
‘Opvoeden in spannende tijden’ in de Indische buurt

Een fotoverslag van de werkconferentie op 5 juni 2015
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Aanleiding  
De Indische buurt voelt zich als gemeenschap verantwoordelijk voor 
het creëren van een goed en veilig opvoedklimaat voor kinderen en 
jongeren. Inmiddels zijn er vier conferenties vanuit de ‘Pedagogische 
Civil Society Indische Buurt’ georganiseerd. 

Tijdens deze werkconferenties komen scholen, (buurt)organisaties, 
ouders en professionals samen om actuele pedagogische 
onderwerpen te bespreken en om als buurt samen op te voeden.
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‘Opvoeden in spannende tijden’
Dit keer was thema ‘Opvoeden in spannende tijden’, op de agenda gezet door de 
ouders van de Wijkacademie Opvoeden Oost. De werkconferentie werd 
georganiseerd door Dream Support, in samenwerking met de Vreedzame School, 
(Bas Zwiers) Stadsdeel Oost, de Indische Buurt, De Meevaart en uiteraard met de 
Wijkacademie Opvoeden in Oost
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Moderators  
De ouders van de Wijkacademie Opvoeden in Oost hadden een 

belangrijke rol als moderators tijdens de werkconferentie. Met humor 
en bevlogenheid namen zij de leiding op zich. 
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Jouw waardevolle moment

Deelnemers wisselden uit wat het meest waardevolle moment voor hen was. Een 

moment waarbij een volwassene, tijdens een moeilijke periode, grote invloed heeft 

gehad. Voor de een was dit een buurvrouw die klaar stond toen het gezin het moeilijk 

had, voor een ander was dit een familielid tijdens een oorlogssituatie. Iedereen had 
zijn/haar eigen verhaal en kon ook een belangrijk persoon die hem/haar geholpen had 

noemen. De rol van de buurt of omgeving kan ontzettend waardevol zijn, zo bleek uit 

de verhalen.  7



De buurt als coach 
Tijdens de werkconferentie ‘Opvoeden in Spannende Tijden’ waren verschillende 
scholen, organisaties, studenten, ouders en buurtbewoners aanwezig. Deze 
partijen bogen zich samen over de vraag: “hoe kun je als buurt een prettige 
ruimte creëren waar kinderen groot kunnen worden, terwijl er om hen heen best 
ingewikkelde dingen gebeuren?”. 

8



De buurt als coach 
De buurt kan als coach fungeren voor 
kinderen en jongeren uit de wijk. In deze 
werkconferentie worden de deelnemers 
geïnspireerd en gestimuleerd om samen een 
goede coach te zijn voor de buurtkinderen.  
 
Een goede coach is iemand die een stevige 
balans vindt tussen enerzijds ruimte geven 
om kinderen en jongeren zelf sterk en wijs te 
laten worden. Soms door vallen en opstaan. 
En anderzijds door dicht bij het kind te staan, 
back up te geven en steun te bieden als het 
echt lastig en moeilijk wordt.  

De deelnemers wisselen uit welke 
vaardigheden zij als coach nodig hebben om 
buurtkinderen de steun te geven die zij nodig 
hebben in hun grootwordingsavontuur. 
Vaardigheden als open staan, leren omgaan 
met diversiteit en conflicten, contact maken 
en ouderbetrokkenheid werden genoemd.  
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Perspectief van de ouders

In de aanloop naar deze conferentie hebben 
Moezdalifa Makran, studente Toegepaste 
Psychologie, en Okke Lucassen, student 
Conflictstudies aan het AUC,  in opdracht van 
Dream Support gesprekken gevoerd met 
ouders over wat zij onder ‘spannende tijden’ 
verstaan. Ze spraken ouders op verschillende 
plekken in de buurt. 
Ouders geven over het algemeen aan:

- Grenzen stellen

- Gebruik van internet & smartphones

- Hoe blijf je ‘bevriend’ tijdens de puberteit? 

- Hoe behoud je het contact en vertrouwen?  

Het is spannend als je kind zich afzondert en 
afsluit. Als je het gevoel hebt dat het geheimen 
heeft en daarover liever via zijn telefoon dan 
aan de keukentafel of op de bank over spreekt. 
Hoe ga je hiermee om als ouder?  
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Perspectief van de ouders

Ook is het spannend om open te staan voor andere invloeden die je zelf als ouder 
soms ook niet begrijpt en door kennis en ervaringsgebrek niet zo veel mee kan. 
Hoe kun je diversiteit omarmen en gezonde nieuwsgierigheid doorgeven als je je 
als ouder daar onwennig over voelt? Sommige ouders grijpen juist kansen aan die 
hen door hun kinderen worden geboden: “Door mijn dochter maak ik nu sneller 
contact met andere culturen.”, citaat van een moeder.  

Tijdens de conferentie geeft een dame aan zich 
niet veilig te voelen in het Openbaar Vervoer na 
de aanslag in Parijs: “ik vraag me wel eens af of 
ik in het OV naast iemand mag zitten.” Deze 
gedachtes worden herkend door anderen en 
samen erkennen we dat we deze gedachtes 
hebben, maar deze niet durven te delen met 
elkaar. “Dit soort bijeenkomsten creëren juist 
ruimte om deze gedachtes te benoemen zonder 
er een waardeoordeel over te hebben. Er is 
behoefte om met elkaar hierover in gesprek te 
raken, deze conferentie biedt de ruimte om dit 
gesprek werkelijk met te elkaar te voeren. Dat is 
zeldzaam.” 12
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Perspectief van de ouders

Tijdens de buurtinventarisatie zijn ouders uit verschillende landen met  
verschillende achtergronden en culturen gesproken, maar op de vraag welke  
levenswijsheid zij mee willen geven aan hun kinderen, kwamen de antwoorden 
veelal overeen: de meeste ouders zeiden dat zij willen dat hun kind mentaal  
sterk is, open staat voor anderen en andere culturen en trots is op zijn/haar  
herkomst en religie. 
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De JP Coenschool: 
inspiratie uit de buurt  
De directeur van de JP 
Coenschool, Mustapha 
Khaddari, vertelde tijdens 
de werkconferentie 
bevlogen over het succes 
van de school waarop zij 
samenwerken met de 
ouders van de school.  
Ouderbetrokkenheid op 
school, evenals het 
betrekken van de buurt bij 
schoolactiviteiten, dragen bij 
aan een positief 
opvoedklimaat. 
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Ouderbetrokkenheid 
Michael Vermeer deed als student van het AUC onderzoek naar de ouder

betrokkenheid van de JP Coenschool. Community vorming is daarvan een

 belangrijk onderdeel. Hoe kunnen ‘gatekeepers’ hun bijdrage leveren aan de 

gemeenschap? En hoe kan deze werkwijze ook bruikbaar zijn voor andere

 scholen of organisaties? 
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Een gezonde lunch 
Amira Ashkar, Op Gezonde Tour Ambassadeur,  
organiseerde een gezonde lunch voor de deelnemers.
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Experts uit de wijk  
Na de lunch werd de expertise van deelnemers zelf ingezet.

De deelnemers werd gevraagd hoe zij ieder vanuit hun eigen rol en 
achtergrond (ouder, leerkracht, organisatie, bestuur, buurtbewoner, etc.) 
kunnen kinderen en jongeren helpen om te gaan met een ‘spannende 
tijd’. Wat is er nodig? Wat werkt goed? Waar zou je elkaar kunnen 
ondersteunen?  
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Acties  
De deelnemers ontvingen aan het begin van de 
werkconferentie een  
programmaboekje waarin drie opdrachten 
stonden. Eén van deze opdrachten was het 
bedenken van een persoonlijke actie. Wat ga jij 
doen met het thema ‘Opvoeden in spannende 
tijden’? 


Eén van de acties was bijvoorbeeld het 
organiseren van een ‘kennislunch’ over het thema 
‘Opvoeden in Spannende Tijden’.  
De acties werden uitgewisseld, waarbij ook 
gekeken werd hoe men elkaar hierin kan 
versterken. De acties zullen na afloop ‘online’ 
worden gedeeld om elkaar te inspireren . 
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Conclusie

Tanja Bubic, van stadsdeel Oost 
verwoorde de conclusie van deze 
bijeenkomst prachtig en we willen haar 
graag quoten:


 ‘Essentiële factoren in het opvoeden in 
spannende tijden is de ruimte - zowel 
letterlijk in de fysieke zin des woord als 
figuurlijk in de zin van mentale ruimte - 
om conflicten en meningsverschillen te 
uiten. Naar elkaar luisteren, elkaars 
achtergrond te leren kennen. Dit kan 
alleen doordat je teruggaat naar hoe je 
zelf bent opgegroeid, wat je zelf 
belangrijk vindt en wat je eigen dromen 
zijn voor je  (buurt)kinderen. Dit schept 
een stevige fundering voor een 
gemeenschap die met elkaar de coach 
kan zijn waar zo veel kinderen in de 
Indische Buurt behoefte aan hebben’.   
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Vervolg  
Aan de deelnemers is gevraagd om hun acties uit te voeren en hun ervaringen 
te delen op de Facebook-pagina van de Pedagogische Civil Society

Meer informatie/meedoen 
Bekijk de Facebook-pagina voor meer informatie of via

 www.dreamsupport.nl.nl Hanne van der Kolk hanne@dreamsupport.nl28

http://www.dreamsupport.nl.nl


Wij bedanken iedereen 
voor zijn/haar  
aanwezigheid en input! 


Met dank aan: co-auteur Tanja Bubic
Fotografie: Wardie Hellendoorn  
www.wardie.nl
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In samenwerking met: 


