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1. Openingsles 

Stadsvlucht: 
2. Investeren in een (kindvriendelijke) stad 
3. Linken school & stad 

4. Kansen(fabriek) 

Welzijn VS opvoeding 

Voorbeelden: 
- Kinderopvang 
- Jeugdwelzijnswerk 
- Gezinsbeleid 

“It takes a village te raise a child.” 

1. Inleiding & Over gezinspedagogiek 
Het gezin is dood (BOEK) 

Opgeheven vingertje dat ouders wantrouwde ! krantenkoppen 

 
Leven in een bepaalde context = ouders 
   -> niet voor iedereen gelijk 
Leven in een samenleving = individu 
  -> ieder voor zich 

↑ VAN verdeelde opvoedingsverantwoordelijk ↓NAAR gedeelde opvoedingsverantwoordelijk 

Context       ≠    hoge verwachBngen + ingrijpen (als wij denken dat zij het fout doen) 
        =    samenleving creëert omstandigheden waarin ouders (en andere opvoeders) hun  
   verantwoordelijkheden opnemen 
  individuele ouders (en andere opvoeders) in dialoog gaan en gehoord worden door  
   maatschappelijke voorzieningen, die hun werking dan kunnen afstemmen op de  
   diversiteit van gezinnen, ouders en van hun vragen en behoegen 

Gezinspedagogiek:  
Gaat over de studie van gezinsopvoeding, maar steeds met haar ecologische, sociaal-economische, 
historische, poliBeke en culturele contexten. 
Gaat over complexe relaBes tussen het inBeme (het private) van het gezin en het publieke, het 
collecBeve. 
Gaat over intervenBes in die relaBes. 
Met voortdurende twijfel, met acBe en reflecBe, met praxis. 

Over gezinspedagogiek (BOEK) 

Verschillende ouder-kindrelaBes en opvoedingssBjlen – 3 types 

1. Laisser-faire opvoedingssBjl 

NegaBef benoemd: “negleckul” of permissief 



Ouder is te weinig betrokken + te weinig sturing 

2. Autoritaire opvoedingssBjl 

Te sturend + te controlerend 

Weinig ruimte voor iniBaBef (kind) - weinig emoBonele draagkracht (kind) 

3. AutoritaBeve opvoedingssBjl 

“gulden middenweg” 

Gepaste verwachBngen van ouders naar hun kind 

Empathische en toch voldoende sturende aanpak 

! normaBef standpunt over wat de betere opvoedingssBjl is 

2 mogelijke invullingen van de gezinspedagogiek 

1. Studie van de construcBes van het gezin 

ConstrucBes ! ‘de goede opvoeding’ of ‘goede gezin’ 

De studie van diversiteit van gezinsvormen = normaBef ϟ 
( impliciet of expliciet vergelijking maken met met als “typical” of normaal beschouwd wordt)   

Primaire opvoedingsmileu = individuele ouderlijke verantwoordelijkheid 

2. Het gezin als maatschappelijk (en dus poliBek) construct 

De relaBe tussen gezinnen en de samenleving & de relaBe van de construcBes van gezinnen 
met de bredere maatschappelijke context 

Voorbeeld: opvoedingsondersteuning (overtuiging dat de overheid iniBaBeven moet 
financieren en faciliteren doe ouders ‘leren opvoeden’ 

Voorbeeld: maatschappelijke discussie over wanneer het legiBem is om te interveniëren in de 
ouderlijke voogdij 

Niet alleen de relaBe tussen private en publiek domein, MAAR tevens de “sociale 
construcBe” van het private en publieke domein zijn onderwerp van onderzoek. 

Gezin: mikpunt (van intervenBes) & steunpunt (van samenleving) 

Sociaal poliBeke doelstellingen gingen hand in hand met economische. 

GENEALOGISCH onderzoek = historische (re)construcBe van actuele vraagstellingen 
    of  history of the present-onderzoek 

 
Reflexieve gezinspedagogiek: 
= wat de gezinspedagogiek is? + een discours over gezinspedagogiek 
(m.a.w. gezinspedagogiek wordt zélf ook onderwerp van onderzoek) 
Onderzoek wordt in deze definiëring eerder gezien als een deel van die prakBjk of “praxis”. 
Een reflexieve gezinspedagogiek wil de uitdaging aangaan om de categorisering zelf als onderwerp 



van empirisch onderzoek te nemen. 
! Bourdieu “Science de la science” 

 
TheoreBsche kaders: 

- Giesecke 
- Freire 

- Foucoult 

- Bourdieu 

Diversiteit als centraal begrip:   [H2] 
= RUIM (etnisch-culturele diversiteit, diversiteit in de gezinssamenstelling, genderdiversiteit,…) 

Opvoedingsondersteuning = intervenBe:    [H.] 
Kan opgevat worden vanuit de betekeningsverlening van de aanbieders, vanuit de 
betekeningsverlening van de ouders of vanuit een perspecBef van maatschappelijke dienstverlening. 

Gezinspedagogiek als normaBeve wetenschap: 
- ethische discussies (open houden) 
- dialoog is belangrijk 
- ouders & kinderen betrekken in gebat 

vrijheid ϟ gelijkheid ϟ solidariteit 

Van verdeelde naar gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid (PWP) 

Wat is gezinspedagogiek? 

- Studie van gezinsopvoeding 

o ‘Goede’?! opvoeding 

o OpvoedingssBjlen: Autoritaire, Laisser-Faire, AutoritaBeve 

- Studie van de construcBes van het gezin 

o ‘Goed’?! gezin 

o Aandacht voor historische, poliBeke, culturele construcBes 

o Welke intervenBes, welke legiBmering, welke context? 

- Gezin als maatschappelijk (poliBek) construct 

- Een reflexieve gezinspedagogiek ( + theoreBsche kaders) 

2. Diversiteit 

Je kan niet neutraal zijn in GP: 
=> Normen expliciet maken 
=> niet opdwingen aan anderen



Diversiteit van gezinnen (BOEK) 

Het is noodzakelijk om die (veranderende) context goed in te schazen om actuele tendensen in het 
gezinsbeleid te kunnen begrijpen. 

1. Demografische veranderingen 

Vergrijzing = aantal oude mensen vermeerderd ↑ 

Ontgroening = aantal jonge mensen verminderd ↓ 

Onder druk van demografische veranderingen en hun bedreiging voor de sociale zekerheid  
(vb.: pensioenen) worden beleidsmensen zich in toenemende mate bewust van het belang 
om een gezinsbeleid te voeren dat toelaat arbeid en gezin te verzoenen en waarvan een 
gelijke-kansenbeleid (voor mannen en vrouwen) een essenBeel onderdeel uitmaakt. 

2. Herkomst 

3. Gezinssamenstelling 

Huwelijkskerngezin is niet meer de feitelijke norm 

4. Socio-economisch 

Werkintensiteit 

Kansarmoede-index ( 6 criteria) 

5. Genderdiversiteit 

De rolverdeling tussen mannen en vrouwen bij de opvoeding, bij zorgtaken, bij 
huishoudelijke taken en bij betaalde arbeid. 

DetradiBonalisering: percepBe ϟ  realiteit 

Ongelijke taakverdeling (= arbeid + gezin = dubbele dagtaak) 

o Gezinseconomie: efficiënte kosten-batenanalyse => raBonele keuze(s) 

o Sociale ruiltheorieën: wie heeg de ‘hoogste’ waarde heeg => inruilen voor 
huishoudelijke taken 

o Gendertheorieën: door de opvoeding verschillende rollen aangeleerd 

⇨ Bourdieu “Habitus & Kapitaal” 

Verklarende modellen werden samen gebald door Bourdieu 
Mensen ontwikkelen handelingsstrategieën op basis van houdingen die ze via de 
socialisering hebben aangeleerd (habitus), aangepast aan de buitenwereld. Die habitus 
funcBoneert op een onbewust niveau en is van kindsbeen af ingebed in de cultuur. 
Algemene opva|ngen over wat de natuurlijke rol van mannen en vrouwen is, behoren 
daar toe. 



Het kapitaal slaat op alles wat in een zekere situaBe een zekere waarde heeg. Het kan 
gaan om een economisch kapitaal (vb.: loon), een cultureel kapitaal (vb.: opleiding), en 
een sociaal kapitaal (vb.: sociale netwerken).  
Het model van Bourdieu heeg het tot slot ook over de prakBjken: het geheel van 
frequente handelingen, gewoonten en rechten. 

 GENDER PAY GAP 

o Horizontale loonkloof 

Vrouwen kiezen meer voor studies en beroepen waar de lonen lager liggen 

o VerBcale lookloof 

Vrouwen stoten minder door naar leidinggevende of hogere posiBes 

o Vrouwen nemen een groter deel van de onbetaalde arbeid op zich 

➔ Niet alleen een economisch probleem, MAAR vooral een sociaal probleem en een probleem van 
rechtvaardigheid. EN daarom is het ook een poliBek probleem. 
Gezinsbeleid [H3] poogt hierop een antwoord te geven…  

Diversiteit (PWP) 

- Vooral cijfers (interpreteren) 

3. Gezinsbeleid 
Inleidingen en maatregelen (BOEK) 

Onder druk van de economische en demografische veranderingen + strijd om gelijke rechten 

(de)naBonaliteit  ϟ  arbeidsparBcipaBe 

1. Individuele maatregelen 
Voorbeeld: ouderschapsverlof 

Ϟ kloof tussen ♂  & ♀ vergroten + tussen ♀ van verschillende socio-economische klassen 

2. CollecBeve maatregelen 
Voorbeeld: voorzieningen voor kinderopvang 

Ϟ Mazheuseffecten 

3. Financiële maatregelen 
Voorbeeld: fiscale maatregelen + kinderbijslag 

a. Horizontale solidariteit: een deel van de financiële last van het opvoeden van 
kinderen spreiden over de hele bevolking + welvaartverlies omwille van het hebben 
van kinderen wordt zoveel mogelijk vermeden 

b. Ver6cale solidariteit: draagkracht van gezinnen = kost van kinderen  



! Strategieën in de strijd tegen kinderarmoede: 
• DoelmaBg & rechtvaardig = een goede balans tussen horizontale & verBcale solidariteit 
• Universeel & selecBef ! mengvorm = progressief universalisme (= selecBviteit binnen 

universaliteit) 

Gezinsbeleid (NOTA) 

3 pijlers 
1. Ouderschapsverlof (= individuele maatregel) 
2. Kinderopvang (= collecBeve maatregel) 

3. Kinderbijslag (= financiële maatregel) 

Ouderschapsverlof Ϟ (geen gelijke kansen) 

! vrouwen VS mannen 
! laag inkomen -> weinig (loon) verlies ➔ kansen missen (vb.: promoBe) 

⇨ Beleid? Recht op ouderschapsverlof delen (verplicht) 

Kinderbijslag: 2 doelen Ϟ 
1. Horizontale solidariteit: kind = kind 
2. VerBcale solidariteit: niet aan elk kind evenveel ~ bestrijden kinderarmoede 

4. Bestuurde ouder 
De bestuurde ouder (BOEK) 

- (Re)turn to parenBng 

Opkomst van een beleid en een prakBjk die we gemeenzaam “opvoedingsondersteuning” of 
“gezinsondersteuning” noemen 

≠ niet fenomeen   = hernieuwde & veranderende aandacht  

o IntervenBes in de gezinsopvoeding zij niet nieuw 
Voorbeeld: private caritaBeve of filantropische iniBaBeven 

o Opvoedingsondersteuning als een belangrijke pijler van het gezinsbeleid 

o PoliBeke aandacht => decreten en decreetwijzigingen 
IdenBficeren van een publiek probleem ?! = “ouderlijk probleem” 

o Bestrijding van (kinder)armoede 

- Historische terugblik 

Foucault: “DisposiBf” 
Voorbeeld: “Op die manier zijn deze ontwikkelingen een voorbeeld van wat Foucault een 



disposiBf noemt. De verandering in gezinnen doet een onrust toenemen over de vraag of 
ouders wel in staat zijn om hun verantwoordelijkheid op te nemen. In kader van 
veranderingen in de welvaartstaat neemt die (individuele) verantwoordelijkheid ook toe en 
zeker in het licht van kinderen als investering in de toekomst. Ouderschap is steeds meer een 
zaak van vaardigheden (skills) en ouders aan de onderkant van de samenleving worden ervan 
verdacht die skills niet te bezizen. Falende ouders worden dan een probleem van schuld 
tegenover de samenleving, hetgeen legiBmeert dat die samenleving intervenieert in de 
opvoeding.” [P81] 

“… generally to refer to the various insBtuBonal, physical, and administraBve mechanisms 
and knowledge structures which enhance and maintain the exercise of power within the 
social body...” 

- 3 evolu6es / oorzaken die het ‘probleem’ van de ouderlijke verantwoordelijkheid definiëren 
+ de aandacht voor opvoedingsondersteuning verklaren. 

1. De teloorgang van de Heilige Drievuldigheid van het gezin en de opkomst van het 
onderhandelingsgezin; 

2. De acBverende welvaartstaat en haar individualisering van het armoedebeleid; 

3. De ontwikkeling van de neurowetenschappen en haar hernieuwde aandacht voor 
het jonge kind als investering. 

 

1. Teloorgang van de “Heilige Drievuldigheid van het gezin” 

Sociologische veranderingen in het gezin gaan samen met de aandacht voor 
opvoedingsondersteuning. 

Die fundamentele verandering betekent dat “het gezin” geen onveranderlijke 
enBteit  is, maar een historisch bepaald en dus ook Bjdelijke construcBe van  

mensen. En dus is het een culturele construcBe (die in andere Bjden en culturen andere 
vormen kan aannemen) en die construcBe kan dus ook te allen Bjden door de mens 
ongedaan gemaakt worden. 

Onderhandelingscultuur = onderhandelingsgezin : rollen zijn individuele keuzes 

2. AcBverende welvaartstaat 

Investeren in toekomsBg succes 

Drievoudige crisis:  

a. Financiële crisis (uitgaven) 

b. BureaucraBsche crisis (efficiënBe)  

c. Filosofische crisis (concept van de welvaartstaat) 

⇨ Rosanvallon: ‘acBeve welvaartstaat’ = verrijking en hercontextualisering 
sociale inclusie! 

⇨ Bea CanBllon 

Juridische ouderschap 
Biologische o… 

Pedagogische o…

https://en.wikipedia.org/wiki/Power_(philosophy)


Lokale verschillen MAAR een sociaal probleem wordt begrepen als een opvoedingsprobleem 
en dus een probleem van falende ouders 
= opvoedingsondersteuning als risicomanagement / risicobeheersing 

3. Het jonge kind als investering 

- Wie bepaald wat het probleem is? Wie een probleem heeg? Wat de 
opvoedingsondersteuning moet zijn? Worden ouders en kinderen betrokken bij de vraag naar 
wat zij als ondersteunend zouden ervaren? 

- Retoriek van de opvoedingsondersteuning: 

o Empowerment (! Als eigenschap van individuen)  
Rappaport & Zimmerman 

o Krachtgericht werken Ϟ 

Dubbele perspecBefwissel (1) ≠ zwaktes = sterktes van ouders 

         (2) machtsevenwicht & gelijkheid (HV en client) 

Foucault: “Pastorale macht” = zorg van het zelf 

o Vraaggestuurd werken 
vraag VS (vooraf bepaald) aanbod  

Behoegen die opvoedingsdeskundigen als Bjdloos en universeel beschouwen 

5. Gezinsondersteuning 

Gezinsondersteuning in Vlaanderen (BOEK) 

- Regelgeving in Vlaanderen: terugblik 

 

1997: het ging om het gezin als geheel ≠ individuele ouder + in relaBe tot de brede samenleving 

2001: beperkt (slechts 6 arBkels): opvoeding als vaardigheid  

2007: allesomvazend decreet <3    (1) opvoedingsondersteuning (minder acute problemen) 
           (2) opvoedingshulp (ernsBge problemen) 

 KriBek: aanbodgerichte indeling en organisaBe, niet vraaggestuurd, beleving van ouders(?!),  
  sBgmaBserend,devalueert sociale steun, omstandigheden en context (?!), … 

⇨ Het onderscheid tussen gezinsondersteuning en opvoedingsondersteuning draagt bij tot 
de decontextualisering + individualisering van de ouderlijke verantwoordelijkheid 

⇨ AmbiBe: coördinaBe van veel bozom-up gegroeide iniBaBeven ! KriBek: te veel 
aandacht en middelen aan coördinaBe toewijzen 

1977 1997 2001 2007 2013



2013: decreet PGO (PrevenBeve GezinsOndersteuning): breder kijken 
    = inzezen op integraBe en netwerking, vraaggestuurd,… 
    ! funcBes die minstens aanwezig moeten zijn: basis + geïntegreerd aanbod 
    ! progressief universalisme !  

Progressief universalisme: 
Spanning tussen doelgroep-specifieke en universalisBsche voorzieningen oplossen 
! Mazeuseffecten 
! Paradox of redistribuBon 

⇨ PrakBjk: aanbod diversifiëren (niet doseren), fysieke indeling (deuren) 
Sociale steun: bridging & bonding 

IntegraBe en/of netwerking = tegenbeweging van historisch gegroeide fragmenteringen 

1. Sectorale fragmenteringen 

2. LeegijdssegregaBe 

3. DoelgroepensegregaBe 

4. BeleidsmaBge segregaBe 

5. OrganisaBonele segregaBe 

!Verschillende redenen omsegregaBe tegen te gaan en integraBe en/of netwerking te bevorderen 

a. Inhoudelijke redenen 

b. Kwaliteitsoverwegingen 

c. Sociale investeringen 

d. Governance redenen 

!Verschillende manieren  

- CooperaBon 

- CollaboraBon 

- CoordinaBon 

- IntegraBon 

Evidence-based prak6jk en beleid 

6. IntervenAes 
IntervenBes tussen gezin en samenleving (BOEK) 

FuncBes van opvoedingsondersteuning 

- VoorlichBng 

- Adviesverlening 

- Training 

- VroegBjdige detecBe 



- EmoBonele steun 

- Sociale steun 

- Signalering 

IntervenBes / ondersteuningen 

1. Triple P (PosiBve ParenBng Program) 

2. Peer Home Visitors 

3. OntmoeBngsplaatsen (en sociale steun) 

4. Ouders als onderzoekers 

7. Pleegzorg 
Pleegzorg als intervenBe (BOEK) 

Geschiedenis: 

- Het ouderloze kind als crimineel kind 

- Het ouderloze kind als ongelukkig kind 

- Het ouderloze kind als heropvoedbaar kind 

AdopBe VS pleegzorg 

Vormen pleegzorg 
! 2 sporen 

1. Bestandspleegzorg 

2. Netwerkpleegzorg 

! 5 types 

I. Crisispleegzorg 

II. Ondersteunende pleegzorg 

III. PerspecBef zoekende pleegzorg 

IV. PerspecBef biedende pleegzorg 

V. Behandelingspleegzorg 

8. AdopAe 
Een goed, maar te vermijden intervenBe (BOEK) 

Het Haags Verdrag 

Subsidaiariteitsprincipe: adopBe is goede, maar laatste opBe voor kinderen 

AdopBe gaat om het recht van een kind op een gezin NIET om het recht van ouders op een kind 

Vlaams Centrum voor AdopBe (VCA): procedure 



- Aanmelding 

- Instroombeheer 

- Voorbereiding 

- Maatschappelijk onderzoek 

- Bemiddeling 

AdopBehuis: voor binnenlandse adopBe 

AdopBe is een ingrijpende intervenBe voor de 3 parBjen van de adopBedriehoek 

 

Flessenhals! 

Proefexamen 

Mogelijke examenvragen 

afstandouder

adoptiekind

.

adoptieouder
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