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Dit is een PDF van de Lesinhoud Tienerouderschap op de website 
eLearningNietofwelzwanger.nl voor docenten in het mbo.  

 
Tienerouderschap | Inleiding 

 
Leeftijd 
 
Met tienerouders bedoelen we meestal ouders met een leeftijd tot 20 jaar. Sommige 
programma’s en gemeenten rekenen ouders tot 23 jaar tot de groep tienerouders.  
 
Ervaren problemen 
 
De problemen die tienerouders ervaren hangen af van de situatie waar ze in zitten en of ze 
een bewuste keuze voor het ouderschap hebben gemaakt. Natuurlijk is ook steun die ze 
vanuit hun omgeving krijgen belangrijk voor de mate waarin tienerouders problemen ervaren.  
 
Extra kwetsbare groepen 
 
Extra kwetsbare groepen als het gaat om tienerouderschap zijn jonge ouders die zelf uit een 
kwetsbaar gezin komen en AMA’s (alleenstaande minderjarige asielzoekers) 
 

 
Cijfers 
 
In 2016 telt Nederland 1492 tienerzwangerschappen. De meeste ouders waren 18-19 jaar.  
 
Ongeveer 3 op 1000 meisjes tot 20 jaar werden zwanger.  
 
Met deze cijfers scoort Nederland met Denemarken als de landen met het laagst aantal 
tienerzwangerschappen in Europa. 
 

 

 

Tienerouderschap | Wat ga je leren? 

 
In de lesinhoud leer je welke problemen tienerouders kunnen ervaren. Zo hebben 
tienerouders meer kans dat ze hun opleiding moeten afbreken en weinig geld verdienen.  
 
Je leert dat ouderschap op alle leeftijden een grote verandering is die veel vragen en 
onzekerheden kan oproepen. Dit geldt zeker voor tienerouders.  
 
Verder leer je ook welke steun voor tienerouders mogelijk is en welke juridische zaken 
geregeld moeten worden als ouders jonger zijn dan 18 jaar. 
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Wist je dat? 
 
Als tienerouders voldoende steun uit hun omgeving krijgen, zijn ze over het algemeen goed 
in staat om het ouderschap vorm te geven. 
 

 
 

Tienerouderschap | Lesinhoud 
 
 

1. Achtergrond 

 
Vaak onverwacht 
 
Een zwangerschap komt voor tienerouders vaak onverwacht. Vanaf het moment dat ze 
weten van de zwangerschap komt er veel op ze af.  
 
Oorzaak zwangerschap 
 
Een zwangerschap kan voortkomen uit inadequate anticonceptie of vanuit een (latent) 
verlangen om zwanger te worden.  
 
Niet in alle culturen zijn seksualiteit en anticonceptie (voldoende) bespreekbaar en liggen 
seks voor het huwelijk en ongehuwd moederschap zeer gevoelig (bijvoorbeeld bij Afrikanen, 
Chinezen, Marokkanen, Turken en streng-christelijke jongeren).  
 
Jongeren uit deze groepen maken mogelijk minder gebruik van beschikbare hulp. 
 
Moreel oordeel 
 
Tienerouders leven vaak in een omgeving waarin veel mensen een moreel oordeel hebben 
over jong ouderschap.  
 
Hoewel het meisje uiteindelijk het besluit neemt over het behouden van de zwangerschap 
hebben ook de (tiener)vader en hun ouders een stem als het gaat over deze beslissing. 
 

 

2. Omgeving 

 
Relatie tienermoeder en ouders 
 
De relatie tussen de zwangere moeder en haar ouders is vaak emotioneel geladen. Een 
zwangerschap heeft vaak invloed op de relatie en kan die versterken, maar ook zorgen voor 
een verslechtering of aanleiding zijn voor ruzie.  
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Reactie omgeving 
 
De reactie van de omgeving is voor een groot deel bepalend voor haar mentale gezondheid. 
 
Bij tienervaders is de reactie van de omgeving afhankelijk van of de zwangerschap gewenst 
is of niet.  
 
Bij een gewenste zwangerschap zijn de reacties vaak overwegend positief.  
 
Bij een ongewenste zwangerschap zijn de reacties in eerste instantie vaker negatief omdat 
ouders bang zijn dat hun kinderen hun jeugd vergooien. 
 
In een later stadium draaien deze reacties vaak bij en ondervindt de tienervader over het 
algemeen steun. 
 
Betrokkenheid tienerouders 
 
Jonge moeders en vaders willen vaak graag beide betrokkenheid bij de opvoeding van hun 
kind.  
 
Betrokkenheid jonge vaders 
 
Jonge vaders zijn in de zwangerschap vaak betrokken bij de zwangerschap door mee te 
gaan naar controles en door informatie op te zoeken.  
 
Ook willen zij vaak financieel bijdragen. Het volgen van een opleiding en het hebben van een 
goede baan worden voor hen dan dus belangrijker.  
 
Hoewel sommige jongens dit ook als een last ervaren.  
 
Natuurlijk zijn er ook vaders die niet of nauwelijks betrokken zijn bij de zwangerschap en het 
ouderschap. 
 

 

3. Lusten en lasten 

 
Positieve gevolgen 
 
Voor zowel jonge moeders als jonge vaders brengt het ouderschap vaak niet alleen 
problemen met zich mee.  
 
Het kan ook zorgen voor meer structuur en verantwoordelijkheid. 
 
Problemen van tienerouders 
 
Problemen op het gebied van gezondheid komen vooral voort als ze komen uit een gezin 
met een lagere sociaal-economische status. Die heeft een negatieve invloed op de 
gezondheid van mensen (RIVM 2009).  
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Lager opgeleiden roken vaker, roken veel vaker zwaar, zijn minder vaak geheelonthouder, 
drinken vaker zwaar en sporten minder (RIVM 2009).  
 
Lager opgeleiden voelen zich minder gezond, zijn vaker ziek en hebben een lagere 
levensverwachting.  
 
Tienerouders hebben vaak een lagere sociaal-economische status en lopen daardoor een 
groter risico op gezondheidsproblemen.  
 
Ook hun kinderen hebben een hogere kans om later meer gezondheidsklachten te krijgen. 
 
Borstvoeding 
 
Brits onderzoek (Dyson 2010) wijst erop dat tienermoeders uit achterstandsgezinnen minder 
borstvoeding geven dan andere moeders.  
 
Aandacht voor het belang van borstvoeding is dan nodig.  
 
Hoger sterftecijfers baby’s 
 
Baby’s van jonge moeders kennen een hoger sterftecijfer dan baby’s van oudere moeders 
(Offerman et al. 2005).  
 
Deze verschillen zijn niet te verklaren door sociaal-economische factoren of door het 
opleidingsniveau van de moeder.  
 
Kinderen vaker ziek 
 
Tijdens het opgroeien zijn kinderen van jonge moeders ook vaker ziek en krijgen ze vaker 
een ongeluk.  
 
Kans bij kind op problemen 
 
Vooral kinderen die opgevoed worden door een depressieve moeder die weinig sociale 
steun ontvangt, hebben een grote kans op cognitieve en emotionele problemen. 
 
Armoede, slechte woonomstandigheden, onveiligheid in de buurt, financiele problemen 
kunnen zorgen voor een minder voorspoedige ontwikkeling bij een kind.  
 
Tienerouders hebben meer kans op een combinatie van deze problemen die zorgen voor 
een toename van stress en daarmee een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van 
het (ongeboren)kind. 
 

 

4. Hulp 

 
Ondersteuning van tienerouders 
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De meeste tienerouders hebben vooral behoefte aan praktische ondersteuning bij de 
opvoeding van hun kindje.  
 
Het voortzetten van hun opleiding en de financiële verplichtingen die horen bij het 
ouderschap, zijn vaak de grootste problemen, omdat deze ook weer invloed hebben op 
bijvoorbeeld hun woonsituatie.  
 
Leeftijd en behoefte aan steun 
 
Hoeveel steun tienerouders nodig hebben heeft veel te maken met hun leeftijd op het 
moment dat ze zwanger worden.  
 
Tienerouders van 20 jaar hebben vaak minder ondersteuning nodig dan tienerouders van 16 
jaar. Ook omdat hun opleiding al verder gevorderd is. 
 
Moeders van tienerouders en steun 
 
De meeste steun ontvangen tienerouders van de moeders, zowel die van de tienermoeder 
als die van de tienervader. 
 
Steun voor tienervaders 
 
Voor tienervaders is er minder hulp en ondersteuning te vinden dan voor tienermoeders. 
 
Zij zullen er daarom ook niet zo snel naar vragen. 
 
Regels rond opleiding en zwangerschap 
 
Voor tienermoeders is er geen verlofregeling vastgelegd.  
 
Tot wanneer de moeder in de zwangerschap naar school gaat en wanneer ze na de 
bevalling weer gaat starten met haar opleiding, zal met de opleiders ter sprake moeten 
komen.  
 
Natuurlijk hangt dit ook af van het netwerk dat de tienerouders hebben m.b.t. opvang van 
hun kindje na de geboorte. 

 

 
Hulp bij zwangerschap 
 
Wat kun je in de les bespreken over hulp bij tienerouderschap?  
 
Er zijn verschillende organisaties die hulp en ondersteuning bieden aan tienerouders.  
 
Lokale hulp 
 
Het is dus goed om in de regio bekend te zijn met lokale initiatieven. 
 
Landelijke organisaties 
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Zowel het Fiom als Siriz zijn landelijke organisaties die kunnen ondersteunen bij de keuzes 
die jonge ouders maken als het gaat over het behouden of afbreken van de zwangerschap 
en over het vervolg als besloten wordt om de zwangerschap te behouden.  

  

 

 
Landelijke interventies 
 
Daarnaast zijn er twee landelijke interventies die door veel gemeenten worden aangeboden 
om o.a. tienermoeders te ondersteunen.  
 
Dit zijn VoorZorg en Stevig Ouderschap. Zie de links op de website. 
 
Beide programma’s worden meestal door de verloskundige zorgverlener met de zwangere 
besproken.  
 
De programma’s worden uitgevoerd door de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau) 
 
Hulp gemeente 
 
Wat er daarnaast nog beschikbaar is aan hulp en ondersteuning verschilt heel erg per 
gemeente. 
 
Internetfora 
 
Ook zijn er op internet diverse fora waar jonge moeders/ouders ervaringen en tips kunnen 
uitwisselen. 
 
Raadpleeg hiervoor de Links bij dit onderdeel op de website. 
 

 

5. Financiële en juridische aspecten 

 
Financiële regelingen voor tienerouders 
 
Net als alle ouders hebben tienerouders recht op kinderbijslag, kindgebonden budget en 
kinderopvangtoeslag.  
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Daarnaast hebben tienermoeders die jonger zijn dan 18 jaar en nog thuis wonen recht op 
een babyuitkering van de gemeente.  
 
Sommige extra (medische) kosten komen in aanmerking voor een vergoeding uit de 
bijzondere bijstand. De regels voor bijzondere bijstand verschillen per gemeente. 
 
Voor tienermoeders die nog studeren is er naast de studiefinanciering ook een 
éénoudertoeslag. 
 
Regels rondom erkenning en gezag 
 
Als de ouders niet getrouwd zijn, kan de vader het kindje erkennen. Dat kan alleen als zowel 
moeder als vader dit willen.  
 
Op dat moment kunnen de ouders ook de achternaam van de baby kiezen. Als de vader de 
baby niet erkent, krijgt het kindje automatisch de achternaam van de moeder.  
 
Als ouders getrouwd zijn, is de erkenning automatisch geregeld. 
 
Als een moeder 18 jaar of ouder is, krijgt ze automatisch het ouderlijk gezag. Hierdoor is ze 
verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind.  
 
Als een moeder jonger is dan 18 jaar zal ze niet automatisch het gezag krijgen. Zij moet dan 
een verzoek daartoe indienen bij de rechtbank.  
 
Als de vader wel ouder is dan 18 en het gezag over het kindje zou willen hebben moet hij 
ook een verzoek bij de rechtbank indienen.  
 
Voor moeders die jonger zijn dan 16 jaar kan een voogd worden aangesteld die het gezag 
uitvoert tot de moeder 18 jaar oud is. Dit kunnen de ouders zijn van de tienerouder maar ook 
een voogdijinstelling. 
 
Ondertoezichtstelling (OTS) 
 
Als een tienermoeder onder toezicht staat en een kindje krijgt, staat de baby niet 
automatisch ook onder toezicht.  
 
De raad van de kinderbescherming zal dan onderzoeken of een OTS nodig is voor het nog 
niet geboren kind.  
 
Als dit zo is, dan stopt de voogdij pas als de rechter dit goedkeurt en niet automatisch als de 
moeder 18 wordt. 

 


