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Eén hand kan niet klappen 
Essay door Anouk Jorna i.o.v. OpenEmbassy 
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Introductie 
 
 
Toen de scholen moesten sluiten, startte 
OpenEmbassy het project 
Thuisonderwijsmaatjes (TOMaatjes) om 
nieuwkomer gezinnen te ondersteunen 
bij het thuisonderwijs. Inmiddels worden 
900 kinderen geholpen door 600 
vrijwilligers. Daardoor kon ik onderzoek 
doen naar het effect van de lockdown in 
nieuwkomergezinnen in Nederland. 
Daarbij lag de nadruk op de rol van 
sociale connecties. Dit artikel bevat de 
belangrijkste inzichten en kansen uit dit 
onderzoek, voor beleidsmakers, scholen, 
fondsen en maatschappelijke 
organisaties die willen werken aan 
kansengelijkheid en integratie. 

 

 

Lockdown 
Op 16 maart 2020 ging Nederland in lockdown. Dat betekende onder meer het sluiten van 
de scholen. De kinderen vervolgden hun lessen online, vanuit huis. Het gevolg: gezinnen 
krijgen in één klap veel meer verantwoordelijkheid voor het onderwijs van de kinderen. Een 
zorgelijke situatie met het oog op kansengelijkheid. “Hoe meer je aan ouders overlaat, des 
te groter de ongelijkheid tussen kinderen wordt”, stelt socioloog Thijs Bol (in: Van der 
Hoeven, 2020). 

Stel je voor, je bent nieuw in Nederland. Je bent nog 
niet zo bekend met de Nederlandse taal en het 
schoolsysteem. Dan kan het organiseren van 
thuisonderwijs voor je kind(eren) een grote uitdaging 
zijn. Dit blijkt ook uit recent onderzoek onder Syrische 
jongeren wijst erop dat thuisonderwijs voor 
nieuwkomergezinnen vaak moeilijker is, omdat de ouders vaak niet kunnen helpen door de 
taalbarrière. Bovendien zijn de gezinnen vaak groter en zijn er minder financiële middelen, 
waardoor de laptop(s) gedeeld moet worden met meerdere gezinsleden (Van der Ent & 
Stam, 2021).  

In ons onderzoek kwam duidelijk naar voren dat de ouders die zelf niet in Nederland 
geboren zijn (de deelnemers van het onderzoek waren 1 tot 8 jaar in Nederland) hun 
kinderen graag willen helpen, omdat ze school ontzettend belangrijk achten voor het 
succes van hun kind in Nederland. Eén van de Syrische ouders legt als volgt uit waarom ze 
graag extra ondersteuning voor haar kinderen wil: “ik wil gewoon dat mijn kinderen beter 
zijn dan Nederlanders in de klas, omdat ze minder kansen zullen hebben dan hun 
klasgenoten” 

 

 

 

 

  

Kansenongelijkheid in het onderwijs 
is verdubbeld in de afgelopen 5 tot 
10 jaar (Kooijman, 2018).  

Over dit onderzoek: 

§ Enquête onder ouders die deelnemen in het 
maatjesproject: 53 respondenten. 

§ Enquête onder vrijwilligers die deelnemen in 
het maatjesproject: 88 respondenten. 

§ 7 interviews met ouders, 11 interviews met 
vrijwilligers en aanvullende diepte interviews 
met 2 vrijwilligers. 

§ 1 focusgroep met maatjes en een focusgroep 
met ‘matchers’ die de vrijwilligers en 
gezinnen aan elkaar koppelen. 

§ De namen in dit artikel zijn pseudoniemen. 
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Hulp bij schoolwerk 
 

Onderstaand diagram laat zien dat de meeste 
ouders vinden dat zij hun kind niet goed kunnen 
helpen bij schoolwerk, onvoldoende tijd hebben om 
hierbij te helpen en de lesstof niet goed genoeg 
begrijpen om het uit te leggen aan hun kind. 62% van 
de ouders geeft aan het lesmateriaal onvoldoende 
te begrijpen om het kind te helpen bij schoolwerk. 
Het valt op dat driekwart van de ouders in het 
TOMaatjes project controleert of hun kind huiswerk 
heeft gemaakt. In de interviews werd duidelijk dat 
de ouders focussen op de dingen die zij wel kunnen 
doen om hun kinderen te ondersteunen, zoals een 
goede studieomgeving creëren en controleren of 
hun kind huiswerk maakt. De ouders waren zich er 
ook bewust van dat hun hulp behoorlijk beperkt 
wordt, met name door dat ene grote obstakel: de 
taalbarrière. 

 

 

 
 

 

Thuisonderwijsmaajes 
Toen de scholen moesten sluiten, startte OpenEmbassy het project Thuisonderwijsmaatjes 
(TOMaatjes) om nieuwkomer gezinnen te ondersteunen bij het thuisonderwijs. 
OpenEmbassy koppelt vrijwilligers, ervaren Nederlanders, aan gezinnen die nieuw zijn in 
Nederland. Het “maatje” kan ondersteuning bieden bij het huiswerk, maar ook helpen met 
de computer, of meekijken naar het maken van een planning. De begeleiding is meestal 
online, maar nu Nederland niet meer in lockdown is, ontmoeten de maatjes elkaar ook 
vaker offline (momenteel geeft ongeveer 20% van de maatjes geheel of gedeeltelijk offline 
begeleiding). Thuisonderwijsmaatjes is opgezet met als hoofddoel: kinderen uit gezinnen 
van nieuwkomers extra ondersteuning bieden bij het thuisonderwijs tijdens de 
schoolsluiting door COVID-19. Het onderzoek toont aan dat de impact breder is. Het 
TOMaatjes-project heeft impact op drie niveaus: kind, ouder en de samenleving. Bovendien 
blijkt het project niet alleen relevant tijdens de Corona-crisis, maar blijvend van waarde. 

 
  

“we kunnen onze kinderen niet 
helpen met onderwijs, we begrijpen 
het niet, soms helpen de oudere 
kinderen mijn jongste zoon. Wat we 
alleen kunnen doen is zorgen dat 
ons kind studeert, dus we vragen 
hem te studeren, dat hij zich 
voorbereidt voordat de docent komt, 
alle boeken klaar staan, dat ze ook 
op tijd zijn voor afspraken, we 
schrijven de afspraken op de agenda 
en motiveren hun te studeren. We 
kunnen het niet aan hen leren.” 
Alaa uit Syrië 



 

 
 

4 

Waardevol voor het kind 
Het persoonlijke karakter van TOMaatjes – ‘maatjes’ zijn – wordt door de deelnemers erg 
gewaardeerd. Zelfs digitaal lukt het hen om een goede band op te bouwen. Dit is een 
belangrijk verschil met het onderwijs in de klas. Meerdere maatjes vertelden dat ze door 
het gezin zijn uitgenodigd om te komen eten of om de verjaardag van het kind te vieren. 
Een Eritrese moeder verteld: “Wij zijn bijna familie geworden. […] De band tussen het maatje 
en mijn kind is heel goed. Ze sturen elkaar zelfs brieven […]met de gedachte dat ze haar 
Nederlands kan oefenen door brieven te schrijven” 

Vrijwilliger Sanne vertelt vol trots dat haar 12-jarige maatje zich heeft opgewerkt van een 
VMBO-T advies naar een havo-VWO met kopklas,1 met slechts een klein duwtje in de rug. 
Dit “duwtje” van Nienke bestond voornamelijk uit de weg wijzen naar boeken en websites 
waar de jongen zijn Cito-toets kon oefenen. 

Dit is een schoolvoorbeeld van de rol die een maatje kan vervullen. Dit toont aan dat een 
maatjes-systeem de potentie heeft om de toenemende kansenongelijkheid in Nederland 
(zie onder andere Kooijman, 2018; Bol, 2020) terug te dringen. Maar er zijn op dit moment 
ook beperkingen. Veel vrijwilligers en ouders gaven ook aan dat één of twee uurtjes per 
week extra ondersteuning onvoldoende is om een substantieel verschil te maken, met name 
als het gaat om taal. Ook weten de vrijwilligers vaak niet op welk niveau het kind zou 
moeten zitten, omdat veel vrijwilligers geen ervaring hebben met werk in het onderwijs en 
het niveau niet kunnen vergelijken met leeftijdsgenoten. Hier liggen kansen voor scholen, 
beleidsmakers, fondsen en investeerders die zich willen inzetten voor kansengelijkheid. 

Beleidsmakers en fondsen kunnen investeren in maatschappelijke initiatieven, zoals 
Thuisonderwijsmaatjes en de samenwerking tussen deze initiatieven en scholen stimuleren. 
Dit stelt initiatieven in staat om meer vrijwilligers aan te trekken, zodat er meer tijd is per 
kind. De scholen kunnen de tweede belemmering verhelpen, door samen te werken met de 
vrijwilligers. 42% van de vrijwilligers heeft contact gehad met de school van het kind. Dit 
contact blijkt heel waardevol te zijn. De docent en de vrijwilliger kunnen afstemmen 
waarmee het kind extra kan oefenen en wat het beoogde niveau is. Bovendien bleek uit 
meerdere gesprekken dat het maatje het contact tussen het nieuwkomersgezin en de 
school kan verbeteren, omdat het vanwege een taalbarrière en/of cultuurverschil voor 
het gezin lastig kan zijn om contact te hebben met de school. 

 
 
Waardevol voor de ouder 
Als je als ouder je kind niet zo goed kunt helpen als je zou willen, kan dit leiden tot een 
gevoel van machteloosheid. Dit komt overeen met het fenomeen dat in de literatuur over 
integratie wordt aangeduid als neglected agency. Dit gebrek aan agency – de 
mogelijkheid om zelf richting te geven aan je leven – is onder andere te herkennen in de 
passieve manier waarop veel nieuwkomerouders spreken over het onderwijs van het kind. 
Zo heerst er in Syrische gemeenschappen in Nederland een grote angst om naar het vmbo 
‘gestuurd’ te worden; het overkomt hen en ze 
hebben niet het gevoel hier zelf invloed op te 
hebben. Het TOMaatjes-project zorgt ervoor dat 
de ouders zich minder machteloos voelen, omdat ze 
zo toch een oplossing hebben gevonden voor hun 
kinderen. 70% van de ouders ervaart meer rust 
doordat het maatje hun kind extra tijd en aandacht 
geeft.  

 
1 Een kopklas is een overbruggingsjaar tussen groep 8 en de middelbare school voor leerlingen met een 
migratieachtergrond. Tijdens dit jaar krijgen de leerlingen met name extra taalondersteuing. Voor meer 
informatie zie https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/kopklas 

“Ik was op zoek naar iemand die mijn 
kinderen kan helpen met onderwijs, 
ik kan niet alles alleen doen, één 
hand kan niet klappen” – Fatima uit 
Yemen 
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De rol van de vrijwilligers 
De vrijwilligers van het maatjesproject kunnen ook waardevolle ondersteuning bieden aan 
de ouders zelf. Het maatje kan het gezin op een laagdrempelige manier de weg wijzen in 
de institutionele context. Dit kan een heel praktisch karakter hebben: een OV-chipkaart 
bestellen, een declaratie indienen bij de zorgverzekeraar of bepaalde brieven van 
overheidsinstanties uitleggen. Sommige vrijwilligers zijn meer tijd kwijt aan dit soort 
praktische ondersteuning – het “gedoe eromheen” - dan zij hadden verwacht. Johan 
bijvoorbeeld, die drie sessies heeft besteed om het gezin te helpen om lid te worden van 
de bibliotheek. Als hij ziet hoe ingewikkeld dergelijke zaken zijn voor het nieuwkomersgezin, 
besluit hij “ergens denk ik ook wel dat dat de waarde is van zo'n vrijwilligersschap”. De 
gesprekken met ouders hebben mij ervan overtuigd dat we dit niet moeten zien als het 
“gedoe eromheen” maar als de kern: dít maakt het verschil. 

 

De verticale relaties tussen burgers en instituties 
worden in de literatuur linking social capital 
genoemd (Haely, 2002; Woolcock, 2003). Voor 
nieuwkomers is dit type sociaal kapitaal van groot 
belang, omdat het hen verbind met mogelijkheden 
om volwaardig mee te doen en zeggenschap te 
hebben in hun nieuwe samenleving (Elliott & Yusuf, 
2014). Bij aankomst hebben nieuwkomers helemaal 
geen linking social capital. Bovendien blijkt uit het 
onderzoek dat de Nederlandse taalbeheersing een 

grote invloed heeft op hoe gemakkelijk nieuwkomers contact kunnen opnemen met (semi-
)overheidsinstanties: 90% van de ouders met een hoog taalniveau geeft aan gemakkelijk 
contact te leggen met overheidsinstanties, tegenover 11% van de ouders met een laag 
taalniveau.  

 

In het onderzoek kwam naar voren dat het contact tussen 
nieuwkomerouders en de school vaak moeizaam gaat en 
dat een maatje dit contact kan versoepelen. Zo heeft één 
van de maatjes een vertaler geregeld  voor de ouders 
tijdens een belangrijke meeting op school. Een ander 
maatje vertelt dat de moeder dacht dat de juf erg boos 
was op haar kind, maar toen het maatje de e-mail van de juf las, vond zij juist dat de juf 
helemaal niet boos, maar juist constructief was. Communicatie tussen mensen van 
verschillende achtergronden vereist kennis en vaardigheden van twee kanten. Aan beide 
kanten liggen kansen voor verbetering. Scholen kunnen meer aandacht besteden aan 
communicatievaardigheden van docenten richting ouders. Nederlandse taalscholen 
kunnen nieuwkomers beter voorbereiden op communicatie met instituties, zoals de scholen. 
Een moeder uit Yemen verwoord deze behoefte duidelijk: “Ik wil leren hoe Nederlandse 
mensen denken, hoe ze reageren op dingen. Als ik in de Arabische manier reageer, kom ik 
vaak in de problemen. Op de Nederlandse manier moet het direct en concreet zijn.”  

 
Waardevol voor de samenleving 
Het TOMaatjes project kan, behalve als onderwijsproject, ook gezien worden als 
integratieproject. Zoals hierboven is uitgelegd, kan het maatje een brug slaan tussen het 
gezin en de institutionele context (inclusief het schoolsysteem) van hun nieuwe samenleving. 
Dit zorgt ervoor dat het gezin sneller zijn weg kan vinden in Nederland en volwaardig mee 
kan draaien in onze samenleving. Dit is een brug met tweerichtingsverkeer: het maatje 
krijgt een inkijkje in het leven van de nieuwkomer en vice versa. Dit leidt tot meer begrip 
voor de ander. Zo faciliteert het maatjesproject wederzijdse integratie. Een Turkse vader 
heeft hier een mooie term voor “cultuurboodschappen”: integratie draait om “geven en 
nemen”, wederzijdse aanpassingen, om gelijkwaardige relaties te ontwikkelen. 

65,5% van de nieuwkomerouders 
heeft behoefte aan beter contact 
met de school van hun kind. 

“Er is veel misinformatie of vooral 
gebrek aan informatie over bijna 
alles bij de ouders. Dat lijkt me heel 
lastig voor hen en dan wordt je ook 
vanzelf een beetje angstig omdat de 
buitenwereld moeilijk is om te 
begrijpen” – maatje Lieke 
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Het maatjesproject verbindt mensen van verschillende culturele achtergronden. Zulke 
connecties tussen verschillende sociale groepen worden in de literatuur aangeduid als 
bridging social capital  (Putnam, 2000; Ndofor-Tah et al., 2019). Deze verbinding is 
ontzettend belangrijk voor het voorkomen van segregatie, om vertrouwen te creëren 
tussen verschillende sociale groepen en om ervoor te zorgen dat nieuwkomers zich thuis 
voelen in Nederland (Vermeulen, 2021).  

Het onderzoek toont aan dat het maatjesproject kan bijdragen aan kansengelijkheid in 
het onderwijs, aan het welzijn en de participatie van ouders in nieuwkomersgezinnen (zij 
ervaren meer rust en meer agency dankzij de begeleiding van het maatje) en aan 
wederzijdse integratie in de Nederlandse samenleving. 

 
 
Tot slot 
Gelukkig zitten de kinderen momenteel hun laatste schooldagen van dit onstuimige 
Corona-jaar af te tellen óp school. Maar ook als het virus volgend schooljaar verdwijnt, 
blijft de behoefte aan extra ondersteuning voor kinderen van nieuwkomersgezinnen. Het 
verschil tussen de kinderen wat betreft de ondersteuning die zij thuis kunnen krijgen, blijft 
de groeiende kansenongelijkheid in Nederland aanjagen. Daar bovenop hebben de 
schoolsluitingen deze kinderen van nieuwkomers (met een niet-Westerse 
migratieachtergrond) disproportioneel benadeeld (Haelermans et al. 2021a; Haelermans 
et al., 2021b; Van der Ent & Stam, 2021). Een inhaalslag is nodig en maatjesprojecten bieden 
kansen. 

De nationale overheid investeert 8,5 miljard euro in het Nationaal Programma onderwijs 
dat is gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs na de Coronacrisis en het 
ondersteunen van “iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft”. Hiervan gaat zo’n 2 
miljard naar het primair, voortgezet en speciaal onderwijs, waarvan 21 miljoen is bestemd 
voor nieuwkomersleerlingen. De verantwoordelijkheid voor dit geld ligt op overbelaste 
schouders van de scholen. Dit onderzoek toont aan dat de samenleving die 
verantwoordelijkheid heel goed kan helpen dragen en dat dit bovendien meerwaarde 
heeft voor het wederzijdse integratieproces. Mijn oproep luidt daarom: benut het sociaal 
kapitaal van de samenleving om alle kinderen kansen te bieden, ouders in hun kracht te 
zetten en wederzijds begrip te bevorderen in een steeds diversere samenleving. 
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