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“Wat kunnen ouders bijdragen 
aan de identiteitsvorming
van jongeren?”
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Locatie Amersfoort
Utrechtseweg 230 
3818 ET  Amersfoort
T: 085 48 38 000
 
Locatie Apeldoorn
Musschenbroekstraat 11
7316 JD  Apeldoorn
T: 085 48 38 001
 
Locatie Goes
Van Dusseldorpstraat 45
4461 LT  Goes
T: 085 48 38 002

Locatie Gouda
Rijsselseweg 1 
2803 PZ  Gouda
T: 085 48 38 003

Locatie Kampen
Willem Hendrik Zwartallee 1
8265 TZ  Kampen
T: 085 48 38 004
 
Locatie Rotterdam
Carnissesingel 210 
3084 NA  Rotterdam
T: 085 48 38 005

Vanuit het lectoraat zijn ook enkele � lmpjes 

gemaakt die betrekking hebben op deze folder. 

U kunt die vinden op hoornbeeck.nl/lectoraat
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“Wat kunnen ouders bijdragen aan de identiteitsvorming van jongeren?” 

Vanuit het Lectoraat Vorming vanuit de Bron is een onderzoek uitgevoerd naar deze 

vraag. De volgende vragen zijn onderzocht:

 Hoe ervaren jongeren de opvoeding en de rol van de ouders bij identiteitsvorming? 

 Wat vinden jongeren wenselijk en wat helpt hen bij de identiteitsvorming? 

Het onderzoek is uitgevoerd door een vragenlijst af te nemen bij 214 studenten van 

het Hoornbeeck College in december 2018 en januari 2019. 

Van de jongeren hee�  94% een ouder die voor hen een belangrijk voorbeeld is van 

leven volgens de Bijbel en 91% hee�  een ouder die getuigt van het geloof en vertelt wat 

het geloof betekent. Jongeren waarderen het als hun ouders getuigen van hun geloof, 

over eigen vragen praten en vertellen over hun leven met de Heere.

Meisjes geven vaker aan dat ze het � jn vinden als de ouders vertellen over hun leven 

met de Heere en als de ouders getuigen van hun geloof dan jongens.

1. Identi� catie� guur

Ik heb een ouder die voor mij een belangrijk
voorbeeld is van leven volgens de Bijbel.

Ik heb een ouder die getuigt
van zijn of haar geloof.

helemaal oneens helemaal eensbeetje oneens beetje eens
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Van mijn ouders leer ik hoe ik
in de Bijbel moet lezen.

helemaal oneens helemaal eensbeetje oneens beetje eens

Mijn ouders confronteren mij vaak
met de mening van andersdenkenden.
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De meeste jongeren leren veel van hun ouders over de Bijbel (81%) en hoe ze de Bijbel 

moeten lezen (69%). De meeste jongeren willen dit ook graag van hun ouders leren. 

Ze vinden het � jn als hun ouders hen goed voorbereiden om als christen te leven in de 

maatschappij.

2. Kennisoverdracht

Ongeveer de hel�  van de jongeren gee�  aan dat ouders hen confronteren met de mening 

van andersdenkenden om hen te leren hoe ze met een niet-christen een gesprek over de 

kern van het christelijk geloof kunnen voeren. 

Meisjes geven vaker aan dan jongens dat ze het belangrijk vinden dat hun ouders hen goed 

voorbereiden om als christen te leven in de maatschappij; en hoe ze met een niet-christen 

kunnen praten over het geloof.

(Alle gra� eken hebben betrekking op jongens en meisjes samen)

Ze vinden het � jn als hun ouders hen goed voorbereiden om als christen te leven in de 
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3. Emotionele steun

Jongeren zijn positief over de emotionele steun die ze ontvangen van hun ouders. 

De meeste jongeren hebben een ouder bij wie ze terecht kunnen met hun geestelijke 

vragen en twijfels (88%) en hebben een ouder die hen begrijpt in de zoektocht naar het 

geloof (89%). 

Jongeren vinden het � jn als ze kunnen praten met ouders over vragen en twijfels en als de 

ouders daarbij naast hen staan.

88%  88%  89%89%

helemaal oneens helemaal eensbeetje oneens beetje eens

Ik heb een ouder 
bij wie ik terecht

kan met mijn 
geestelijke vragen 

en twijfels.

Ik heb een ouder
die me begrijpt

in mijn zoektocht
naar het geloof.
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Mijn ouders zullen altijd van me blijven
houden, ook als ik een andere mening
heb over geloofszaken.

Mijn ouders laten mij nooit vallen,
ook als ik een erge zonde zou doen.
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4. Onvoorwaardelijke liefde

De meeste jongeren (95%) geven aan dat hun ouders altijd van hen zullen houden, 

ook als ze een andere mening hebben over geloofszaken. 96% van de jongeren gee�  aan 

dat hun ouders hen nooit zouden laten vallen als ze een erg zonde zouden doen. 

Dit vinden de meeste jongeren erg belangrijk.

Meisjes zijn er vaker zeker van dan jongens dat de ouders van hen zullen blijven houden, 

ook als ze een andere mening hebben over geloofszaken. Zij vinden dit ook vaker 

belangrijk om te weten. 



Mijn ouders geven
te snel hun 
eigen mening.

Ik heb een ouder
die naar me luistert
als ik iets wil vertellen
over het geloof.

helemaal oneens helemaal eensbeetje oneens beetje eens

4%

3%

31%

62%

21%

38%

26%

14%

De meeste jongeren (80%) willen hun ouders niet teleurstellen in hun keuzes voor kerk 

en geloof en leggen de mening van hun ouders niet gemakkelijk naast zich neer (52%); 

ze vinden het vervelend als ouders hun mening afkeuren (77%). Ongeveer de hel�  van 

de jongeren gaat moeilijke discussies met ouders over het geloof uit de weg en vermijdt 

conflicten met ouders over het geloof. Een klein deel van de jongeren (18%) doet of ze het 

eens zijn met de ouders terwijl ze een andere mening hebben. Jongens doen dit vaker dan 

meisjes. Jongens leggen ook vaker de mening van ouders gemakkelijk naast zich neer dan 

meisjes. 

5. Loyaliteit

De meeste jongeren (93%) hebben een ouder die luistert als ze iets willen vertellen over 

het geloof en 77% hee�  een ouder die open staat voor hun mening. Een gedeelte van de 

jongeren (40%) gee�  aan dat de ouders te snel hun eigen mening geven.

De meeste jongeren vinden het � jn als hun ouders luisteren en doorvragen naar hun 

mening. Ze vinden dat discussies over meningsverschillen in het gezin helpen om de eigen 

mening te vormen. 

6. Gesprekspartner

80%   52%   

93%
   77%   18%   18%

Ik wil mijn ouders niet teleurstellen
in mijn keuzes voor kerk en geloof.

Ik doe of ik het met mijn ouders eens
ben, terwijl ik een andere mening heb 
op het gebied van geloof.

De mening van mijn ouders leg ik
gemakkelijk naast me neer.

helemaal oneens helemaal eensbeetje oneens beetje eens
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7. Structuurbieder

De meeste jongeren (72%) vinden het � jn als ouders duidelijke regels stellen en 87% vindt 

dat de ouders goed omgaan met meningsverschillen. De meeste jongeren (88%) geven 

aan dat hun ouders duidelijk aangeven wat wel en niet mag volgens de Bijbel. Ongeveer de 

hel�  van de jongeren vindt dit � jn. 

8. Ondersteuner van zelfstandigheid

De meeste jongeren (80%) geven aan dat de ouders hen stimuleren om eigen keuzes te 

maken; ze vinden dit ook � jn. Veel jongeren (83%) vinden het ook � jn als hun ouders hen 

niet voorschrijven hoe ze moeten denken over geloofszaken. Meisjes geven vaker aan dat 

ze worden gestimuleerd om eigen keuzes te maken dan jongens. 

Mijn ouders gaan goed om met
meningsverschillen in het gezin.

Ik vind het �jn als mijn ouders
duidelijke regels stellen.

Mijn ouders geven duidelijk aan
wat wel en niet mag volgens de Bijbel.

4 8 46 42

6 23 46 25

1 11 56 32
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72%   87%   88%

Ik vind het �jn als mijn ouders me
niet voorschrijven hoe ik moet denken
over geloofszaken.

helemaal oneens helemaal eensbeetje oneens beetje eens

Mijn ouders stimuleren me om 
eigen keuzes te maken. 
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Gesprek met jongeren

  Jongeren: Welke dingen zouden jullie wel vanaf het begin anders hebben  

 willen doen in de opvoeding?

  Ouders: Welke dingen zouden jullie beslist anders willen doen dan nu  

 thuis gebeurt?

  Jongeren: Hoe zouden we met elkaar meer bezig kunnen zijn met de  

 dingen van Gods koninkrijk?

  Ouders: Welke activiteiten rond het geloof/de Bijbel, die we met elkaar  

 doen, vinden jullie vooral belangrijk? Wat zouden jullie liever anders   

 doen?

Wat zegt dit voor de rol van de ouder? Gespreksvragen:

Rollen:

  Identi� catie� guur: Op welke momenten kun je als ouder vertellen hoe  

 belangrijk het geloof  voor je is? Op welke manier kun je bezig zijn met  

 huisgodsdienst?

  Kennisoverdracht: Hoe kun je je kind leren omgaan met de mening van  

 andersdenkenden?

  Gesprekspartner: Hoe kun je in het gezin een goede discussie voeren en  

 gevoelige zaken bespreken?

  Wat is de beste gelegenheid van gesprek met je kinderen? 

 Hoeveel tijd maakt je ervoor vrij?

Dilemma’s:

  Hoe kun je als ouders het evenwicht bewaren tussen regels stellen en  

 keuzevrijheid geven?

  In een discussie mag je wel zaken afwijzen, maar niet de persoon. 

 Hoe kun je dit bereiken?

  Hoe kun je als ouders onvoorwaardelijke liefde blijven geven als je kind in  

 ernstige zonde is gevallen?

Verschil jongens/meisjes:

  Uit dit onderzoek blijkt dat jongens vaker schijnaanpassingen maken dan  

 meisjes en vaker conflicten vermijden. Herken je dit in de praktijk? 

 Hoe zou je dit kunnen voorkomen? Ga je als ouders anders om met je zoon  

 dan met je dochter? Wat zou dit eventueel veroorzaken?

  Uit dit onderzoek blijkt dat meisjes vaker dan jongens waarde 

 hechten aan de mening van hun ouders en vaker zeker zijn van de   

 onvoorwaardelijke liefde van de ouders. Herken je dit in de praktijk? 

 Hoe zou dit komen? Wat hebben jongens nodig?

  Uit ons onderzoek blijkt dat meisjes vaker aangeven dat ze worden   

 gestimuleerd om eigen keuzes te maken dan jongens. Herken je dit in de  

 praktijk? Wat hebben jongens nodig?


