deel. Alleen ondersteuning tijdens de prediking wordt in het kwalitatieve deel niet genoemd.
Een oorzaak hiervan kan de manier van onderzoek zijn. In het kwantitatieve deel werden
namelijk suggesties gegeven en in het kwalitatieve deel kregen de ouders een open vraag.
Hierdoor is het goed mogelijk dat de respondenten uit het kwantitatieve onderwerp dit niet
gekozen hadden omdat het niet een direct voor de hand liggend antwoord is. Het spreken met
andere ouders vinden de respondenten uit het kwalitatieve deel prettig omdat de ervaringen
van andere ouders dan gedeeld worden. Zo krijg je als ouder nieuwe handvatten voor de
vormgeving van de christelijke opvoeding. Eén respondent geeft juist aan niet met andere
ouders in gesprek te willen omdat als de ouder geen theoretische achtergrond hebben en
alleen vanuit ervaring spreken ook dingen kapot gemaakt kunnen worden. Van de vier
geïnterviewde ouders vinden drie ouders dat de leeftijdsfase van 0-4 jaar meer aandacht mag
krijgen. Vanuit het theoretisch kader blijkt dat het spreken met andere ouders onder niveau A
Informele steun bij de opvoeding bij de Piramide van opvoedondersteuning van, Van Dijk &
Prinsen(z.d.). Deze interventie is ‘laagdrempelig, vrijblijvend, niet intensief en vooral gericht op
informatie voorziening’. Het doel is om onderlinge steun te bevorderen en om informele
steun te bieden aan ouders (Van Dijk & Prinsen, z.d.). Uit het kwalitatieve deel blijkt dat alle
respondenten die ondersteuning willen bij de geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijdsfase
van 0-4 jaar thema-avonden van professionals prettig vinden. Deze ondersteuning valt in
segment B Universele informatie en advies over de opvoeding van de piramide van
opvoedingsondersteuning van, van Dijk en Prinsen (z.d). Deze interventie is gericht op alle
ouders. Het heeft een preventieve werking om het opvoedvermogen van ouders te versterken.
Het doel van deze interventie is het informeren van ouders over opvoeding, het bevorderen
van competent ouderschap, een gezond opvoedingssituatie en het aanbod van hulp en steun
(Van Dijk & Prinsen, z.d.).
Thema’s die ouders aanspreken komen overeen met de belemmeringen die ouders bij
de christelijke opvoeding ervaren. Dit is onder andere het concreet invulling geven aan de
christelijke opvoeding die afgestemd is op de leeftijdsfase. Ook het corrigeren en het aanleren
van gedrag is een thema die ouders aanspreekt. Het uitleggen van Bijbelse begrippen, geloof
en bekering bij kleine kinderen. Het omgaan met multimedia en het geloof dichtbij je kinderen
brengen zijn thema’s waar ouders onder andere ondersteuning voor willen krijgen. Deze
thema’s komen deels overeen met de thema’s die komen uit het onderzoek van Geeve (2012).
De thema’s die overeen komen zijn het integreren van de geloofsopvoeding in het dagelijkse
leven en het praten over Bijbelse begrippen (Geeve, 2012)
Uit het kwalitatieve deel blijkt dat ouders het fijn vinden wanneer de kerkelijke
gemeente een rol speelt bij de ondersteuning van de geloofsopvoeding bij kinderen in de
leeftijdsfase van 0-4 jaar. Dit komt overeen met het theoretisch kader waarin Joiner (2009)
aangeeft dat het belangrijk is dat er een goede samenwerking is tussen de kerk en het gezin.
De focus moet verlegd worden van het kind naar de ouders zodat de kinderen binnen deze
samenwerking ook indirect worden betrokken. Wanneer de focus alleen op de kinderen ligt
worden ouders buiten spel gezet. Dit kan onder andere door het faciliteren van
opvoedingsavonden. Ook het vereenvoudigen van de kerkdienst kan de drempel verlagen om
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kinderen mee te nemen naar de kerk. De kerkgang wordt ook als moeilijkheid ervaren bij de
christelijke opvoeding. Vanuit het theoretisch kader blijkt dat wanneer kinderen bij een
kerkelijke gemeente horen ze een volwaardige plaats moeten krijgen binnen de eredienst
(Geeve, 2012)
Ongeveer de helft van de ouders geeft aan dat ze mee wil denken in de ondersteuning
bij de organisatie van zulke zaken in hun eigen gemeente. Ouders willen meedenken over de
invulling van de ondersteuning ze willen helpen bij het organiseren van thema avonden of
opvoedingskringen en ze willen met andere ouders in gesprek gaan. Vanuit het theoretisch
kader kan er geen theoretisch verband gemaakt worden met de participatie van ouders met
betrekking tot de ondersteuning bij de geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijdsfase van 04 jaar in de eigen gemeente.
Samenvatting:
Van de ondervraagde ouders willen 58% ondersteuning bij de geloofsopvoeding bij kinderen in
de leeftijdsfase van 0-4 jaar. De top 3 van manieren waarop ouders ondersteuning willen is
door toerusting via de prediking, het lezen van boeken of artikelen en het in gesprek gaan met
andere ouders. Thema’s waarin ouders ondersteund willen worden zijn onder andere concreet
invulling geven aan de christelijke opvoeding die afgestemd is op de leeftijd van het kind. Het
corrigeren en het aanleren van gedrag, het uitleggen van Bijbelse begrippen, geloof en
bekering bij kleine kinderen. Maar ook het omgaan met media is een thema waarin ouders
krijg ondersteuning willen. Uit het kwalitatieve deel blijkt dat ouders graag ondersteuning
willen de kerkgang. Ongeveer de helft van de ondervraagde ouders willen graag meedenken in
de ondersteuning van de geloofsopvoeding binnen hun eigen gemeente.

5.1.3 Beantwoording deelvraag 3
Wat zijn, volgens de professionals, belangrijke aspecten binnen de geloofsopvoeding bij
kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar?
De professionals geven aan dat kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar nog totaal afhankelijk
zijn van de opvoeder. In deze leeftijdsfase wordt de basis van het leven gevormd. Het
theoretisch kader komt overeen met wat de geïnterviewde professionals benoemen. De
hechting vindt plaats in de eerste levensjaren van het jonge kind (NJi, 2016). Basisvertrouwen
is het fundament van de opvoeding. Wanneer een kind in de hechtingsfase schade oploopt is
dit moeilijk te herstellen. De hechting ontstaat wanneer opvoeders warmte, liefde en
veiligheid bieden aan hun kind en wanneer er interactie is tussen de opvoeders en het kind.
Een kind ervaart veiligheid door structuur en rituelen. Door basisvertrouwen leert een kind te
vertrouwen op zichzelf en de ander. Volgens Anisworth is deze vorm van hechting Type B
veilige hechting. In deze vorm van hechten is het hechtingsfiguur als een veilige uitvalbasis om
de omgeving te verkennen en om bij te kunnen schuilen in tijden van nood. Baby’s
ontwikkelen een veilige hechting wanneer de verzorger responsief en sensitief reageert op de
signalen van de baby (McLeod, 2008, updated 2016) Er is een causaal verband tussen de
hechting en het geloofsvertrouwen. Wanneer een kind schade heeft opgelopen in de hechting,
kan dit leiden tot het minder snel vertrouwen op God.
De professionals geven aan; dat namelijk een kind in deze leeftijdsfase nog
egocentrisch denkt. De professionals geven aan dat aan de ene kant het kind hierin bevestiging
moet krijgen, maar aan de andere kant het kind moet leren om met teleurstellende ervaringen
om te gaan. Door kinderen mee te nemen naar de volwassen wereld leren ze dat de wereld
groter is dan hun eigen perspectief. Vanuit het theoretisch kader blijkt ook dat de
behoeftebevrediging van kinderen voor zichzelf voor alles gaat (De Bil & De Bil, 2010). Ook
vanuit het theoretisch kader blijkt dat het belangrijk is om kinderen van 2-4 jaar mee te laten
helpen met de volwassenen (Zwiep, z.d.). Kinderen vanaf 3 jaar ontwikkelen een eigen wil. Het
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is belangrijk dat opvoeders deze wil niet breken maar leiden. Volgens de professionals is het
belangrijk om aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind en af te stemmen aan de
persoonlijkheid. Het hebben van kennis van de ontwikkelingspsychologie is hiervoor belangrijk.
Vervaet (2002) bevestigt dit door aan te geven dat het belangrijk is om aan te sluiten op het
ontwikkelingsniveau en de persoonlijkheid van kinderen en waar mogelijk ook aan te vullen.
Volgens de professionals is het belangrijk bij de geloofsopvoeding om nieuwsgierig te
zijn naar wat er in het hoofd van het kind omgaat. Omdat dit niet goed zichtbaar is en
daardoor niet te definiëren is, kunnen kinderen gemakkelijk verkeerde verbanden leggen. Ook
vanuit het theoretisch kader blijkt dat kinderen in de leeftijdsfase van 0-7 jaar in de
preoperationele fase zitten. Dit betekent dat een kind nog denkprocessen heeft die los van
waarnemingen staan (De Bil & De Bil, 2010).
De professionals geven aan dat de opvoeding een cruciale rol speelt bij de vraag of
kinderen God gaan volgen. Gods werk staat hier echter boven. Het is belangrijk dat kinderen al
vroeg de basale levensbeschouwing heeft dat er een God is. Het is belangrijk dat kinderen een
‘gedragen’ relatie hebben met hun opvoeder. Ook Waterink (1951) geeft aan dat wanneer een
opvoeder zich niet gebonden voelt aan het kind er van opvoedingswerk niets terecht komt.
Ook stelt Waterink dat opvoeden zonder liefde niets anders is dan politioneel commanderen.
De professionals geven aan dat wanneer opvoeders het goede voorbeeld geven dit
bevorderend is voor de geloofsopvoeding. Ook het voorlezen uit de (kinder)bijbel, het zingen
van liedjes en het bidden met het kind is bevorderend. Zwiep (z.d.) geeft aan dat de stem van
de mens een baby bevestiging geeft. Het lezen, zingen en bidden is dan niet alleen voor de
geloofsopvoeding belangrijk maar ook voor de bevestiging dat de baby bestaat en ergens bij
hoort. Ook in de leeftijdsfase van 1 tot 2 jaar is het belangrijk om boekjes voor te lezen en
liedjes te zingen (Zwiep, z.d.). Kennisoverdracht gaat hand in hand met het voorleven.
Kennisoverdracht moet niet over het hoofd van het kind heen gaan. Het is bevorderend
wanneer ouders openstaan voor de vragen van het kind. Volgens Kohnstam (2009) leren
kinderen door ervaringen, kijken, voelen en vallen. Dit komt overeen met wat de professionals
geven als suggesties die opvoeders kunnen gebruiken bij de invulling van geloofsopvoeding:
eenvoudige kinderbijbels en CD’s gebruiken bij de geloofsopvoeding. Ook kunnen opvoeders
knutselwerkjes en Playmobil gebruiken.
Kerkraden kunnen ouders ondersteunen door opvoedingsavonden te faciliteren, maar
ook door te bidden in de gemeente voor de jonge kinderen. De dominee kan tijdens de
dooptoespraak en het gesprek voor de doop aandacht besteden aan de geloofsopvoeding.
Daarnaast kunnen er in de kerkbode/ website/ facebook bijv. boekjes aangeprezen worden die
gericht zijn op de geloofsopvoeding. Opvoeders kunnen elkaar ondersteunen door te delen
hoe zij omgaan met de geloofsopvoeding. Dit valt onder segment A: informele steun bij de
opvoeding van de ‘Piramide van opvoedingsondersteuning van, Van Dijk en Prinsen (z.d). Deze
is in paragraaf 5.1.2 uitgebreider beschreven. Verder kunnen opvoeders door het lezen van
boeken, artikelen en het kijken van filmpjes informatie verwerven over hoe ze invulling kunnen
geven aan de geloofsopvoeding. Het is belangrijk dat opvoeders samen hun visie vormen hoe
ze het hart van hun kind kunnen bereiken.
Samenvatting:
Volgens de professionals en vanuit het theoretisch kader blijkt dat een veilige hechting de
basis voor de identiteitsvorming. Kinderen in deze levensfase denken nog heel egocentrisch.
Hierin moet een kind bevestigd worden maar het kind moet ook leren met teleurstellende
ervaringen om te gaan. Het is belangrijk dat de opvoeder nieuwsgierig is naar wat er in het
hoofd van het kind omgaat. Omdat een kind nog abstract denkt, kan het snel verkeerde
verbanden leggen. Het is belangrijk dat kinderen in de basale levenshouding leren dat er een
God is. Het geven van het goede voorbeeld geven als ouders is van cruciaal belang bij de
geloofsopvoeding. Ook het lezen van boekjes, het zingen van liedjes en bidden is bevorderend
voor de geloofsopvoeding. Zowel uit het onderzoek als uit het theoretisch kader blijkt dat het
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van belang is dat kinderen leren door ervaringen, kijken, voelen ofwel het gebruiken van de
zintuigen. Ouders kunnen hierop aansluiten bij de geloofsopvoeding door bijvoorbeeld gebruik
te maken van boekjes, CD’s, knutselwerkjes en Playmobil. Kerkraden kunnen ouders
ondersteunen door het faciliteren van de bijvoorbeeld thema avonden, recensies in
kerkbladen. Ook kunnen ze bij de doop aandacht besteden aan geloofsopvoeding bij kinderen
in de leeftijdsfase van 0-4 jaar. Verder kunnen ouders ondersteuning krijgen door middel van
het lezen van boeken en artikelen en het kijken van filmpjes hoe ze de geloofsopvoeding
invulling kunnen geven.
5.1.4 Slotconclusie
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag.
Op welke manier kan de stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’, ouders van kinderen in de
leeftijdsfase van 0-4 jaar uit de Christelijke Gereformeerde Kerken stimuleren bij het
vormgeven van de geloofsopvoeding?
Uit zowel het theoretisch kader, het onderzoek met de ouders en het gesprek met de
professionals blijkt dat een veilige hechting de basis is voor de opvoeding en cruciaal is voor
identiteitsvorming. Deze hechting begint al in de babyfase. Het is daarom van groot belang dat
de stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’ ouders stimuleert bij de vormgeving van de
geloofsopvoeding. Het is belangrijk te benadrukken dat een veilige hechting de basis is van de
opvoeding. Een veilige hechting wordt namelijk gecreëerd wanneer ouders kinderen liefde en
aandacht geven en reageren op de signalen van het kind.
Uit het onderzoek blijkt dat ouders de geloofsopvoeding het meest vormgeven door te
bidden met hun kind, te zingen met hun kind en te lezen uit de (kinder)bijbel. Ook vanuit het
onderzoek met de professional blijkt het bidden met kinderen, het lezen uit de (kinder)bijbel
en het zingen belangrijk is in de leeftijdsfase van 0-4 jaar. Daarnaast blijkt ook uit het
theoretisch kader dat de ontwikkeling van kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar
gestimuleerd wordt door het praten tegen het kind, het voorlezen en het zingen van liedjes.
Voor de stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’ is het belangrijk om hierbij aan te sluiten. Door
ouders adviezen en tips te geven op welke manier ze het bidden/lezen en zingen vorm kunnen
geven bij kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar.
Uit het onderzoek blijkt dat één derde van de ouders met hun kinderen spreekt over
de doop en maar twee ouders de doopdag vieren. Uit het kwalitatieve onderzoek bij de
ouders blijkt dat een motivatie voor de christelijke opvoeding onder andere de doop is.
Stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’ kan ouders uit de Christelijke Gereformeerde Kerken
stimuleren om de ‘doop’ praktisch vorm te geven binnen de geloofsopvoeding.
Uit het kwantitatieve onderzoek bleek dat ouders het liefst ondersteund worden bij de
geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar d.m.v. toerusting in de preek. De
stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’ kan daar een sleutelpositie in innemen. Dit kan goed door
met kerkenraden en dominees in gesprek te gaan over hoe deze ondersteuning concreet
vormgegeven kan worden. Daarnaast willen ouders graag ondersteund worden d.m.v. het
lezen van boeken en artikelen. De stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’ kan hierbij aansluiten
door bijvoorbeeld boekrecensies en leestips te geven. Daarnaast kan de stuurgroep van
‘Geloof in het gezin’ zelf artikelen schrijven over onderwerpen waar ouders uit de Christelijke
Gereformeerde Kerken behoefte aan hebben. Deze thema’s worden hieronder beschreven. De
helft van de ouders die behoefte heeft aan ondersteuning bij de geloofsopvoeding wil graag in
gesprek met andere ouders. De stuurgroep van ‘geloof in het gezin’ kan kerkenraden
ondersteunen bij het praktiseren zodat ouders met andere ouders in gesprek kunnen gaan. Dit
zou bijvoorbeeld in combinatie kunnen met een thema-avond waar bijna de helft van de
ouders behoefte aan heeft.
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De stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’ kan bij de ondersteuning van ouders van
kinderen in de leeftijdfase van 0-4 jaar aansluiten bij de volgende thema’s. Hier hebben de
ouders namelijk behoefte aan.
1. Concrete invulling geven aan een goede en christelijke opvoeding die afgestemd is
op de leeftijdsfase.
2. Corrigeren en aanleren van gedrag van het kind.
3. Uitleggen van Bijbelse begrippen/geloof en bekering bij kleine kinderen.
4. Omgaan met multi media.
5. Hoe wordt het geloof zo dicht mogelijk aan het hart van de kinderen gelegd.
Bijna de helft van de ouders die mee hebben gedaan aan het onderzoek geeft aan zelf mee te
willen participeren in het vormgeven van de ondersteuning binnen hun gemeenten. Het is
daarom goed al de stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’ ouders betrekt bij de vormgeving van
de ondersteuning binnen de kerkelijke gemeente. De stuurgroep zou suggesties kunnen geven
en coördinerend kunnen zijn. Ouders kunnen de praktische taken op zich nemen.
Uit verschillende resultaten over de vraag hoe ouders de geloofsopvoeding van
kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar kunnen stimuleren, blijkt dat een nauwe
samenwerking tussen de stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’ en de kerkelijke gemeente van
de ouders belangrijk is. Het is daarom van groot belang dat de stuurgroep van ‘Geloof in het
gezin’ het contact aangaat met de kerkenraad om zo de ouders te bereiken en samen met de
kerkenraad in de behoefte van de ouders te voorzien.
Vanuit het kwalitatieve deel met de professionals en vanuit het theoretisch kader blijkt
dat het belangrijk is wanneer ouders bij kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar de
geloofsopvoeding vormgeven door middel van het prikkelen van de zintuigen van het kind. De
professionals gaven als praktische suggesties het gebruikmaken van knutselwerkjes, Playmobil,
eenvoudige kinderbijbels en Cd’s. De stuurgroep van ‘geloof in het gezin’ kan ouders
ondersteunen door suggesties te geven welke knutselwerkjes, kinderbijbels etc. aansluiten bij
de ontwikkeling van kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar.
5.2

BESPREKING VAN HET ONDERZOEK

5.2.1 Beperkingen van het onderzoek
De onderzoeker heeft geen proefinterview gedaan voordat het onderzoek van start ging. In
combinatie met de beperkte ervaring van de onderzoeker is dit het onderzoek niet ten goede
gekomen. Bij een proefinterview had de onderzoeker kunnen controleren welke vragen er
onduidelijk waren voor de respondent en hier eventueel nog wijzigingen in kunnen brengen.
Daarnaast had de onderzoeker dan nog extra ervaring op kunnen doen in het interviewen.
Daarnaast zijn ook 5 van de 6 interviews telefonisch afgenomen. Omdat er dan geen nonverbale communicatie is, bestaat er een risico dat er dingen verkeerd geïnterpreteerd worden.
Daarnaast kan een face-to-face contact als persoonlijker ervaren worden, waardoor
respondenten zich veiliger voelen en daardoor opener zijn in het beantwoorden van de
vragen.
Bij het kwantitatieve onderzoek bij deelvraag 1 en 2 had de onderzoeker 80
respondenten. Dit geeft wel een globaal beeld van wat er leeft onder de ouders van kinderen
in de leeftijdsfase van 0-4 jaar, maar om een nog betrouwbaarder beeld te krijgen zou de
respondentengroep groter moeten zijn uit meer verschillende gemeenten.
Het onderzoek is alleen uitgevoerd onder ouders uit de ‘Bewaar het Pand’ gemeenten
van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Dit onderzoek kan daarom niet representatief voor
het gehele kerkverband.
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Bij zowel het kwantitatieve onderzoek als bij het kwalitatieve onderzoek is bij
deelvraag 1 en 2 het woord ‘ondersteuning’ gebruikt. ‘Zou u ondersteuning willen bij de
christelijke opvoeding bij kinderen van 0-4 jaar?’. Verschillende respondenten beantwoorden
deze vraag met ‘nee’. Vervolgens werd de vervolgvraag gesteld ‘Indien u bij de vorige vraag ja
heeft geantwoord, op welke manier zou u ondersteuning willen krijgen’. Dezelfde ouders die
‘nee’ hadden geantwoord gaven wel antwoord op deze vraag. Het kan zijn dat ouders het
woord ‘ondersteuning’ als heel groot ervaren en dat meer met problemen combineren.
Wanneer er bijvoorbeeld gekozen was voor het woord behoefte had mogelijk meer dan 58%
van de ouders behoefte gehad aan ondersteuning. De onderzoeker beseft dat het belangrijk is
rekening te houden met de geladenheid van woorden.
Doordat er strubbelingen waren bij het verzamelen van de respondenten bij deelvraag
1 en 2 heeft de onderzoeker om praktische redenen ervoor gekozen om het kwalitatieve
onderzoek tegelijk te laten plaatsvinden met het kwantitatieve onderzoek. Het onderzoek had
mogelijk sterker geweest wanneer het kwalitatieve onderzoek pas na het kwantitatieve
onderzoek plaats had gevonden. Er zou dan meer verdieping kunnen zijn. Daarnaast is het
kwalitatieve onderzoek maar uitgevoerd bij twee verschillende gemeenten omdat deze twee
gemeenten als eerste reactie gaven.
Bij het beantwoorden van de hoofdvraag kwam de onderzoeker er achter dat de
deelvragen waren beschreven vanuit het perspectief van de ouders en de professionals. Maar
de hoofdvraag is daarentegen beschreven vanuit het perspectief van de stuurgroep van
‘Geloof in het gezin’. Het was daarom noodzakelijk om bij het beantwoorden van de
hoofdvraag de antwoorden van de deelvragen om te buigen naar het perspectief van de
stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’.
Een deel van het onderzoeksdoel is onvoldoende onderzocht. Dit heeft met name
betrekken op wat andere ouders kunnen betekenen bij het stimuleren van de
geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar. Dit onderdeel is zowel bij het
onderzoek met de ouders als het onderzoek met ouders onvoldoende aan bod gekomen om
hier een gedegen antwoord op te geven.
5.2.2 Sterke punten van het onderzoek
Een groot deel van het onderzoeksdoel is behaald omdat de stuurgroep van ‘Geloof in het
gezin’ aanbevelingen heeft gekregen van de onderzoeker op welke manier ze ouders van
kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar kunnen stimuleren bij de geloofsopvoeding. Dit was
een belangrijk doel van het onderzoek omdat dit onderzoek er is om de stuurgroep hierin te
helpen. Daarnaast heeft dit onderzoek ook handvaten geboden voor de stuurgroep van
‘Geloof in het gezin’ hoe ze de kerkenraden kunnen helpen en stimuleren bij de
geloofsopvoeding bij deze specifieke groep kinderen. Uit het onderzoek bleek dat andere
gemeenteleden ook betrokken kunnen worden bij het vormgeven van de ondersteuning voor
de geloofsopvoeding binnen de kerkelijke gemeente. Een deel van de ouders gaf namelijk aan
dat ze binnen deze kerkelijke activiteit mee willen denken en zich hiervoor willen inzetten. Ook
heeft 50% van de ouders die ondersteuning willen aangegeven dat ze graag in gesprek willen
over de geloofsopvoeding met andere ouders. Dit kunnen andere gemeenteleden zijn. Deze
informatie is nuttig omdat de stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’ hierin coördinerend kan zijn,
maar het niet allemaal zelf praktisch hoeft uit te voeren.
Een sterk punt van het onderzoek is de steekproef. In negen verschillende ‘Bewaar het
Pands’ gemeenten is onderzoek gedaan. De deelnemende respondenten waren heel diverse
qua leeftijd, ervaring en opleidingsniveau. Er is hierdoor een redelijk representatief beeld
neergezet van wat er leeft binnen de ‘Bewaar het Pand’ gemeenten. Daarnaast is het
verdiepend en verrijkend geweest om naast het kwantitatieve onderzoek bij deelvraag 1 en 2
een kwalitatief onderzoek te doen. Daarnaast heeft de onderzoeker afwijkend van het
onderzoeksplan ervoor gekozen om een interview extra te doen bij deelvraag 1 en 2 om zo een
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betrouwbaarder beeld te krijgen waarom ouders wel ondersteuning willen en hoe deze
ondersteuning eruit ziet. Maar ook op welke manier zij een bijdrage kunnen leveren aan deze
ondersteuning.
Het onderzoek heeft niet alleen onder ouders plaatsgevonden maar ook onder 2
professionals. Zo kon er in de beantwoording van de hoofdvraag een mooi verband worden
gelegd tussen het theoretisch kader, de ervaringen van ouders en de kennis van de
professionals. Dit is de bruikbaarheid van het onderzoek ten goede gekomen.
Het theoretisch kader had voldoende relevante informatie waardoor de conclusies
goed te onderbouwen waren met literatuur en bovendien ook aansloten bij het onderzoek.
De conclusies van deelvraag één wijken licht af. De onderzoeker heeft hiervoor
gekozen omdat de extra informatie van cruciaal belang is bij de geloofsopvoeding bij kinderen
in de leeftijdsfase van 0-4 jaar. Wanneer er aan deze informatie voorbij gelopen zou zijn, zou
de basis waaruit de geloofsopvoeding moet voortkomen weg vallen. Daardoor zouden de
aanbevelingen minder sterk zijn.
5.3

AANBEVELINGEN

Dit onderzoek is gedaan onder negen verschillende ‘Bewaar het Pand’ gemeenten binnen de
Christelijke Gereformeerde Kerken. De onderzoeker doet de stuurgroep van ‘Geloof in het
gezin’ de volgende aanbevelingen voor vervolgonderzoek.
 De stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’ is voor de gehele breedte van de Christelijke
Gereformeerde Kerken. Dit onderzoek heeft zich bewust gericht op de ‘Bewaar het
Pand’ gemeenten. Om een representatief beeld te krijgen over de behoefte die ouders
hebben met de betrekking tot de geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijdsfase van
0-4 jaar binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken in de gehele breedte wordt een
aanvullend onderzoek in de gehele breedte aanbevolen.
 Uit het onderzoek blijkt dat een deel van de ouders zelf openstaat om mee te denken
over de vormgeving van de ondersteuning bij de geloofsopvoeding voor ouders met
kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar in hun eigen gemeenten. Een
vervolgonderzoek zou dit meer kunnen uitdiepen en specificeren. Mogelijk zou er in de
toekomst samenwerking tussen deze actieve ouders en de stuurgroep mogelijk zijn.
 Uit het onderzoek blijkt dat één derde van de ouders gesprekken voert over de doop
en dat maar twee ouders de doopdag vieren. Dit zijn praktische manieren om de
betekenis van de doop vorm te geven binnen de geloofsopvoeding. Een
vervolgonderzoek kan aantonen waarom dit relatief laag is en wat de redenen van de
ouders hierachter zijn. Een mogelijkheid voor het niet vieren van de doopdag is dat
ouders zich helemaal niet bewust zijn van het feit dat dit een goede manier is om de
betekenis van de doop vorm te geven. Mogelijk moet er meer aandacht voor het
vieren van de doopdag komen wanneer dit een belangrijk punt is volgens de
stuurgroep.
 In dit onderzoek is vooral gekeken naar hoe ouders de christelijke opvoeding
vormgeven. Een vervolgonderzoek zou dieper op de variabelen in kunnen gaan door te
kijken of de vormgeving aansluit bij het ontwikkelingsniveau van het kind.
 Uit het kwalitatieve onderzoek van deelvraag 1 en 2 blijkt dat ouders behoefte hebben
aan ondersteuning vanuit de kerkenraad. Uit eventueel vervolgonderzoek zou kunnen
blijken op welke manier de kerkenraden hier zelf overdenken en hoe dit praktisch
vormgegeven zou kunnen worden.
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 Dit onderzoek is voornamelijk gericht op de ‘normale’ geloofsopvoeding. Een
eventueel vervolg onderzoek kan aantonen of gezinnen waar opvoeden niet vanzelf
gaat extra aandacht nodig hebben met betrekking tot de geloofsopvoeding.
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6

PRAKTISCHE IMPLICATIES

In dit hoofdstuk wordt een korte samenvatting van het onderzoek en de conclusies
weergegeven. Daarnaast worden er een aantal praktische aanbevelingen beschreven voor de
stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’.
6.1

KORTE SAMENVATTING VAN HET ONDERZOEK EN DE CONCLUSIES

In het onderzoek stond de vraag centraal hoe de stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’ ouders
van kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar uit de Christelijke Gereformeerde Kerken kan
stimuleren bij het vormgeven van de geloofsopvoeding. Het onderzoek heeft plaatsgevonden
door middel van twee kwalitatieve onderzoeken en een kwantitatief onderzoek. Het ene
kwalitatieve onderzoek vond plaats onder twee professionals met betrekking op de
geloofsopvoeding. Het andere kwalitatieve onderzoek vond plaats onder vier ouders met
kinderen in de leeftijdfase van 0-4 jaar uit de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het
kwalitatieve onderzoek vond plaats onder 78 ouders met kinderen in de leeftijdsfase van 0-4
jaar uit de Christelijke Gereformeerde Kerken.
Uit het onderzoek blijkt dat een goede hechting de basis is voor de (geloofs)opvoeding.
Het is belangrijk dat kinderen al vroeg de basale levensbeschouwing hebben dat er een God is.
Doordat kinderen nog in de preoperationele fase zitten, leggen zij gemakkelijk verkeerde
verbanden omdat God moeilijk te definiëren is. Het is daarom belangrijk dat ouders
nieuwsgierig zijn wat er in het hoofd van het kind omgaat. Het is bevorderend voor de
geloofsopvoeding wanneer ouders zelf het goede voorbeeld geven. Het daarnaast ook
belangrijk om de geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar vorm te geven
door zoveel mogelijk zintuigen te prikkelen.
Ouders geven de geloofsopvoeding vorm door te bidden, zingen, lezen uit de
(kinder)bijbel met hun kinderen. Maar ook het wijzen op dingen uit de schepping en het
vormgeven van de feestdagen krijgen een plaats binnen de geloofsopvoeding. Meer dan de
helft van de ouders loopt weleens tegen vragen aan binnen de geloofsopvoeding bij kinderen.
Wat begrijpen kinderen op welke leeftijd, hoe om te gaan met media, hoe breng je moeilijke
begrippen over. Ook het abstracte van God en het zwart/wit denken van kinderen en de
kerkgang leveren dilemma’s op. Meer dan de helft van de ouders wil ondersteund worden in
de vormgeving van de geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar. De
thema’s waarin ouders ondersteund willen worden komen overeen met de hierboven
beschreven moeilijkheden waar ouders tegen aanlopen. Ouders willen graag ondersteund
worden door middel van onder andere de prediking, het lezen van artikelen en boeken en het
in gesprek gaan met andere ouders.
Voor de geloofsopvoeding is het van belang dat de kerkenraad van de plaatselijke
gemeente ouders stimuleren, en de ondersteuning faciliteren. De stuurgroep van ‘Geloof in
het gezin’ kan hier een ondersteunde rol in hebben.
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6.2

PRAKTISCHE AANBEVELINGEN VOOR JE OPDRACHTGEVER

Doordat de hoofdvraag van het onderzoek van praktische aard is, komen de aanbevelingen
overeen met wat er beschreven is in de slotconclusie in hoofdstuk 5. De onderzoeker wil de
volgende praktische aanbevelingen doen voor de stuurgroep van ‘geloof in het gezin’.
 Wanneer de stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’ ouders wil stimuleren bij de
geloofsopvoeding van kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar is het belangrijk dat zij
benadrukken dat een veilige hechting het startpunt is van de (geloofs)opvoeding.
 Stimuleer ouders door aan te sluiten
op de manier waarop ouders de
geloofsopvoeding nu al vormgeven zoals lezen uit de (kinder)bijbel, zingen en bidden.
Stimuleer ouders door hierin prikkelende adviezen en visie vormende ondersteuning
te bieden.
 Stimuleer ouders om de doop meer praktisch vorm te geven binnen de
(geloofs)opvoeding. Dit kan o.a. door het voorbeelden te geven over het spreken met
je kind over de doop of het vieren van de doopdag. N.N. heeft hierover een boekje
geschreven.


De stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’ kan het contact aangaan met de kerkenraden
om te stimuleren dat zij:
- de samenwerking aangaan met ouders wat betreft de geloofsopvoeding.
- de dominee stimuleren om binnen de prediking aandacht te schenken aan de
geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar.
- faciliteren dat ouders met andere ouders in gesprek kunnen gaan over de
geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar. Dit kan
gecombineerd worden met een thema avond.
- ouders mee laten participeren in de vormgeving van de ondersteuning van
geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijdfase van 0-4 jaar in de eigen kerkelijke
gemeente.

 Bij de hierboven genoemde punten kan de stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’ een
ondersteunende rol bieden aan de kerkraden.
 Ouders willen graag ondersteuning door het lezen van boeken en artikelen. De
stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’ kan op hun website leestips, boekrecensies en
artikelen plaatsen.
 De stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’ kan aansluiten bij de thema’s waarin ouders
uit de Christelijke Gereformeerde Kerken graag ondersteund willen worden. Het gaat
dan om de volgende thema’s.
- Concrete invulling geven aan een goede en christelijke opvoeding wat afgestemd
is op de leeftijdsfase.
- Corrigeren en aanleren van gedrag van het kind.
- Uitleggen van Bijbelse begrippen/geloof en bekering bij kleine kinderen.
- Omgaan met multi media.
- Hoe wordt het geloof zo dicht mogelijk aan het hart van de kinderen gelegd.
 De stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’ moet ouders stimuleren om de
geloofsopvoeding vorm te geven door middel van het prikkelen van zoveel mogelijk
zintuigen van het kind. De stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’ zou ouders suggesties
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kunnen geven van knutselwerkjes, eenvoudige kinderbijbels, cd’s en Playmobil spel
wat aansluit bij de ontwikkeling en leeftijdsfase van kinderen van 0-4 jaar.
 De stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’ kan zich zichtbaarder maken door in
kerkbladen stukjes te schrijven over het werk wat zij doen en daarbij een verwijzing
opnemen naar de website.

62

LITERATUUR
Aalst, G.J. van (2003)Van kind tot kind. Houten: Den Hertog.
Analyse enquete – geloof in het gezin. (z.d.). Enquêtes Geloof in het gezin. (z.p.).
Baarda, P. D., Golombek, M., & Veenstra, A. (2014). Opvoedingsidealen van ouders. Geraadple
egdvan:https://www.driestareducatief.nl/medialibrary/Driestar/Kennisontwikkeling/K
enniskringen/KK%20Opvoedidealen%20in%20de%20praktijk/Onderzoeksrapport-Opvo
edingsidealen.pdf
Baars, A. (2015) U en uw kinderen, de kinderdoop en de Bijbel. Apeldoorn: Uitgeverij de Banier.
Berg, M. van den & Plantinga, I. (z.d) conclusies.
Berghuis, J. & Bernts, T. (2016). Nieuwe publicatie God in Nederland. Geraadpleegd op 18 april
2017, van http://www.ru.nl/theologie/actueel/nieuws/@1031466/god-nederland/
Berk, L.E. (2006) Child development. Boston: Pearson.
Bijbel in de bus. (2011). Wat is geloof. Geraadpleegd op 26 oktober 2016, van
http://www.bijbelindebus.nu/wat-is-geloofMet
Bil, P. de & Bil, M. de (2010). Praktijkgerichte ontwikkelingspsychologie. Soest: Nelissen.
Bos, M. & Dam, H. (2001). Met kinderen onderweg. Wegwijzer voor geloofsopvoeding in het
gezin. Zoetermeer: Boekencentrum Uitgevers.
Bucx, F. (2011). ´Gezinsrapport 2011 : een portret van het gezinsleven in Nederland. Den Haag:
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
CheckMarket. (2016). Verstandig aan de slag met open vragen. Geraadpleegd op 15 december
2016, van https://nl.checkmarket.com/blog/open-vragen/
CGJO. (z.d.). over ons. Geraadpleegd op 18 april 2017, van https://cgjo.nl/over-ons
CGK.

(z.d.).
geschiedenis.
Geraadpleegd
http://cgk.nl/project/geschiedenis-2/

op

17

CGK.

oktober

2016,

(z.d.).
organisatie.
Geraadpleegd
op
17
oktober
2016,
http://cgk.nl/project/organisatie-2/
CGK Beverwijk. (z.d.). onze kerkelijke organisatie. Geraadpleegd op 17 oktober 2016, van
http://cgkbeverwijk-westzaan.nl/watwijgeloven/

van

van

Chrstipedia.nl. (z.d.). Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Geraadpleegd op 11 november
2016 van http://www.christipedia.nl/Artikelen/C/Christelijke_Gereformeerde_Kerken
_(CGK)
Delfos, M.F. (2006). Kinderen in ontwikkeling. Amsterdam: Pearson.

63

Dijk, M. van & Prinsen, B. (z.d.) Opvoedondersteuning in het Centrum voor Jeugd en gezin.
Geraadpleegd op 9 november 2016, van http://www.nji.nl/nl10/DownloadNJi/OpvoedingsondersteuninginhetCJG1.pdf
Donk, C. van der & van Lanen, B. (2013) Praktijkonderzoek in de zorg en welzijn. Bussen:
Couthino.
Geeve, M & Nijhof, A (2012). Adviesrapportage. Kansen zien en keuzes maken. Geraadpleegd
op
11
november
2016
van
http://www.timotheus.nl/images/pdf/adviesrapportagebijlage.pdf
Genderen, J. van (1983). Verbond en verkiezing. Geraadpleegd op 5 november 2016, van
http://heiligedoop.nl/recensies/van-genderen/
Geloof in het gezin Bijbelse Lijnen. (z.d.) Visie stuk versie 6.
Goorhuis, S & Imelman, J.D. (2010) Meedoen en leren. Psychologie en pedagogiek van het
jonge kind. Baarn: TiemeMeulenhoff.
Groenendijk, L. F. (2006). Opvoeding en ontwikkeling. Amsterdam: Vrije Universiteit.
Gunning, J.H. (1902) Pedagogische opstellen. Amsterdam: S.L. van Looy.
Horst, W. ter (1989) Christelijke geloofsopvoeding. Kampen: Kok.
Horst, W. ter (1995) Wijs me de weg! Mogelijkheden voor een christelijke opvoeding in een
post-christelijke samenleving. Kampen: Kok.
Hutsebaut, D. (1995). Een zekere onzekerheid. Jongeren en geloof. Leuven: Acco.
Imelman, J.D. (1995). Theoretische pedagogiek. Nijkerk: Intro.
Imelman, J.D. (2000). Theoretische pedagogiek. Over opvoeden en leren, weten en geweten.
Baarn: Intro.
Joiner, R. (2009). Think Organge. Colorado Springs: David C. Cook.
Kohnstamm, R. (2009). Kleine ontwikkelingspsychologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Koot- Dees, D. Van (2013). Prille geloofsopvoeding. Zoetermeer: Uitgeverij boekencentrum.
Korteweg, P. (2008). Gedoopt voor het leven. Houten: Den Hertog.
Langeveld, M.J.(1956). Kind en religie. Utrecht: Bijleveld paperback.
LCJ. (2016) Het LCJ. Geraadpleegd op 11 november 2016 van http://www.lcj.nl/lcj
McLeod, S. (2008, update 2016). Attachment Mary Ainsworth. Geraadpleegd op 24 oktober
2016, van http://www.simplypsychology.org/mary-ainsworth.html
Mousavi Torsheze, S.H. (2009). Gepraktiseerde religie thuis en sociale limieten. AntwerpenApeldoorn: Garant
NCJ. (z.d.). Richtlijn: JGZ-richtlijn Opvoedondersteuning. Geraadpleegd op 9 november 2016
van
https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/detailsrichtlijn/?richtlijn=9&rlpag=618

64

NCJ. (z.d.). Richtlijn: JGZ-richtlijn Opvoedondersteuning. Geraadpleegd op 9 november 2016
q
van
https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/detailsrichtlijn/?richtlijn=9&rlpag=681
NJI. (2016). Hechting en hechtingsproblemen. Geraadpleegd op 10 oktober 2016, van
http://www.NJi.nl/Hechting-en-hechtingsproblemen-Probleemschets-Definitie
Radbout Universiteit (2016). Nieuwe publicatie God in Nederland. Geraadpleegd op 26 oktober
2016, van http://www.ru.nl/theologie/actueel/nieuws/@1031466/god-nederland/
Rightmarktonderzoek (z.d). Methoden onderzoek. Geraadpleegd op 14 december 2016, van
http://www.rightmarktonderzoek.nl/methoden-onderzoek
Rigter, J. (2010). Het palet van de psychologie. Bussum: Coutinho
Sanders. (2012). Belangrijke principes bij opvoeden. Geraadpleegd op 20 oktober 2016, van
http://www.NJi.nl/Opvoeden-Achtergronden-Definitie
Van

Dale (2016). Betekenis ´geloof´. Geraadpleegd op 26
http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=geloof&lang=nn

oktober

2016,

van

Vermeer, P. (2011). The inpact of parental religiosity on parenting goals and parenting style: a
Dutch perspective. Journal of beliefs and Vaules.
Vervaet, E. (2002). Groeienderwijs. Wommelgem: Veen Bosch & Keuning.
Visie stuk – Geloof in het gezin (z.d.). Geloof in het gezin Bijbelse lijnen. Versie 6. (z.p.).
Vrijmoeth, M & Karssen, I & Lenstra, C. (2008). Geloven in opvoeden. Houten: Loek.
Waterink, J. (1951). Theorie der opvoeding. Kampen: J.H. Kok N.V.
Zwiep, C. (z.d.). ontwikkeling van het jonge kind. Geraadpleegd op 9 november 2016, van
http://zevenzien.vrhlwebsites.com/Media/Library/Documents/KP_06_sociaal_emotionele_ontwikkeling.pdf

65

BIJLAGEN
BIJLAGE 1
De deelvragen die bij worden onderzocht bij deze vragenlijsten zijn:
Deelvraag 1:
- Op welke manier geven ouders uit de Christelijke Gereformeerde Kerk momenteel vorm
aan de geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar?
Deelvraag 2:
- Wat is de behoefte van ouders uit de Christelijke Gereformeerde Kerk met betrekking tot
geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar?
De vragenlijst wordt door de respondenten op internet ingevuld, dit is de uitgewerkte
vragenlijst.
In
de
volgende
link
is
de
vragenlijst
uitgewerkt
http://www.survio.com/survey/d/U1O8N5U9T4F8R6D2D.

Vragenlijst ouders:
Beste ouders,
Voor mijn opleiding doe ik onderzoek naar geloofsopvoeding bij kinderen tot en met 4 jaar. In
de nu volgende vragenlijst krijgt u een aantal vragen over dit onderwerp voorgelegd. Er zijn
geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden.
De gegevens zullen anoniem verwerkt worden. De enquête duurt 5-10 ? minuten.
Hartelijk dank voor uw deelname aan het onderzoek!
1. Wat is uw geslacht?
0 Man
0 Vrouw
2. In welke leeftijdscategorie valt u?
0 Jonger dan 25 jaar
0 25-35 jaar
0 35-45 jaar
0 Ouder dan 45 jaar
3. Wat is uw hoogst genoten opleiding
0 Basisschool
0 Middelbare school - VMBO
0 Middelbare school - HAVO
0 Middelbare school - VWO
0 MAVO
0 MBO
0 HBO
0 WO
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4. Heeft u kind(eren) in de leeftijd van 0-4 jaar(indien nee u antwoord is hoeft u alleen
vraag 20 in te vullen)?
0 Ja
0Nee

5. Hoe oud is/zijn uw kind(eren). Meerdere antwoorden zijn mogelijk
0
0
0
0
0

0-12 maanden
1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar

6. Geef per stelling een cijfer. 1 is oneens, 5 is helemaal mee eens.
1. Liefde en aandacht zijn de basis voor de christelijke opvoeding.
2 In de leeftijdsfase van 0-4 jaar is het geven van liefde en aandacht belangrijker dan
het overbrengen van christelijke kennis.
Het overdragen van Bijbelse kennis is in de leeftijdsfase van 0-4 jaar belangrijk.
3 In de leeftijdsfase van 0-4 jaar is het opbouwen van vaste gewoonten rond het
geloof, zoals bidden en lezen, belangrijk
4 Geloofsopvoeding is in de leeftijdsfase van 0-4 jaar is nog niet heel zinvol, omdat
kinderen er nog niets van begrijpen.
5 Geloofsopvoeding in de leeftijdsfase van 0-4 jaar periode is niet mogelijk
6 De moeder heeft een grote rol in de christelijke opvoeding dan de vader.
7 Ik geef (of heb gegeven)ieder kind tussen de 0-4 jaar dezelfde christelijke opvoeding
ongeacht de persoonlijkheid.
8 Mijn kinderen moeten luisteren naar wat ik zeg, er is geen onderhandeling mogelijk.
7. Geeft u, uw kind(eren) een christelijke opvoeding?
0 Ja
0 Nee
8. Op welke manier probeert u, uw kind(eren) iets mee te geven van het
geloof(meerdere antwoorden mogelijk)?
a. Door het zingen met mijn kind
b. Ik laat mijn kind christelijke filmpjes op youtube kijken
c. Ik bid met mijn kind
d. Ik lees met mijn kind uit de (kinder)Bijbel
e. Ik voer met mijn kind geloofsgesprekken
f. Ik geef invulling aan de feestdagen, door….(zelf in te vullen)
g. Ik geef invulling aan de doop (bv. vieren van doopdag, spreken over de doop etc.)
h. Bij het maken van de keuze van de school/kinderdagverblijf/peuterspeelzaal.
i. Ik neem mijn kind mee naar de kerk
j. Ik wijs mijn kind op dingen uit de schepping
k. Anders….
l. N.v.t.
9. Legt u aan uw kind(eren) uit wat er wordt gezongen/gelezen
0 ja
0 nee
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0 N.v.t.
10. Bouwt u rituelen op met betrekking tot de christelijke opvoeding?
0 Ja
0 Nee
0 N.v.t.
11. Vanaf welke leeftijd laat u, uw kind zelf bidden?
0 0-12 maanden
0 1 jaar
0 2 jaar
0 3 jaar
0 4 jaar
12. Loopt u wel eens tegen dingen aan binnen de christelijke opvoeding bij kinderen in de
leeftijdsfase van 0-4 jaar.
0 Ja
0 Nee
0 N.v.t.
13. Indien u bij vraag 12 ja heeft geantwoord, waar loopt u tegen aan bij de christelijke
opvoeding van uw kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar?
(open antwoord)
14. Zijn er andere personen in het leven van uw kind(eren) die meewerken aan de
christelijke opvoeding?
0 Nee
0 Ja, wie…………………………
15. Zou u ondersteuning willen krijgen bij het vormgeven van de christelijke opvoeding
van uw kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar.
0 ja
0 nee
16. Indien u bij vraag 15 ja heeft geantwoord, in welke vorm zou u deze ondersteuning
dan willen zien?
a. In gesprek gaan met andere ouders
b. Toerusting in de preek
c. Het lezen van artikelen en boeken
d. Visie vorming
e. Thema avonden
f. Opvoedingskringen
g. Anders…………..
17. Over welke thema’s zou u ondersteuning willen?
18. Zou u zelf actief meedenken over de ondersteuning van ouders bij de christelijke
opvoedingsondersteuning in u gemeente?
0 Ja
0 Nee
0 N.v.t.
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19. Indien u bij vraag 18 ja heeft geantwoord, op welke manier zou u dit vorm kunnen
geven?

20. Heeft u, tips voor andere ouders hoe ze de geloofsbeleving bij kinderen van 0-4 jaar
kunnen versterken(creatief is welkom)?
21. Staat u open voor een diepte interview om verder over dit onderwerp te praten?
0 Ja (e-mail adres
0 Nee
Bedankt dat u mee hebt willen doen met het onderzoek. Uw medewerking wordt op prijs
gesteld. Over enkele maanden verschijnt er een stukje in het kerkblad met de resultaten van
het onderzoek. De gegevens worden op anoniem verwerkt!
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BIJLAGE 2

Interview ouders:
Hoofdvraag:
Op welke manier kan de stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’, ouders van kinderen in de
leeftijd van 0-4 jaar uit de Christelijke gereformeerde Kerken stimuleren bij het vormgeven
van de geloofsopvoeding?
Deelvragen
Deelvraag 1:
- Op welke manier geven ouders uit de Christelijke Gereformeerde Kerk momenteel vorm
aan de geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar?
Deelvraag 2:
- Wat is de behoefte van ouders uit de Christelijke Gereformeerde Kerk met betrekking tot
geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar?

1. Inleiding interview(3 min)
1.1 Waarom
1.2 anonimiteit
2. Introductie(5 min):
2 1 Geslacht
2.2 Leeftijd
2.3. Opleiding
2.4. Werk
2.5. Gezin
2.6 Waarom wilt u aan dit interview meewerken?

3. Praktische vormgeving geloofsopvoeding(15 min):
3.1. Kan u vertellen wat u belangrijke aspecten vind binnen de opvoeding bij
kinderen van 0-4 jaar?
(diep uitvragen wat ouder weet over leeftijdsfase van 0-4 jaar)
3.2 Bespreekt u met uw kinderen waarom iets wel of niet mag?
(uitdiepen waarom ouders dit wel of niet doen, welke leeftijd etc)
3.3 Kan u vertellen wat u wel of niet belangrijk vindt in de christelijke
opvoeding bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar belangrijk?
(achter komen wat de motivatie is achter welk of niet geven van een
christelijke opvoeding)

70

3.4 Kunt u mij vertellen hoe de christelijke opvoeding eruit bij u in het gezin?
(dieper ingaan op elk aspect, hoe ziet het eruit? Wanneer? Vanaf welke
leeftijd?)
3.5 Heeft u wanneer u meerdere kinderen hebt altijd dezelfde christelijke
opvoeding gegeven?
(wat is verschil, wat maakt het verschil etc. )
4. Moeilijkheden bij de christelijke opvoeding bij kinderen van 0-4 jaar(15 min)
4.1 Wat zijn in uw situatie belemmerende factoren aan bij de christelijke
opvoeding bij kinderen van 0-4 jaar, waar loopt u tegen aan?
(uitdiepen waarom er tegen aan gelopen wordt? Op welke gebieden? Welke
factoren spelen hier een rol in)
4.2 Hoe gaat u met deze moeilijkheden bij de christelijke opvoeding bij
kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar om?
(hoe ziet het er praktisch uit, motivatie er achter zoeken?
5. Ondersteuning bij de christelijke opvoeding bij kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar.
(15 min):
5.1 Heeft u behoefte aan ondersteuning bij de christelijke opvoeding bij
kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar?
(achtergrond van het uitdiepen)
5.2 Hou zou voor u deze ondersteuning eruit zien?
(concreet en praktisch
5.3 Welke rol kan de kerkenraad hierin vervullen?
(wie, hoe ziet het er concreet uit)
5.4. Welke rol zouden andere gemeente leden hierin kunnen hebben?
(wie, welke vorm, concreet, denken aan jeugdouderling, jeugdleiders, etc)
5.5 Over welke thema’s zou u ondersteuning willen hebben?
(waarom deze thema’s)
5.6 Zou u zelf willen meedenken in de opvoedingsondersteuning binnen u
gemeente, zo ja hoe zou dit dan vorm kunnen geven?
(concreet een praktisch)

6. Aanvullende vragen(8 min):
6.1 heeft u nog aanvullende vragen of opmerkingen?
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6.2 heeft u nog tips voor andere ouders met kinderen in de leeftijdsfase van 04 jaar?
Bedankt voor het meedoen aan het onderzoek. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.
Er wordt vertrouwelijk en anoniem met de gegevens om gegaan.
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BIJLAGE 3

Interview professionals:
Op welke manier kan de stuurgroep van ‘Geloof in het gezin’, ouders van kinderen in de
leeftijd van 0-4 jaar uit de Christelijke gereformeerde Kerken stimuleren bij het vormgeven
van de geloofsopvoeding?
Deelvraag:
Deelvraag 3:
- Wat zijn, volgens een professional, belangrijke aspecten binnen de geloofsopvoeding bij
kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar?

1. Inleiding interview(3 min)
1.1 Waarom
1.2 anonimiteit
2. Introductie(5 min):
2 1 Geslacht
2.2 Leeftijd
2.3. Opleiding
2.4. Werk
2.5. Gezin
2.6 Ervaring met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar
2.7 Waarom wilt u aan dit interview meewerken?
3. Kennis van de ontwikkeling van kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar(15 min):

3.1 Waar onderscheid de leeftijdsfase van 0-4 jaar zich van met betrekking tot
de andere fases in het leven?

3.2 wat zijn belangrijke aspecten bij de ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar?
(wat is er belangrijk aan, etc)
3.3 Hoe kan je deze belangrijke aspecten praktische vormgeven in de
opvoeding?
(praktisch, concreet)
4. Kennis van de geloofsopvoeding:
4.1 Wat voor ervaring heeft u opgedaan binnen de geloofsopvoeding van
kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar?
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4. 1 Is de geloofsopvoeding bij kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar anders
dan de ‘normale opvoeding, zo ja wat maakt het anders?
( Praktische voorbeelden)

4.2 Wat maakt dat de geloofsopvoeding wel of niet belangrijk is in de
leeftijdsfase van 0-4 jaar?
(Diep ingaan waarom het wel of niet belangrijk is, wat is de achterliggende
motivatie)

4.3 Wat zijn bevorderende factoren bij de geloofsopvoeding bij kinderen in de
leeftijdsfase van 0-4 jaar?
(Praktisch, concreet)
4.4 Wat zijn belemmerende factoren bij de geloofsopvoeding bij kinderen in de
leeftijdsfase van 0-4 jaar?

4.4 Wat voor hulpmiddelen kunnen ouders gebruiken bij de geloofsopvoeding
bij kinderen van 0-4 jaar?
(hoe zien de hulpmiddelen eruit? Wat kunnen ouders ermee?)
5.Ondersteuning van ouders met kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar?
5.1 Hoe kunnen ouders met kinderen in de leeftijdsfase van 0-4 jaar
ondersteund worden vanuit de kerk.
(andere ouders, vanuit de kerkraad, of andere gemeente leden)

5.2. Hoe kunnen ouders op een andere manier ondersteunt worden bij de
geloofsopvoeding bij kinderen van 0-4 jaar?

6. Aanvullende vragen(8 min):
6.1 heeft u nog aanvullende vragen of opmerkingen?

6.2 heeft u nog tips voor andere ouders met kinderen in de leeftijdsfase van 04 jaar?

6.3 heeft u nog tips voor de stuurgroep van ‘geloof in het gezin’?

Bedankt voor het meedoen aan het onderzoek. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.
Er wordt vertrouwelijk en integer met de gegevens om gegaan.
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BIJLAGE 4:

6. Taal gebruik 3x
7. Niet willen luisteren
8. Invulling geven aan huisgodsdienst
9. Omgaan met dingen tegen bijbelse principes ingaan. 2
10. Overbregen van kern van het christelijke geloof(begrijpelijk) 4
11. School opties sluiten niet helemaal aan
12. Kerkgang 3x
13. Hoe doen andere ouders bepaalde dingen (delen)
14. Wat begrijpen kinderen op welke leeftijd 10x
15. De dood
16. Eigen opvoeding uniek
17. Zelf niet het goed voorbeeld
18. Eerbied 3x
19. Media 4x
20. Christelijke opvoeding
21. Verschil tussen fictie verhaal en de bijbel
22. Mensen die een tv waar je kind komt
23. Psalmen moeilijk maar waardevol
24. Ieder kind is anders
25. Korte spanningsboog
26. Abstractie van God is voor kinderen lastig, kinderen denken heel zwart wit 4x
27. Moeilijk uit te leggen
28. Noodzaak van een nieuw hart, maar wanneer geloof je dat een kind een nieuw
hart heeft, als een kind er van overtuigd is dat hij een nieuw hart heeft.
29. Grenzen stellen
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BIJLAGE 5


















Hoe leg je het zo dicht mogelijk bij het hart van de kinderen. 3
Concrete invulling te geven aan een goede en christelijke opvoeding afgestemd
op leeftijdsfase. 9
Uitleggen van bijbelse begrippen/geloof en bekering bij kleine kinderen 4
gedrag en het kind 5
Multimedia 4
op welke manier invulling goede zondag besteding 2
Pubers en geloof.
omgaan met anderen,
bidden 2
en in gesprek gaan over geloof zodat zij het begrijpen. 2
Wat is avondmaal altijd een vaste vraag van mijn kinderen!
Gods beeld 3
Overlijden van mensen in directe omgeving, uitleg wat zonde is
Gewetensvorming afgestemd op de leeftijds- en ontwikkelingsfases van
kinderen Opvoeden in het algemeen, grenzen en regels, afgestemd op de
leeftijds- en ontwikkelingsfases van kinderen.
Opvoedstijlen icm christelijke opvoeding.
Hoe houden we vast aan de bijbelse keuzes die we maken binnen deze
maatschappij die zo veranderd en beïnvloedbaar is.
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