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Interessante literatuur en websites met betrekking tot:

OPVOEDING IN ANTILLIAANSE EN ARUBAANSE GEZINNEN.

Thema’s: 
1. seksualiteit 
2. gender
3. levensstijl 
4. hechting 
5. ouderschap/vaderschap
6. de hulpverlening 
7. overig
8. voorbeeldprojecten 

1. Seksualiteit 
a. Verslag symposium Antilliaanse jongeren en seksualisering, Den Haag, 2007,  

http://www.importante.nl/documents/SfeerverslagSymposium15-12-2007_def.pdf   
b. Kind van twee werelden. Een kwalitatief onderzoek naar de achtergronden van 

zwangerschappen bij allochtone tieners, RNG, 2006, www.rutgersnissogroep.nl/
rutgersnisso_groep/rng/ektronlink?uid=c123a25dfa90fd8520a9954efc5356e7

c. Fundashon Embaraso Hubenil,  RNW, 2007, http://antilliaans.caribiana.nl/
curacao_bonaire/Car_20070314_Tienerzwangerschap 

d. Curaçao en HIV, 2007, RNW , http://antilliaans.caribiana.nl/curacao_bonaire/
car20070704_milldoelen.html 

e. Rutgers Nisso Groep, Kenniscentrum seksualiteit www.rng.nl 
f. Stichting Pasaa, Project aidsvoorlichting Surinamers, Antillianen en Arubanen, zie 

o.a. http://nl.youtube.com/watch?v=F7C-Q7eV_yU  

2. Seksesocialisatie (gender) 
a. Steun of stuwing?  Sociaal kapitaal van Marokkaanse en Antilliaanse vrouwen in 

genderperspectief, Marguerite van den Berg, EUR, 2005.  http://www.nicis.nl/
kenniscentrum/binaries/stip/bulk/onderzoek/5/De_sociale_liftfunctie_van_de_stad/
genderx_sociaal_kapitaal_deelrapport_steunofstuwing_09x2005.pdf 

b. Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden, SCP, 2006, http://www.scp.nl/
publicaties/boeken/9037702694.shtml 

c. GEM, Expertisecentrum voor gender, etniciteit en multiculturaliteit http://
www.let.uu.nl/gem/ 

3. Leefstijl en voeding 
a. Demografie en leefstijlen – advies RMNO, 2004, www.rmno.nl/files_content/advies

%20demografie%20en%20leefstijlen.pdf -    
b. UK to test vitamins on inmate behaviour, http://www.nutraingredients.com/news/

ng.asp?n=82544&m=1NIE115&c=xpzyugazitopaox 
c. Sterftekans onder Antilliaanse baby’s hoger, 12 juni 2008, http://www.nu.nl/news/

1609589/10/%27Sterftekans_onder_Antilliaanse_baby%27s_groter%27.html   
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d. Zuigelingensterfte Antillianen, 29 okt. 2007, http://
www.verloskundigeninnederland.nl/home/_service/nieuws/2007/#1607 

e. Minderheden meer gewicht, SCP, 2008, http://www.scp.nl/publicaties/boeken/
9789037703948.shtml 

f. http://www.voedingengedrag.nl/ 
g. http://www.voedingenpsyche.nl/ 
h. Presentatie “Verbetering van voedingsgewoonten kan leiden tot een dramatische 

afname van allerlei vormen van agressief gedrag”, dr. Gert Schuitemaker, MBOG 
congres, 2005, http://www.mbog.nl/cms/Congressen/Congres%202005/PDF-
teksten/Presentatie%20MBOG%20Schuitemaker.pdf  

i. “Zuigelingensterfte Antillianen 50% hoger”, Ernst-Jan Troe, juli 2008 
j. http://publishing.eur.nl/ir/repub/asset/12658/Ernst-Jan%20Troe%20Cover.pdf  

i. Veranderende hersenactiviteit bij kinderen met obesitas, VU, 1 augustus 
2008, http://www.vumc.nl/zorg/nieuws/1442495/.  

4. Ouders 
a. Wie komt er op voor de kinderen op de Antillen – Miriam Sluis, 2008, http://

www.unicef.nl/unicef/show/id=153626  
b. Ouders over opvoeding en onderwijs – SCP, 2004, http://www.scp.nl/publicaties/

persberichten/9037701582.shtml 
c. Vaderschap – Sergio Leon, Amigoe, 2008 (per post) 
d. Kinderen in Nederland – SCP, 2005, http://www.scp.nl/publicaties/boeken/

9037702090/Kinderen_in_Nederland-Compleet.pdf 
e. Antilliaanse risicojongeren in Nederland. De rol van opvoeding bij meervoudige 

problematiek, Giovanca Ostiana, 2007, http://dare.uva.nl/document/53649 
f. Emancipatie en integratie Antilliaanse en Arubaanse vrouwen, NINSEE, 

congresverslag 2005, http://www.integratie.net/binaries/dossierantillianen/
publicaties/2006/11/17341-rapport-p4-tienermoeders-ninsee-jv-061107.pdf 

g. Caribbean Mothers - Identity and experience in the UK, 2008, http://
www.itzcaribbean.com/caribbean_mothers.php   

h. Gezinsvormen en gezinscultuur, René A. Römer, H3. uit Cultureel mozaïek van de 
Nederlandse Antillen,  http://www.dbnl.org/tekst/rome012cult01_01/
rome012cult01_01_0004.htm 

i. De behoefte aan opvoedingsondersteuning op Curacao. Een onderzoek onder 
opvoeders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Hermanns e.a., Pedagogiek, 27e 
jaargang, 2, 2007. http://www.pedagogiek-online.nl/cgi-bin/pw.cgi/articles/000393/
article.pdf 

j. www.opvoedadvies.nl 
k. www.berthellinger.nl 
l. www.ouderbetrokkenheid.nl 
m. http://www.oudersbijdeles.nl/po/archive/ (overzicht voorbeelden) 
n. http://www.discoveryspecies.com/ (onderzoek naar vaderschap in Europa) 

5. (Ont-)hechting
a. Een transculturele psychoanalyse? Bespreking van

Wouter Gomperts & Gerdine Veen (red.) (2006). Migratie in psychoanalyse -- Over 
psychoanalytische behandelingen van migranten en vluchtelingen. Nederlands 
Psychoanalytisch Instituut, http://www.psychoanalytischinstituut.nl/kenniscentrum/
boeken_en_artikelen/boekbesprekingen/2007_migratie_in_psychoanalyse.php  

b. Hechting. Risico of bescherming? Rien Verdult, http://www.stroeckenverdult.be/site/
upload/docs/HECHTING%20EN%20HECHTINGSSTOORNISSEN.pdf 

c. Diagnostiek hechtingsstoornis, o.a. Geen-bodemsyndroom, website http://
gedragsproblemen-kinderen.info 
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d. www.hechtingsstoornis.com 
e. www.psychoanalytischinstituut.nl 
f. http://www.deknoop.org/ Vereniging voor mensen met een hechtingsstoornis 

6. Hulpinstanties 
a. Nederlands Jeugdinstituut, expertisecentrum over jeugd en opvoeding voor en met 

professionals in de jeugdsector www.nji.nl  
b. Sentro di MAMA (Dordrecht), http://www.dwo.nl/00213.asp 
c. Triple P, positief pedagogisch programma http://www.triplep-nederland.nl/ 
d. JSO – Expertisecentrum voor Jeugd, samenleving en opvoeding http://www.jso.nl 
e. Federatie Antilliaanse Jeugdzorg www.faj.an 
f. Centra voor Jeugd en Gezin, http://www.jeugdengezin.nl/dossiers/centra-voor-

jeugd-en-gezin/default.asp 
g. Famia Planea Aruba http://www.arubafamiaplanea.org/ 
h. Famia Plania Curaçao,  http://antilliaans.caribiana.nl/curacao_bonaire/

car20063009_famia.html 
i. Begrotingsvoorstel programmaministerie Jeugd en Gezin, 2009, http://

www.rijksbegroting.nl/2009/begrotingsvoorstel_behandeling/begroting,hoofdstuk/
40.35 

Internet overig:
• http://www.psynip.nl/upload5/sectorj/kinderrechtenverdrag.pdf VN Verdrag voor de Rechten 

van het Kind. 
• Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) - http://www.onderwijsachterstanden.nl/vve.php/

achtergrond/vveach004.html 
• Antilliaanse jongerenwebsite www.kitatin.com 
• http://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-NL/menu/home/default.htm Landelijke jeugdmonitor CBS

Voorbeeldprojecten 

• http://www.caribbeanredcross.org/caran/faces_curacao.htm Huntu nos por, seksuele 
voorlichting van het rode kruis op Curaçao. 

• Communityproject Amor i Salu (Rotterdam GGD), www.nigz.nl/inc/pdf.cfm?
pad=misc&pdf=Parallelsessies%20en%20workshops%2021%20mei%202003.pdf - 

• Empowermenttrainingen voor jongeren, moeders en vaders, bureau Etica, www.etica.nl 
• Mi Tesoro, opvoedingsondersteuning aan Antilliaanse moeders, http://www.jso.nl/web/

show/id=47496/contentid=636 
• Projecten uit het Rotterdamse programma Lus di Trafiko, waaronder 

opvoedingsondersteuning, driegeneratie-soos en ouderpunt -http://www.karoll.kock.name/
beeld/boekje02_deel2.pdf - 

• projecten uit het Rotterdamse programma Lus di Trafiko, waaronder 
opvoedingsondersteungsproject Bon Kria, Opvoedwinkel Twinkeltje in Hoogvliet. http://
www.karoll.kock.name/beeld/boekje02_deel3.pdf 

• Stichting Steady voor tienermoeders, Rotterdam, http://www.kcw-rotterdam.net/projecten/
steadyhome.html 

• Quickscan Ondersteuning Initiatieven Antillianen, Bijlage, Smeulders e.a., 2003, http://
www.integratie.net/binaries/kiem/bulk/onderzoek/2005/2/quickscan-antillianen-bijlagen.pdf 
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