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Ontwikkelingsbehoeften van asielzoekerskinderen



Programma
1. Ontwikkelingsbehoeften van kinderen
2. Opvoeden en opgroeien van asielzoekerskinderen in Nederland: 

waar liggen behoeften aan jeugdhulp?
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1. Ontwikkelingsbehoeften asielzoekerskinderen

› Andere behoeften dan Nederlandse kinderen?
› Andere behoeften voorafgaand en tijdens vlucht?

› Wat hebben kinderen nodig om zich te ontwikkelen?

| 3



1. Behoeftenpiramide Maslov (1945)
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Gezin: Samenleving:

1. Adequate verzorging 8. Veiligheid fysieke wijdere omgeving

2. Veiligheid directe omgeving 9.  Respect

3. Affectief klimaat 10. Sociaal netwerk

4. Ondersteunende, flexibele opvoedstructuur 11. Educatie

5. Adequaat voorbeeldgedrag van ouders 12. Contact met leeftijdsgenoten

6. Interesse 13. Adequaat voorbeeldgedrag in de samenleving

Gezin: toekomst en verleden Samenleving: toekomst en verleden
7. Continuïteit in opvoeding en verzorging 14. Stabiliteit in levensomstandigheden, toekomstperspectief

1. BIC-Model (Kalverboer & Zijlstra, 2006)
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2. Opvoeden en opgroeien van asielzoekerskinderen in 
Nederland: kinderen
Welke klachten?
› Internaliserende problemen: traumatische klachten, angst, depressie, 

teruggetrokken gedrag, psychosomatische klachten.
› Externaliserende problemen: agressie, druk gedrag

› School en sociale context 
› Veerkracht
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2. Opvoeden en opgroeien van asielzoekerskinderen in 
Nederland: ouders
Welke klachten zie je bij ouders
› Belaste ouders (PTSS, overbelast, depressie, angst, psychosomatische 

klachten)
› Verminderd emotioneel beschikbaar voor kinderen
› Parentificatie
› Onzekerheid

› Stress
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2. Wat bemoeilijkt het opvoeden en opgroeien in 
Nederland? 
› Instabiel verleden, onzeker toekomstperspectief
› Onbekend met gebruiken andere cultuur
› Integratie vs assimilatie
› Wantrouwen

• Belemmeringen door ervaringen in het land van herkomst
• Wantrouwen was de norm in het land van herkomst
• Confrontatie met ‘culture of disbelief’ in het gastland
• Discontinuïteit in relaties vergroot wantrouwen
• Zorgen rondom waarheid (Ní Raghallaigh, 2014)
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2. Eerste stap aansluiting ontwikkelingsbehoeften
› Luister naar verhalen en ervaringen van ouders en kinderen
› Vraag naar opvoeden en opgroeien voorafgaand aan vlucht
› Investeer in een vertrouwensband
› Geef informatie
› Investeer in sociale netwerken

| 11



Hoe kan de jeugdhulp tegemoet komen aan 
ontwikkelingsbehoeften van 
asielzoekerskinderen?
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Bespreking

› Hoe gaat het bieden van jeugdhulp nu in de gemeentes? 
› Hoe verloopt de screening?
› Wat zijn goede voorbeelden en knelpunten?
› Hoe zou de (toeleiding naar) jeugdhulp, inclusief screening, in de ideale 

situatie vorm moeten krijgen?
› Wat is daarvoor nodig? (kennis, competenties, randvoorwaarden, 

organisatorische aspecten)
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