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OPENINGSLES SCHEPEN DECRUYNAERE  

Schepen Elke Decruynaere 

 Stadsvlucht: elk jaar verlaat een volledige schoolbus kinderen de stad om nooit meer terug te keren: 

moeite om te kijken wat er onder die globale cijfers zit 

 Wie dan? 1 groep valt op, gezinnen met jonge kinderen. Ze hebben meer ruimte nodig. Dat willen we 

keren, we zijn ervan overtuigd dat de stad niet enkel vergrijsd maar ook vergroend.  

WAAROM VINDT DE STAD GENT INVESTEREN IN KINDVRIENDELIJKE STAD BELANGRIJK? 

 Nochtans is het beeld over de stad niet altijd rooskleurig. Zeker in Vlaanderen is er decenialang een 

anti-stedelijk beleid gevoerd. Mensen werden aangemoedigd om buiten de stad te gaan wonen, een 

eigen huisje met tuintje te verwerven op het platteland. Resultaat? Vlaanderen is een groot 

verstedelijkt gebied geworden. Met alle gevolgen van dien voor de open ruimte. Vandaar de 

betonstop en aandacht voor het klimaat: ironische omwille van propere lucht gaan mensen op het 

platteland gaan wonen om dan met de auto naar de stad te komen en daar bij te dragen tot het 

probleem ipv de oplossing. 

 Er zit een politieke reden achter, men was bang voor socialisme. Men moedigde aan om een eigen 

huis te gaan bouwen, ook de mobiliteit werd zo georganiseerd dat mensen buiten de stad gingen 

wonen.  Resultaat vandaag: rommel, lelijk land (ruimtelijke ordening).   Luchtkwaliteit heeft te 

maken met ruimtelijke ordening, anti stedelijk beleid. 

 Daarom moedig beleid nodig om dit te keren. Vandaar bvb ook nu de LEZ , eerder in Antwerpen 

omwille van de luchtkwaliteit. Willen we onze steden terug leefbaar maken, dan moeten we ingrijpen. 

 Moedig beleid is nodig. We moedigen aan dat mensen niet met de auto naar de stad komen.  

Er was veel protest, maar uiteindelijk zijn de Gentenaars wel gelukkiger, dit is nodig als we een 

kindvriendelijke stad willen maken.  

WAT WILLEN DE KINDEREN ZELF? 

 Inspraakprojecten: 

1. minder auto’s 

2. meer groen 

3. meer plaats om te spelen 

En hun ouders  betaalbaar wonen 

Dit schuiven zij naar voren wat ze willen in de stad. Als we een beleid willen voeren dat aangenaam moet zijn 

om te leven voor kinderen moeten we hier. Dit is de reden waarom lage emissizone invoeren en plaats maken 

om te spelen in de stad. 

Op 10 jaar tijd zijn de woonprijzen verdubbeld in Gent, slachtoffer van ons eigen succes. Stad doet het goed, 

studenten komen studeten en op kot zitten en nadien blijven plakken. Dit heeft zijn effect op de woonprijzen, 

gevraagd aan Gentenaars: wat zoeken jullie van woning in de stad? Ze willen een woning met een klein tuintje, 

waar je kinderen kan buiten laten spelen en genieten van de zon.  

MAASEIKPLEIN 

 Maar ik geloof dus in de maakbaarheid van de samenleving. En dit is wat we met het stadsbestuur 

proberen doen: transformatie van onze stad. Zie hier: van parking tot parkje.  

 Leefbaarheid neemt voelbaar toe. Vraagt een grote verandering, maar de moeite waard. 
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 De parking wordt een groen pleintje. Deze lente moet het een plek zijn waar gezinnen en studenten 

van de stad moeten kunnen genieten. Zo zijn we de stad aan het omvormen. Van een plek met veel 

vuile lucht en beton naar een plek waar wonen, werken, maar ook spelen is.  

TROEF: IN ONZE STAD TREF JE DE HELE WERE LD 

De toekomst zal globaal zijn, of zal niet zijn. 

Geen betere voorbereiding dus op de wereld van morgen. 

 Er is een goede voorbereiding op de wereld van morgen. Wij zullen beter voorbereid zijn aan hun 

loopbaan, ze beschikken over interculturele competenties. Het is ook een economisch voordeel, bij 

de meeste jobs moet je contacten hebben met de ganse wereld is het een voordeel dat je geen 

hindernissen meer ziet en dat die internationalisering je natuurlijke habitat is. Die diversiteit van onze 

stad is een troef. 

 

 Wortels in migratie 

 150 nationaliteiten 

 34 procent heeft een migratieachtergrond van de Gentenaars.  

 52 procent van de kinderen tot 9 jaar heeft een migratieachtergrond. 

 33 procent heeft het Nederlands niet als moedertaal. Troef of handicap? Kan beide.  

DE BAND TUSSEN SCHOLEN EN STAD 

 Gent 

 
 Er is een zeer uitgebreid aanbod van scholen. Freinetscholen, Daltonscholen, Steinerscholen, 

ongelofelijk uitgebreid aanbod.  

 Op vlak van cultuur ook, als kinderen de schoolpoort uitlopen zien ze een openluchtmuseum. 

Ze zien letterlijk de geschiedenis door een stadswandeling te maken. Troef voor kinderen die 

opgroeien in Gent. 

 Creative city: als je talent hebt, heb je in Gent een hele biotoop.  

Economisch vlak: aantal werklozen daalt. Er zijn veel troeven.  

Maar ook… 

 Niet alleen ruimtelijk maar ook op vlak van samenleven beleid voeren! 

 Vroegtijdige schoolverlaters: 1 op 5 jongeren die in Gent naar school gaat verlaat de school 

zonder diploma. Gigantisch! Het is een stedelijk verhaal, niet bepaald gent. Heeft ook te 

maken met achtergrond van leerlingen, het zijn de jongeren die thuis moeilijkheden hebben. 

Bepalend is dat de moeder een diploma heeft of niet.  

 In Vlaanderen maken we het niet waar om ervoor te zorgen dat de negatieve spiraal 

(opgroeien in armoede) dat die dat kunnen doorbreken. Als ouders (moeder bepalend) geen 



6 
 

diploma hebben is de kans zeer groot dat het jou ook niet lukt. Zeker kinderen die Nederlands 

niet als moedertaal hebben. Diversiteit is een troef, maar vroegtijdig schoolverlaten is een te 

groot probleem.  

 Dakloosheid: ook gezinnen met kinderen. We wachten niet meer af, we gaan zelf actief 

beleid voeren.  

 Racisme & onverdraagzaamheid: ook in Gent is er racisme en onverdraagzaamheid.  

 (Kans)armoede: 

 
 Groene lijn is Gent, 2001 aan 13,6 procent en intussen 22,3 procent; bijna 

verdubbeling en is een evolutie die je in heel Vlaanderen ziet.  

 Gent wijkt nog meer af en zit in meer stijgende lijn. Wat we gedaan hebben door de 

strijd tegen armoede en kinderarmoede, we hebben een plan geschreven.  

 Frustrerend: deze statistiek, en het feit dat je 1 schakel bent in 1 groter beleid; Als 

overheid beslist om te besparen kunnen wij proberen ons ding te doen maar dit is 

moeilijker. Enkel vanuit lokale niveau een verschil maken blijft een moeilijk verhaal.  

 Sterke scholen hebben een sterke stad nodig (en omgekeerd) 

 Opleiding dé hefboom voor sociale stijging 

 Sterke stad heeft sterke scholen nodig en omgekeerd. Waarom sterke scholen 

nodig?  

 Omdat ze op sociale stijging willen inzetten, mensen komen vanuit de hele 

wereld omdat ze willen vooruitgaan in het leven, we weten dat onderwijs 

een belangrijke hefboom is.  

 We slagen er te weinig in om de cirkel te doorbreken, als we zaken willen 

aanpakken (werkloosheid en armoede) hebben we scholen die er iets aan 

kunnen doen, wij hebben er als stad alle belang bij dat er sterke scholen 

zijn. 

 En omgekeerd sterke scholen hebben sterke stad nodig, uitdaging waarvoor zij staan 

in de stedelijke context kunnen zij niet alleen aan.  

 Er is een ongelijkheid, woonproblematiek, dit zijn problemen dat scholen 

niet alleen kunnen aanpakken.  

 Daarom dat wij in Gent een breed onderwijsbeleid willen voeren, we gaan 

een stukje uitzoomen.  

 “Als gans Gent zijn schouders onder de scholen zet, wordt veel mogelijk 

 Als de scholen de sociale stijging willen waarmaken moeten we ervoor 

zorgen dat scholen niet alleen staan, ervoor zorgen dat lkr niet gevoel heeft 

er niet alleen voor staat maar vlot zijn weg vindt.  

 Er zijn in deze stad veel voorzieningen, laagdrempelige uitgebreide 

voorzieningen wijk per wijk. Bv. wijkwandelingen, je krijgt de kans om de 

wijk te leren kennen als je beginnende lkr bent.  
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 Lkr moeten in de sterkte staan, alle andere taken die een grote impact 

hebben, moeten door andere worden gedaan. 

ONDERWIJSCENTRUM GENT 

 Zij werken op verschillende thema’s: 3 pijlers 

1. Brugfiguren & brede school  

 Brugfiguren= ze werken voor alle scholen in Gent. Zowel stedelijk als katholiek als 

gemeenschaps- als onafhankelijke scholen, zij kunnen er terecht voor raad en daad. 

Er is een groot team, het zijn letterlijk handen op de klasvloer, er is voornamelijk 

daad en die staan op school en naar gezinnen thuis toetrekken en lkr. ondersteunen. 

 Brede schoolwerking = school staat niet alleen, vooral in wijken waar we weten dat 

kans armoede het grootst is. Het zijn stadsmedewerkers, ze willen de scholen met 

elkaar in verbinding brengen zodat ze met elkaar communiceren en ook extern 

(buiten scholen) kunnen communiceren.  

 Bijvoorbeeld gezonde voeding, sport, deeltijds kunstonderwijs, … Juiste 

kinderen in armoede hebben het nodig, ze hebben in hun omgeving weinig 

kans om hier toegang tot te krijgen.  

 Dus tijdens de schooluren maken we hier tijd voor. Projecten tijdens en na 

de schooluren, waarnaar de ouders ook kunnen komen kijken, om zo de 

cultuur te gaan vergroten.  

 Dus: Scholen met elkaar in contact laten brengen, en scholen in contact 

brengen met brede leeromgeving die er is in Gent. 

2. Kinderen eerst 

 Laat de leraar terug lesgeven!  ok maar… 

 Leerkrachten moeten niet bezig zijn met eten voorzien maar laat ze 

lesgeven. Ze moeten zich focussen op de pedagogische taak.  

 Maar het is er wel, vaststelling (kinderen zitten zonder eten op 

school). Hoe kan je lesgeven aan een kind dat een lege maag en vol 

hoofd met problemen heeft?  

 We zagen 1 op 5 groeit op in armoede, pijnlijke realiteit. Lkr 

vertellen ons dat ze bezig zijn met zaken dat niet hun kerntaak is, 

welzijnszaken moeten zij niet opnemen.  

 Er zijn veel sociale voorzieningen in gent, maar er is een Mattheus effect: 

diegenen die het meest nodig hebben geraken er het moeilijkst. Daarom is 

het project kinderen eerst zeer belangrijk, 

 ocmw komt op school en kijkt wat te doen zodat die 

boterhammendoos terug volgeraakt.  

 Boodschap; op school warme maaltijden gratis of heel goedkoop 

maken. Veel beter dan die 1 euro maaltijden, daar bereiken we 

weinig kinderen mee.  

 Boodschap: ‘school moet met de rest van samenleving niet bezig 

zijn’ is fout, als we daar preventief op werken zoals gezonde 

voeding betaalbaar maken (gratis voor wie zich niet kan 

permitteren) hoeft het niet zo een dure maatregel te zijn.  

3. Én kinderopvang 

 Brug tussen kinderopvang en onderwijs. Kinderopvang gekoppeld aan thema 

onderwijs. Departement onderwijs en opvoeding, kinderopvang zit hierbij, het is zo 

georganiseerd. We willen vanuit de lopende leerlijn vertrekken, van 0 tot 12 en later 

willen we laten doorlopen, we willen die breuk minder groot maken. Werken aan 
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transitie momenten heeft een goed effect op een goede leerloopbaan. Het verhaal 

begint vroeg als we kijken bij vroege schoolverlaters.  

BRUGFIGUREN EN BREDE SCHOOL 

 Intussen meer dan 50 

 Op scholen met leerlingen met hoge SES 

 Ook secundair 

 Bestaat 20 jaar, is zinvol gebleken. De brugfigurenwerking is positief, ook buiten Gent groeit dit idee. 

Steeds meer steden en gemeenten zijn gestart met een brugfiguur, zou dit best geen deel uitmaken 

van ons onderwijsbeleid? 

 2 opdrachten 

 Leren omgaan met diversiteit van scholen die er niet aan gewoon waren.  

 Brug slaan tussen school en context van de ouders, brugfiguren doen dit door huisbezoeken, 

noodzakelijke informatie naar lkr. brengen. 

 Doen ze ook door in te zetten op onthaal aan schoolpoort letterlijk de ouders over 

de streep te trekken (in de school) voor het opbouwen van vertrouwensband 

scholen en ouders. Voor het omgaan communicatie en miscommunicatie (lkr. denkt 

dat ouder desinteresse heeft is miscommunicatie). 

 Eigenlijk zou elke school in Gent een brugfiguur kunnen gebruiken, dit zou een 

budget van 2 miljoen euro op jaarbasis zijn. Spreker vindt dat dit deel moet 

uitmaken van Vlaams onderwijsbeleid.  

CREËER EEN VEILIG EN POSITIEF KLASKLIMAAT 

 

 Pionierswerk mbt onderwijs in stedelijke context: meertaligheid bvb 

 Vaststelling: 34% leerlingen heeft thuis een andere thuistaal dan het Nederlands 

 Dat is een feitelijk gegeven, dat betekent dat ze een andere start nemen dan iemand wiens 

moedertaal de voertaal is op school 

 Hoe daarmee aan de slag gaan zodat dit geen handicap maar net een troef wordt? 

DE STAD ALS KANSENFABRIEK: OVER ONDERWIJS, KINDEROPVANG, JEUGDWELZIJNSWERK & 

GEZINSBELEID 

 Kinderopvang 

 De eerste 1000 dagen van een mensenleven zijn erg bepalend. 

Bvb de woordenschat van een driejarige in een prikkelarme of kansrijke omgeving 

 Stad Gent als organisator 
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 Openstaande vacatures: onderwaardering van zorgberoepen of pedagogsiche jobs. Er is een 

beperkte instroom van studierichtingen en beperkt aantal mensen die voor onderwijssector 

gaan. Problematisch! Impact van onderwijs is belangrijk.  

 Hier moet over nagedacht worden, hoe zit het met die maatschappelijke en politieke 

waardering van deze jobs? Hoe kunnen we het tij keren?  

 Voorbeeld dat we als lokale praktijk worden we gehinderd. 

 Sociale functie van de kinderopvang: tekort aan kinderopvang, reden voor ouders om de stad 

te verlaten. Oplossing: stadsbudget, het klopt niet dat Gent hier zoveel geld in moet steken. 

JEUGDWELZIJNSWERK 

Vanuit vaststelling dat er veel kinderen en jongeren zijn die niet naar jeugdbeweging gaan naar een boeiend 

naschools aanbod. Daarom hebben we dit gecreëerd. Hier werken professionals die brug kunnen vormen naar 

welzijnsvoorzieningen.  

 VZW Jong 

 Habbekrats 

 Jes VZW 

 Jong Gent in Actie 

 4 functies 

1. Vrije tijd 

2. Welzijn 

3. Brug 

4. Signaal 

 10.000 kinderen en jongeren in jeugdwerk - 4.000 kinderen en jongeren bij JONG vzw 

 €2,4 miljoen per jaar in het jeugdwelzijnswerk vorige legislatuur, komt nu jaarlijks 1 miljoen bij. Focus 

op versterken jww, ondersteunen zelforganisaties, meer outreachend werken 

 Meer dan 4.000 maatschappelijk kwetsbare kinderen per jaar 

 7 spelotheken actief  

 Jeugdwelzijnswerkactoren organiseerden een laagdrempelig vakantieaanbod op meer dan 20 locaties 

 153 jeugdwerkinitiatieven werden financieel ondersteund voor een bedrag van € 400.000, 210 000 

conventanten 

GEZINSBELEID 

 Huis van het kind Gent 

 Verhaal van het huis van het kind. In Gent is er niet 1 huis van het kind, er zijn er veel. Ook 

nadeel: minder zichtbaar maar tegelijk voordeel kan je spreken over fijnmazig netwerk met 

veel voorzieningen voor gezinnen met kinderen. 

 Thuisbegeleidingsdiensten zitten er ook onder.  

 Opvoedingswinkel 

 Opvoedingswinkel: alle ouders kunnen hiernaar toe met vragen en noden rond opvoeding. 

Eerste opvoeder is de ouder, zij moeten aan het stuur gezet worden. 

 Ontmoetingsplaatsen voor ouders 
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 Er zijn ouders die er alleen voor staan.  

 veel druk op gezinnen, weinig oplossingen: systeemfouten durven benoemen en moedig beleid voeren  

LES 1 INL.: VAN VERDEELDE NAAR GEDEELDE OPVOEDINGSVERANTWOORDELIJKHEID 

Cijfers niet vanbuiten leren 

WAT IS GEZINSPEDAGOGIEK?  

1. DE STUDIE VAN DE GEZINSOPVOEDING 

 In klassieke handboeken zie je deze gelijkaardige definities: 

 De studie van, en theorievorming over, de opvoeding binnen het gezin” (Bouverne-De Bie, 

1997) 

 De wetenschappelijke studie van de gezinsopvoeding” (Van Leeuwen, 2008) 

 Het studieobject van de gezinspedagogiek is de opvoeding in gezinssituaties” 

(Vandemeulebroecke, Van Crombrugge & Gerris, 1999). 

 Dat gezinspedagogiek over opvoeding van gezin gaat lijkt vanzelfsprekend maar is niet zo evident 

(zie volgende lessen) 

 Object van onderzoek is: 

 Het primaire opvoedingsmilieu 

 opvoeding, bi-directionele processen, ecologische invalshoek, parenting, 

identiteistdynamieken 

 Ouders en kinderen 

 Diversiteit in gezinnen 

 Constructies van gezinnen en gezinsvormen 

 Constructies van “de goede opvoeding”? 

 

 Je krijgt al meteen een hiërarchie van belang. Dat is iets dat door heel de geschiedenis dat 

je altijd terugkrijgt, ‘de ouders zijn de eerst verantwoordelijke’. Komiek is hoe meer mensen 

hebben over ouderlijke verantwoordelijkheid, hoe meer het gaat over dat de ouders tekort 

schieten. 

 Primaire opvoedingsmilieu roept al meteen iets op van ‘ai, we moeten gaan ingrijpen’. 

Terwijl dat evenwicht tussen private verantwoordelijkheid (gezin als primair 

opvoedingsmilieu) en publieke verantwoordelijkheid (wat doen wij als samenleving om dat 

gezin zijn engagement te laten opnemen) dat evenwicht is wat voor mij centraal in het vak zal 

staan. 

 In die klassieke opvoeding gaat het over de studie van de opvoeding in het gezin, bi 

directionele opvoedingsprocessen, hoe beïnvloeden ouders kinderen en kinderen ouders en 

hoe zit die wisselwerking in elkaar? Naar mijn gevoel te beperkte invulling. 

 

 Constructies van de “goede opvoeding”? 

Bijvoorbeeld studie van opvoedingsstijlen 

 Autoritaire 

 Afstandelijk en koel, zien hun kids niet graag, besturen via dwang 

 Laisser-faire 

 Te weinig betrokken, laten te veel toe 

 Autoritatieve 

 Gulden middenweg 
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 Authoritative parenting is a parenting style characterized by high responsiveness and 

high demands. Authoritative parents are responsive to the child's emotional needs 

while having high standards. They set limits and are very consistent in enforcing 

boundaries 

 Onderzoek wijst uit dat dit de beste outcomes produceert bij een kind  

Beperkte manier om als pedagogen in het leven te staan ‘wij weten wat goede opvoeding 

is en wij gaan daar de rest van de wereld gaan overtuigen’. Hij is meer fan van mensen die 

historische rukul willen nemen. Bv. Hendrick. 

 

(…) in its ideological form ‘authoritative’ parenting does share some of the characteristics of a political belief 

system in so far as it originates from an ‘action-orientated’ duo of political ideas, namely behaviourism and 

neoliberalism and, in having the support of government and influential sections of psychological and 

educational science, is officially sanctioned with the intention of giving it a hegemonic status. 

In this regard, ideology plays a key role in the processes of dissemination, legitimisation and re-invigoration, 

rationalising the practice as normal. Gramsci famously noted that ideology aspires to be ‘common sense’, which 

is exactly what the mould of authoritative parenting seeks to achieve when, through a social-scientifically 

informed sleight of hand, its proponents transform what is fundamentally a particular political notion into a 

norm of cultural consensus. (p 17-18) 

This, I shall claim, is what authoritative parenting instructs: be in control (have a contract); friendship is too 

risky. (p 27) 

 Geschiedenis van het spreken en denken over gezinsopvoeding, geschiedenis van goede raad. Als je die 

bestudeerd kan je niet anders dan vaststellen dat er een nauw verband is tussen hoe we denken wat goede 

opvoeding is en de meer algemene sociale politieke context waarin we leven.  

 In zijn inleiding zegt hij over autoritative parenting: houdt verband met (politiek) idee over hoe samenleving 

moet zijn, heeft alles te maken met soort van maatschappij opvatting die te maken hebben met twee dingen 

(duo: behaviorism en neoliberalism, zie volgende lessen).  

 BEHAVIORISM 

 hoe ouderschap vertaald wordt in gedrag, skills. Meer en meer in discussie over 

gezinsopvoeding niet meer over ‘zien ouders  hun kids graag?’, neen het gaat over 

vaardigheden/skills waarvan we aannemen dat ze kunnen aangeleerd worden en dat er 

mensen zijn die die skills kunnen bijbrengen aan mensen die die niet hebben (ouders).  
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 NEOLIBERALISM 

 het is geen toeval dat in tijden waarin de samenleving/welvaartstaat afgebouwd wordt dat 

we ons gaan focussen op die kleine bouwsteen van het ouderlijke gedrag om 

maatschappelijke problemen aan te pakken (zou een auteur zeggen). 

>> >> samengaan van deze twee wordt gesanctioneerd, 

>>>> wordt erkend en versterkt door zowel psychologische als pedagogische wetenschappen en 

door politiek.  

>>>>Samengaan van die wetenschappen en bepaalde politieke constellatie (volgende les). 

Opvoedingsondersteuning wordt een beleidsdomein, volgende lessen meer over. Dat is iets 

nieuws (late jaren 90). 

>>>>Dat is wat Hendrik hier vaststelt. Hij noemt dat Hegimonisch (hegimonic).   

                                                                      (=Hegemonie is het overwicht dat bijvoorbeeld een 

politieke partij heeft op een andere politieke partij. Hegemonie vindt plaats op veel 

verschillende gebieden, zoals ideologie, cultuur of handel. Hegemonie komt van het 

Griekse woord hègemoon, wat leider of aanvoerder beteken) 

  Spreekt over een ander persoon (zie hierboven): Ideologie = wat oorspronkelijk ideologie is, het idee dat wij 

weten wat ouderschap is, skills aanleren ipv context, wordt gezien als gezond verstand.  

 Wat in feite een politieke norm is over hoe private en publieke verantwoordelijkheid hoe zich moeten 

verhouden, door die focus op autoritative parenting als bron voor sociale problemen, is een culturele 

consensus geworden. We zijn het er zoveel over eens dat we niet meer anders kunnen denken door die 

wetenschap (bv. gezinspedagogiek). 

 Motief om naar die gezinspedagogiek te kijken (zegt prof). We kunnen al niet anders dan ons verbazen over 

de berichten die in de krant verschijnen. 

 

Hoe lang je jouw baby bij jou in de kamer mag houden is niet een zaak dat je zelf mag kiezen, maar het is een 

antwoord dat experts kunnen geven. Wat is goed? Wat is fout? Niet meer onderscheidingsvermogen van 

mensen, het is waar we experts voor nodig hebben die ons moeten zeggen wat goed is voor uw kind. 
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 Reeks artikels in de media. Ene zegt we zijn te streng, andere keer zegt dat we niet streng genoeg zijn. Vaak 

zie je in dat soort artikels iets van een vingertje, van we zijn niet goed bezig ouders, je ziet dan ook iets wat er 

zal mislopen later ‘later zal je het u beklagen ouders’.  

  

 Vaders zijn meer beschermend dan moeders zogezegd 

 Wat we doen is niet goed, dat gaan we later zien 

 

 Als jij als ouders uw kind van 10 naar school laat fietsen en wordt aangereden, is het uw eigen schuld want u 

nam een groot risico. Dat is wat er staat.  

Er staat niet dat de samenleving de opdracht heeft om de weg veilig te maken, nee het is een individuele 

verantwoordelijkheid die wij als ouder moeten nemen. 
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 ‘Kleuters bewegen te weinig, ook dat is de schuld van ouders’ 

 

 Wanneer moet wat gebeuren (voorlezen, zindelijkheid, apart slapen, etc.). Wanneer?  Dat zie je vaak. 

 Kortgezegd: gezinspedagogiek is veel en lang geweest maar is ook vandaag nog veel de wetenschap van het 

voorschrijven naar ouders, plannen van opvoeding, organiseren van wat er achter de voordeur gebeurt. Om te 

zien wat er misloopt en advies geven over hoe het goed moet.  

 Er zit een beeld achter dat kinderen maakbaar zijn, product zijn van hun opvoeding en dat we dat kunnen 

sturen.  

 

 Louis Boon 

 Zie ge gaat naar een meeting waarin men u de komende maatschappij – na deze van de 

atoomsplitsing – afschildert en belooft, en ge zijt gelukkig gelijk een kind met sinterklaas, 

maar onderweg naar huis schiet de rijgkoorde van uw schoen kapot en ge vloekt van 

gotverhier en gotver-een-eindeke-verder. Dat wil zeggen dat sinterklaas… pardon de komende 

maatschappij… daarom niet minder komen zal, maar het wil zeggen dat men altijd zal moeten 

rekening houden met kapotschietende rijgkoorden. 

 In 1953 begreep Louis het al, het is niet makkelijk voorspelbaar, je kan zoveel plannen als je 

wil maar als je nestel kapot schiet, dan is het zo.  

2. DE STUDIE VAN DE CONSTRUCTIES VAN HET GEZIN 

 Wat is het goede gezin? 

 Aandacht voor historische, culturele, politieke constructies 
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 Welke interventies, welke legitimering, welke context? 

 

 Tegelijkertijd moet het de studie zijn van wat denken we dan dat een gezin is? Wat is het goede gezin? 

Hoe is dat doorheen de tijd geëvolueerd? Interessante manier omdat je daardoor kan zien dat de 

dingen ook anders waren en dus ook anders kunnen zijn! Wanneer gaan we daarop ingrijpen? Hoe 

was het vroeger en nu? Wanneer wordt er ingegrepen? Legitimering? Wie bepaalt dat? In welke 

context? 

 

 De studie van de constructies van het gezin  

 Het burgerlijke kerngezin 

 Het eenoudergezin als probleemgezin 

 “Bepaalde risico’s die samengaan met de ontbinding van partnerrelaties, nieuwe 

gezinsvormen en opvoedingsstijlen” (Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, 2005). 

 

 Wat is normaal? De meerderheid? 

 KVLV: opvoedingsboek. Stuk over eenoudergezin staat onder het hoofdstuk ‘het 

probleemgezin’, mooie illustratie van hoe over constructies en diversiteit gezinnen 

geschreven wordt. 

 Al die varianten van gezinsvormen worden als een probleem vernoemd.   

 Het gaat vaak over wat is normaal? Wat is de norm?  

 

 Is onderzoek dat normaliteit in vraag stelt niet net normbevestigend? (cfr. LGBT ouderschap) 

 Moet gezinspedagogiek niet net die norm deconstrueren? 

 Er is een paradox in studies: men zegt ‘een gezin met homogezinnen is oké, het is 

even goed dan … ‘ dan wat? Dan het ‘normale’ gezin? Men bevestigt de norm door 

die als vergelijkingspunt te nemen.  

 De vraag is: Is dit wat gezinspedagogiek moet doen?  

 Om de uitzonderingen wat afwijkt van de norm bestuderen? Of de norm 

zelf bestuderen en die in vraag stellen? De norm bestuderen!  

 Quid constructie van primaire opvoedingsmilieu tegenover secundaire? 

 Bv. ook die constructie van het gezin als primair opvoedingsmilieu. Moeten we dat 

zo bestuderen in het gezin of moeten we net die constructie als object van studie 

nemen? En kijken hoe de opvoedingsverantwoordelijkheid verdeeld of gedeeld 

wordt.  

 Wat zegt dit over verdeelde versus gedeelde verantwoordelijkheden? 

 Verdeeld: ouders verantwoordelijk, zij kunnen niet aan? Wij helpen! Ieder zijn ding. 

 Gedeeld: met elkaar overleggen hoe we opvoedingsverantwoordelijkheid samen 

opnemen. 

 Quid constructie van privaat en publiek? 

 Dus de interventie van publieke domein in het private? Van de samenleving achter 

de voordeur. 

 Met tegelijkertijd de vraag: wat beschouwen we als privaat en wat beschouwen we 

als publiek?  

 

 Hoe denken wij over het gezin?  

 Periode van 1900 tot 1970: was er geen discussie over, goede gezin is burgerlijke kerngezin 

(papa alles te zeggen over mama en mama over de kindjes en papa via mama over kindjes) 

alles wat daarvan afweek was een probleem. 
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3. HET GEZIN ALS MAATSCHAPPELIJK (POLITIEK) CONSTRUCT 

 De relatie tussen gezin en samenleving 

 3de manier om ernaar te kijken die aanleunt bij de tekst van Hendrik. Gezin als een 

maatschappelijk en politiek construct, hoe zit die relatie tussen gezin en samenleving in 

elkaar? Wie intervenieert met wie? Wanneer is het legitiem om te interveniëren en wie 

bepaalt dat? 

 Wanneer is het legitiem om te interveniëren? 

 Basic principles… foster care: door neurowetenschappen weten we meer over vroege 

ontwikkeling hersenen en gevoelige/kritische periodes, dus over het belang van eerste 

levensjaren en we moeten die wetenschap over wat goede opvoeding is meer gebruiken om 

in te grijpen (vroeger in de grijpen en kids te interveniëren en plaatsen). 

 Wie bepaalt dat? 

 “The basic principles of neuroscience indicate the need for a far greater sense of urgency regarding the 

prompt resolution of such decisions as when to remove a child from the home, when and where to 

place a child in foster care, when to terminate parental rights, and when to move towards a 

permanent placement. The window of opportunity for remediation in a child’s developing brain 

architecture is time-sensitive and time-limited” 

 (National Scientific Council on the Developing Child, 2007) 

 

 Tekst wijst erop over het belang van welke woorden we gebruiken als we het over gezinsopvoeding 

hebben, woorden zijn niet onschuldig, daar zit een risico achter. Gebruik van metafoor is nooit 

onschuldig: 

 (verwijst naar architectuur van uw huis ligt vast, insinueert dat er in die eerste levensjaren 

gevormd wordt dat niet meer veranderd kan worden, wat NIET waar is natuurlijk. Het is waar 

voor enkele zintuigelijke functies oké, maar dat is enkel waar voor dat soort functies. Voor de 

rest gaat het over gevoeligheid).  

 Woorden doen er toe! Ze ventileren opvattingen die mss meer politieke dan 

wetenschappelijke opvattingen zijn. 

 

 Paulo Freire: 

 The parent-child relationship in the home usually reflects the objective cultural conditions of 

the surrounding social structure. (p 152) 

 If men produce social reality, then transforming that reality is an historical task, a task for 

men. This can be done only by means of the praxis: reflection and action upon the world in 

order to transform it 

 

 Dat brengt de prof bij Paulo Freire:  

 Manier waarop prof gezinspedagogiek wil benaderen in dit vak is een sociale pedagogische 

manier.  

 Sociaal pedagogische manier: in essentie dat we pedagogische en sociale met elkaar 

verbinden.  

 M.a.w. manier waarop we nadenken over opvoedingsprocessen ons ertoe moet 

brengen altijd de verbanden te zien tussen private opvoedingsprocessen en 

publieke maatschappelijke processen, evoluties in denken over opvoeding en 

evoluties in de samenleving, die gaan altijd samen. 

 

 Wat we leren van Paulo Freire: 
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 Hoe we denken over opvoeding (kleine microscopische wat er tussen ouders-kinderen, 

opvoeders-kinderen), die pedagogische processen of onze opvattingen daarover hebben 

altijd te maken met maatschappelijke structuren, met veranderingen in de welvaartstaat bv. 

 Tegelijkertijd zegt hij ook: veranderen van structuur ook een opdracht van de mens.  

 Waar gaat pedagogiek over? Freire zou zegt: essentie van opvoeding is om de wereld te 

begrijpen om hem te kunnen veranderen 

4. EEN REFLEXIEVE GEZINSPEDAGOGIEK 

 Laatste luikje, wat is gezinspedagogiek? Het is de studie van opvoeding in gezin, gezin als construct. 

Uiteindelijk is het ook de studie van de gezinspedagogiek zelf. Opdracht om te bestuderen wat 

mensen zeggen dat gezinspedagogiek is.  

 Gezinspedagogiek is ook een discours over gezinspedagogiek 

 Science de la science (Bourdieu)  

 Bourdieu: de wetenschap moet de wetenschap zelf bestuderen 

 Reflexiviteit  

 reflexief om na te denken niet over doe ik mijn werk goed maar ook over doe ik het goede.  

 Onderzoek niet diachroon, maar synchroon (onderzoek als praktijk, praxis)  

 Onderzoek in zo een context is niet enkel diachroon  

 bv. what works, dan heb je onderzoek die  de praktijk voorafgaat, wij onderzoeken 

wat goed is en gaan de praktijk informeren 

 OF die een praktijk opvolgt, wij gaan meten of het effect dat we wensen bereikt 

wordt. Onderzoek bekijken we hier ook als een interventie IN die praktijk, dus ook 

als een praktijk die onderzocht kan worden.  

 

 Object van onderzoek = sociale probleemconstructies in onderzoek 

 Voorbeeld: 

 Preventie 

 wat is dat? Wat bedoelen we ermee? Wie gebruikt dat? Voor wat? 

 Evidence based 

 Ouderlijke verantwoordelijkheid 

 Armoede 

 Kinderarmoede: bestaat dat wel? Wat is dat? Veel onderzoek over gedaan. Is het 

armoede dat we moeten bestrijden of ongelijkheid? Ook dat soort reflectie, over 

woorden doen ertoe!  

THEORETISCHE KADERS 

SOCIALE PEDAGOGIEK 

 Giesecke: “elk sociaal handelen, ook het pedagogische, is een ‘ingreep’ in een complexe sociale 

levenssamenhang die niet door zo’n daad van handelen wordt geconstitueerd, maar er al is 

 kids worden groot, opvoeding is een interventie daarin.  

Daarop voortbouwend zegt prof: opvoedingsondersteuning is een interventie in de 

opvoeding. Opvoeding die toch gebeurt, en dan gaan we daarin interveniëren.  

 Dus moeten we ons afvragen: waarom denken we dat iets doen beter is dan niets doen? 

Wanneer denken wij dat? Wat is de plicht tot legitimering daarvan? De plicht tot legitimering 

van de opvoeder. Wat is de verantwoording daarvan? 

 Freire: pedagogische problemen zijn slechts verbijzonderingen van meer algemene menselijke 

problemen. Pedagogische relaties hebben altijd te maken met bredere sociale structuren. 
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 The separation of objectivity from subjectivity, the denial of the latter when analyzing reality 

or acting upon it, is objectivism. On the other hand, the denial of objectivity in analysis or 

action, resulting in subjectivism which leads to solipsistic positions, denies action itself by 

denying objective reality. […] To deny the importance of subjectivity in the process of 

transforming the world and history is naïve and simplistic. It is to admit the impossible: a 

world without men. This objectivist position is as ingenuous as that of subjectivism, Which 

postulates men without a world. World and men do not exist apart from each other, they 

exist in constant interaction 

 

 The parent-child relationship in the home usually reflects the objective cultural conditions of 

the surrounding social structure 

 Problem posing theory and practice take man’s historicity as their starting point 

 Dialogue cannot exist without humility […]. How can I dialogue if I always project ignorance 

onto the others and never perceive my own? 

 

 Praktijk en theorie moet niet uitgaan van problemen maar moet problemen maken. Wat 

beschouwen we als probleem waarmee we ons mee moeten bezighouden? Waarom denken 

we dat dat iets is dat we ons mee moeten bezighouden?  

 Zie de historische gelaagdheid, dat dingen ooit anders geweest zijn en dus door mensen 

gemaakt zijn tot wat ze zijn en niet zomaar een gegeven. 

 Opvoedingsmilieu bv. is een constructie van mensen zelf die dus ook door mensen 

veranderd kan worden. 

 Voor pedagogen: student ging masterproef doen over opvoedingstelefoon waar je naar 

kan bellen als opvoeding fout gaat. Ze zei, waarom kunnen die mensen zeggen hoe het moet? 

Hoe kan dat? Zij kennen de context toch niet. 

 

 Genealogie Kennis-macht 

 paradigma 

 Vb. economische logica in opvoedingsondersteuning 

 Gezinspedagogiek als wetenschap van het gemiddelde of van de diversiteit 

EEN VOORBEELD: OPVOEDINGSONDERSTEUNING ALS INTERVENTIE 

 Opvoedingsondersteuning en gezinsondersteuning is de verzamelnaam voor een aantal preventieve 

activiteiten en interventies die tot doel hebben de opvoedingscompetentie van ouders te vergroten en 

het gezinsfunctioneren te verbeteren. (Janssens, J., 1998). 

 In alle handboeken vind je er veel definities van. 

 Janssens definitie: Preventieve activiteiten (skills) komt vaak terug! We zijn eind jaren 90 hier. 

 Gezinsondersteuning staat voor het geheel van alle (beleids)maatregelen en – voorzieningen die 

gericht zijn op het bevorderen van het welzijn van gezinnen en gezinsleden, waarbij activiteiten 

gericht op de voor de opvoeding relevante contextfactoren (bijvoorbeeld partnerrelatie, sociaal-

economische situatie, woonsituatie, …), naast opvoedingsondersteuning deel uitmaken van de 

gezinsondersteuning. (Vandemeulebroecke, L., en Nys, K., 2002) 

 Vandemeulebroucke, moeder van gezinspedagogiek in Vlaanderen. 

 Al breder, vertrekt vanuit welzijn, dus beter. 

 Wij maken onderscheid tussen opvoeding en ondersteuning, gezinsondersteuning is bredere 

definitie waar ook context inzit.  

 Wat denken we hierover? 
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 Onder opvoedingsondersteuning begrijpen we al de activiteiten die tot doel hebben de 

opvoedingssituatie van kinderen te verbeteren, met andere woorden, opvoeders helpen opvoeden. 

Hermanns, J. (1992). 

 

 Opvoedingsondersteuning is een verzamelterm voor interventies (licht pedagogische hulp) die het 

opvoedingsproces kunnen ondersteunen. (Terpstra, L. en Van Dijcke, A., 1998) 

 

 Wat prof in al die definities opvalt is dat ze allemaal zeggen wat het doel is van 

opvoedingsondersteuning (doel opvoeding te ondersteunen, m.a.w. of iets opvoedingsondersteuning 

is of niet wordt door aanbieder bepaalt. Als het als doel heeft opvoedingsondersteuning, is het 

opvoedingsondersteuning.) 

 

 Opvoedingsondersteuning is op intentionele wijze steun bieden aan ouders (c.q. ouderfiguren) bij hun 

opdracht en taak als opvoeders, en berust op de veronderstelling dat volgende uitgangspunten voor 

elk gezin en elke gezinsvorm gelden: 

 de erkenning van het belang van de gezinsopvoeding (de opvoeding in gezinsverband) voor 

kinderen, volwassenen en samenleving; 

 de erkenning van de pedagogische verantwoordelijkheid, het verlangen en de bekwaamheid 

van ouders om de relatie met hun kinderen op een verantwoorde wijze vorm te geven; 

 de erkenning dat ouders bij het gewone opvoeden vragen en onzekerheden kunnen ervaren 

en het recht hebben om indien nodig hiervoor steun te ontvangen; 

 de erkenning van het recht van gezinnen op voortdurende aandacht van de samenleving 

voor de realisatie van de randvoorwaarden voor opvoeding 

 

 Opvoedingsondersteuning is wat ouders als ondersteunend ervaren (Buysse, 2009) 

 

 De activiteiten die gezinsleden ervaren als ondersteunend of aanvullend bij de opvoeding. Zij zijn een 

onderdeel van de maatschappelijke dienstverlening aan ouders en kinderen, uitgaande van de 

erkenning van het recht van ouders op respect voor hun privé- en gezinsleven, en de erkenning van 

het recht van kinderen op respect voor hun privé en gezinsleven.” (Bouverne-De Bie) 

 

 Wat is opvoedingsondersteuning? Is het datgeen wat bedoeld is als 

opvoedingsondersteuning of is het datgeen wat ouders ondersteunend vinden?  

Het lijkt simpel, ‘we gaan voor die 2de want we moeten democratisch zijn voor de ouders’, 

MAAR stel je voor dat je minister van gezin bent, je moet beslissen welke activiteiten van 

opvoedingsondersteuning moeten worden gesubsidieerd en welke niet. Dit wordt wel lastig. 

Zo kan je geen beleid voeren met deze definitie, maar tegelijk is het toch een belangrijke 

en zinvolle omkering van de redenering. 

GEZINSPEDAGOGIEK ALS ETHISCHE WETENSCHAP 

 Wanneer gezinnen de emancipatie die zij krijgen door het wegvallen van de overheidsbevoogding of –

betutteling, bovendien bevrijd worden van de voorgeschreven gedragspatronen, zoals door de 

ideologieën vooropgesteld, klerikale of antiklerikale, deze vrijheid ook willen realiseren, dan zou het 

naïef zijn te geloven dat alle of zelfs de meeste gezinnen hier zullen in slagen zonder dat aan het 

educatieve werk in dezen meer aandacht wordt besteed. (Dumon, 1977) 

 Wetenschap heeft ook met ideologie te maken. Dumon een van de belangrijkste 

wetenschappers. 
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 Het burgerlijke kerngezin wordt in vraag gesteld. Vrouwen werken, aantal scheidingen nemen 

toe, mensen kiezen meer en meer voor andere samenlevingsvormen, samenleving verandert 

dus drastisch;  

 Die emancipatie (mensen die bevrijden van voorschrift van de kerk).  

 Dumon zegt: Gezinnen gaan het niet kunnen voor zichzelf beslissen wat ze kunnen, wij gaan 

hen daarvoor moeten helpen. Zeer normatieve ideologische opvatting (zegt prof). 

 Het gezin is één van de belangrijkste instituties in de reproductie van tradities en sociale ongelijkheden. 

[…] Het kan een bron zijn van sexisme, exclusivisme, privatisme, consumentisme, productivisme, 

conservatisme, egoïsme, isolationisme of schizoïsme. (Raes, 1994) 

 Tweede alinea Koen Raes: andere ideologische opvatting! 

 M.a.w. Je kan niet neutraal zijn in de gezinspedagogiek, is wetenschap waar je eigen normen 

en waarden altijd een rol in spelen. Dat is niet erg zolang als je ze maar expliciet maakt en er 

niet vanuit gaat dat iedereen die hoeft te delen.  

 

 De redenering die ik opbouwde over hoe we naar gezinspedagogiek kijken, heb ik duidelijk 

gemaakt dat we er op een wetenschappelijke manier kunnen naar kijken, maar dat wat die 

wetenschap is hangt sterk af van het standpunt dat men inneemt. Wetenschap is normatief waar 

zoveel normen over bestaan als het gezin en opvoeding en waar die normen altijd met politiek, beleid 

en ideeën over de samenleving te maken hebben. Is ook een ethische wetenschap. 

GEZINSPEDAGOGIEK VRAAGT DUS OM EXPLICITE RING VAN WAARDEN 

 Uitgangspunten gezinspedagogiek: 

 De menselijke waardigheid 

 De Bie zou zeggen ‘het besef van menselijke waardigheid’.  

 De vrijheid van elk individu om vorm te geven aan zijn of haar leven 

 iemand anders voor nodig hebben om te zeggen wat is voor mij het goede of goed 

genoeg gezin. Vrijheid altijd in relatie voor zorg tot contexten en gelijke kansen 

 De zorg voor gelijke kansen en contexten 

 niet ieder krijgt zelfde kansen in het leven, altijd aandacht voor hebben. Belangrijke 

zaken die we altijd moeten bekijken als het over opvoedingsondersteuning gaat. In 

welke mate zit er bezorgdheid in voor het creëren van contexten  

 En de solidariteit, onderlinge afhankelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid over de 

opvoeding 

 vaak in pedagogie gaat het over autonomie, prof wordt er slecht van te pas en te 

onpas gebruiken van term autonomie. Alsof wij allemaal autonoom zijn, ideaalbeeld 

van de burger (hemd niet zelf gestreken, ik kan dat ook niet goed).  

 We zijn allemaal afhankelijk van veel mensen. ‘Als de mensen niet autonoom zijn 

moeten we ze zelfstandig maken.’  

 Onderlinge afhankelijkheid lijkt mij een belangrijke waarde in samenleving, die 

oproept tot solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid.  

 Besef van spanning daartussen, je kan niet maximale vrijheid (ten koste van solidariteit) en maximale 

solidariteit tegelijkertijd hebben (stuk vrijheid afgeeft). Daar zit een spanning tussen. Daarover kunnen we 

fundamenteel van mening verschillen over waar het goede evenwicht ligt. Gelukkig verschillen we erover van 

mening! Anders is er een einde van politiek en democratie. 
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LES 2 DIVERSITEIT VAN GEZINNEN 

Cijfers niet vanbuiten leren, wel belangrijk dat je weet waar je ze kan vinden, dat je Vlaanderen kan situeren in 

een bredere Europese context en de verhoudingen kan weergeven.  

 Diversiteit van gezinnen 

 Diversiteit van contexten 

 Gender 

 Gezinssamenstellingen 

 Gezinsbeleid 

 Demografische veranderingen 

 
 Demografische verandering tussen 1950 en 2050,  

 bevolkingssamenstelling telkens per 20 jaar. Dat is de grote demografische evolutie.  

 De ontgroening en vergrijzing. Het aandeel jonge mensen vermindert procentueel 

(ontgroening), aandeel hoogbejaarden vermeerdert (vergrijzing). 

 Zag er ooit uit als Pyramide (meer jonge en minder oude mensen). Nu al lang niet 

meer.  

 Eurostad bron: statistische dienst Europa, veel cijfermateriaal over 28 (nu 27) 

Europese lidstaten. 

 2012 gekleurde blokjes 

 Niet gekleurde blokjes (transparante): voorspelling in 2060: 

 tot leeftijd van 60 jaar verwachten ze minder mensen, maar explosie van de 

80-plussers. Te maken met babyboom generatie (mensen na WO 2 gemaakt 

zijn). 

80+ 

60-79 

40-59 

20-39 

 

0-19 
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NATALITEIT 

 Stijging 2000-2010 dan terug daling 

 

 Kind en gezin website, goede bron van data (het kind in Vlaanderen). Gemeentelijke 

kindrapporten vind je daar (kansarm, thuistaal, etc.). Zinvol voor oefening!  

 Evolutie nataliteit. Cijfers 2019 nog niet in jaarverslag. 

 Stijging van 2004 tot 2010 en dan een daling.  

 Fluctueringen in aantal geboorteverklaringen, met wat heeft dat te maken? 

 Jaren van economische voorspoed, 2008 bankencrisis, vanaf 2010 daling. 

(Een van de belangrijkste redenen.) 

 Verband economische situatie en private intieme (al dan niet kinderwens 

uitstellen of afstellen).  

 Stijging 2000-2013  

 
 Terug daling 

 Maar globale trend is dalend 

 Op lange termijn doen kleine schommelingen er niet veel toe. Toename sinds Belgische 

onafhankelijkheid met dieptepunt in 2 wereldoorlogen, dan babyboom (nu voor vergrijzing zal 

zorgen), dan stilaan een daling (ontgroening).  
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 Op wereldvlak 

 Blauwe lijn wereldbevolking 

 Gele lijn Afrika (nataliteit Afrika hoog in jaren 50 maar sterk convergeren naar wat wij hier 

kennen in het noordelijk halfrond) 

 Rode lijn: welvarende landen 

  

 Kaart Europa gedetailleerd 

 Hoe donkerder de kleur (rode en paarse), lagere geboortecijfers. Hogere geboortecijfers zijn 

groen. 

Lage geboortecijfers: Zuid-Europa (Spanje, Italië, Griekenland).  

 Verklaring: economische crisis, kinderwens uitstellen tot ze zeker zijn tot hun inkomen 

toelaat.  

 Verklaring: ook gezinsbeleid dat wordt gevoerd bv. Frankrijk heeft een hogere nataliteit dan 

België, gezinsbeleid bv. ouderschapsverlof beter geregeld zijn. 

 Verklaring: niet enkel economie te maken. Bv. Ierland traditioneel katholieke cultuur.  
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 Proportie (aandeel) werkende bevolking die leeftijd heeft om te werken, hun aandeel in totale 

bevolking is drastisch aan het veranderen. 

 Meer mensen zullen pensioengerechtigd zijn en minder mensen zullen aan het werk zijn. Dat 

is vandaag al zo ten opzichte van 20 jaar geleden, maar nog meer.  

 Speciaal of probleem want: Als je werkt betaal je sociale zekerheid, als je niet werkt pensioen. 

Niet eigen bijdrage tot sociale zekerheid die uw pensioen betalen. Je betaalt nu sociale 

zekerheid voor mensen die nu met pensioen zijn. Mijn generatie is met minder om bij te 

dragen voor te velen die later op pensioen zijn. Kan probleem worden als we het niet goed 

organiseren! Daarom wil men dat men langer werkt.  

 In Japan: zeer ongerust, 1.2 crisis!  

VERGRIJZING EN ONTGROENING 

 Bedreiging van de WVS 

 Probleem kreeg plek in Lissabon akkoord 

 Arbeidsmarktbeleid 

 Europa zegt: je moet ervoor zorgen dat iedereen die kan werken zoveel mogelijk aan het 

werk is. Als we met minder zijn die kunnen werken kunnen we het ons niet permitteren dat 

er een aantal niet zijn.  

 Grootste groep mensen die niet aan het werk zijn: vrouwen met kinderen.  

 Gezinsbeleid 

 Gezinsbeleid is in grote mate een economisch beleid.  

 In jaren 70 (gouden jaren) omwille van feministische eisen, vandaag verschoven 

meer een economisch belang om te zorgen dat ieder aan het werk is (ipv. 

Feministische strijd).  

DIVERSITEIT VAN GEZINNEN 

 Welk percentage van de jongste kinderen (0-3 jaar) is niet van Belgische herkomst? 

 10%  Pas op! Brussel zit hier niet in, het gaat over het Vlaams Gewest. Voor Brussel is het        

               de Franse tegenhanger die dit doet. 

 Van deze 10%  is groot deel van Europese Unie!  

 Herkomst: nationaliteit 1/3 komen uit buurlanden. ¼ komen uit Oost Europa. 

 Verschillen tussen provincies. 

 Aandeel stijgt, evolutie van moeder niet-Belgische origine. Bijna aan 1/3! Op aantal 

jaren neemt dit toe.  
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 Herkomst 
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 Welk percentage van de borelingen heeft Nederlands als moedertaal? 

 70% 

 Wat is de meest gesproken taal moeder-kind buiten NL? 

 Frans, Arabisch 

 

HERKOMST 

 
 Grote verschillen:  

 groene balken zie je dat voor anderstaligen Vlaams-Brabant dat dat overwegend is, te maken 

met rand rond Brussel waar veel frans als moedertaal is. 

 Antwerpen 1/3 en oost Vlaanderen 1/4 Nederlands niet als moedertaal. 

 

THUISTAAL 
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 Schoolsituatie, kleuter: : ¼ lln. is meertalig kind. Vraag is hoe we omgaan met deze realiteit? 

 

 Beleid in Vlaanderen is hier vreemd in:  

 Weyts vindt dat iedereen thuis Nederlands moet spreken, hoe moet dat dan als ¼ van kids 

niet Nederlands als moedertaal heeft?  

 Heeft te maken met PISA  

 blijkt als je niet als moedertaal Nederlands hebt  doe je het slecht in PISA-cijfers. 

We denken ‘correlatie betekent causaliteit’.  

 Het is beter voor de kinderen als de ouders thuis met hen Nederlands praten. 

 Als je kijkt naar de taal die kids met moeder spreken (anderstalige kinderen), voor wie 

Nederlands niet moedertaal is. 

 
 Blauw: diegenen die meestal moedertaal thuis spreken 

 Oranje: zowel moedertaal als Nederlands 

 Grijs: die naar Ben Weyts luisteren en die thuis altijd de schooltaal spreken 

 Voor anderstalige kinderen leidt niet tot betere PISA-resultaten, in tegendeel!  

 Kids met beste resultaten zijn diegenen die thuis hun eigen thuistaal spreken of in 

combinatie met Nederlands. 
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SAMENSTELLING 

 

 Jongeren van 2018, jongste kinderen bij gehuwd paar bij hun ouders, is dat maar de helft.  

  Alleenstaande vader amper. 

 Meer kinderen die in nieuw samengesteld gezin wonen in Vlaamse populatie dan hier (studenten 

Ugent) in deze steekproef 

SOCIO-ECONOMISCH 
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 Wat stel je vast? 

 Aantal kinderen alleenstaande moeder 13000, de helft van hen werkt.  

 Belangrijk: wat betekent het om met 1 inkomen rond te komen en een kind groot te 

brengen? Wat betekent het om met geen inkomen zonder werk een kind groot te 

brengen? 

 Iets wat we heel dit semester voor ogen moeten houden dit getal. Er zijn 13.000 kinderen 

waarvoor moeders proberen zorgen zonder inkomen uit arbeid.  

 Vraag is wat voor soort raadgeving moeten en willen we die meegeven?  

 Risico armoede voor alleen staande moeder is driemaal hoger dan voor een gehuwd paar! 

KANSARMOEDE 

 Hoeveel kinderen worden geboren in kansarmoede in Vlaanderen 

  
 Y-as percentage, X-as jaren? 

 Op laatste 10 jaar is verdubbeld, stijgt van jaar op jaar. 

 Ook in economische beterjaren tussen 2000 en 2008 is kinderarmoede gestegen. 

 Blijft stijgen in 1 van de rijkste landen van Europa!  

 

 Kansarmoede 

 Eenoudergezin 

 Arbeidsloos 

 Origine (ongeveer x6) 

 Centrumsteden (17 tov 6%) 
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 Kansarmoede wordt gemeten (verpleegster die aan uw bed staat als je bevalt, die bekijkt 

deze 6 criteria). Inkomen, opleiding, etc.  

 Als je op 3 van die factoren aantikt, dan word je gecatalogeerd bij ‘kansarmoede’.  

 Hardere factoren (inkomen, opleiding, arbeid) steeds belangrijker worden ten 

opzichte van zachte factoren 

 Dus armoede vergroot en verhardt. Wordt structureel moeilijker te veranderen 

 Driemaal groter bij eenouder gezin, geen inkomen uit arbeid 

 Zesmaal groter Belgische Centrumsteden (17%) dan landelijke plekken (6%) 

 Verschillende definities van armoede 

 Naargelang definitie die je neemt krijg je andere cijfers.  

 Maar altijd eenoudergezinnen hebben risico! 

 Subjectieve armoede: reeks vragen over wat ze zich kunnen permitteren 

 

GENDER 

 Onderhandelde rollen 

 Hebben we het vaak over man vrouw verhoudingen. De rollen die men opneemt zijn 

onderhandelde rollen.  

 Self chose autobiographies 

 Wat wij doen, doen we omdat we dat zelf gekozen hebben (wie kookt, afwast, etc). Een van 

de meest voorkomende bronnen in spanningen van gezinnen. 

 Maar persistente genderkloof die niet door scholing verklaard wordt maar wel met genderloonkloof 

samenhangt 

 Toch verandert er niets, er blijft een grote genderkloof in de manier waarop tijdsbesteding 

tussen mannen en vrouwen in gezinnen gebeurt.  

 Genderkloof op arbeidsmarkt: mannen meer verdienen, werken. Vrouwen minder uren aan 

het werk.  

 Wordt niet door hun scholing verklaard want vrouwen doen beter in onderwijs (successvol 

afstuderen). Hangt wel met genderkloof samen. Hoe komt dat dan?  
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 Vrouwen doen beter dan mannen in onderwijs 

 In alle OESO landen.  

 In alle opleidingen 

 … (bachelor) en ruitjes (doctoraat): overal aantal vrouwen beter scoort dan aantal mannen. 

 
 Neemt niet weg dat alle opleiding gender gesegregeerd zijn. Landbouw, wetenschappen en ingenieurs 

vrouwen in minderheid. Maar ook dat verandert snel.  
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 Cijfers van deze universiteit. Vrouwen zijn 56% over alle faculteiten samen. Onze faculteit helemaal 

links. 

 
 

 We denken dat we de studie kozen die we zelf kozen, maar toch kiezen vrouwen meer voor zorgende 

beroepen en mannen voor harde wetenschap. Spanning of segregatie.  

 

 Migratie in onze unif is niet hoog. Eerste lijntje universiteit in algemeen, wij doen dat hier beter dan 

het gemiddelde (82% is toch van Belgische origine). 

 
 

 Tijdsbestedingsonderzoek: hoeveel tijd spenderen mannen en vrouwen aan arbeid (betaald en niet-

betaald) 
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 Vaststelling: mannen meer vrije tijd dan vrouwen.  

 Zwart balk: gemiddelde OESO landen 

 Vrouwen gemiddeld minder betaalde arbeid van mannen, maar totale arbeid is meer dan 

mannen, minder vrije tijd. 

 Voornamelijk mannen, mensen die minder werken, verschilt sterk van land tot land 

 

 Betaalde tijd versus onbetaalde tijd 

 Vrouwen meer arbeid verzetten maar alleen als je betaalde en niet betaalde arbeid (wassen, 

etc) samentelt. Sinds generatie van onze ouders toch niet veel evolutie. Stilaan komt 

gelijkheid tussen man en vrouw in betaalde en onbetaalde gelijkheid maar het gaat 

ontzettend traag 

 Zorgtaken: de dubbele dagtaak 

 Zorgtaken: de drievoudige dagtaak 

 Vrouwen meer zorgtaken, vaak ook meer en meer driedubbele dagtaak (gezien vergrijzing, 

zorg eigen ouders). We zien dat driedubbele dagtaak niet herverdeeld wordt omdat je meer 

gezinnen krijgt waarin de vrouw ook voor zorgbehoevende ouders van de man zorgen.  

 Tijdsbesteding verklaard door  

 Gezinseconomische modellen 

 Economen ontwikkelen gezinseconomische modellen: als er onbetaalde arbeid moet 

verricht worden zal een gezin altijd streven naar maximale economische return, 

gezin als identiteit. Dus als er te veel werk is (veel zorgtaken), dan zal een gezin 

automatisch toeschrijven naar diegenen waardoor het inkomen het minst 

vermindert (laagste loon zal arbeid opgeven). Vrouwen verdienen minder, dus 

vrouwen nemen zorgtaken op zich, laagste loon valt weg.  

 Gaat niet enkel over geld, meer vormen van kapitaal. Status en aanzien, niet altijd 

job met meeste loon die overeind blijft, ook job met meeste status. Maar komt 

eigenlijk op dezelfde neer. 

 Sociale ruiltheorieën 

 Gendertheorieën 

 Gendertheorie: economisch model te beperkt, wij denken dat we vrij zijn in alles wat 

we beslissen, maar hoe jongens en meisjes gesocialiseerd worden kan je niet 

onderschatten. Kleuterschool altijd vrouwen, verpleging altijd vrouwen, etc. Heel het 

leven lang krijgen wij altijd voorbeelden dan vrouwen in zorgende beroepen en 

mannen in harde economische sectoren. Zo krijgen mensen een beeld ingeprent 
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over wat normaal is en rollen zijn in de samenleving. Gender socialisering, speelt 

belangrijke rol in hoe mensen keuzes maken in hun leven en hoe ze in het gezin 

rollen en taken onderhandelen.  

 In alle OESO landen zie je dat in alle levels van opvoeding voornamelijk vrouwen tegenkomt, 

 bv. in voorschoolse opvoeding bijna geen mannen, etc.  

 Pas mannen in bachelor/master, pas dan kom je terug een 50-50 verhouding tegen.  

 

 Ongelijke verdeling tussen betaald en onbetaald werk. Scandinavische landen: geven ander beeld dan 

rest van de wereld met gelijke balans, maar in meeste landen zie je dat verhouding betaald en 

onbetaald werk minder in verhouding is. 

 
 Bordieu om te verklaren: deel van de reden waarom we doen wat we doen, keuzes maken die we 

maken heeft te maken met habitus.  

 Ingeslepen gewoontes die zodanig ingespelen zijn dat we ons niet meer bewust zijn maar die 

ons onbewust automatisch van onze opvattingen over wat normaal is beïnvloeden. Die 

habitus heeft te maken met hoe we op een gender manier gesocialiseerd worden, 

beeldvorming, van ouders meekrijgen, in opvoeding gesocialiseerd worden. 

 Habitus heeft invloed op wat we doen maar ook op de beleidsmensen, invloed op de praktijk. 

 Bv. regelingen over ouderschapsverlof, vrouw recht 15 weken bevallingsverlof en 

man afhankelijk van statuut tussen 0 en 10 dagen 
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 In Scandinavische landen is ouderschapsverlof een jaar, je mag het opnemen als je 

het gelijk verdeeld tussen 2 partners. Heel andere praktijk. Dus habitus heeft invloed 

op beleid en praktijk.  

 Niet enkel dat, ook economische modellen wat Bordieu kapitaal noemt. Inkomen, maar ook status, 

cultureel kapitaal.  

 Samengaan van vss invloeden beleid en praktijk en wisselwerking daartussen 

 MAAR! Gelden die pijltjes ook in andere richting.  

 Wat mensen beslissen in gezin heeft effect op: 

 welke partners het kapitaal verzameld 

 effect op socialisering van volgende generatie! 

                                                  Vicieuze cirkel verklaring waarom er zo weinig verandert!  
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LES 3 GEZINSBELEID 

 Drie belangrijkste pijlers van gezinsbeleid  

 Ouderschapsverlof 

 Kinderopvang 

 Kinderbijslag 

 

 Ter herinnering 

 Vergrijzing 

 Ontgroening 

 Wat met de welvaartsstaat 

 Feminisme 

 

 Vorige les over demografische evoluties die welvaartstaat onder druk zetten (hogere uitgaven 

en lagere inkomsten, reflectie over functioneren van welvaartstaat: 

 Wat als er minder kids geboren worden op het moment dat meer mensen ouder 

worden en langer van hun pensioen genieten.  

 Vergrijzing en ontgroening, hoe moeten we dat budgettair rondkrijgen.  

 Invloed op 2 of 3 generaties, feminisme, die gemaakt hebben dat er een algemene 

consensus is meer mensen aan het werk moeten, dus meer vrouwen aan het werk.  

 En dus maatregelen nodig om arbeid en gezin te verzoenen.  

 

 Vanuit jaren 70-80 vanuit rechtenbenadering: recht van vrouwen op arbeid, meer en meer 

vandaag vanuit plichtenbenadering, dan lees je dat men geen vrouwen meer wil die 

thuisblijven om voor hun kids te zorgen 

 

 Hoe doet men dat? Hoofdzakelijk via individuele maatregelen (ouderschapsverlof) 

BELANGRIJK dat je Vlaanderen en België internationaal kan situeren 

INDIVIDUELE MAATREGELEN 

 Moeders: bevallingsverlof 

 Federaal  

 Federale materie: niet op Vlaams niveau (onderscheid is niet onbelangrijk). 

Essentiële bouwsteen van sociale zekerheid. Sociale zekerheid is een federale 

materie.  

 105 dagen = 15 weken 
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 Vooraf bepaald hoe je dit mag nemen  

 15 weken waarvan deel voor bevalling moet genomen worden. Als je dat 

niet neemt ben je dat kwijt 

 Relatief kort in vergelijking met andere landen 

 Werknemers: 82 à 75% brutoloon  

 Vaders: 10 dagen 

 Ouderschapsverlof 

 Vlaams  gemeenschapsmaterie (zowel Vlaanderen als Federale overheid) 

 Moeder of vader 

 Recht 

 Max 4 maand 

 Kan flexibel opgenomen worden  je kan zelf kiezen wanneer je het neemt 

 (< 12j) 

 Borstvoedingsverlof 

 Gunst (geen recht) 

 Onbetaald 

 

 Verhouding tussen landen 

 Je hebt landen waar het genderneutraal is of niet, verschillen tussen hoeveel verloning, hoe 

flexibel je het kan nemen (aaneengesloten of niet), etc.  

 moeilijk om landen te vergelijken. Moeilijk om een goed beeld te krijgen waar we ons 

situeren, zijn we een gunstig of ongunstig land. 

 Waar situeren wij ons: niet te beste.  

 Wie zijn de beste? Scandinavische landen. Ouderschapsverlof is daar 1 jaar 

ongeveer.  



38 
 

 We zijn ook niet de slechtste. Wie zijn de slechtste? Engeland (niet meer Europa nu 

natuurlijk). 

 Engeland stond altijd op de rem voor een betaald ouderschapsverlof. Nu 

dat de Brexit bijna voorbij zou zijn zal er een meer uniforme regeling komen 

en hoger minimum platvorm. Dat is wat de discussies zijn momenteel in de 

Europese regelingscommisie. 

 

 Op dit moment is er geen minimum voor vaderschapsverlof, men wil komen voor minimum voor 

vaders. Dat is een van de lange discussies, heeft te maken met grote paradox (ook economisch).  

 Hoe beter je regeling voor ouderschapsverlof, opdat mannen en vrouwen beide gelijke 

kansen zouden hebben op arbeidsmarkt.  

 Als je lang ouderschapsverlof voorziet zie je dat in de landen waar men ouderschapsverlof 

verhoogt heeft dat niet iedereen al die rechten uitput, niet iedereen neemt de maximum 

duur van ouderschapsverlof op, mensen met laagste lonen nemen dat het langste op, zij 

verliezen minste in hun loon.  

 Herinner u over genderbeleid van vorige lessen, genderverklaringen van ongelijkheidsmarkt en 

genderloonkloof, dat speelt hier een rol. Lang ouderschapsverlof meer opgenomen door vrouwen, en 

voornamelijk door vrouwen die daardoor minder verlies lijden.  

 Wil zeggen dat lang ouderschapsverlof voornamelijk opgenomen wordt door vrouwen in 

meer precaire arbeidssituaties, en dus dat is de grote paradox. 

 Bedoeld om gelijke kansen op arbeidsmarkt creëren maar effect kan omgekeerde zijn. 

 Net vrouwen die in precairdere arbeidssituaties zitten daardoor langer afwezig van 

arbeidsmarkt, betere arbeidsvoorwaarden missen. Dus ongelijkheid mannen en vrouwen 

wordt groter. 

 Hoe counter je dat? Goed beleid voeren?  

 we maken het korter en 15 weken zoals in België, dan ben je niet een progressief gezinsbeleid 

aan het voeren.  
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 Scandinavische landen doen:  

 lange ouderschapsverlof, recht op ouderschapsverlof moet gedeeld worden. 

 Eerste maanden is degene die het kind krijgt die het recht heeft, maar kan nooit een 

jaar nemen. Zodat Impact van langdurig ouderschapsverlof op genderbalans zo klein 

mogelijk is. Vandaar dat men ook zegt het is belangrijk dat vaders ook 

ouderschapsverlof krijgen, recht en geen gunst 

 In die landen waar men die correctie doet  de bereidheid en verlangen om thuis te 

blijven wordt veel groter.  Verandering van wetgeving brengt verandering van 

mentaliteit te weeg.  Vicieuze cirkel.  

 

 Discussiepunten op Europees niveau: 

 vaderschapsverlof.  

 Voor ouderschapsverlof is het minimum 4 maand  

 Maar er is voor vaderschapsverlof geen minimum allowance.  

 Er is geen regeling voor de betaling.  

 Maar dit werkt niet. Dan doet niemand dit natuurlijk.  

 

 zorgverlof (mantelzorg en flexibele werkomstandigheden).  

COLLECTIEVE MAATREGELEN 

 Paradoxale impact op genderongelijkheid en op socio-economische ongelijkheid 

 Individuele maatregel om arbeid en gezin verzoenen en gendergelijkheid op arbeidsmarkt 

realiseren  hebben vaak paradoxaal effect.  

 Dat wil zeggen als je dat uitbreid moet je compenserende maatregelen opnemen zoals dat 

de vader ook aan bod komt.  

 Compenserende maatregelen nodig bij hoger ouderschapsverlof 

 

Lissabon strategie 

 Paradoxale effecten zijn er bij individuele maatregelen maar niet bij collectieve maatregelen 

(kinderopvang, kleuterschool, buitenschoolse opvang, etc.). 

 Lissabon strategie, herinner vorige les, (meer mensen aan werk krijgen anders pensioenen niet kunnen 

betalen). Naar aanleiding van lissabon strategie zijn de Barcelona doelstellingen opgemaakt. 

 Deze zeggen ‘elke Europese lidstaat moet voor 1/3 van de kids tussen 0-3 plaatsen in de 

kinderopvang voorzien en voor 90% van kids tussen 3-6 of tussen 3 en de leerplicht’.  

 Dat is wat de Lissabonstrategie zegt. 
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 Hier zie je de landen goed scoren op beide doelstellingen, wij zijn daarbij 

 Wij hebben kinderopvang voor iets meer dan 50% van de kinderen, al moeten we zeggen dat 

we het aantal wat hebben bijgeschaafd, Vlaanderen heeft creatief geboekhoudt.  

 We zitten boven de 50% en we zitten aan meer dan 98%  van kleuters die ingeschreven zijn in 

de kleuterschool. Dus we doen dat goed, samen met Scandinavische landen, Frankrijk, 

Verenigd Koninkrijk. 

 

 Europees beleid t.a.v. voorschoolse voorzieningen en kinderopvang is eigenlijk gezinsbeleid. 

 Dat was tot voor kort een economische drijfveer, recent veranderd met initiatief van 

Europees parlement. 

 

 Zeer grote verschillen in mate waarin Europese landen beantwoorden 

 33%,  

 Groen: aantal kinderen die 30 uur en meer  

 Oranje: minder dan 30 uur in die opvang 

 Wij zijn er al een lijntje boven maar Scandinavische landen zijn er al een heel eind verder in.  

KINDERBIJSLAG 

 Doel: SPANNINGSVELD 

 Horizontale Solidariteit tussen gezinnen met en zonder kinderen = financieren van kostprijs 

van kind 
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 wie kids heeft ( ik zal met ironie zeggen voor het goed van de natie met ironie want 

die moeten straks ons pensioen betalen), moeten we voor zorgen dat die mensen 

die kinderen hebben, dat die er niet te veel financieel onder lijden. Dus die moeten 

een compensatie krijgen.  

 Kinderen kosten veel geld. Wat doen we? Iedereen met of zonder kids steekt geld in 

de pot, wie kids heeft krijgt geld uit die pot (kinderbijslag oorspronkelijk). 

 Oorspronkelijk werd dat geld beheerd door werkgevers en werknemers. Naarmate 

meer mensen aan het werk zijn komt er meer geld in de pot, als je een job hebt 

steek je een deel in de pot maar werkgever steekt een deel per werkgever ook in de 

pot.  

vanuit principe van horizontale solidariteit is een kind een kind, alle kinderen 

moeten even veel krijgen.  

Oorspronkelijk hoe meer kids je had hoe meer kinderbijslag je kreeg, je kreeg 

meer voor je 2de dan 1ste kind en meer voor 3de dan 2de enzovoort. Dus met 

supplement van aantal kinderen. 

 Verticale Solidariteit tussen rijkere en armere gezinnen = bestrijden van kinderarmoede 

 Tegelijkertijd heeft die ook de bedoeling om kinderarmoede tegen te gaan. Deze 

doelstelling staat ermee in spanning. Als je kinderarmoede wil tegengaan moet je 

niet elk kind even veel geven. Dan moet je daar een herverdeling in stoppen, dat is 

een grote discussie geweest.  

 Discussie: 

 wanneer kinderbijslag van federale naar Vlaamse materie is geworden, kon 

Vlaanderen zelf kiezen hoeveel doen we voor iedereen en hoeveel gaan we 

selectief doen. 

 Hoeveel horizontaal en hoeveel vertikale, hoeveel universeel en hoeveel 

selectief (hoeveel herverdeel je)? 

 Dat ging over nogal wat geld waar men in 2019 nieuwe regeling maakte die 

nu van kracht is voor alle nieuwe kinderen die geboren worden.  

 Dus universeel + selectief 

 6,4 miljard à3 miljard Vlaanderen 

 2019 nieuwe regeling 

 
 Kinderarmoedereductie in procent 

 Dit is wat we deden voor de nieuwe regeling. Je ziet hoeveel geld we besteden aan de 

kinderbijslag.  

 Bv. Hongarije en Litouwen besteden meer dan wij.  

 Bv. Roemenië en Portugal wat minder dan wij. 
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 De mate waarin die kinderbijslag er in slaagt om de kinderarmoede te verminderen. Je ziet 

een diagonale lijn: hoe meer je uitgeeft, hoe meer effect op kinderarmoede. We zagen dat 

die bij ons in België op de laatste 10 jaren verdubbeld is.  

 Je ziet ook dat die landen in rood omcirkeld zijn, zijn landen die even veel uitgeven aan 

kinderbijslag. Ze zijn gelijk op de horizontale lijn ma heel verschillend op de vertikale lijn. Met 

hetzelfde budget slaagt Finland erin om 2 keer zoveel impact te hebben op kinderamoede 

dan wij.  

 Heeft te maken met hoeveel doe je voor iedereen en hoeveel doe je selectief 

(hoeveel herverdeel je). 

NIEUWE REGELING 2019 

 Recht 

 Middelen historisch van werkgevers en werknemers 

 Uitkering afhankelijk van positie op de arbeidsmarkt 

 Basisbedrag + sociale toelagen  

 ‘een kind is een kind’  

 €160 (niet geindexeerd) 

+ indien < €29.000 + €50 

+ participatietoeslag €150 / jaar 

 

 Vlaamse Regeling beslist dus: een kind is een kind.  

 Op bepaald moment in midden van debat 2 partijen gelanceerd, Open Vld en NVA en wij 

garanderen dat iedereen 160 euro krijgt.  

 Als je dan ziet dat elk kind 160 euro krijgt en kijkt naar het hele budget dat er beschikbaar 

was deelt door aantal kinderen waarover het moest verdeeld worden, kan je zien dat de 

marge die er was (sociale toeslagen), is bijzonder klein.  

 

 Het zal verder moeten becijferd worden in komende jaren, mensen die het onderzoeken verwachten 

dat de impact van de manier waarop Vlaanderen de kinderbijslagen beheert, op de kinderamoede 1% 

zal zijn.  

 De impact zal verschillend zijn van gezin tot gezin omdat de oude regeling (meer voor 2de, 3de 

nog meer, etc.) wordt afgeschaft en hetzelfde voor alle kinderen.  

 Wie heeft baat? Gezin met weinig kinderen. 

 Wie verliest? Gezin met veel kinderen.  

 donkere balk zijn diegenen die meer gaan krijgen en bleke balk die lager gaan 

krijgen.  

 gezin met 1 kind: daarvan zal 90% meer krijgen dan vroeger en 10% minder. 
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 gezinnen met 4 en meer kinderen: 70% minder krijgen dan vroeger. En dat zijn vaker 

gezinnen op of onder de armoedegrens 

 

 Dus vanuit sociaal standpunt dat wil heverdelen is het een slechte beslissing. Kinderbijslag dient 

voornamelijk om kinderarmoede te bestrijden, is dat niet een meest verstandige beslissing. Als je zegt 

wij gaan uit van een beleid dat zich vooral richt op de middenklassen en hardwerkende Vlaming, kan je 

dat verdedigen vanuit een gelijkheidsstandpunt (elk kind is gelijk). Dat is het politieke spel.  

↕ 
 Het is maar wat je belangrijk vindt. Als jouw idee bv. is we moeten werken belonen en de mensen die 

hard bijdragen aan sociale zekerheid moeten er meer van hebben en minder solidariteit, dan is dit wel 

een goede beslissing.   



44 
 

LES 4  BESTUURDE OUDER 

 Een van de meest centrale thema’s in dit vak, opvoedingsondersteuning en gezinsondersteuning, hoe 

we omgaan met ouderlijke en private en publieke verantwoordelijkheid in de opvoeding van kinderen. 

 

 Waar komt de aandacht voor opvoedingsondersteuning vandaan? 

 Melissa gastcollege uitgelegd over hoe beleid in Vlaanderen eruit ziet. Hier eerst stapje 

terugnemen en vraag stellen: hoe komt het dat iedereen het heeft over 

opvoedingsondersteuning? Lijkt evident maar woord is nog geen 20 jaar oud. De idee dat 

samenleving zich bezighoudt met de manier waarop ouders hun kids opvoeden is nieuw.  

 Is opvoedingsondersteuning een middel in de armoedebestrijding? 

 We zetten dat in als samenleving als 1 van de manieren waarop we armoede bestrijden. 

Waarom denken wij dat? Is het gelegitimeerd om het te denken? Belangrijk om over na te 

denken. 

 Hoe kunnen we dat historisch begrijpen  

 Hoe kan die geschiedenis of actualiteit ons helpen om daar op een verstandige manier over 

na te denken? 

 Hoe kunnen we dan vandaag begrijpen  

OPVOEDINGSONDERSTEUNING 

 Komt als term en als praktijk op in  

 Vlaanderen 

 Frankrijk  

 Duitsland 

 Engeland 

 We moeten vaststellen dat denken, schrijven en spreken ove opvoedingsonderseuning relatief nieuw 

is. Merkwaardig: komt tegelijkertijd voor in publieke ruimte, wetgeving, bij ons en Frankrijk 

(parentalité) op hetzelfde moment, Engeland (parenting). Eind jaren 90 begin jaren 2000.  

PARENTING TURN 

 Opvoedingsondersteuning wordt een zaak van  

 Van beleid 

 Van politieke discussie 

 Van vaardigheden (skills) 

 Van armoedebestrijding 

 Wat is het publieke probleem 

 Wat is het ouderlijke probleem 

 Mensen die zich daarmee bezig houden noemen dat de parenting turn, we gaan ineens denken over 

opvoeden, als een politiek domein.  

 Het wordt een zaak van beleid, politieke discussie (over wat de samenleving moet doen over de manier 

waarop ouders moeten opvoeden).  

Tegelijkertijd zie je dat als het gaat over parenting, het gaat over vaardigheden, wij (Vlaams beleid) denken 

beleidsmatig dat wat ouders doen dat dat een kwestie is van vaardigheden, dat die vaardigheden dat er iets 

mis mee is.  

 Dat je die vaardigheden kan leren en dat het een verantwoordelijkheid is van de politiek om er iets mee te 

doen. Dat is nieuw. We moeten dat gebruiken in strijd tegen kinderarmoede, overdracht armoede van de ene 

op de volgende generatie. 
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 Wanneer dat discours opduikt moeten we ons afvragen wat is dan het publieke probleem? Welke 

problemen hebben ouders dan precies? Waarvan wij denken dat wij daar pedagogen voor moeten 

opleiden? Als opvoedingsondersteuning het antwoord is, wat is dan de vraag? 

EEN TERUGBLIK 

 Eind 19de – begin 20ste eeuw 

 Periode waarin we naar moeten kijken om aantal zaken van vandaag goed te kunnen 

begrijpen.  

 Burgerij als schepper van de maatschappij 

 Liberale welvaartsstaat  staat grijpt niet in  

 (Latijn ‘libertas’ = vrijheid), de idee dat staat niet tussenkomt in private aangelegenheden: 

 geen sociale zekerheid, geen werkloosheidsuitkering, geen ziekteverzekering, geen 

ouderschapsverlof 

 mensen werken in fabrieken aan extreem lage lonen, slechte hygiëne, arbeiders 

hebben geen stemrecht,  

grote armoede, sociale onrust,  

 Armoede en sociale onrust 

 Classes laborieuses  

Classes dangereuses 

 burgerij (bourgousie) denkt dus in termen van classe dangereuse -> ‘arbeid is een gevaarlijke klasse 

die opkomt voor rechten die wij hen niet willen geven’ etc.).   

 

 Plus on étudie les causes de l´indigence, et plus on recconait que le défaut, d’éducation est celle qui 

fait le plus d´indigents, comme elle est aussi celle qui fait le plus de criminels 

 Dans la grande majorité des communes, les maisons […] sont dans un état déplorable, tant au point de 

vue de l’application des règles de la morale qu’à celui des lois de la salubrité 

= In voorwoord schrijft hij: hoe meer we oorzaken van armoede onderzoeken, hoe meer we gaan zien dat 

het de opvoeding is die de armoede veroorzaakt, gebrek aan opvoeding. Hij zegt het is die ouders hun 

schuld als mensen arm zijn, omdat ze zelf slecht opgevoed zijn, en mensen die arm zijn zijn dan slechte 

opvoeders. Tegelijkertijd erkende hij wel dat in groot deel van de gemeente zijn huizen in slechte staat, 

zowel op vlak van moraal als hygiëne. Dat is typisch voo die tijd, morele en hygiënische zaken warren 

synoniem van elkaar. Slechte hygiëne werden gelijkgesteld met slecht moreel gedrag. Bv. 2 gezinnen bij 

elkaar slapen in een onhygiënisch huis, ze dachten zoveel kinderen, iedereen doet het waarschijnlijk met 

iedereen daar, etc.  
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 In die tijd heb je liefdadigheid. Geen rechten maar wel liefdadigheid. Dat zijn dan de vrouwen van 

fabriekseigenaars vaak.  

 1 van de problemen die zij hebben: goed moeten weten dat de aalmoes die je geeft wel goed besteedt 

wordt. Je zal merken dat dat op vandaag nog steeds een discussie is. Wat is het verschil tussen the 

deserving poor and undeserving poor?  

Gerando heeft een handboek geschreven erover. ‘De bezoeker van de armen’, hij geeft tips over hoe je 

kan weten dat uw geld goed wordt besteed?  

                        Bv. onder bed kijken of er geen fles jenever zit, als je vlees ruikt weet je dat het geen arme  

                        mensen zijn, etc.  

DE WETENSCHAP  

Dan krijg je de wetenschap… 

 

 Statistiek 

 situeert waar de kindersterfte en sociale onrust zit, geografisch situeren in die arbeidswijken 

 Profylaxe 

 De hygiëne: die voorschrijft hoe we dat moeten oplossen 

 Eugenetica 

 Wetenschappen vereniging van rassen, die zegt: dit is een publiek probleem, “wanneer een deel 

van ons ras verzwakt moeten we daarop ingrijpen want anders verzwakt dat onze natie.” 

HET GROTE BESCHAVINGSOFFENSIEF CARITAS EN FILANTROPIE  

 Raadplegingen  

 Melkdruppels 

 Kinderopvang 
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 Zo krijg je de legitimering om in te grijpen in die private opvoeding. Niet door de staat, maar door private 

initiatieven door de burgerij (Caritas als ze uit christelijke hoek komen en filantropie als ze uit liberale of 

vrijzinnige hoek komen).  

Zo ontstaan de raadplegingen waarbij men de baby’s en peuters ging checken, medisch nakijken, 

melkdruppels (mensen konden zich niet permitteren om borstvoeding te geven door werk en melk was te duur, 

dus ging men met kar en melk rond) en kinderopvang 

HET GEZIN AAN HET BEGIN VAN DE 20S TE  EEUW 

 Vader is almachtig 

 Bevelshuishouding 

 Rollen liggen vast 

 Machtsrelaties gebaseerd op dominantie 

 Kind is fragiel, te beschermen 

 Moeder is natuurlijke opvoeder 

 In een liberale welvaartsstaat 

 Met een normatieve menswetenschap 

 Waartoe ik wil komen is het idee van het gezin, wat is het goede gezin. Het is in die periode dat het idee 

ontstaat is het burgerlijke gezin, waar de vader alles voor het zeggen heeft, de man is almachtig, het is een 

bevelshuishouding (vader beslist en beveelt, rollen liggen vast, vrouwen horen niet te gaan werken, werkende 

/arbeidersmoeders zijn slechte moeders want je kan uw kind niet opvoeden.), kind moet beschermd worden 

door de burgerij..  

 Beschavingsoffensief 

 Kinderbescherming = opvoedingsondersteuning 

 Gezondheid = morele opvoeding 

Term bestond nog niet. Was in grote mate in ‘kinderbescherming’. Waarin waarbij 

juridische en medische en welzijnsinitiatieven samenwerken.  

En gezondheid en morele opvoeding gaat samenwerken. 

 Belangrijk theoretisch concept! Zo ontstaat het dispositief van de kinderbescherming. 

 

 Dispositief 

 

 Term van Michel Foucault: 

 Dispositie= samengaan van heel verschillende dingen, architectuur, regelgeving, discours, 

wetten, administratieve zaken, wetenschap, etc. Samen werken en functioneren en met zijn 

allen samen een disciplinaire macht uitoefenen. 
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 Voorbeeld: fabrieken komen op, fabriekseigenaren bouwen huizen voor arbeiders, 

er is een grote mentaliteitsverandering nodig. Gezinsarbeid vroeger op platteland, 

boeren, mandenvlechters, ketelmakers, etc.  

 Als je genoeg hebt met rondkomen stop je met werken. Maar zo werkt het niet voor 

die fabrieken, die willen dat ieder om 5 u ‘s morgens aan de poort staat. Andere 

arbeidsdiscipline! Zij bouwen dus huisjes rond de fabriek zodanig dat mensen snel 

naar de fabriek kunnen komen (architectuur, urbanisatie).  

 Ook regeling dat het loon wordt uitbetaald aan eind van de maand of week. Maar de huur die 

wordt betaald in begin van de maand, hele maand lang heb je schulden, kan je pas einde van 

de maand betalen. 

 dus samengaan van regels, wetten en architectuur is dikwijls een dispositief die 

disciplinerend werkt. 

 Die dispositief (zegt foucault), heeft als belangrijkste functie om een antwoord op een 

nood te zijn (nood = arbeidsdiscipline).  

Hij benoemt het als een functie (niet hetzelfde als een doel! Het is niet zo dat er iemand 

bovenaan zit die zegt ‘we gaan ze eens goed liggen hebben’, het heeft die functie maar het 

betekent niet noodzakelijk dat dat door een of ander superbrein zo moet uitgedacht worden.) 

Maar het werkt zo en omdat het zo werkt blijft het bestaan.  

Heeft een strategische functie om te domineren, dat is het dispositief. 

100 JAAR LATER PARENTING (RE)TURN 

 Hernieuwde belangstelling parenting (re)turn 

 Drie oorzaken: 

1. Teloorgang Heilige Drievuldigheid 

2. Activerende welvaartsstaat 

 Verandering In hoe we denken over de welvaartstaat  

 En dus hoe we denken over publieke VS private verantwoordelijkheid 

3. Het kind als investering / neuroscience 

 Verandering in het beeld van kinderen: wat kinderen moeten zijn en wat ze moeten 

worden. 

Teloorgang Heilige Drievuldigheid 

(DEEL 1: fundamentele sociologische verandering) 

 Samengaan van 3 zaken 

 Burgerlijke kerngezin van 1900.  

 Idee was het gezin dat making and naming the child, en je voedt het kind op. Die tijd is 

voorbij.   

1) Biologisch ouderschap – making the child 

2) Juridisch ouderschap – naming the child 

 Juridisch: verantwoordelijk, door de wet erkend dat je ouder bent 

3) Pedagogisch Ouderschap – educating the child 

 

 Juridisch ≠ Biologisch ouderschap 

 Veel voorbeelden waarin juridische en biologische ouderschap niet samenvallen 

 Vb. adoptie; als je een kind adopteert wordt het juridisch uw kind maar niet 

biologisch 

 Donor inseminatie 

 Gameten donatie  
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 Heeft wat veroorzaakt in ons denken van ouderschap 

 Juridisch ≠ pedagogisch ouderschap 

 Je kan door de wet niet als ouder gezien worden maar die opvoedingsverantwoordelijkheid 

opnemen vb. plusouder 

 Echtscheiding  

 Biologisch ≠ pedagogisch ouderschap 

 Afstandsmoeder 

 Adoptie  

 Die heilige Drievuldigheid van het gezin bestaat niet meer in ons denken. Ontzettend ingrijpende en trage 

evolutie. Die tot andere zaken leiden in het leven omdat ze een heel ander denken over het gezin vormt.  

 Het gezin als tijdelijke, culturele constructie, in plaats van ”natuurlijk” 

 Het feit dat al die variaties mogelijk zijn doet ons beseffen dat hoe we dachten dan een gezin 

was dat dat niet een door de natuur/God de vader of wie dan ook gegeven is. Dat is een 

menselijke constructie, recentelijk. 

 Dat is een tijdelijke, culturele constructie en niet natuurlijk gegeven. Dat betekent dat we die 

op elk moment kunnen veranderen 

 Onderhandelde rollen: gelijke rechten man en vrouw, individueel geluk 

 Die rollen zijn al lang niet meer gegeven, die horen we te onderhandelen nu.  

 We denken dat we er goed aan doen door mannen en vrouwen gelijke rechten te geven. Heel 

andere manier om over samenleving te denken, of over het private te denken. Dan in termen 

van door natuur/religie gegeven. 

 Het maakbare gezin  en dus eigen schuld, dikke bult 

 Maakbaar: wij maken ons gezin zelf. Ziet er zo uit omdat wij dat kiezen.  

 Keerzijde -> als het niet lukt denken we dat het onze eigen schuld is.  

(ik verwijs naar de laatste les waar ik het zal hebben over adoptie over die focusgroepen van 

adoptieouders, ‘ik moet het zelf oplossen als het fout gaat want ik koos er zelf voor.)  

HET GEZIN AAN HET BEGIN VAN DE 21STE EEUW 

 Het onderhandelingsgezin 

 Onderhandelde rollen tussen partners 

 Wij onderhandelen over alles, ouders onderling en tussen ouders en kinderen. En zo 

vinden we het ook goed, dat iedereen aan bod moet komen.  

 Onderhandeling met kinderen 

 Individualisering en privatisering 

 Persoonlijke ontplooiing + ouderschap + arbeid 

 We vinden onze persoonlijke ontplooiing belangrijk, ouderschap belangrijk, en 

arbeid zeer belangrijk. We vinden veel belangrijk, probeer er maar aan te beginnen.  

 Kind als autonoom subject 

 Moeder toch verantwoordelijk 

 

 In een sociale welvaartsstaat 

 Met een participatieve maar normatieve menswetenschap 

 Gelukkig in een sociale welvaartstaat waar aantal basiscondities gerealiseerd 

worden. En met de menswetenschap die geen neutrale toeschouwers zijn.  

 Dat betekent niet dat we meer gelijk geworden zijn (geen machtsrelaties) maar wel 

dat ze gebaseerd zijn op wederzijdse afhankelijkheid en zelfsturing.  

 Machtsrelaties van wederzijdse afhankelijkheid en zelfsturing 
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 pedagogen gaan niet naar ouders stappen en zeggen zo moet het, nee ze zeggen als je vragen 

hebt mag je langskomen.  de vraag is of dat wel zo verschillend is? Daar gaat het deze les over.  

 Teloorgang heilige drievuldigheid 

 Vanaf jaren 70 valt Heilige Drievuldigheid uit elkaar 

 Dat creëert ongerustheid in katholieke Vlaanderen, in de jaren 70 was Vlaanderen nog zeer 

katholiek.  

 Vlaanderen ongerust over evolutie (herinner citaat Dumont van eerste les, ‘ons land 

gaat naar de knoppen als die heilige drievuldigheid weg gaat’) 

 Mgr Suenens: Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen 

 Zaken in de parochies (parochies moesten mensen op cursus komen als je trouwde). 

Dat instituut moest voorlichting (seksuele voorlichting) geven aan toekomstige 

koppels om aantal scheidingen tegen te gaan. 

 Belgische Vereniging voor Seksuele voorlichting (-> CGSO) 

 Als tegenhanger is vanuit vrijzinnige hoek CGSO opgericht. ‘Wij willen objectieve 

voorlichting geven aan ouders om zelf te beslissen wat zij willen’. Via de CGSO kon je 

bv. aan de pil geraken. Het zijn die CGSO’s die zich later getransformeerd hebben tot 

wat later sensoa is. 

 Opvoedingsbelofte (HIGW) 

 hoger instituut voor gezinswetenschappen, heeft een aantal jaren geleden een 

campagne gelanceerd over de opvoedingsbelofte. Dat begint met te zeggen 

‘gezinnen niet meer eeuwigdurend en we moeten ons ongerust maken’.  

 Want gaan de ouders nog wel de opvoedingsverantwoordelijkheid 

opnemen als het gezin niet meer voor altijd is? ‘Dus dat idee dat het gezin 

maakbaar is en dat mensen dat zelf construeren en kunnen deconstrueren, 

daar moeten we ons ongerust over maken’, zegt het hoger instituut.  Wat 

met die kinderen zeggen ze? Gaan mensen wel verantwoordelijk omgaan 

met hen?  

 Je ziet dat de vorm van het gezin dat niet meer vaststaat tot uitspraken leidt 

‘wij vertrouwen de ouders niet, wij gaan moeten ingrijpen voor hen’. 

 Opvoedingsbelofte: idee dat als je je kinderen inschrijft moet je beloven er goed 

voor te zorgen.  

 Elke keer als gezinssituatie verandert moet je opnieuw die belofte 

hernemen 

 je kan je afvragen waarom het nodig is? Dat is vanuit een wantrouwen en 

ongerustheid heilige drievuldigheid. 

 Wat verschijnt er als het gezin verdwijnt? De individuele ouder 

 Franse socioloog Gerard stelt de vraag : want komt er dan als het gezin verdwijnt? 

De individuele ouder die verantwoordelijk is voor die opvoeding en waarvan we 

meteen denken dat die dat niet goed gaat doen.  

 Andere auteur zegt: Hoe meer je in een periode nadruk legt op individuele 

verantwoordelijkheid van de ouders hoe meer je zal zien dat die mensen ervan 

uitgaan dat die ouder de verantwoordelijkheid niet zal aankunnen. 

Activerende welvaartsstaat 

(DEEL II: Fundamentele politieke verandering) 

 Economische crisis(sen) – sociale investeringsstaat 
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 Andere manier om naar de welvaartstaat te kijken. Andere manier om aan politiek te doen 

over die fundamentele vraag: hoe gaan we om met de spanning tussen solidariteit om voor 

elkaar te zorgen en vrijheid om zijn eigen leven te maken?  

 Daar verandert veel door opeenvolgende economische crisissen. 

 1979: oliecrisissen, autoloze zondagen. 100.000den mensen in België werkloos 

geworden.  

 2008: bankencrisis, waar we tot vandaag nog altijd aan het afbetalen zijn 

 In die periode van economische crisis wordt economie belangrijker, dat is vandaag 

ook zo.  

 Drievoudige crisis (Rosanvallon) 

 Financiële: indien meer mensen werkloos zijn, zijn er minder mensen die bijdrage aan sociale 

zekerheidspot maar meer mensen die geld nodig hebben uit deze pot. Zo maak je schulden 

als land.. We kunnen dit niet meer betalen 

 Bureaucratische crisis: de staat moet ervoor zorgen als iemand uitvalt, als iemand niet mee 

kan.  

 Gaan we naar een communistisch systeem (rechtsehelft europa) of kapitalistisch 

systeem (linkerhelft europa)? We gaan naar een kapitalistisch systeem. Ieder was 

het erover eens, maar we gaan het sociaal corrigeren, we gaan ervoor zorgen wie er 

uitvalt we ervoor gaan zorgen (ziekteverzekering, werkloosheidvergoeding, etc.) 

 De staat slaagt er niet meer in al die risico’s in te dekken 

 Filosofische: we geloven ook niet meer dat dat kan. We geloven niet meer in de 

welvaartstaat 

 ‘als die staat het niet meer kan doen heb je ook minder staat nodig’. Minder staat is 

minder bijdrage, laten we minder bijdrage en we zorgen wel voor onszelf. 

 Vertaalt zich: 

 enabling state, staat moet niet zorgen voor uitvallende mensen maar moet hen toestaan om 

er weer in te stappen (activerende welvaartstaat). Kritiek op sociale zekerheid als hangmat 

ipv vangnet.  

 Contractual state, alles wordt meer voorwaardelijk, aantal dingen die onvoorwaardelijke 

rechten waren worden nu voorwaardelijk. Je moet tonen dat je Nederlands leert op recht op 

een sociale huisvesting. Ook al staat het recht op woning in onze grondwet (was 

onvoorwaardelijk en wordt nu voorwaardelijk). OCMW uitkering, is ook voorwaardelijk 

geworden.  

 Employment first welfare state, tewerkstelling en economie. Fundamentele wijziging laatste 

tientallen jaren. En is in de bankencrisis van 2008 belangrijk geworden. 

 

 

 Individualisering van verantwoordelijkheden 

 Neoliberaal systeem: ‘op minder staat’, we geloven minder in die staat, liever minder 

belasting en ieder zorgt voor zichzelf.  

 Voorbeeld: 2de en 3de pensioenpijler: meer individualiseren van verantwoordelijkheden. 

 Dus evenwicht tussen vrijheid en solidariteit verschuift meer naar vrijheid. 

 Verschuiving van equality of outcomes naar equality of opportunities  

 We gaan minder naar equality of outcomes:  
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 gelijkheid in termen van verdeling. Onze sociale zekerheidssysteem, 

belastingssysteem.  

 Grote verschillen compenseren door van diegenen die meer hebben afpakken en 

geven aan diegenen die het nodig heeft. 

 We gaan naar een discours van gelijke kansen ipv gelijke uitkomsten. Als iedereen aan de 

startmeet dezelfde kans heeft. Als we gelijke kansen creëren zijn ongelijke uitkomsten wel 

rechtvaardig indien zij te wijten zijn aan de inspanningen die men ervoor leverde. Dat is hoe 

we er nu over denken (meritocratische). (Natuurlijk zijn er een aantal zaken zijn die je nooit 

gelijk kan verdelen, bv. niet ieder heeft dezelfde talenten.) 

 Ouderlijke verantwoordelijkheid 

 Dus je krijgt een andere invulling van die ouderlijke verantwoordelijkheid: we moeten 

kinderen gelijke kansen geven maar het is de ouders die verantwoordelijk zijn voor hoe ze de 

kansen gebruiken om de juiste beslissingen voor hun kinderen te maken die hen moeten 

helpen in het concurrerende leven.   

 

 Enkele voorbeelden 

 Voorbeeld van parenting (re)turn. Dus manier waarop pedagogiek in casio 

opvoedingsondersteuning en politiek met elkaar verbonden zijn. Al oud, periode tussen 2005-

2008 Frankrijk. Maar het is een duidelijk en sterk voorbeeld. 

 2005: onrust in Franse banlieu. Achtervolging jongen van Argentijnse origine, door 

de politie. Die probeert te ontsnappen aan de politie en sluiten zich op. Bleek een 

electriciteitskabine te zijn -> aanleiding voor rellen in Franse banlieu’s (veel torens in 

slechte staat, winkels trekken weg, slechte scholen, etc.). 

 Gedurende weken wordt alles wat publiek en soms privaat (auto’s) is vernield door 

die rellen. Dat beheerst de publieke opinie. Hoe moeten we omgaan met 

jongerendelinquentie? -> interessante zaak om te zien hoe de rellen geframed 

worden als adolescente delinquentie, niet als sociale revolutie/oproer 

 
 op hetzelfde moment, publiceert het inserm, een rapport waaruit deze slide komt 

over ontwikkeling van adolescente delinquentie, ontwikkelingspsychologisch 

rapport.  

 Het deviante parcours en in een klassiek ontwikkelingspsychologisch verhaal met 

verschillende fasen van ontwikkeling in deviante gedrag die terug te brengen zijn tot 



53 
 

de vroege kindertijd waarbij je in de vroege kindertijd als eerste symptomen stadia 

kan zien van de latere deviante delinquente ontwikkeling.  

 Dat rapport wordt dan gerecupereerd door een parlementaire onderzoekscommissie 

en rapporteert aan de president: hoe moeten we vermijden wat er gebeurt. Wat 

zegt het rapport? Het is de opvoeding. We moeten die eerste symptomen van 

mogelijks deviant gedrag decreteren, signaleren en interveniëren.  

 Hoe moeten we dat doen? Alle mensen die werken met jonge kinderen moeten op 

de hoogte zijn van die vroege symptomen en wanneer zij die merken moeten zij dat 

signaleren die dan een educatieve hulp kan aanstellen die het gezin begeleidt. Die 

moet het gezin ondersteunen om dat beter te doen, indien gezin niet op in gaat kan 

volgende stap zijn dat kinderbijslag afgenomen wordt en beheert wordt door 

educatieve opvoeder/hulp. Als die nog niet luisteren moet het kind uit huis geplaatst 

worden. 

 Wat zijn die eerste symptomen? Onder meer ouders die weigeren om thuis Frans te 

praten met hun kinderen. Je ziet hoe het rapport de allochtone gemeenschappen 

viseren als slechte opvoeder. Dit zijn risico-ouders zeggen ze. Deel van de sociale 

sector moet hierin ingeschakeld worden. 

 Er ontstaan een beweging (pas de zero de conduit …) die zeggen dit spelen we niet 

mee! Vereniging krijgt veel aanhangers. Ook professionals, educatieve personen, 

etc.  

 Er komt een tweede commissie die de regelgeving in handen heeft en die de 

subsidiëring regelt. De nieuwe regelgeving die dan ontstaat (2008), minister 

verantwoordelijk voor opvoedingsondersteuning is de minister van binnenlandse 

veiligheid. Opvoedingsondersteuning wordt een zaak voor binnenlandse veiligheid.  

 Kortom: er gebeurt dus sociaal iets, en dat wordt vertaald als een probleem van 

ouderlijke verantwoordelijkheid waarop de oplossing is van pedagogisering en 

opvoedingsondersteuning.  

 UK: ASBO (Anti Social Behaviour Orders- 

 Jongeren die iets doen dat niet mag. Wat is dat dan? Dingen die niet mogen? 

 Er zitten een aantal dingen in die gaan over nachtlawaai (niet criminaliteit 

maar wel lastigheden).  

 Je krijgt een uitbreiding van wat strafbaar is, je krijgt een aantal mensen die 

de macht krijgen om dat soort gedrag te melden, wanneer een jongeren 

veroordeeld wordt kan die rechter een aantal maatregelen uitspreken (bv. 

niet meer buiten komen na 10 u) en tegelijk verplichting aan ouders om een 

ouder cursus te volgen.  

 Ouders worden verantwoordelijk geacht voor wat jongeren uitsteken.  

 Als die jongeren dat doen zal dat wel zijn omdat die ouders hen slecht hebben 

opgevoed. 

 Opvoeden is een set van skills die we hen kunnen aanleren, als zij dat niet inzien 

verplichten we ze om die cursus te volgen.  

 Vlaanderen: kleuterparticipatie (La loi est une gestion des illégalismes) 

 Vanaf september wordt de leerplicht verlaagt. Vanaf 5 jaar leerplichtig.  

 We hebben de 5 jarigen bij ons (98-99% die ingeschreven zijn), je kan u afvragen 

waar gaat dat dan over ? Wie heeft er een probleem?  

 We denken dat het probleem is dat er een grote paniek over de ongelijkheid in PISA 

zijn. Diegenen die het niet goed doen zijn in bedreiging, die later geen goede job 

vinden en zullen niet bijdragen aan de sociale zekerheid. We moeten ervoor zorgen 

en we weten/denken dat die voorschoolse voorzieningen een positief effect heeft op 



54 
 

een latere ontwikkeling en het zijn net mss die kids die het later niet goed doen op 

PISA.  

 Voorbeeld van wat Foucault zegt ‘la loi…’ Wat is de wetgeving eigenlijk? 

Beheer/bestuur van illegalisme. 

 Illegalisme: kleine en grote zaken die niet mogen. Maar er zijn zoveel zaken 

die niet mogen dat je het onmogelijk allemaal kan controleren en 

bestraffen en dus gaan we kiezen. We zijn selectief in welke illegalisme we 

wel en niet gaan controleren. De manier waarop we wel en niet controleren 

dat is een van de manieren waarop de wetgeving de bestaande sociale orde 

in stand houdt, en de ongelijkheid in stand houdt 

 

 Sociale problemen worden begrepen als individuele (opvoedings) problemen, waarvoor we ouders 

verantwoordelijk moeten maken en ouders moeten bijstaan, en dat is 1 van de functies van 

opvoedingsondersteuning in die activerende welvaartstaat. Die de individuele verantwoordelijkheid 

van mensen benadrukt.  

 Daar is natuurlijk veel kritiek op: 

 
 Eerste alinea: cultural parenting studies, bezighouden met wat gebeurt er cultureel bij 

denken over ouders en ouderlijke verantwoordelijkheid. In het voorwoord van het boek: dat 

idee dat er eendimensioneel een simpele causale relatie zou zijn tussen ouderschap en latere 

sociale economische uitkomsten van mensen., dat wordt gevoed door beweringen over de 

hersenontwikkeling. 

 Tweede alinea: (hij voegt eraan toe) wanneer beleidsmensen in europa en verenigde staten 

dat ouderschap kinderen meer schaadt dan armoede, wordt het evident dat parenting 

determinism (idee dat hoe wij kids opvoeden dat dat aanleiding geeft tot wat zij worden), 

spiegelbeeld van economisch determinisme. 

Je krijgt wetenschappelijk onderbouw onder die opvoedingsondersteuning en legitimering om 

in te grijpen die gebaseerd is op die ontwikkelingspsychologie  

Het jonge kind als investering 

 Ontwikkelingspsychologie  

 Neurowetenschappen 
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 Op neurowetenschappen krijg je rapporten: investeren in opvoeding van jonge kinderen en 

we gaan later besparen (economische redenering). Maar niet alleen door politiek en liberale, 

maar ook door welzijnswerk zelf. 

 
 Voorbeeld hier: hersenontwikkeling op jongste leeftijd, heel belangrijk om aan ouders alleen over te 

laten. 

  
 Rode lijn: hendrik het al over had: hoe meer nadruk op ouderlijke verantwoordelijkheid hoe 

meer je zal zien dat men vindt dat ouders niet in staat zijn om die verantwoordelijkheid alleen 

te dragen en hoe we zullen moeten ingrijpen. 

 Verdeelde opvoedingsverantwoordelijkheid: ouders zijn verantwoordelijk en ze gaan het niet 

kunnen en we moeten overnemen. 

(DEEL III) 

 In economische context waarin visie over kinderen veranderd is, samen met teloorgang van heilige 

drievuldigheid en veranderingen over denken van welvaartstaat 

 Verandert ook ons denken over kinderen, kinderen zijn een investering. We denken minder 

over wat kinderen zijn en steeds meer denken we over wat zij moeten worden.  

 Dat was een van de fundamentele punten van heel die beweging in Frankrijk (pas de zero…), dit is niet 

hoe wij onze kinderen willen zien. Wij willen ze niet zien als toekomstige delinquenten, wij willen 

kijken naar wat zij hier en nu zijn en wat zij hier en nu van ons nodig hebben.  
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 Zijsprongetje: heel die beweging (pas de zero…) heeft ertoe geleid dat INSERM zich publiek 

verontschuldigde en plechtig beloofd dat zij nooit meer onderzoek zullen doen over ouders 

zonder ouders te betrekken in hun onderzoek. 

 

 Advies van de wereldbank ‘beste politici, als je armoede wil bestrijden ga je altijd ambras hebben’, das een 

herverdelingsbeleid, politiek links gaat zeggen ‘dat je te weinig herverdeeld’ en politiek rechts gaat zeggen dat 

je te veel verdeeld, en je gaat de economie kapot maken. Maar als je het nu verschuift naar discours van gelijke 

uitkomsten naar gelijke kansen en het gaat over kinderarmoede ga je geen zever hebben, dan heb je politieke 

consensus.  

OPVOEDINGSONDERSTEUNING 

 Opvoedingsondersteuning 

 Economische investering die zich later terug zal verdienen (doordat we minder uitgaven in 

welvaartstaat hebben, hogere belastinginkomsten gaan hebben). 

 Parenting skills 

 Wie is verantwoordelijk voor die rentabiliteit van die investering? Ouders, vertechnisering 

van die opvoeding -> idee over parenting skills wordt belangrijk. Goede ouder is ouder met 

vaardigheden.  

 Oudercursussen 

 Ouderschap als liefde verschuiving (attachment theory) naar ouderschap als vaardigheden die 

je kan leren.  

 

 Wat is dat dan? Die opvoedingsondersteuning?  

 Emanciperend of controlerend? 

 Belangrijke vraag! Voor pedagogen een belangrijke vraag; Wat is daar 

ondersteunend aan en wat is er controlerend aan? Zijn het mijn goede bedoelingen 

die tellen of is het iets anders 

 Individualisering van verantwoordelijkheden of gemeenschapsvorming?  Gedeelde of 

verdeelde verantwoordelijkheid? 

 Wanneer is iets individueel wanneer is iets sociaal? Hoe balanceert dat? Wanneer 

nemen we samen de verantwoordelijkheid op over de kinderen of is het een 

verdeelde?  

 Welke praktijken in de huizen van het kind zien we als individuele of sociale 

aspecten?  

 Doelgroepgericht of universeel? 

 Iets het iets universeel? Iets dat voor alle ouders is? Of doelgroepgericht? Wie 

bepaalt welke ouders het meer nodig hebben dan anderen? Denk aan inloopteams 

in huizen van het kind 

 Genderrol bevestigend? 



57 
 

 Welke maatschappij-opvatting? 

 Gaat over die essentieel sociale pedagogische reflectie ‘welk idee over de 

samenleving over wat private en publieke verantwoordelijkheid is’, welk idee ligt 

daaraan tengrondslag. Ik wil het verder uitwerken aan de hand van 3 voorbeelden 

van begrippen die iedereen gebruikt in Vlaanderen.  

Empowerment 

 The former (psychologisch empowerment) includes person-environment fit and contextual issues, 

while the latter (individu-georienteerd) is primarily a trait conceptualization that may be antithetical 

to the idea of empowerment (Zimmerman 1990) 

 Jaren 90.  

 Zimmerman: je hebt 2 manieren om ernaar te kijken. 

 Psychologisch: relatie individu en zijn omgeving, sociale context. Bv. relatie tussen 

ouders en school -> manier waarop die relatie vormgegeven wordt op een manier 

dat ouders hun stem gehoord kan worden.  

 Individu-georiënteerd: idee dat empowerment een eigenschap van de mens zou zijn, 

je moet de mens empoweren en niet de relaties. En dat is het tegenovergestelde van 

empowerment, antithetisch (antithetisch = relaties empoweren).  

 Empowerment gaat over de voorwaarden, context, condities die nodig zijn, zodanig 

dat mensen invloed kunnen uitoefenen op de zaken die voor hen belangrijk zijn. Het 

is een eigenschap van samenlevingen, gemeenschappen, instituties. 

 Empowerment in context van huizen van het kind zou betekenen ‘de manier 

waarop huizen van het kind georganiseerd zijn zodanig dat behoeften van mensen 

gehoord kunnen worden, en dat er een reflectie kan ontstaan, in dialoog met 

ouders, waardoor we meer naar een dienst gaan die antwoord biedt op behoefte. 

Het is geen eigenschap van individuen, maar het is een eigenschap van de relatie 

tussen individuën en structuren. 

 Empowerment gaat over de condities waaronder mensen invloed kunnen uitoefenen 

 Geen eigenschap van individuen maar van relaties tussen individu en structuren 

 Empowerment conveys both a psychological sense of personal control or influence and a concern with 

actual social influence, political power, and legal rights (Rappaport 1987) 

 Door empowerment krijgen mensen gevoel dat ze persoonlijke controle kunnen uitoefenen 

op de omgeving, over condities die belangrijk zijn. Niet enkel over gevoel, ze moeten het ook 

echt zijn, over rechten en daadwerkelijk beleidsmatig invloed kunnen uitoefenen. Alleen dan 

kan je van empowerment spreken. 

 The goal of this type of intervention is to stimulate a social system so that individuals have 

opportunities to develop personal and social resources (Kelly et al. 2000) 

 Dus interventies in de richting van empowerment zegt Kelly: ingrijpen in de context is 

empowerend bezig zijn. Samen met de betrokkenen (ouders).  

 Het idee van empowerment is een zeer belangrijk uitgangspunt bij de uitbouw van de 

opvoedingswinkel. Voor ons betekent empowerment dat de medewerker van de opvoedingswinkel 

vertrouwen heeft in ouders /opvoeders en geloof heeft in hun mogelijkheden.  

 dat is precies wat Zimmerman zei dat het niet mocht zijn! 

 ‘Mijn stelling is: dat in grotere meerderheid wat we vandaag empowerment noemen gezien 

wordt als een eigenschap van individu, we moeten ouders empoweren.’ Dat is het 

tegenovergestelde van wat Rappaport en Zimmerman bedoelde ‘geen eigenschap van 

individu maar eigenschap van relaties tussen relaties en structuren’. 
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 Het is en voorbeeld van hoe we eenzelfde woord, dat modieus klinkt, dat de omgekeerde 

betekenis heeft gekregen dan het oorspronkelijk was in een algemene context waarin we 

anders gaan denken over de welvaartstaat, over gelijke kansen en uitkomsten. 

 Daarom noem ik het in het handboek een voorbeeld van newspeak. Komt uit het boek 1984. 

Waarin we denken dat we de perceptie of realiteit te veranderen door betekenis van 

woorden veranderen. 

Krachtgerichte benadering 

 

 Iedereen zegt dat hij krachtgericht werkt, paradox om erover na te denken.  

 Iedereen in opvoedingsondersteuning zegt wij werken krachtgericht, vanuit wat ouders goed 

kunnen. Dan denkt hij ‘als ouders het kunnen, waarom moeten wij dan tussenkomen?’ 

 Gordon: handboek over ouders ‘luisteren naar kinderen’, het geeft helder aan wat hij wil 

zeggen. Uitgangspunt: 

 Ouders zijn van goede wil, zij kennen hun eigen tekorten. Ze hebben tekorten maar 

ze weten dat. 

 Ze maken fouten.  

 Je weet dat je tekort schiet, je weet dat je fouten maakt. Maar tiener rebellie, dat wil 

je toch niet meemaken he, maar gelukkig is Gordon er om ons te redden van de 

ondergang.  

 Dat is wat vandaag de goede ouder is, niet iemand die perfect is, iemand die niet 

perfect is en die het weet en durft bekennen tegen de expert 

(pedagoog/psycholoog). Dankzij zelfinzicht en schuld bekennen kan leren.  

   
  Dat is de toon van opvoedingsondersteuning vandaag. 

 Boek: hij begint met ‘heb vertrouwen in uzelf’, en nadien is er een boek met vele adviezen. Dat is 

een paradox. Wij zeggen ‘heb vertrouwen in jezelf’, maar ik ben er wel om u advies te geven (als 

pedagoog of sociale werkers). Het is een contradictorische boodschap die alle ouders in Vlaanderen 

krijgen. Ze krijgen het ABC boekje. Je krijgt dat na uw bevalling. 
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 De geboorte van een kind is best overweldigend. De geboorte van je baby, vooral bij een eerste kind, 

verandert je leven: je bent vanaf nu mama of papa. Als ouder geef je je kind de nodige zorg , je helpt 

het veilig opgroeien, leert het dingen en ondersteunt het in zijn ontwikkeling. 

 We beginnen altijd positief, want we werken krachtgericht. 

 Je kan je onzeker voelen. Dat is normaal. Vertrouw op jezelf, je gevoel is meestal een prima raadgever. 

Veel ouders hebben tijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie. Je kan er over praten met 

mensen die je omringen. 

 Je bent onzeker, je weet te weinig, dat is normaal maar je moet het welkunnen toegeven en 

spreken met anderen. En na deze inleiding volgen pagina’s met adviezen 

 Die paradox 

Vraaggestuurd werken 

 Iedereen werkt vraaggestuurd  Prof zegt: hoe zou het komen, hoe doe je dat vraaggestuurd werken 

en op voorhand uw aanbod vastleggen? Het antwoord ligt vast wat zij doen, wat is daar dan 

vraaggestuurd aan?  

 Des te meer dat we in die integratie van diensten inzetten, we gaan naar schaalvergrotingen. 

Veel aspecten van welzijnswerk gaan we naar schaalvergrotingen, of netwerking. Dat brengt 

bestuurlijke uitdagningen mee, het is moeilijk om een organisatie te besturen met zo een 

groot netwerk. Je krijgt management dat zijn intrede doet, dat krijgt de vorm van modulering, 

kleine bouwstenen opbouwen -> bouwstenen een aanbod maken dat beantwoord aan elke 

vraag. Manier om met die complexe integratie en netwerking op grote schaal omgaan. 

 

 Schaalvergroting 

 Integratie 

 Netwerking 

 Managerialsime 

 Bestuurlijkheid 

 Modulering 

 Zowel residentieel en ook ambulante (aan huis ondersteuning), of mobiele (ouders naar 

centrum). 

 Vb. CKG 

 Vb. Huis van het Kind 

Roose: wat is de vraag? ? Welke situaties zijn vraaggericht? Dat zijn de sociale werkers. Maar als we zeggen we 

werken vraaggericht maar het aanbod ligt vast, dat wil zeggen we werken vraaggericht voor die vragen die we 

willen begrijpen als zinvolle vragen. Maar het onderscheid ligt in de handen van de sociale werker of pedagoog. 

CONCLUSIE 

Heel ons denken over opvoedingsondersteuning. Zet een stapje achteruit. Vraag stellen: waar komt het 

vandaag? Wat zijn we aan het doen? Wat is goed werken, Wat heeft onze samenleving nodig? Er zitten 

onderliggende veronderstellingen van de pedagoog, sta er bij stil.  

Voor het gaat over ‘wat werkt’ moeten we ons afvragen over wat werken betekent. 

Er zitten termen in die tot een vast jargon van de pedagoog behoren die betekenissen hebben, we moeten ons 

afvragen zijn dat wel betekenissen die we willen meenemen en die we daaraan willen geven? 
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LES 5A GEZINSONDERSTEUNING IN VLAANDEREN 

TERUGBLIK 

 Regelgeving in Vlaanderen: 

 Koninklijk besluit 1977 

o Voor heel België 

o Dit zorgde ervoor dat er oudercursussen waren, socialistische vrouwenbewegingen, 

etc. om daar oudercursussen te subsidiëren. 

 Decreet 1997 

o Daarin wordt weinig veranderd.  

o Het gaat altijd over het gezin, gezinsleden en gezinseducatie. Er worden andere 

woorden gebruikt. 

 de gezinsleden toe te laten de kennis en de vaardigheden op te doen om  op een 

constructieve manier om te gaan met maatschappelijke veranderingen die de interacties 

binnen het gezin of het sociaal functioneren van het gezin beïnvloeden 

 2001: 

o Opvoedingsondersteuning duikt op als term. Opvoeding is een vaardigheid die 

aangeleerd kan worden 

 2007: 

o Eerste omvattend decreet 

o Onderscheid opvoedingsondersteuning (voor licht pedagogische hulp bij minder 

acute problemen zoals zindelijkheid, slecht slapen, etc.) en opvoedingshulp (voor 

ernstige problemen zoals langdurig spijbelen etc.) 

o Veel bredere formulering. Men gaat opvoedingsondersteuning als gelaagd 

beschouwen. 

 

 Zeer aanbodgerichte indeling die vertrekt vanuit verschillende aanbodsbronnen en 

subsidiebronnen en niet zozeer vanuit de noden van de ouders. Dit is een kritiek gekomen op 

de indeling hierboven. 

 Andere kritieken: 

o Weinig aandacht aan sociale steun. Uit onderzoek weten we dat dit een belangrijke 

bron is, maar hier wordt weinig aandacht aan besteed. 

o Het gaat hier om residuele ondersteuningen. Men gaat pas tussen komen als er iets 

misloopt in het gezin. 

 Onderscheid opvoedingsondersteuning en gezinsondersteuning 

o Decreet beperkt zich tot opvoedingsondersteuning 
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o Decontextualisering van opvoedingsondersteuning en individualisering van 

ouderlijke verantwoordelijkheid 

o Opvoedingsondersteuning is een klein stukje van gezinsondersteuning. De kritiek 

richt zich sterk op opvoedingsondersteuning 

o Opvoeding wordt een verdeelde verantwoordelijkheid 

 Nood aan coördinatie van vele bottom-up gegroeide initiatieven 

o Lokale coördinatoren en lokaal overleg 

 Men wilde een soort coördinatie in de wildgroei, sterke inzet op lokaal 

overleg. 

o Opvoedingswinkels 

o Oprichting EXPOO – Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning 

o Kritiek: 

 Sterk inzetten op coördinatie maar hierdoor veldwerk met ouders en 

kinderen op de achtergrond verdwenen. 

 

 

 

HUIDIG DECREET GEZINSONDERSTEUNING 

 Regelgeving in Vlaanderen 

 2013: Decreet Preventieve gezinsondersteuning 

 

 Preventieve gezondheidszorg, consultatiebureaus van kind en gezin om opvolging 

van kinderen te doen. 

 Opvoedingsondersteuning vs. gezinsondersteuning 

 Men gaat de inhoud veranderen, ruimer kijken dan die klassieke invulling 

 Samenwerkingsverband Huis van het Kind (zie volgend stukje) 

 Minimaal drie pijlers in een Huis van het Kind 

 Preventieve medische consulten (is een minimum) 

 Opvoedingsondersteuning (ligt in lijn met het decreet) 

 Ontmoeting en sociale cohesie bevorderen 

 Vernieuwingen 

 Regelluw kader 

 Men kreeg veel ruimte om het in te vullen 

 Gebruikersparticipatie 

 Alle gezinnen actief bereiken. Het Huis van het Kind is niet enkel voor maar 

ook door kinderen en gezinnen. 

 Sociale steun en sociale cohesie 

 Ontmoetingsaanbod. Sociale steun werk erkend als een belangrijke 

informele steun voor ouders, wat onderzoek ook uitwees. Ouders gaven 



62 
 

aan dat sociale steun die men kreeg van andere ouders een belangrijke 

vorm van ondersteuning was voor hen. 

 Samenwerkingsverband huis van het Kind 

 Lokaal samenwerkingsverband 

 Fysiek huis 

 Géén fysiek huis 

 Welke partners willen meestappen in het verhaal? Bv. Kind en gezin 

 Het hoeft geen fysiek huis te zijn, hoeft niet in één fysieke plaats samengevoegd te 

worden. Er zijn meer huizen dan één. 

 Geïntegreerd werken 

 Internationale tendens. Je ziet die hier terugkomen, al die partners gaan samen in 

één huis. Men wil verder gaan en een verdere samenwerking opzetten zodat er 

gezamenlijke inrichting en overleg kan zijn. 

 Werkingsgebied (keuze tussen drie) 

 Intragemeentelijk (kleiner dan de gemeente zelf, verschillende lokale 

samenwerkingsverbanden) 

 Gemeentelijk 

 Intergemeentelijk (verschillende gemeentes samen) 

 In 2018 waren er 153 huizen van het kind in Vlaanderen. Nu in bijna elke gemeente. 

 “In een Huis van het Kind werken zoveel mensen, organisaties samen. Zo zijn ze samen even 

divers en uniek als de gezinnen die ze ondersteunen.” 

 Men wil vraaggestuurd werken. Antwoorden op de noden die er leven in de wijken 

en gemeentes. 

 “Om gezinnen goed te kunnen ondersteunen, is geïntegreerd dienstverlening van belang. Dat 

betekent een nood of behoefte van alle kanten bekijken. En het ook van elk van die kanten 

benaderen wanneer je zoekt naar oplossingen.” 

 We zagen versnippering op basis van leeftijd, domeinen (onderwijs, kinderopvang, 

etc.) die niet samenwerkte. Om die fragmentering en segmentering tegen te gaan is 

men geïntegreerd gaan werken. 

 

 Aanbodsvormen 

 Laagdrempelig aanbod aan opvoedingsondersteuning 

 Naar (aanstaande gezinnen) 

 Opvoedingswinkel met spreekuren waar ook vragen gesteld kunnen worden 

 Naar actoren 

 Expertisecentrum opvoedingsondersteuning, om inhoudelijk mee vorm te 

geven 

 Laagdrempelig aanbod aan spel en ontmoeting 

 Naar (aanstaande) gezinnen 

 Naar actoren 

 Laagdrempelig ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning 

 Naar (aanstaande) gezinnen met kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie 
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 Naar actoren 

 Laagdrempelig mobiel aanbod preventieve gezinsondersteuning 

 Naar (aanstaande) gezinnen met kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie 

 Naar actoren 

 Laagdrempelig aanbod preventieve gezinsondersteuning om onderwijskansen te versterken 

 Naar (aanstaande) gezinnen met kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie 

 Bv. inzetten op kleuterparticipatie 

 Bv. aanbod: ‘instapje’ is een toekomstig kleuterklasje vanaf twee jaar om de 

overstap gemakkelijker te maken 

 Naar actoren 

 

PROGRESSIEF UNIVERSALISME 

 

= Proportioneel universalisme 

= een manier om de verdeling en inzet van middelen vorm te geven vanuit een sociale 

rechtvaardigheidsbenadering binnen een brede strategische benadering van gezondheids- en 

welzijnsongelijkheid. 

 Oplossen van aloude spanning tussen doelgroepspecifieke en universalistische voorzieningen 

 “By avoiding expending precious resources on those not at risk of poverty (often called 

“leakage”), target programs free up additional resources that can be channeled into ensuring 

the basic securtiy of low-income households.” 

 Doorbreken van contraproductieve Mattheüseffecten 

 “If we attempt to fight (…) poverty through target-efficient benefits concentrated on the 

poor, we may win some battles but we will probably lose the war”. 

 Paradox of redistribution: selectieve initiatieven ondermijnen maatschappelijke 

draagvlak voor sociale beschermingsmaatregelen. 

 Volgens hen is het effectiever in de strijd tegen armoede op lange termijn om via 

universele voorzieningen een groter maatschappelijk draagvlak te genereren. 

 Progressief universalisme zou voor die spanning een oplossing moeten bieden. 

 Studio Kinderarmoede (2011) 

 Algemeen beschikbaar en kwaliteitsvol aanbod met bijzondere aandacht voor kansengroepen 

binnen het universele aanbod. 

 Marmot review (2010) 

 Strategische aanpak gezondheidsongelijkheid 

 Uit onderzoek is vastgesteld dat gezondheidsongelijkheid samenhangt met sociale 

ongelijkheid. Progressief universalisme kan enkel tot stand komen als er tussen verschillende 

domeinen wordt samengewerkt: gezondheid, wonen, vrije tijd, kinderopvang, etc.. 

 Aanbodsvormen 

 Voor alle gezinnen 
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 Laagdrempelig aanbod preventieve consulten 

 Laagdrempelig aanbod opvoedingsondersteuning 

 Laagdrempelig aanbod spel & ontmoeting 

 Voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen 

 Laagdrempelig ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning 

 Laagdrempelig mobiel aanbod preventieve gezinsondersteuning 

 Ontwikkeling stimuleren (bv. opstapje) 

 Kanttekeningen 

 Doelgroepmethodieken? 

 Kansarme ouders hebben andere methodieken nodig dan kansrijke ouders? 

 Integratie, maar gescheiden aanbodsvormen <-> PU? 

 Nadelen van doelgroepspecifieke aanbodsvormen (stigmatiseren, labelen) 

 Bevriezen van aanbodsvormen 

 Wie bepaalt wat de doelgroepen zijn? Op basis waarvan? 

 PU: De praktijk 

 Regelluw kader 

 Invulling en vertaling van de theorie naar de praktijk op lokaal niveau 

 Huizen van het kind Antwerpen 

 Diversiteit 

 Consultatiebureau 

 Inloopteam 

 Methodologie 

 Documentenanalyse (beleid) 

 Observaties (organisatie) 

 Semi-gestructureerde interviews (praktijk) 

 Voorstructurering 

 Beleid 

 Organisaties 

 Praktijk 

 We zien een voorstructurering voor iedereen en kwetsbare groepen, het 

gezamenlijke aanbod ontbrak (in decreet, beleidsdocumenten stad Antwerpen) 

 “Het inloopteam heeft vanuit zijn expertise, zijn kanalen en die kanalen worden gebruikt, 

maar die kanalen bereiken dat brede publiek niet. Bereiken die modale, hier in de wijk, 

eigenlijk niet. Die bereiken niet die straatgroepen hierachter, waar dat Jan Modaal en alle 

gezinnen zitten.” 

 Inloopteam wil iedereen bereiken, maar we zien dat maatschappelijk kwetsbare 

gezinnen voornamelijk worden aangesproken. 

 Imago & beeldvorming 

 Uit onderzoek blijkt dat imago en beeldvorming bepalend is voor wie naar het huis 

van het kind gaat komen. Communicatie speelt een belangrijke rol (flyer: enkel in 

Nederlands beschikbaar. Ook wat erop stond dat kreeg je een fout beeld over het 

huis van het probleemkind eerder dan gewoon het huis van het kind). 2de flyer: lijkt 

‘je gaat enkel naar het huis van het kind als je vragen hebt.’ Voor ouders bleek het 

moeilijk te zijn dat ze er naartoe zouden moeten gaan omdat het niet goed zou gaan, 

maar dat is niet waar. Beleid bloempje sjabloon: lijkt of het enkel over jonge 

kinderen gaat, maar niet waar want het was voor gezinnen van kinderen tot 24 jaar. 

 “Communicatie houdt rekening met de kwetsbare gezinnen in Antwerpen. Dit via 

beeldmaterialen en nadruk rol intermediairen als toeleider. Er zal gericht actie ondernomen 

worden op gebruikers die nog niet bereikt worden.” 
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 “Het is altijd heel duideiljk voor iedereen geweest, een huis van het kind is voor iedereen. 

Alleen zijn de feiten anders geworden. En de feiten zijn financiën. Men verwacht en dat is de 

grote zwakte van heel dat decreet, dat men verwacht, binnen dat decreet, dat iedereen dat 

nu een keer gaat doen, zonder dat hij een frank meer krijgt vanuit het oogpunt efficiëntie.” 

 Men wou kinderarmoede doen dalen. Huizen van het kinden werden ingeschreven 

in het kinderarmoede verhaal en veel budget vanuit het beleid was voor 

kinderarmoed. Dat gaf het huis van het Kind een imago voor het arme kind, en 

mensen wilden zich daar niet mee associëren. 

 Partners in het Huis van het Kind 

 OCMW aanwezig in het huis maakten dan ouders schrik kregen dat wanneer ze bv. 

zwart werkten dat ze zouden denken dat het verhaal zou rondgaan. 

 “Vanuit het consultatiebureau worden gezinnen naadloos toegeleid naar ander aanbod in 

huis. Tot 97% van de gezinnen met kinderen in het eerste levensjaar is immers klant bij een 

consultatiebureau. Een klein deel van deze gezinnen maakt nadien nog gebruik van diensten 

binnen de preventieve gezinsondersteuning. Door het samenbrengen van aanbod naar 

gezinnen onder één dak wordt voor een naadloze overgang van het pre- en perinataal, het 

bestaande aanbod of aanbod voor gezinnen met +3 jarigen gezorgd.” 

 “Ik denk dat Kind en Gezin een hele belangrijke partner is van het Huis van het Kind, omdat 

ouders dat allemaal kennen. In eerste instantie leren ze zo het huis kennen, omdat ze op 

consultatie komen. Vanaf daaruit worden ze doorgestuurd, bijvoorbeeld naar de spel en 

ontmoeting, wat toch wel vaak voorkomt.” 

 De doelgroep van het kwetsbare gezin 

 Als wij in een decreet schrijven ‘doelgroep kwetsbaar gezin’, wie is dat? Zijn we niet 

allemaal kwetsbaar? We mogen het kwetsbare gezin benoemen, maar misschien 

moeten we kritisch bekijken hoe we met die doelgroepen omgaan. We zien in de 

praktijk als we op het universele inzetten dat kwetsbare verloren worden. 

Omgekeerd zien we dat wanneer we op kwetsbaren inzetten dat de modale 

gezinnen vergeten worden. Het is een evenwichtsoefening. 

SOCIALE COHESIE  

 

 

 

 

= vierlijnig regeltje waarbij ze zeggen: praktijk, ga je gang ermee. 

 Oorsprong 

 Concept uit de sociologie, criminologie en ‘community psychology’ en sociaal werk 

 Vaag concept 

 Conceptuele vaagheid 

 “certainly in policy circles, everybody is caring about an alleged decline in social cohesion but 

nobody seems to have a clue what the concept actually means” 
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 Vandaag hoog op politieke agenda, maar nooit omschreven wat er precies met bedoeld 

wordt. Sommigen zeggen het is een quasiconcept, we doen of we weten wat het betekent tot 

iemand vraagt om het uit te leggen. 

 Erosie van de welvaartstaat 

 Van sociale bescherming en herverdeling naar human capital en actieve 

‘investeringsstrategieën’: 

 Focus op individuele keuze en verantwoordelijkheid 

 Privatisering van sociale relaties: ervaren verlies van ‘het collectief’ 

 Sociale cohesie als een belangrijke doelstelling in (bv.) het sociaal werk 

 Kritische kanttekeningen 

 Sociale cohesie als sociale controle: beleidsinstrument i.f.v. onveiligheid, migratie, etc. 

 Door beleid wordt ingevuld als beleidsinstrument voor andere doeleinden: functie 

ifv onveiligheid en migratie. Zogezegd onveilige buurten wil men sociale cohesie aan 

werken. Dan is het doel veiligheidsgevoel en niet sociale cohesie… 

 Nostalgie naar een verloren ideaal? Een collectieve identiteit? 

 Vaak in literatuur ingevuld wordt als soort idee dat weinig binding heeft met sociale 

interacties, waardoor sociale cohesie beeld krijgt van nostalgie verloren ideaal. 

Dorpsleven waar iedereen kende, hoog sociale controle bij buren, maar is niet meer 

realiteit van vandaag. Als je het ziet als een ideaal heeft het weinig aandacht voor 

die kleinere ambivalente contacten. (boek: onderzoekster focus op zoeken naar 

ambivalente relaties) 

 Inzetten op sociale cohesie in Deprego: de spel- en ontmoetingsfunctie 

 Spel- en ontmoetingsfunctie als universeel aanbod 

 Spanning met medische consulten 

 Bv. omwille van hygiëne 

 Belang van relationele vaardigheden personeel 

 Personeel wordt nog niet sterk getraind op relationele vaardigheden. 

 Nood aan extra middelen wat betreft ondersteuning en inrichting 
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 LES 5B GEZINSONDERSTEUNING IN VLAANDEREN 

Op het einde een aantal voorbeelden van interventiepraktijken, ‘interventies’ omdat dat net de rode draad is 

doorheen dit vak, elke praktijk van gezins- of opvoedingsondersteuning is een interventie in de relatie tussen 

publieke en private domein. Zo bekijken we dat en zo gaan we praktijken situeren. 

EEN TERUGBLIK 

Vreemd dat we het hebben over opvoedings-of gezinsondersteuning, het is een thema van beleid geworden en 

dus een politiek thema, vrij recent.  

De allereerste decreet over opvoedingsondersteuning is van 1977, was een korte tekst.  

 de gezinsleden toe te laten de kennis en de vaardigheden op te doen om op een constructieve manier 

om te gaan met maatschappelijke veranderingen die de interacties binnen het gezin of het sociaal 

functioneren van het gezin beïnvloeden 

Uit vorige les weten we waar het over gaat, we zijn jaren 70, er verandert sociologisch wel wat (heilige 

drievuldigheid, echtscheidingen, vrouwen werken, etc.). En ongerustheid die ermee gepaard gaat , die maakt 

dat de wetgever belangrijk vindt dat gezinsleden kennis en vaardigheden moeten opdoen om op een 

constructieve manier om te gaan met maatschappelijke veranderingen. Regelgeving moest niet veel doen, 

weinig artikels, enkel wettelijke basis voor aantal organisaties (boerinnenbond, etc.) om mogelijk te maken dat 

die gesubsidieerd werden, meer was het niet. 

Dan duurt het weer tot 2007. 

Parlementaire discussies en nieuwe wet, allesomvattend decreet over opvoedingsondersteuning onder Inge 

Vervotte (minister welzijn). 

Decreet wordt in 2007 gestemd. 

Vanaf 2008 begint het gemor over decreet dat het niet goed werkt. 

2009 evaluatie van het decreet 

2009-2010 discussies in parlement over evaluaties 

2011-2012 voorbereiding nieuw decreet 

2013 tabula rasa 

-> vanaf jaren 70 is er zo wat regelgeving, er is niet veel. Maar vanaf jaren 2006 is het een politiek thema 

geworden en gaat niet meer weg. 

Decreet 2007: definieert het terrein van opvoedingsondersteuning, er bestaat natuurlijk vanalles sinds jaar 

2000 (parenting turn), nieuwe initiatieven, wat overheid doet is afbakenen en wat behoort tot 

opvoedingsondersteuning, wat gaan wij als samenleving subsidiëren, hoe bakenen we het terrein af, hoe gaan 

we overzicht creëren in wat door bottom up ontstaan is (in de praktijk nieuwe initiatieven).  

Men doet dat om te beginnen door opvoedingsondersteuning te onderscheiden van opvoedingshulp, en ook 

door opvoedingsondersteuning te scheiden van gezinsondersteuning. Theoretische inspiratie komt uit 

Nederland. Vlaanderen wordt op het terrein sterk door Nederland beïnvloed. 
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Door dit kader dat toelaat te onderscheiden wat (jeugd)hulp is en opvoedingsondersteuning moet zijn. 

Kader denken in 4 niveau’s. 

Het gaat van gewone opvoedingssituatie tot de opvoedingsnood. 

Er is een scheidingslijn (3 linkse en 1 rechtse) 

Opvoedingsondersteuning 

- Gewone: gaat er vanuit dat ieder wel wat vragen heeft over opvoeding. We hebben allemaal 

onzekerheden. Mensen kunnen die vragen zelf oplossen. Ouders voelen zich competent. Steun eigen 

netwerk is voldoende. 

- Opvoedingsspanning: als het niet goed werkt bv. meer sociale isolatie, weinig draagkracht van ouder, 

etc. Opvoedingsvragen niet soepel oplosbaar, vragen worden problemen, ouder geraakt er niet meer 

uit, ouder is onzeker, denkt het fout te doen, behoefte aan informatie en advies. Mijn sociale steun is 

niet meer voldoende. 

- Opvoedingscrisis: ambivalente gevoelens ten opzichte van het kind, er niet meer aan uit geraken, men 

doet zotte dingen, hulp van buiten af is wenselijk. 

Bijzondere jeugdzorg, tweedelijnshulpverlening, etc. 

- Opvoedingsnood: professionele hulp nodig. 

Heel wat problemen met schema. Zie je met elk getrapt schema. Je ziet dat dat zal betekenen dat de meer 

ingrijpende vormen van hulpverlening niet voor iedereen toegankelijk meer zijn. Toegankelijkheid hogere 

trappen, wordt hier in zo een theoretisch schema, wordt maar mogelijk als je eerst goed en grondig gefaald 

hebt, in alle vorige stappen. Nadeel van zo een hiërarchisch systeem.  

Ander nadeel: informele vormen van ondersteuning worden zeer weinig gewaardeerd. Steun van eigen 

netwerk is voldoende, maar vanaf beetje ernstig komt het niet meer voor, niet meer voldoende hulp van 

buitenaf. Wil zeggen dat in dat hele concept dat denken over opvoedingsondersteuning, zeker in die 

regelgeving 2007, dat men weinig waarde hecht aan informele sociale steun. Weet dat uit heel wat onderzoek 

blijkt dat informele sociale steun de meest universele en een van de meest efficiënte steunvormen van 

opvoedingsondersteuning is, terwijl het in zo een schema amper aandacht krijgt.  

Theoretisch schema waarop wet zich baseert. 
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Ander theoretisch schema waar kind en gezin zich op ondersteunt. 

ONO cirkel, opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. 

Dat deelt praktijken in, al dat samen is gezinsondersteuning en schema dient om onderscheid te maken tussen 

opvoedingsondersteuning, ontwikkelingsstimulering en omgevingsfactoren beïnvloeden. 

Wat dit schema doet, je hebt praktijken die opvoeding ondersteunen (richten naar ouders), je hebt dingen die 

zich naar kids richten (peuter speelzalen) en dingen die context beïnvloeden. Dat stukje is de 

opvoedingsondersteuning. Schema doet alsof ingrijpen in de context van ouders geen 

opvoedingsondersteuning is. En zo zal de wetgever van 2007 het ook bekijken. 

Ik refereer terug naar de eerste les: bij wijze van voorbeeld definities gegeven van opvoedingsondersteuning, 

waarin ik zei gezinspedagogiek moet zich bezig houden met het nadenken over te denken wat 

gezinspedagogiek is. Allerlei definities gezien van opvoedingsondersteuning die het definiëren vanuit intentie 

van diegene die het organiseert in contrast met definities die zeggen opvoedingsondersteuning is wat ouders 

zegen dat hen ondersteunt. 

Dit is natuurlijk een artifiële verdeling vanuit een aanbieder, beheerslogica, beleidslogica. Ouders zullen 

wellicht ook hier dingen van benoemen die zei ondersteunend noemen. Maar dat is voor dit schema geen 

opvoedingsondersteuning, en voor de decreetgever zal dat het ook niet zijn. Inge Vervotte doet in 2007 : 

proberen om al wat er sinds de jaren 2000 in kaart te brengen en te coördineren, decreet zet veel in op 

coördinatie. Op lokaal vlak allerlei actoren, en elke lokale entiteit moet een lokale coördinator hebben, die 

wordt op het regionale vlakken gecoördineerd, etc. -> uiteindelijk is er een Vlaams centrum dat een expertise 

centrum opvoedingsondersteuning is. -> dus veel inzetten op coördinatie, het decreet is nog nat en er is al veel 

gemor. Mensen zijn niet content, vanalles over hun geregeld wordt, maar er gaan geen middelen naar het werk 

dat zij doen maar naar coördinatie. 

Dus vanaf 2000 was er vanalles ontstaan, zonder veel kader, weinig subsidiëring. Dan eindelijk decreet, maar 

mensen voelen dat geld niet gaat naar wat ze doen maar naar mensen die hun coördineren op wat zij al lang 

aan het doen waren. Niet tevreden, vandaar na 2007 veel discussie, gemor, parlementaire hoorzittingen, 

nieuwe wetsvoorstellen, sindsdien tot vandaag een politieke discussie over deze sector. 

Je ziet al de decreten, besluiten Vlaamse regering en ministeriële besluiten die betrekken hebben op nieuwe 

decreet dat nu geldig is, en waaraan je ziet aan al die ministeriële besluiten (12) en een decreet. 

Opvoedingsondersteuning is een politiek thema en het gaat niet meer weg. 
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HUIDIGE REGELGEVING (DECREET PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING 2013) 

2 belangrijke krachtlijnen zijn integratie en progressief universalisme. 

Integratie: staat tegenover coördinatie (vorige decreet focus maar zette veel kwaad bloed), nu gaan we naar 

grotere gehelen door integratie, de huizen van het kind. Het decreet, als verschil met vorige, noemt 

preventieve gezinsondersteuning. Het gaat over gezinsondersteuning en niet meer over 

opvoedingsondersteuning. Die strikte opdeling van wat is rechtstreekse interventie in het gezin en wat gaat 

over de context van het gezin, strikte opdeling wordt verlaten.  

Huizen zijn plekken waar verschillende organisaties kunnen in samenwerken, ook organisaties die zuiver op de 

context werken. 

Doelstellingen en principes is duidelijk gemaakt in vorige les.  

Belangrijk: decreet zegt helemaal niets over hoe je dat moet doen. Het decreet legt op dat wie vroeger 

gesubsidieerd was door kind en gezin , in kader van vorige decreet, zal zich moeten inpassen in nieuwe decreet 

(samenwerken in huis van het kind), maar dat is geen limitatieve opsomming, daar kunnen heel veel andere 

mensen bijkomen. regelluw kader, weinig opgelegd, doordat kan elke lokale autoriteit het zelf vormgeven zoals 

men het wil. Dat is wat wij doen met de taken, om te zien hoe mijn gemeente het doet in de praktijk. 

Bv. gemeente die van het huis van het kind een echt huis maken waarin verschillende diensten gevestigd zijn, 

centraal. Of gemeente waar huis van het kind enkel iets virtueel is, decentraal. Grote diversiteit 

Wat zit er sowieso altijd in: wat doet het decreet: 

- Consultatiebureau’s (om te zien of het allemaal goed gaat, kind gewogen, gemeten, vaccinatie, 

gehoorstest, oogtest, etc.) -> 3de en 4de stukje 

Wordt gekoppeld aan sociale informele netwerken rondom gezinnen. Dat is iets nieuws -> dat de sociale steun 

als een belangrijke vorm van opvoedingsondersteuning erkend wordt EN (nieuw) dat men het ook als een taak 

van de samenleving/overheid ziet om sociale contacten tss gezinnen te bevorderen. Dus niet pas vanaf het fout 

gaat dat ze zich moeien –> verschuiving opvoedingsondersteuning naar gezinsondersteuning -> werken ook op 

die contexten en 1 van de belangrijke contexten is sociale steun. Dus we zien het als een opdracht van de 

huizen van het kind, en van de decreetgever, om de sociale steun van gezinnen te bevorderen.  

Artikel 6: Decreet dat proportioneel universalisme uitlegt, het is een manier om uit dichotomie te komen van 

moeten we een universele dienstverlening hebben of moeten we doelgroepgericht werken, moeten we 

targeted of structureel werken, -> decreet zegt structureel werken, aanbod voor iedereen en binnen dat 

aanbod specifiek aanbod hebben voor mensen die specifieke noden hebben. Dat is wat dit artikel uitlegt. 
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Van opvoedingsondersteuning naar gezinsondersteuning. 

Alle organisaties die oudercursussen organiseren en gesubsidieerd werden door kind en gezin zullen subsidies 

niet meer krijgen van kind en gezin maar via het huis van het kind en moeten ze dus mee samenwerken. Dat is 

geen limitatieve opsomming van partners, kunnen andere bijkomen. Belangrijk: kunnen ook zijn dat niks met 

kind en gezin te maken hebben, bv. CLB (met onderwijs te maken), regelluw (niemand zegt hoe je het moet 

doen), outreaching (eis, je moet naar gezinnen toe gaan om ook de kansarme te bereiken), maar! Er wordt 

GEEN coördinatie gesubsidieerd. Huizen van het kind moeten samenwerken, zegt niet HOE maar Dat ze het 

moeten doen, maar je mag niet de middelen van organisaties samenstellen en die besteden aan coördinatie. Zij 

moeten op het terrein blijven, klacht van voordien.  

Enige wat gebleven is van coodinatoren is EXPO, expertisecentrum opvoedingsondersteuning dat onderdeel 

van kind en gezin is geworden.  

En sociale steun en sociale cohesie zijn 2 expliciete doelstellingen, fundamentele wijziging van 2007. 

BVRAANBODSVORMEN  

Besluit Vlaamse regering dat zegt welke aanbod vormen moeten er zijn. 

Bedenkingen prof:  

- Iets wat bij ontstaan van decreet discussie veroorzaakte, ontstaan decreet (in de tijd toen bestond er 

een algemene Vlaamse regelgeving die zei ‘elke nieuwe regelgeving die er komt die impact kan 

hebben op gezinnen in armoede moet armoedetoets ondergaan’. Er is een armoedetoets gedaan op 

ontwerp dit decreet, in die toets is wat kritiek gekomen op die aanbodsvormen en de manier waarop 

die in decreet zijn beschreven.  

Je hebt 3 aanbodsvormen voor alle gezinnen en 3 voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen 

- De consultatiebureaus zijn voor iedereen = laagdrempelig aanbod preventieve consulten. 
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- In dat bureau kan je ook aantal eenvoudige vragen stellen over opvoeding (kind wil niet slapen, moet ik pap 

geven, of zindelijkheidstraining, etc. = laagdrempelig aanbod opvoedingsondersteuning). 

- Laagdrempelig aanbod spel en ontmoeting 

-> in principe zou zo moeten zijn dat in de huizen van het kind die wij bezoeken deze die dingen altijd moeten 

vinden en dat die in theorie open staan voor iedereen.  

Dan zijn er drie aanbodsvormen die zijn voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen.  

- Ambulant: ouder naar centrum 

- Mobiel: centrum naar ouder 

-> ambulant en mobiel, bv. inloopteams (moedergroepen waarin vrouwen samenzitten om over 

opvoedingsthema te spreken) 

- Aanbod ontwikkelingsstimulering: 

Dan zie je dat dat toch een rare invulling is van wat progressief universalisme is. 

Aanbodsvormen met telkens aparte ministeriële besluiten die telkens voor elke aanbod vormen, iets wat er al 

was, subsidie daarvan organiseren.  

Vreemde veronderstelling die daarin bv. over inloopteams en moedergroepen -> idee dat groepsbijeenkomst 

goed is voor kansarme maar niet voor kansrijke ouders -> veronderstelling: kansrijke ouders hebben er niets 

aan en dat alle kansarme er iets aan hebben. 

Idee van progressieve universalisme is goed maar als je rees vooraf structureert hoe je dat dot en vooraf 

doelgroepen bepalen kan je afvragen of het nog progressief universalistisch is. 

DISCUSSIE  

In principe is het een poging om beste van twee werelden te doen. We hebben jarenlang discussies gehad over 

bv. dienstverlening universeel te doen, discussie, moeten we het structureel doen? Als we het niet doen 

kunnen we target werken en middelen zetten voor mensen die het echt nodig hebben. Maar aan de andere 

kant als je het niet voor iedereen doet en doet het doelgroepgericht, als je die keuze maakt verlies je het 

maatschappelijk en politiek draagvlak, zal je altijd mensen hebben die zeggen ‘moet dat wel dat we dat 

allemaal installeren en betalen? middenklasse weer betalen voor kansarmen… Dan krijg je -> ‘services for the 

poor are often poor services’ -> kwaliteit achteruitgaat omdat het niet meer over het algemene 

maatschappelijk en politiek draagvlak beschikt.  

Moeilijke afweging tussen wat doen we structureel en wat doen we targeted? Progressief universalisme is 

precies een manier om uit die dichotomie te geraken en te zeggen we doen beide: structureel aanbod en 

Daarbinnen gaan we specifieke aandacht hebben voor specifieke groepen. 

Gescheiden aanbod voor kansarmen en niet kansarmen, waarbij we ons afvragen is het dat nu? Is 

consultatiebureau samen met een inloopteam, is dat samen wel PU? Iets ingewikkelder , dat creëert de vraag: 

welke doelgroepen en wie bepaalt wat een doelgroep is? Wie zegt wat wie nodig heeft? Wordt dat gedaan op 

basis van individuele behoeften?  

 

PROGRESSIEF UNIVERSALISME 
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Binnen het principe zie je dat er nog verschillende opvattingen zijn. Moet je de dosering veranderen? Dus 

iedereen hetzelfde, iedereen recht op 1 consultatie en als je meer wil kan je meer krijgen. Andere manier is 

iedereen basis en dan aparte aanbodsvormen die variëren, waarbij je terug labeling krijgt.  

INTEGRATIE 

Integratie van voorzieningen, belangrijke focus van huizen van het kind 

Europese beweging van integratie, dat is logisch, sinds jaren 60-70 is er een enorme diversificatie gekomen, 

daarmee samengaan specialisatie en versnippering. Je hebt mensen die zich bezighouden met jongste 

kinderen, vanaf 3 jaar zit die in de CLB’s (medisch schooltoezicht), compleet ander systeem op leeftijd 

gespecialiseerd. Specialisatie opdeling van diensten naar leeftijd, terrein waarop ze werken met specialisaties 

(geestelijke gezondheidszorg is anders dan seksuele voolichting bv. dus door andere diensten). Allemaal 

sectorale indelingen, leeftijdsindelingen, doelgroep (druggebuikers), beleidsindelingen (federaal, Vlaams, 

stedelijk, gemeentelijk, provinciaal), organisaties -> versnippering. Als je dan met gezinnen moet werken die in 

complexe omstandigheden leven worden ze van ene naar andere dienst doorgestuurd, we weten niet naar wie 

we ze doorsturen, -> lange geschiedenis van specialisatie en besef is gekomen overal dat het zo niet verder kan 

en dat we een tegenbeweging nodig hebben van integratie. Wat die huizen van het kind zijn, zijn Vlaamse 

interpretatie en vormgeving van een tendens die in alle Europese landen gebeurd is en aan het gebeuren is.  

Heeft vaak de bedoeling om kostenbesparingen te doen als je aan schaalvergroting werkt is het idee van de 

wetgever dan kan besparen. Werk wordt soms twee keer gedaan door diensten die elkaar overlappen dus je 

kan efficiëntiewinsten halen. Voor de overheid beheersbaarder, je moet niet meer aan tafel zitten met 

verschillende diensten maar met 1 huis van het kind dat zelf de coördinatie opneemt en door samen te werken 

en de expertise samen te leggen de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. Belangrijk voor wat men 

noemt wicked problems (ingewikkelde problemen). 

Kan verschillende vormen aannemen en verschillende gradaties in verschillende landen 

In huizen van het kind zie je dat alle extremen en alle tussenvormen voorkomen, regelluw kader, decreet zegt 

niet hoe ver samenwerking moet gaan (of het onder 1 bestuur moet vallen of niet).  

- Cooperation: diensten werken samen aan een gemeenschappelijk doel, maar met behoud van hun 

eigenheid en autonomie 

- Collaboration: diensten plannen hun werking gezamenlijk en pakken overlap en hiaten aan om 

gezamenlijke resultaten te bekomen 

- Coordination: diensten werken samen aan gemeenschappelijke doelen op een planmatige en 

systematische manier 

- Integration: diensten smelten samen tot één organisatie. Die integratie kan gebeuren op vlak van 

beleid, praktijk of beiden. 

De vraag blijft in ze huizen wat met de materiële component? Mensen die in moeilijke omstandigheden leven, 

bv. de roma gezinnen in gent, armoede, papieren problemen, huisvesting, opvoeding, etc. Maar ze zijn niet 

zomaar van elkaar te scheiden, dan heb je de huizen van het kind waar verschillende diensten in geïntegreerd 

zijn maar zeer zelden zitten er materiele voorzieningen in, bv. zorgen voor sociale woningen, tewerkstelling, 

etc. Belangrijke dingen die moeilijk te scheiden zijn van opvoedingsondersteuning. Interessante 

uitzonderingen: in Gent het je zitdagen van het OCMW op school samen met brugfiguur van de school om 

roma gezinnen te bereiken.   

Er is geen definitie of ondersteuning van de coördinatie. 

Als je vanaf het begin al doelgroepen definieert, de raadpleging (consultatie) en inloopteam, hebben we dan 

progressief universalisme? 
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KIJK online als je interesse hebt: https://www.expoo.be/huizen-van-het-kind 

In dat magazine vind je een heel overzicht, reportages over verschillende huizen van het kind in Vlaanderen, 

men heeft die huizen van het kind die goed bezig zijn eruit gehaald natuurlijk. Ook podcasts met experts op 

vlak van preventieve medische zorg, opvoedings- en gezinsondersteuning, enzovoort. 

EVIDENCE-BASED OPVOEDINGSONDERSTEUNING 

Belangrijk onderdeel visie Vlaanderen (beleid), op gezinsondersteuning is dat het zoveel mogelijk evidence 

based moet zijn. Gebaseerd op best mogelijk resultaten op wetenschappelijk onderzoek over wat werkt. Dat is 

waar in de huizen van het kind, opstapje bv. de subsidiëren omdat het evidence based is.  

CKG centra voor kindzorg en gezinsondersteuning , centra die kids 7 op 7 kunnen opvangen, ook ambulante en 

mobiele vormen van opvoedingsondersteuning. Voornamelijk in modules die evidence based in, 1 van de 

modules is STOP4-7, voor ouders die kids hebben die nooit luisteren, in de officiële naam is het preventie in 

anti-sociaal gedrag, men vreest dat kinderen negatief en agressief gedrag stellen langdurig en uiteindelijk 

zodanig dominant dat zij alleen aandacht krijgen bij negatief gedrag, negatieve spiraal, vicieuze cirkel. -> 

intensief trainingsprogramma STOP4-7 : onderzoek naar de effecten wat werkt 

Allemaal voorbeelden dat we in Vlaanderen het met z’n allen eens zijn dat we zo veel mogelijk programma's 

willen waarvan we weten dat ze werken. Men is lang bezig met programma’s te screenen, de subsidie ervan 

wordt eraan gekoppeld, programma’s moeten tonen dat ze werken en subsidies worden aangemaakt in de 

mate waarvan ze aantonen dat ze werken want middelen zijn schaars. 

Ook logisch vanuit ogen van de ouders, recht op best mogelijke dienstverlening. Dat is ook in de medische 

sector zo.  

Evidence based -> werkt het? Kunnen we het meten dat het werkt? Effectiviteit en efficiëntie, werkt het beter 

dan een ander programma? Met dezelfde inspanning en geld een nog groter en sneller effect bereiken?  

Prof: ik wil zeggen dat er goede redenen zijn om evidence based te werken maar tegelijk nadelen en gevaren 

meebrengt en dat die te maken hebben met de manier waarop we interpreteren wat evidence based is. Dat is 

waar voor een heleboel interventies in de orthopedagogiek.  

 EVIDENCE BASED MEDECINE 

Term komt van de medische wetenschappen. 

Sackett zegt evidence based practice … (tekst).  

-> patiënt, je moet kennis hebben van de meest recente wetenschappelijk onderzoek 

-> je moet je eigen ervaring combineren met wat je weet uit onderzoek 

-> de keuze en de voorkeuren van de patiënt 

 EVIDENCE BASED PSYCHOLOGY 

Van de medische wetenschap is dat uitgebreid naar de psychologie, voornamelijk de therapeutische sector. En 

voornamelijk in de VS, omdat de gezondheidszorg uitsluitend een zaak van private verzekeringen is.  

Alles is van private verzekeringsmaatschappijen -> wij betalen alleen terug van wat bewezen is dat ze werken. -

> maar de vraag die dan ontstaat is -> wanneer is iets bewezen? Hoe kan je iets bewijzen? -> dan zie je dat 

langdurige therapieën, kan lang duren, hoe kan je bewijzen dat het werkt ? Dat de veranderingen ook het 

gevolg zijn van de therapie en niet van andere zaken die wijzigen in het leven?  

https://www.expoo.be/huizen-van-het-kind


75 
 

Gevolg was dat de keuze vrijheid van de patiënt (3de ding van Sackett), dat die verdween, omdat enkel 

kortdurige therapieën terugbetaald werden. Veel onderzoeksgeld en tijd voor langdurige therapieën.  

RTC (RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS): belangrijk dat je weet wat het is. Bv. iemand heeft vliegangst en gaat 

naar therapie, je kan de graad van angst meten, we doen het voor en na de therapie, we zien een vermindering 

van de angst. Maar natuurlijk er zijn problemen die vanzelf overgaan ook als je niets doet. Je moet weten of de 

verandering die je ziet, of die oorzakelijk kan toegeschreven worden aan de interventie; dat doet men door 

experimentele en controle groep te hebben. We gaan na de behandeling van 2 maand bv. kijken of die mensen 

die behandeld zijn minder vliegangst hebben dan diegene die niet behandeld zijn. 

-> experimentele en controlegroep en toewijzing moet door toeval gebeuren, groepen moeten vergelijkbaar 

zijn (randomized). 

In Amerikaanse context wilde men pas als het door RTC bewezen was en dat het effect kon toegeschreven 

worden aan de therapie, wat de keuzevrijheid van patiënt heeft beperkt en waardoor de APA heeft 

ingegrepen! Zeer invloedrijke club. Die zeiden, evidence is belangrijk maar de manier waarop het is gewerkt, zo 

hadden we het nu ook niet bedoeld, we moeten het bijsturen. In een belangrijk artikel van 2006 heeft de APA 

gezegd ja wij vinden het belangrijk, maar te veel gebruikt om toegang tot bepaalde vorm van hulpverlening te 

ontzeggen, en willen we dat herdefiniëren. Dezelfde conclusie als dat Sackett getrokken had voor de medische 

wetenschappen. 

 

Er zijn andere manieren mogelijk en wenselijk, want RCT is slechts één vorm van evidence 

- Kan niet zeggen waarom iets werkt 

- Heeft geen voorspellende waarde 

- Houdt geen rekening met (culturele) achtergrond van patiënt 

APA pleit voor: 

- Onderzoeken die niet enkel naar de outcome maar ook naar het proces en waarom kijken 

- Discretionaire ruimte.: die kan inschatten ‘wat denk ik van deze mens, wat deze nodig heeft?’  

- Ook toetsen met interpersonal expertise: confronteren met collega’s, wat denk jij van deze case?  

- Keuze patiënt 

-> samen wat evidence based moet zijn 

 EVIDENCE BASED PSYCHOLOGY & OPVOEDINGSONDERSTEUNING 

Voorbeeld; je krijgt allerlei initiatieven,  

In Europa krijg je tabellen van in de wildgroei van oudertrainingspakketten (ouderlijke vaardigheden), voelt 

men zich geroepen om te zeggen -> er zitten wel wat mindere zaken tussen, we maken tabellen van wat werkt 

en niet werkt. Als je ziet in de tabellen die Europa maakt, zie je dat RCT de enige vorm van onderzoek is die 

men aanvaardt als onderzoek dat evidence produceert 

-> bovenaan tabel: korte cognitieve gedragstherapieën 

We zien dat het in Vlaanderen de investering in triple P / 3P heeft gelegitimeerd (volgende week triple P les). 

We zien het in de CKG’s. Wordt gepropageerd door Expoo. Beleidsdiscous. En inspiratie komt uit NL. 
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Komt altijd neer op variaties op deze piramide.  

Laagste niveau: men doet maar wat. Geen evidentie. Je beschrijft wat je doet, zodanig dat het beschrijfbaar is 

wat je moet en uitwisselt met collega’s. Maar het is niet omdat je beschrijft dat het evidentie produceert dat 

het werkt. 

Blauw: beschrijven maar ook argumenteren dat er theorie achter zit over waarom zoiets werkt. Theoretisch 

goed onderbouwd. Veelbelovend, maar nog geen evidentie.  

Paars: effectief meten, bv. ouderlijke stress voor en na een jaar van groepen en je ziet er is een effect.  

Lichtrood: maar pas wanneer de oorzakelijkheid gedemonstreerd wordt, effect oorzakelijk kan toeschrijven aan 

jouw evidentie, pas dan evidence based. 

Oranje: veel RCT in verschillende landen gebeurd en we kunnen meta-analyse maken. Overheen systematisch 

steeds effect. 

Als je Triple P wil gebruiken moet je RCT doen. Dus zijn er in veel landen RCT en kan men er meta analyses van 

maken. 

Een interventie is bewezen effectief als uit voldoende onderzoek met sterke of zeer sterke bewijskracht blijkt 

dat bepaalde doelen er in de praktijk beter mee worden bereikt dan met andere interventies of met niets doen. 

Dus RCT wordt gezien in de opvoedingsondersteuning als de goude standaard van onderzoek. 

MOETEN we kritische vragen bij stellen!  

 RCT = GOUDEN STANDAARD? 

- CONTROLLED 

Je kan de oorzakelijkheid tussen interventie en effect aantonen als de interventie gestandaardiseerd is. Als we 

zeggen, we doen wat we denken dat goed is, dan weten we niet wat is het dan dat werkt? De deskundigheid 

van de pedagoog die een gesprek doet of de methode? Als we willen dat het de methode is, dan mag het niet 

afhangen van de persoon die de interventie doet! Dus moet die gestandaardiseerd zijn. Dat is de kern of een 

van de kernproblemen van RCT. Je kan enkel doen als interventie gestandaardiseerd is. Maar Sackett en APA 

zeiden je moet aanpassen aan noden, cultuur van patiënt, hoe gaan we dat matchen?? Als ik bv. zeg je moet 

het zo doen (5 gesprekken van 20 min), en jij zegt ja nee met deze mens gaat 20 min niet, heb langer nodig, 

neen zo kan het niet in RCT!  

Hoe moet dat? Bv. Triple P voor allochtonen of uitrollen is ander gestandaardiseerd programma voor -> allerlei 

programma’s over triple P 

-> heeft problemen in de praktijk 
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Ander probleem is probleem van de co-morbiditeit. Ik wil onderzoek doen over programma voor zo ettertjes 

(kids die lastig doen). We willen dat 2 groepen vergelijkbaar zijn, dus we willen mensen uitsluiten die bv. 

scheiden, adoptie, etc. allemaal anders en probleem. Men zorgt dat het probleem alleen een single problem is, 

geen co morbiditeit is met ingewikkelde contexten. Men wil filteren: wat is de validiteit en relevantie van die 

experimentele groep in real life situations? Dan is de ethiek van de controlegroep, als ik denk en overtuigd ben 

dat wat ik bied die ouders gaat helpen, is dat raar dat ik de helft van de mensen niet ga helpen omdat ik een 

controlegroep nodig heb. Dat is toch een probleem! 

- OUTCOME OR PROCESS? 

Je kan met RCT aantonen dat dit werkt maar niet waarom.  

Voorbeeld de katrol: programma waarin studenten huisbezoeken doen bij kansengroepen, oorspronkelijk was 

het om huiswerk begeleiding te doen, maar via begeleiding aan huis om de ouderbetrokkenheid te versterken. 

Men deed onderzoek: neemt de ouderbetrokkenheid van de ouders toe door de interventie?  

Op eerste zicht lijkt het enorm toe te nemen. Maar wanneer met kwalitatief onderzoek naar deed blijkt iets 

helemaal anders, wat veranderd is niet de ouderbetrokkenheid van ouders maar de capaciteit van de student 

om de ouderbetrokkenheid te zien. De student vult meer in in het einde omdat hij meer heeft leren zien.  

Voorbeeld van outcome, resultaat of proces zijn andere onderzoeken met andere methodologieën die tot 

andere dingen kunnen leiden. 

Ander voorbeeld onderzoek Triple P: ze merkten dat onderzoeken die gebaseerd zijn op zelfrapportage van 

ouders (hoe vervelend hun kind was), tonen een zeer positief effect van triple P aan. Maar alle onderzoekers 

die rapportage door externen vinden geen effect. 

-> waarom is zelfbeoordeling in onderzoeken over opvoedingsondersteuning doorgaans gunstiger dan 

beoordeling door externen? 

Ander voorbeeld: wat met proto-professionalisering? Programma dat gemaakt is in Istanbul, de kleuterschool 

op het platteland bestaat amper en ook in de steden niet betaalbaar is wat maakt dat kids met ongelijkheid aan 

de start van de school beginnen. Men heeft een programma gemaakt voor moedergroepen voor kids die niet 

naar school gaan waarin kids werkblaadjes krijgen die kleuters op school krijgen, ze krijgen een training in die 

moedergroepen om thuis aan de slag te gaan met die werkblaadjes, maakt dat de Turkse kinderen het 

doorgaans minder goed doen dan Vlaamse kinderen in Gent en Vlaanderen algemeen. Men voerde het 

programma in en aangepast om Turkse moeders ook met werkblaadjes leerde werken. Er was een onderzoek 

naar effecten -> meten met CITO toets. 

Proto-professionalisering -> effect programma is dat de moeder zichzelf verantwoordelijk gaan voelen van het 

slagen van het kind op school. Interiorisering van verantwoordelijkheid. 

Is loyauteit ook evidence?  

Outcome of proces dat zijn verschillende onderzoeken met verschillende onderzoeksvragen en verschillende 

uitkomsten. Dat is belangrijk! APA zegt ook wat wij nodig hebben is diversiteit van methoden, zowel 

kwantitatief als kwalitatief om elkaar aan te vullen. 

- VOORSPELLENDE WAARDE 

Wat is de voorspellende waarde voor het volgende individu? Het gemiddelde is niet individu!  

Als een programma werkt, en het werkt niet voor u, is het probleem bij u zogezegd want het programma heeft 

het bewezen. 
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Dan krijg je (zeker bij die gelaagde programma’s) stigmatisering van mensen voor wie het niet werkt, dat 

moeten ‘stomme’ mensen zijn, waarbij het niet wekt. Stigmatisering voor diegenen waarbij het niet werkt. 

Als je daar dan nog eens de subsidie aan koppelt, subsidie alleen voor wat bewezen heeft wat werkt -> dan zie 

je altijd bij organisaties die subsidie afhankelijk zijn, gaan ze de instroom van cliënten gaan beperken tot bij 

diegenen dat het meeste kans heeft dat het werkt, ze gaan de moeilijkste mensen eruit filteren.  

Als de evidentie de voorwaarde wordt voor subsidiëring zie je dat mensen uitvallen! 

- WAT IS WERKEN? 

 

Wat is werken? Wat werkt? We subsidiëren wat werkt. Dat betekent dat indicatoren voor succes vooraf 

bepaald moeten zijn. In Nederland heb je die een stap verder gaat die koppel subsidie aan evidence, in NL heb 

je een procedure, als je geld van de overheid wil moet je stappen doorlopen 

 

1. Wat is uw doelgroep?  

2. Wat is het probleem dat je gaat oplossen?  

Maar zegt prof, dat betekent dat een algemene structurele voorziening (PGO, kinderopvang, 

ontmoetingsplaats) niet meer kan gesubsidieerd worden, er is geen doelgroep, de doelgroep is iedereen, er is 

geen probleem, maar wel ondersteuning, gaat niet over een probleem oplossen, dus die vragen kan je al niet 

meer oplossen. 

 EBP & OPVOEDINGSONDERSTEUNING 

Dus de idee is we zijn vertrokken van vaststellingen goede redenen evidence based, maar de manier waarop 

we het invullen in NL en via NL in Vlaanderen moeten we kritische vragen bij stellen en voorzichtig mee zijn. En 

zeker als wat we evidence noemen gaan verengen tot RCT en daar de subsidiëring aankoppelen is een 

gevaarlijke evolutie,  

Gevaar voor protocollering: iedereen moet standaard dezelfde programma’s krijgen zonder stem van de cliënt 

te horen 

Gevaar voor no go zones/ taboe zones: als hulpverleners vinden dat het protocol niet oke is gaan ze het 

veranderen maar ze gaan het niet zeggen, je krijgt taboe zones.  

Gevaar voor innovatie: als ze zaken veranderd worden gaat men het niet documenteren waardoor het 

protocol ook niet bijgestuurd wordt. 

Probleem deficit: wie bepaalt dan nog wat goed is voor de kinderen, er is geen dialoog meer over mogelijk, het 

is bepaald vooraf door de wetenschap die zegt wat hij gaat meten.  

Onderwijs, evidence based onderwijs technieken  

-> alleen effectiviteit telt nog 

-> wat we als effectief beschouwen, hangt af van judgement over wat desirable is. Het gaat niet meer over wat 

wensen we eigenlijk. 

-> in de praktijk betekent het ook dat pedagogen gereduceerd worden door technische uitvoerders van een 

programma zonder kritisch te kunnen reflecteren over wat zij good practice vinden in hun context 
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De vraag die dat oproept: wie praat er nog mee over de doelen van opvoedingsondersteuning, over wat het 

probleem is?  

Reflectieve vraag die je nooit in een RCT kan oplossen. 

- Falen op school als probleem van kinderen, gezinnen of scholen? 

- Gedragsproblemen, anti-sociale kinderen of toekomstige delinquenten? 

- Betrokkenheid van ouders of gehoorzaamheid aan schoolreglement? 

- Wat doet echtscheiding (adoptie, abortus, …) met ouders of wat doen ouders met echtscheiding 

(adoptie, abortus, …)? 

 

Bv. ouderbetrokkenheid paradoxale vormen: we willen niet dat het gaat over dat ouders zich moeien met de 

lessen bv. 

De manier waarop men naar evidence based kijken installeert een hiërarchie tussen wetenschappers, ouders, 

deskundigen, die vaak betekent dat de probleemdefiniëring buiten discussie valt (wat ouders vinden). 

Hij zegt wat wij doen met ons programma is mensen self-sufficiënt maken, etc. Mensen moeten autonome 

burgers worden, maar is dat wat mensen willen? Gaat het over autonomie of mogen we ook nog onderling 

afhankelijk zijn en solidair? Er zit een bepaald mensbeeld achter waar geen dialoog en discussie over is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

LES 6 INTERVENTIES TUSSEN GEZIN EN SAMENLEVING 

INLEIDING. 

 Pagina 35 in het boek: functies die opvoedingsondersteuning heeft. 

Die ook vaak in Nederland en door Kind en Gezin worden gebruikt als wat er essentieel is aan de 

opvoedingsondersteuning 

- Voorlichting 

- Instrumentele steun 

- Emotionele steun 

- Adviesverlening 

- Training 

- Sociale steun 

- Vroegtijdige detectie 

- Signalering 

 Concrete interventies die Vlaanderen het meest gebruikt zijn Triple P en Peer Home visitors. 

 Vormen en functies van opvoedingsondersteuning waar door Triple P en peer home zijn programma’s 

worden op ingezet 

- Voorlichting 

- Adviesverlening 

- Training 

- Vroegtijdige detectie 

 Ontmoetingsplaatsen 

- Emotionele steun 

- Sociale steun 

 Ouders als onderzoekers: 

- Sociale steun 

- Signalering 

 Signalering begrip dat vaak foutief wordt ingevuld, het gaat hier over hoe kunnen we 

de stem van ouders vesterken opdat zij ook invloed kunnen hebben op het beleid. 

Je zou hier zelfs kunnen spreken over empowerment zoals Rappoport en 

Zimmerman ze bedoeld hebben (vorige les). 

TRIPLE P  

Eerste interventie die we hier belichten is Triple P. Programma dat wijd verspreid is, door Vlaamse regering is 

aangekocht, door kind en gezin geïmplementeerd, eest in provincie Antwerpen en dan in heel Vlaanderen. 

 Population based approach 

 Comprehensive, multilevel 

 Informatie, advies en training 

 Individueel of in groep 

 Ingevoerd in Vlaanderen 

 Kind en Gezin Antwerpen 
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1. Als je kind je iets wil tonen, stop dan met wat je bezig bent en richt je aandacht op je kind. Het is 

belangrijk om regelmatig even iets te doen dat jullie beiden leuk vinden. 

2. Schenk je kind veel fysieke genegenheid – kinderen houden er vaak van als je hen omhelst, knuffelt en 

hun handje vasthoudt.  

3. Spreek met je kind over dingen waarin hij of zij geïnteresseerd is en vertel ook wat over jouw dag.  

4. Prijs je kind uitgebreid en gericht als hij of zij iets doet dat je graag meer zou willen zien, zoals “Dank je 

om meteen te doen wat ik heb gevraagd.”  

5. Er is meer kans dat kinderen zich slecht gaan gedragen als ze zich vervelen. Zorg dus dat je kind zich 

met een heleboel activiteiten binnen en buitenshuis kan bezighouden, zoals boetseren, kleuren, 

verkleedpartijtjes, met kartonnen dozen knutselen, in knusse plekjes spelen, enz.  

6. Breng je kinderen nieuwe vaardigheden bij door eerst zelf het voorbeeld te geven en vervolgens je 

kind de kans te geven de vaardigheid aan te leren. Spreek elkaar bijvoorbeeld thuis beleefd aan. Spoor 

je kind aan om ook beleefd te spreken (bv. “alsjeblieft” of “bedankt” zeggen) en prijs je kind 

voor zijn/haar inspanningen. 

7. Bepaal duidelijke grenzen voor het gedrag van je kind. Ga even samenzitten en bespreek met het hele 

gezin de huisregels. Maak je kind duidelijk wat de gevolgen zullen zijn als hij/zij de regels overtreedt. 

8. Blijf kalm als je kind zich slecht gedraagt en zeg duidelijk dat hij/zij moet ophouden. Vertel duidelijk 

hoe je kind zich wel moet gedragen (bv. "Hou op met vechten, wees lief voor elkaar."). Geef je kind 

een compliment als het slechte gedrag ophoudt. Zoniet treed je gepast op. 

9. Wees realistisch in je verwachtingen. Alle kinderen gedragen zich soms slecht en zullen onvermijdelijk 

wel eens problemen veroorzaken door hun ongehoorzaamheid. Pogingen om een volmaakte ouder te 

zijn, kunnen leiden tot frustratie en teleurstelling. 

10. Zorg voor jezelf. Het is moeilijk om een kalme, ontspannen ouder te zijn als je last hebt van stress, 

bezorgdheid of depressie. Probeer wekelijks tijd te vinden om je te ontspannen of iets leuks te doen 

 

 Triple P evidence based? Onderzoek bij 292 gezinnen 

- Zowel Triple P als het Spreekuur hebben positieve effecten. En ouders zijn bij beide methoden 

tevreden over de geboden hulp. Het formuleren van doelen en de evaluatie ervan gebeurt 

vaker bij 3P. Met dit programma bereikt men dan ook een grotere doelrealisatie. Maar het 

3P-protocol wordt onvoldoende nauwgezet gevolgd zodat de bekomen resultaten niet 

eenduidig te interpreteren zijn. De 3P-interventie wordt immers net gekenmerkt door zijn 

specifieke stapsgewijze aanpak. 

- Wanneer je Triple P programma wil implementeren ben je ook verplicht deel te nemen aan 

het wetenschappelijk onderzoek dat daarover gaat. Dat is niet anders in Vlaanderen. Wat 

heeft men gedaan? Door in Antwerpen waar iedereen (alle medewerkers) van kind en gezin 

die op consultatiebureaus weken en advies gegeven aan ouders, werden getraind in Triple 2, 

en moesten het volgens het protocol doen, en in Limburg niet. Dat heeft men elkaar 

vergelijken. Het is niet helemaal RCT, maar wel een experiment met een controlegroep. Waar 

in Limburg care as usual is, zoals gewoonlijk. Men heeft effecten met elkaar vergeleken. 
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- Men stelde vast dat er geen verschil was tussen Antwerpen en Limburg, de controlegroep 

deed het even goed dan mensen die in Triple P zijn opgeleid.  

- Dan krijg je iets merkwaardigs, het rapport citeert het volgende (zie slide). Dat betekent dat 

men gelooft dat triple p werkt, het onderzoek toont iets anders en er is geen kritiek op Triple 

P of het onderzoek, er is kritiek op de regioverpleegkundige, mensen van kind en gezin die 

het programma moeten uitvoeren; ‘Waarschijnlijk hebben ze te veel rekening gehouden met 

hun individuele ideeën, te veel aangepast aan hun cliënt, het protocol wordt onvoldoende 

correct ingezet.’  

- Nu vraag ik u (prof), over wat Sackett zei over evidence based, over hoe evidence based 

medicine moet toegepast worden en wat de APA heeft gezegd hoe het in de psychologie is. 

Vergelijk dat met hier, dan wordt het evident wat de kritiek is op deze manier om onderzoek 

evidence based werken te interpreteren en tegelijk op deze manier Triple P toe te passen. 

 Meta-onderzoek Thomas & Zimmer Gember onderzoeken van triple P nagaan: 

- Vonden dat zelfrapportage van ouders steeds grotere effecten aantoonden dan evaluatie 

door externen zoals leraars of onderzoekers.  

- Bovendien stellen ze vast dat er geen follow up onderzoeken zijn die blijven bestaan nadat de 

interventie gedaan is. 

 Meta-onderzoek Wilson et al. 

 
- 32/33 studies betaald door 3P 

- Conflict of interest meestal niet gerappprteerd 

- “Substantial selective reporting bias, and preferential reporting of positive results in article 

abstracts” 

 Zij zeggen daarbij dat ze veronderstellen dat er een bias 

(vooroordeel/scheeftrekking) die maakt dat positieve resultaten meer gepubliceerd 

worden dan negatieve of nulresultaten.  

 Wilson en collega’s beetje bom geplaatst onder die claim dat Triple P zo een 

robuuste evidence heeft. 

- Volgende belangrijke kritiek omdat zij tot Vlaanderen tot veel discussies heeft geleid over de 

vraag ‘is het verantwoord dat wij dit programma aankopen en zoveel aan uitgeven want het 

is duur’. 

- Belangrijkste argumenten om aan te kopen was: evidence based, onderzoek dat 

onafhankelijk aantoont dat dit werkt. Wat werken dan ook mogen betekenen. 

 

 Triple P: ideologie (politieke kritiek) 

- Deficit denken 

- Lineair denken 

- Poor parenting as a generic risk factor 

- De autonome burger, selfsufficient 

- Residuele welvaartsstaat 

- Verdeelde verantwoordelijkheid 

 Ik heb het al uitgelegd, pedagogie kan nooit losgezien worden van ideologie. De ideologie van triple p 

is natuurlijk één van de individuele autonome burger die voor zichzelf kan zorgen, niet afhankelijk van 

welvaart staat,  

 volgende slide uitgebreid citaat (ik wil erbij vermelden dat dat idee, oké we weten dat context 

belangrijk is en invloed heeft over hoe ouders omgaan met kids, we weten dat er mensen zijn die in 
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zeer moeilijke contexten hun ouderlijke verantwoordelijkheid proberen op te nemen. Wat we met dit 

programma gaan doen is zorgen dat mensen ondanks die moeilijke context toch nog acceptabele 

ouders worden die van niemand afhankelijk zijn.  

 Dat is fundamentele inhoudelijke kritiek: dat wat we wensen, om te zorgen dat mensen onafhankelijk 

van de moeilijk context toch behoorlijke ouders worden, zelfstandig, autonoom, onafhankelijk, of is 

het misschien niet eerder onze taak voor de samenleving om te zorgen dat die context vermindert 

 armoede bestrijden, kansarme buurten vermijden, etc. Dat is toch een politieke dimensie 

 Citaat: 

 The broader ecological context within which a family lives cannot be ignored (poverty, 

dangerous neighbourhoods, community, ethnicity, culture). It is hypothesised that the more 

self-sufficient parents become, the more likely they are to seek appropriate support when they 

need it, to advocate for their children, become involved in their child’s schooling, and to 

protect children from harm (e.g. by managing conflicts between partners). 

 Triple P ideologie: 

 Gelaagde opbouw 

 Laatste kritiek gaat over een aantal andere aspecten waaronder de gelaagde 

opbouw. Herinner u vorige les als we het hadden over dat schema met die vss lagen, 

die kritiek die daar van toepassing kan je ook hierop zeggen. 

 Stigmatiserend? 

 betekent dat geen stigmatisering van wie naar de hogere lagen van triple p gaat, hoe 

toegankelijk zijn die ook voor mensen die het nodig hebben, hoe zeer kunnen 

mensen zelf beslissen op welk soort interventie dat ze beroep wensen te doen. 

 Toegankelijkheid van hogere levels? 

 Kostprijs 

 Gesloten systeem (commercialisering) 

 dan is er ook kritiek op het feit dat dit een commercieel programma is, je moet 

betalen om het te gebruiken, als je het anders wil doen of je hebt suggesties om het 

anders te doen omdat jouw publiek anders is, moet je het melden aan Australië. Zij 

zullen dan oordelen of ze al dan niet een aanpassing doen. Het is een gesloten 

systeem, geen open source, dat geeft aanleiding tot een zekere commercialisering 

van de opvoedingsondersteuning die niet voor iedereen wenselijk is. 

PEER HOME VISITORS 

 

 Tweede vorm van opvoedingsondersteuning die ik in deze les wil behandelen is de peer home visitors, 

instapje is de meest gekende vorm in Vlaanderen (zie youtube filmpje, ook pg. 141 in handboek).  

 Programma dat oorspronkelijk gemaakt is in de VS, dan in, dan in Ned. is toegepast , dan via Ned. in 

Genk, en dat in de loop van vorige jaren verder uitgerold is naar Vlaanderen. 

 Peer Home visitors 

 HIPPY  NL  Genk  Vlaanderen 

 Kwetsbare ouders met kinderen < 3 jaar 

 Vrijwilligers rekruteren uit doelgroep 

 (allochtone groepen) 

 Vrijwilligers opleiden en tewerkstellen  

 als peer home visitors 
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 Geprotocolleerd programma 

 Ook groepsbijeenkomsten (> 2 jaar) 

 Evidence based 

 Onderzoek in NL 

 Geen voormeting 

 men keek wel hoe zit het met mensen op het einde van instapje, maar niet in begin. 

Dus moeilijk om effect oorzakelijk aan te tonen 

 De Haene & Colpin 

 Geen randomized toewijzing 

 Geen gelijke groepen 

 Klein effect op cognitieve ontwikkeling 

 Relatief kleine groepen, niet aan elkaar gelijk, geen RCT (maar je kan niet zomaar 

zeggen tegen mensen ‘jij krijgt het wel en jij niet’), dus mensen die er naar vroegen 

kregen het (experimentele groep) en mensen die er niet naar vroegen kregen de 

controlegroep, dus die groepen waren niet helemaal gelijk, onder meer op studieniveau 

van de moeder (waarvan we weten dat het invloed heeft op de cognitieve ontwikkeling 

van kinderen). 

SOCIALE STEUN 

Pg. 144-150 vind je uitleg over sociale steun. Niet onbelangrijk omdat sociale steun toch vaak gezien wordt 

door heel wat onderzoekers als een van de belangrijkste vorm in opvoedingsondersteuning 

 Detraditionalisering 

 Individualisering 

 Mobiliteit 

= Minder traditionele sociale steun netwerken 

 Ann Buysse: meest universele vorm van OO 

 Onderzoek van An Buyssche in opdracht van de gezinsbond aan verschillende gezinnen 

(eenoudergezinnen, twee, rijke, arme, autochtone, allochtone, etc.) -> 2 vragen: wat vind je moeilijk 

aan je ouderschap en wat vind je ondersteunend aan je ouderschap. Wat blijkt uit die focusgroepen: 

 er zijn geen algemene conclusies te trekken. Wat voor de ene opvoedingsondersteuning is, is dat 

niet voor de andere. De ene speekt over Peter Adriaansens als positief en de andere niet, wat de ene 

ondersteunend vindt is dat niet voor de andere. Behalve informele sociale steun! Dat is iets wat zowat 

iedereen belangrijk vindt in ouderschap.  

 Eigen familie is grootste steunbron 

 Informele sociale steun = buffer tegen opvoedingsstress 

 

 Belangrijke kenmerken: Sociale steun wordt opgedeeld in 3 belangrijke vormen 

 Informationele steun 

 waar kan je goede informatie vinden, hoe doe je dat best om school voor het kind te 

krijgen, welke parken zijn goed om te spelen, etc. Informatienetwerken 

 Instrumentele steun 

 bv. kan jij mijn kind van de crèche halen want ik moet werken, kinderkledij wisselen, 

materiële-instrumentele steun 

 Emotionele steun 

 schouderklopje, jij doet dat toch goed 
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 In die sociale steun zegt Putnam heb je bridging en bonding. 

 Bonding: onder gelijkgestemde samenkomen bv. adoptie ouders zeggen wij vinden het fijn 

om samen te komen want wij verstaan elkaar, onder gelijk gestemde groepen bv. 

moedergroepen van kansarmen 

 Bridging: samen zitten met mensen die andere achtergrond en sociaal netwerk hebben dan jij 

 beide zijn belangrijk, je sociale netwerk zal verruimen. 

 Beide zijn belangrijk! Dat is bijzonder belangrijk omdat we zien dat meeste onderzoeken over sociale 

steun precies doelgroep bepaald zijn,  

 we zetten tienergroepen samen, vaders samen, kansarme moeders samen, etc. telkens in 

kotjes en labels  

 waardoor je bonding en geen bridging krijgt.  

 Dan is de vraag: kan je wel echt vormen van sociale steun krijgen in contexten van diversiteit 

 

Net verschenen OESO rapport: gaat over meten van wellbeing in verschillende OESO landen, grafieken spreken 

voor zich, ze  zeggen iets over sociale netwerken en sociale steun in alle OESO landen4 
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 Sociale steun: 

 in handboek pg. 147 past eigenlijk het OESO onderzoek toe in Vlaanderen, komt uit een 

onderzoek dat ik zelf deed met iemand over kind en gezin. 

 
 Aantal uren die moeders (of andere opvoeders) alleen thuis doorbrengen met hun 

kind.  

 We zien een min of meer scheve normaal verdeling tussen 0 en 7 uur, vanaf 7 uur zie 

je een kronkelende lijn. 

  Iets minder dan een kwart brengt mee dan 7 uur alleen met hun kind door, 

intensive mothering.  
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 Ongeveer de helft van hen zijn mensen die zeggen wij voelen ons 

geïsoleerd, we denken niet dat e als moeders goed bezig zijn, we krijgen 

andere taken niet meer gedaan, 

 

 

 Twee vorige slides werken dat nog iets verder uit naar verschillende vormen van sociale steun zoals dat ook 

blijkt uit het onderzoek, je vindt hierover de nodige uitleg op pg. 148 en verder 

ONTMOETINGSPLAATSEN 

 

 Plaats voor ouders en kinderen 

 Doorgaans <3 j of <4 j 

 Ik wil overgaan naar wat doe je daarmee als beleid en dan gaat het over beleid dat eerst in Brussel is 

ontwikkeld, waar toenmalige minister aan mij en collega’s vroeg: welk advies zou je mij geven als ik wil 

inzetten op opvoedingsondersteuning in een diverse stad als Brussel? 

Na een verkenning en onderzoek waarin we vaststelden dat wat mensen in zo een context meest 

ontbreken zijn, plekken waar kids met andere kunnen spelen en waar je als ouder ook anderen ontmoet, 

dus plekken waar je informele sociale steun kan stimuleren, en zo zijn ontmoetingsplaatsen (of Baboes 

als een van de piloot experimenten van ontmoetingsplaatsen) ontstaan.  



88 
 

 

 Frankrijk 

 Club parents-enfants (1976) 

 Maison Verte (1979) 

 Sociaal werk (jaren 1990) 

 2008: 850 ontmoetingsplaatsen in Frankrijk 

 Veel van wat we vandaag in Vlaanderen weten over ontmoetingsplaatsen weten we dankzij collega’s van 

jullie die daarin onderzoek deden in masterproef.  

 Geen Vlaamse uitvinding, tendens die je over de hele wereld ziet. In Frankrijk bestaat het al van in de late 

jaren 70, en (laatste keer toch toen we onderzoek deden) waren er al ruim 850 van die ontmoetingsplaatsen in 

Frankrijk. 

 

 Italië 

 Tekort aan kinderopvang 

 Brusselse experiment van Baboes, gebaseerd op Italiaanse ervaringen die ontstaan 

zijn van bezorgdheid over tekort aan kinderopvangplaatsen (ontstaan in Rome en 

Milaan).  

 Wat men vaststelt, bezorgdheid was oorspronkelijk naar kids hebben te weinig 

mogelijkheden hebben om sociale ervaringen op te doen met andere kids  

 (zie vorige les aantal geboortes Italië ligt laag dus weinig contact met 

broertjes of zusjes, demografische cijfers).  

 Mogelijkheid tot socialisering 

 We moeten mogelijkheden bieden waar kinderen andere kinderen kunnen 

ontmoeten 

 Men stelde dan vast dat ouders graag naar die plekken komen, in het begin komen 

ze voor sociale ervaring van kind, maar als ze blijven komen heeft het te maken met 

dat zij zelf andere ouders kunnen ontmoeten. 

 Tempo per le famiglie 

 Spazio Insieme 

 Nu > 400 
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 .  

 Japan 

 Kosodate Shien Senta 

 Het is eigenlijk ontstaan vanuit een nataliteitspolitiek, wat men daar noemt 

Kosodate Shien Senta opgericht die functioneren zoals ontmoetingsplaatsen 

 1,2 shock 

 Heel verschillende verhalen en geschiedenissen van oorprong. 

 Frankrijk: bezorgdheid psycho analyse eerst over moeder kind binding en belang dat 

kids loskomen van moeder 

 Italië: bezorgdheid over sociale ervaringen van kids 

 Japan: bezorgdheid over zeer lage geboortecijfer, 1.2 shock (op een bepaald 

moment lag het geboortecijfer maar hier) 

 Isolement en preventie 

 In een context waarbij het eigenlijk sociaal weinig geaccepteerd is dat vrouwen gaan 

werken of jonge moeders, dus sociale isolatie. Dus dacht men moeders gaan niet 

geneigd zijn kids te maken als dat hun lot is, we moeten het fijner maken en 

ontmoetingsplaatsen creëren 

 Nationaal beleid 

 Opvoedingsadvies 

 Speelruimte 

 Activiteiten die interactie bevorderen 

 Informatie over diensten 

 > 5500 

 Wat ik daarmee wil zeggen: de reden waarom deze plekken zijn opgericht zijn verschillend van land tot land, 

maar wat feitelijk gebeurt op werkvloer is merkwaardig gelijk.  

Wijst erop dat deze vorm van opvoedingsondersteuning iets is wat mensen aanspreekt vanuit die ene 

definitie van opvoedingsondersteuning (OO is datgene wat ouders als ondersteuning ervaren), dan zie je dat 

er toch iets bijzonder is aan deze ontmoetingsplaats. 

 Vlaanderen 

 De Speelbrug (1995) = Maison verte 

 2008 Leuven 

 2009 sociaal- pedagogisch 

 Ik zei dat Baboes pionier was en een van de eerste, niet helemaal waar. Er zijn aantal 

initiatieven in de jaren 90 opgericht van een psychoanalytisch perspectief. Het is maar van in de 

21ste eeuw, van 2009, dat de eerste initiatieven vanuit een sociaal pedagogisch initiatief zijn 

opgericht (zoals Baboes). 

 Kort summier: geschiedenis van dit soort plekken in Vlaanderen 

 Oprichting baboes 

 Baboes opgericht in Brussel als sociaal pedagogisch experiment. Heeft van in begin 

een enorm succes gehad. Om zowel die bonding als bridging tot stand te brengen.  

 Er zijn baboes op 4 verschillende plaatsen in Brussel ondertussen. Mee met wat er al 

bestond, speelbrug in Leuven  

 bv. gestimuleerd op verschillende plaatsen omwille van verschillende 

reden. Die hebben samen een Vlaams netwerk opgericht 

 Disseminatie (=verspreiding. In kwaliteitszorg betreft het vooral verspreiding van innovaties 

en richtlijnen. Disseminatie gaat vooraf of is een onderdeel van implementatie.) 
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 Vlaams Netwerk: doelstellingen: 

 Oprichten dat wanneer iemand dit soort plekken wilde oprichten om advies te 

geven, ondersteunen, opleiden, etc. 

 Functie om te lobbyen naar een beleid, om deze vorm van opvoedingsondersteuning 

als een volwaardige vorm te erkennen, want tot dan toe had je alleen maar 

individualiserende vormen van opvoedingsondersteuning, men telkens paradoxaal 

effect: hoe meer advies je geeft aan ouders over ouderschap, hoe meer je die 

individuele verantwoordelijkheid versterkt. Niet dat solidaire en sociale.  

 Vandaar dat dat netwerk bekommerd was, als je zoveel wil inzetten op individuele 

hulpverlening via instapje en triple P moet je toch ook iets doen dat mensen met 

elkaar verbindt. En dus soort lobbying naar overheid om sociale steun te erkennen. 

 Decreet PreGo  

 Maar op dat moment (toeval van de geschiedenis) was men bezig met evaluatie van 

decreet 2007 (vorige les) dat aanleiding gaf tot nieuwe decreet 2010 waarin de 

sociale steun als een functie van opvoedingsondersteuning erkend is. H 

 erinner u, eindelijk sociale steun ook volwaardige functie wordt van huis van het 

kind,  

 gevolg: wetgever niet ontmoetingsplaatsen al dusdanig heeft erkent als nieuwe 

vorm met nieuwe vorm van subsidiering, maar wel gezegd heeft ‘elk huis van het 

kind moet zorgen voor sociale steun en sociale cohesie’, zonder te bepalen hoe dat 

dat moet gebeuren.  Dus krijg je in theorie in elk huis van het kind iets genre 

ontmoetingsplaatsen of plekken waar mensen kunnen samenkomen, maar zonder 

dat bepaald is dat die doelgroep is/methodiek/organisatie/etc. En krijg je onder het 

label spel en ontmoetingsplaatsen, krijg je vanalles, heel verschillende dingen 

 

 Enkele voorbeelden of aspecten waarin ontmoetingsplekken van elkaar kunnen verschillen 

 Andere rationalen 

 Andere praktijken 

 Anonimiteit? 

 Sommigen werken op basis van anonimiteit en vinden het belangrijk dat mensen 

zich niet bekend hoeven te maken. Anders zeggen hoe kunnen we ze zo verbinden? 

Bij ons moet je u wel registreren. 

 Activiteiten? 

 Aan ouders, bv. tweedehandsbeurs, voorleesactiviteiten, etc. Anderen zeggen 

nee de ontmoeting moet op zich staan, als wij een activiteit aanbieden definiëren wij 

onszelf als deskundigen wat een devaluatie van ouders kan zijn. 

 Advies? 

 Sommigen geven advies aan ouders, sommigen zeggen neen sociale steun moet 

zijn wat ouders onder elkaar doen zonder experten inmenging 

 Doelgroepen? 

 Sommigen werken voor speciale doelgroepen, , anderen niet. 

 Ontmoeting als hoofd- of zij-ingang? 

 Sommigen zien ontmoeting als de hoofdingang, wij richten plek in die expliciet als 

bedoeling ‘ontmoeting’ heeft, sommigen hebben plekken waarbij het een 

nevenfunctie van iets anders is (spelotheek, tweehandsbeurs, etc.) 

 Vrijwilligers of professionelen? 

 Sommigen werken met vrijwilligers en krijgen die een opleiding, sommigen met 

professionelen, anderen met mengvorm. 
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NIEUW ONDERZOEK VAN STUDENTEN 

 Eén jaar Baboes (Naomi Geens) + PhD 

 Betekenisverlening van ouders (Jochen Devliegher) 

 Nadruk op ouders, kinderen of beiden?  (Haike Malfeyt) 

 Progressief universalisme? (Melissa Dierickx) 

 Ondersteuning van vrijwilligers (Jelien Simons) 

 We weten niet precies wat er zich allemaal afspeelt maar hebben aantal ideeën gekregen over realiteit 

en voorwaarden sociale steun dankzij medewerking studenten.  

Samenvattingen en belangrijke bevindingen vind je in uw handboek. 

 Vrije confrontatie = Confrontatie dat andere ouders doen het anders dan jij, het is een spiegel, jezelf 

definiëring vanuit die confrontatie 

 Bv. borstvoeding -> mama spreekt erover dat ze er moe van is, andere moeder zegt ‘doe er 

peper op en het zal snel gedaan zijn’, moeder was gechoqueerd.  

 Het gaat er niet over dat mensen het met elkaar eens moeten zijn, maar wel dat de 

andere confronterend is.  

 Net daarom dat de diversiteit net ook goed werkt in zo een ontmoetingsplaats 

omdat ze verschil meebrengt, het helpt je zelf te reflecteren op hoe doe ik het. 

 Wat Jo Hermans duidelijk aangeeft: wat maakt dat ouders van een zekere 

opvoedingsspanning/onzekerheid/stress niet overgaan naar problematische situaties, is net 

de mate waarin ze reflecteren. Het is deze vrije confrontatie, ze is confronterend maar ook 

vrij, er is geen opvoedingsexpert die zegt wat juist of fout is. Wat professionals doen is net 

zorgen dat het vrij blijft, niet ingevuld wordt. Dat maakt reflectie mogelijk, dat is waarom 

sociale steun een buffer tegen opvoedingsstress kan zijn. 

 

 A stage to perform parenting 

 de manier waarop ouders hun opvoedingspraktijk doen in zo een ontmoetingsplek is niet 

hetzelfde als thuis.  

 Ten eerste, situatie is anders (andere kinderen, ouders, ander speelgoed, etc.) dus 

ander gedrag.  

 Maar het speelt zich ook af in en publieke ruimte, soort podium waarop je je 

ouderschap speelt.  

 Op voorwaarde dat: 

 Ouders verwachten van medewerkers een onvoorwaardelijk accepterende, open en warme 

houding zodat ze zich welkom voelen. Eens in de ontmoetingsruimte, wordt van medewerkers 

verwacht dat ze de insluitingsprocessen bevorderen, uitsluitingsprocessen doorbreken en dit 

alles door zich op de achtergrond te bewegen en op de voorgrond te treden wanneer de 

situatie daarom vraagt. Diezelfde medewerkers erkennen deze verwachtingen en halen 

daarbij het belang aan van inter- en supervisiemomenten om te kunnen omgaan met de 

ambiguïteit en complexiteit van deze noden 

 

 Die 2 voorwaarden (vrije confrontatie en stage), kan als er een sfeer van vertrouwen is, daar kom je 

op de essentiële aspecten van wat die professional moet doen, die in de masterproef van Jochem 

Devliegere aan bod komen.  

DE ROL VAN DE PROFESSIONAL (SCRIPTS)  

 Ik kan alleen zeggen dat het personeel vooral de sfeer maakt. Ik zie een duidelijk verschil tussen deze 

plaats (de ontmoetingsplaats) en het park: hierzijn alle kinderen gelijk. 
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 Voor mij is dat belangrijk: ik heb een kind met een beperking. Ik was eerst ongerust, maar zowel ik als 

mijn kind zijn zeer goed onthaald. Hij speelt hier met andere kinderen en leert vanalles ook door te 

spelen met andere moeders. 

 Hier denk ik, ja, ik kan heel eerlijk zijn, ik kan gewoon zijn wie ik ben. Buiten, in de maatschappij, moet 

je vaak een beetje verbergen wie je bent. 

 Ik oordeel nooit over andere mensen. Natuurlijk zie ik verschillen, maar je moet dat accepteren. Ik wil 

zeggen (stilte) het is vreemd. Ik zie, ik bekijk, maar hier oordeel ik niet. Ik bedoel hier in de 

ontmoetingsplaats, hé. Op andere plaatsen oordeel ik wel. Maar hier? Neen. 

DE ROL VAN DE PROFESSIONAL (VERBINDINGEN) 

 Soms, als ik vroeg kom, zitten hier een paar vrouwen en die spreken Arabisch en dan vind ik het 

moeilijk om binnen te komen. Dan denk ik: ‘Oh ik ben hier alleen’ Want, euh, je begrijpt hen niet. Dan 

verberg ik mezelf (…). Dan is het fijn dat iemand van de staf er is, want die komen dag zeggen. Anders 

zou je niet op je gemak zijn. En ook, je kan altijd een kop koffie nemen en er is ook je kind waarmee je 

kan bezig zijn, dus je bent niet helemaal verloren, je kan altijd een beetje apart zitten.  

 Het is niet hetzelfde als een gewone koffieklets. 

 Dat is moeilijk uit te leggen, het is een gevoel. Een koffieklets, voor mij is dat moeilijk om tussen te 

komen. Om een plek te vinden in de groep. Maar als dingen vertaald worden, of iedereen zoekt naar 

iets gemeenschappelijks, dan is dat makkelijker. Want zij (bedoelt het personeel) spreken iedereen aan. 

Begrijp je? Het is een gevoel.  

DE ROL VAN DE MATERIELE OMGEVING 

 Zichtbaarheid van de straat 

 Zitruimte (comfort) 

 Verbindende elementen (tafel, kaart, wereldbol, kaders, bord met namen, … 

 Naast die rol van de professional heb je de rol van de omgeving: tafel waar je aan kan zitten, wereldbol 

waarop mensen hun verhaal kunnen vertellen, grote landkaart (vorige slide) van ik woon daar, daar is een fijn 

parkje, etc. Dat zijn nadenken over de inrichting van de ruimte die mensen met mekaar kan samenbrengen. 

NAOMI GEENS MASTERPROEF EN DOCTORAAT 

 Je ziet dat Baboes van in begin grote diversiteit (etnisch cultureel maar ook sociaal economisch) van ouders 

heeft bereikt EN dat uit een nauwkeurige observatie die personeel dagelijks doet, blijkt dat zo een 

ontmoetingsplaats iets doet met kinderen, ouders en sociale steun. 
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 Baboes 

 221 kinderen uit 196 gezinnen 

 Vaders:  11% (woe VM) tot 33% (Zat VM) 

 25 verschillende talen 

 NL : 48% 

  Fr: 23% 

 Urdu, Arabisch, Poular, Engels, Japans, Portugees, Italiaans, Turks, Frans, Fins, Welsh, 

Pools, Russisch, Catalaans, Roemeens, Duits, Tsjetsjeens, Chinees, Thais, Zwitser-

Duits, Bulgaars, Albanees, Spaans, Punjabi (< 5%) 

 Nu ca 1/3 NL; 1/3 FR; 1/3 anderen 

 “Sociale mix” en zeer gedifferentieerd gebruik 

 
 Cfr. Ligging  

 
 Baboes 

 Wat we zien bij de kinderen: zie pag 103 

 Wat we zien ivm ouder-kind relaties: zie pag 103 

 Wat we zien aan sociale steun en sociale cohesie, zie pag 104 e.v.  

 Maar grote verschilen TUSSEN ontmoetingsplaatsen 

 We weten weinig over spel- en otmoetingsfunctie van Huizen van het Kind 
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OUDERS ALS ONDERZOEKERS 

 Frankrijk 2005 

 Rapport Bénisti 

 Rapport Bockel 

 Pas de 0 de conduite 

 Université Populaire des Parents 

 Derde heel andere interventie van OO, interventie omdat het altijd gaat over de relatie tss publieke en 

private domein, de vorm van interventie is ‘ouders als onderzoekers’.  

Ze gaat terug op het verhaal dat ik vertelde in de les over de bestuurde ouder, verhaal van de rellen in de 

Franse banlieus in 2005 met het rapport Benistie, Bocel, en de reactie daarop van sociale sector Pas De Zero de 

Conduit , pour les enfants de 3 ans, heb dat toen uitgelegd. Kan je in handboek vinden. 

 Désormais lorsqu'une expertise aura de fortes implications sociétales, comme celle-là, nous 

demanderons aux professionnels de terrain de nous faire des propositions sur les noms d'experts à 

consulter. Puis, à l'issue de ce travail, mais avant sa publication, nos interlocuteurs y auront à nouveau 

accès, afin de ne pas donner l'impression d'un texte détenteur d'une réalité intangible. Il nous faut 

également rejeter toute approche sécuritaire, en étant d'une vigilance sans faille vis-à-vis des risques 

de récupération politique. 

 1 van de reacties van PDZDC (pas de zero…) is dat nogal wat organisaties gezegd hebben ‘wij willen 

onderzoek over ouders niet overlaten aan organisaties zoals ‘Enserme’, tekst (zie hierboven), is een publiek 

excuus “in de toekomst gaan we het niet meer doen waarin we over ouders speken zonder hen te betrekken’, 

je hebt nogal wat organisaties die zeggen wij gaan het onderzoek over ouderschap en ouders zelf in handen 

nemen en mét ouders doen, ouders moeten zelf bepalen hoe, waarover en waarom onderzoek met of over hen 

gedaan wordt. Dat is wat men in Frankrijk is gaan noemen ‘Université Pop…’ , volksuniversiteiten van ouders, 

plekken waar ouders samen met universitaire zelf onderzoek doen over wat zij vinden dat hen bekommerd.   

 Vlaanderen 

 Europees project Gent-Berlijn-Parijs 

 i.s.m. DECET en VCOK 

 M.m.v. Agentschap Jongerenwelzijn 

 4 + 2 groepen 

 Met telkens 2 procesbegeleiders 

 En een wetenschappelijk medewerker 

 Die vorm van onderzoek en actie, vorm van cultural circles (zou Freire zeggen), heeft een weg 

gevonden in Gent, Berlijn en Parijs, samenwerking met netwerk dat ging over diversiteit in de 

kinderopvang en met het vormingscentrum opvoeding en kinderopvang (ook in Gent) in 

samenwerking met Agentschap Jongerenwelzijn 

 Onderzoek door ouders 

 Over wat zij belangrijk vinden 

 Om in dialoog te gaan met het beleid 

 Ik ben daar samen met 2 collega’s nauw betrokken bij geweest, we hebben 4 groepen en nadien 2 

groepen begeleid van ouders om onderzoek te doen.  

Onderzoek door ouders, over wat zij belangrijk vinden en altijd met een politieke bedoeling, in de brede 

betekenis van het woord, onderzoek dient niet omwille van gewoonweg onderzoek maar om in dialoog te 

gaan met het beleid met als bedoeling om iets te veranderen/in beweging te zetten. 
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 Vlaanderen 

 Een Gentse concentratieschool 

Het individuele collectief maken 

 1 van de groepen: groep die gestart is in Gentse concentratieschool op vraag van de schepen. 

Klachten op school dat allochtone ouders niet participeren. We hebben een week lang 

schoolpoort contacten gehad, ‘er wordt gezegd dat ouders niet participeren, we willen onderzoek 

doen, willen jullie dan met ons doen’, zo is een groep van verschillende origines samengesteld 

waarmee we maandelijks samenkwamen in verschillende talen een jaar lang. Werd vertaald.  

 Interessant: mensen hadden heel wat klachten, wat aantoonde dat ze wel betrokken waren, 

men is naar politie gegaan van wij willen meer toezicht bv.  

Maar op een bepaald moment in mei, einde schooljaar, is er een bijeenkomst van ouders waarbij 

wij als begeleiders zeggen we zijn aan het einde, we hebben boeiende uitwisselingen maar geen 

onderzoeksthema, wat vinden jullie nu belangrijk? Een ouder zei ‘ik wil mijn kind naar andere 

school laten gaan’. 

 De rode draad door al de verhalen is ‘men gelooft niet in ons kind’. Een moeder zegt ineens ik 

weet wat hier een onderzoeksthema moet zijn, men neemt onze kinderen niet serieus en geloven 

niet in onze kinderen. Ik weet een thema voor onderzoek ‘hoe kunnen wij zo snel mogelijk uit 

deze school weggeraken en een betere school vinden voor onze kinderen.’ 

 Gentse concentratieschool 

 Vraag vertrekt van schepen 

 Begeleiding door Opvoedingswinkel 

 14 (Turkse, Vlaamse, Magrebijnse en Centraal Afrikaanse) ouders 

 Participatie brugfiguur 

Niet betrokken ouders zijn zeer betrokken 

Het individuele collectief maken 

van slachtoffer naar actor 

van pacificatie naar confrontatie 

 Dat is wezenlijk wat zo een project doet als je echt participatief onderzoek doet, weet je niet waar je gaat 

uitkomen. Hier was bedoeling van schepen om relatie tussen scholen en ouders beter maken (om pacificeren), 

maar wat we uitkwamen is dat we de relatie stoppen. Dat was de vraag van de ouders. Dat bracht ons in 

moeilijk dilemma. We deden tegenovergestelde dat schepen ons vroeg maar we hadden beloofd aan ouders 

dat zij het stuur hadden. Met die dubbelheid zijn we naar schepen gegaan. Waarop schepen zei: je hebt 

beloofd aan ouders, dan moet je dat doen. Maar ik zou wel willen dat ouders een rapport maken over wat er 

precies misgaat zodat ik als schepen mijn verantwoordelijkheid kan nemen en er iets mee kan doen. Gevolg: 

grote vergadering met personeel van school waarin wij als onderzoekers (woordvoeder van ouders) dialoog 

met personeel zijn aangegaan. 

 Onderzoek door ouders leidt tot iets anders, nl. confrontatie. Maar tegelijk vorm van empowerment in 

oorspronkelijke betekenis (verandering van relatie tss instelling en ouder, tss individu en sociale context, die 

maakt dat zij een stem krijgen, die dialoog tot gang brengt en die aan de kiem kan liggen van verandering). 
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 De nieuwe wandeling 

 Tweede voorbeeld case van de nieuwe wandeling, waar we een aantal maandelijkse bijeenkomst 

hebben met gedetineerden die ook kids hebben over de vraag ‘wat betekent ouderschap in 

gevangenis, wat kan gevangenis doen om ouderschap te verbeteren?’ 

 De Rode Antraciet & VCOK 

 Jeugdwelzijnswerk 

 9 vaders en 3 moeders (6 fatiks) 

 Vragenlijsten van 54 / 115 gedetineerden 

 Belangrijk: op basis van die enquêtes was er ook dialoog met gevangenisdirectie, die er onder meer heeft 

toe geleid dat men gaan nadenken is over ondersteuning of opleiding van gevangenispersoneel bij kindbezoek 

en ook het contract met telefoonmaatschappij is afgesloten over de tarieven die gedetineerden moeten 

betalen als ze met hun kids willen telefoneren. 
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LES 7 PLEEGZORG 

1 INLEIDEND: EEN GESCHIEDENIS VAN UITHUISPLAATSING  

“De Brusselsche gemeente-raadsleden behandelden op dien dag het vraagstuk, voor een deel althans, der W e e 

s  v e r z o r g i n g en dat vraagstuk houdt ook in ons Vaderland veler aandacht bezig. En geen wonder: het  

weeskind ‘dat arm is zonder zijne schuld en in zijn armoê moet vergaan, indien gij 't weigert bij te staan’, is een  

voorwerp van aller medelijden. Zijn belangen liggen velen na aan 't hart, en waar bij de weesverzorging in ons  

land het welzijn van nagenoeg 30,000 ouderloozen, die aan de openbare liefdadigheid zijn toevertrouwd,  

betrokken is, bevreemdt het ons niet, dat velen haar een zaak van groot gewicht achten.” (Scheltema, 1876,  p. 

304) 

 Pleegzorg wordt ingezet van de moment dat een kind niet meer thuis kan blijven wonen. Je ziet een citaat 

waarin duidelijk maakt dat men zich zorgen gaat maken over wat men noemt ouderloze kinderen.  

In de cursus staat die evolutie naar aandacht voor het ouderloze kind uitgebreid beschreven. De manier dat 

we naar het ouderloze kind kijken zegt iets over de betekenis en de manier dat we daar als samenleving op 

bieden. Schets om te tonen dat het plaatsen van kids in pleeggezinnen absoluut niet nieuw is. 

 Plaatsen van kinderen in pleeggezinnen is niet nieuw 

 belangrijk element in het burgerlijk beschavingsoffensief dat eind 19de – begin 20ste 

verschillende West-  Europese landen 

 zie je veel initiatieven ontstaan om kinderen die als in gevaar beschouwd worden te 

redden, om goede opvoeding te kunnen garanderen en om ons als samenleving te redden 

van potentieel criminele kinderen. Als samenleving wapenen voor potentiële gevaar voor 

kinderen.  

 de overheid ziet zichzelf als de vervangende ouder van die kinderen. Zij vinden dat ze 

moeten optreden en iets moeten doen, een vervangopvoeding. Er zijn ook veel privé 

initiatieven einde 19de eeuw, niet enkel de overheid. 

 bijvoorbeeld het werk van Joseph Grancher 

 Oeuvre Grancher 

 kinderen tussen drie en tien jaar oud die in de Parijse binnenstad woonden naar het 

platteland om daar in een nieuwe  familie een nieuw leven te beginnen. 

 reeds in 1854 begon de stad New York met de organisatie van orphan trains. 

 tussen 1854 en 1929 werden bijna 200 000 kinderen vanuit New York City naar 

boerderijen in het Midwesten  overgebracht. Sommige van deze kinderen waren 

wezen, andere waren straatkinderen of verlaten kinderen. 

 Kenmerkend was: men bracht kinderen naar het platteland, filosofie of idee dat 

lang bestaat om kinderen te brengen van stad naar platteland. Die scheiding van 

ouders is een praktijk die al lang bestaat waar men ook vaak vanuit ging ‘de stad is 

een minder goede plek om op te groeien dan platteland’, die 2 gingen vaak samen. 

 Methode – scheiding van de ouders op jonge leeftijd én leven op het platteland – werd gezien als een 

oplossing voor de problemen waarmee de natiestaten worstelden 

 

 Sinds jaar en dag buigen overheden zich over de vraag hoe kinderen die voor korte of lange tijd niet bij  

hun ouders kunnen wonen het beste worden opgevangen 

 zaak van de staat 

 De kinderwetten in zowel Nederland als België stelden bij het begin van de twintigste eeuw “het 

belang  van het kind” als belangrijke toetssteen bij deze beslissing 

 kinderrechtenverdrag van 1989 verankerde dit concept nog sterker door het expliciet een 

plaats te geven in  nieuwe regelgeving en besluitvorming 
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 belang van het kind impliceert grote aandacht voor het (emotionele) welbevinden van 

kinderen en verzekeren van  zorgcontinuïteit 

 geleid tot opmerkelijke veranderingen in de organisatie van de residentiële jeugdzorg. 

 tegelijk leidde een verhoogde aandacht voor het kinderrechtenperspectief in de jeugdhulp 

(nog maar eens) tot het  op scherp zetten van een al eeuwenoude discussie: 

 Heeft deze groep kinderen het meest baat bij een plaatsing in een leefgroep of zijn 

ze beter af met een leven in een  pleeggezin? 

 Door het belang van het kind naar voor te schuiven heeft het gezorgd voor een 

aantal opmerkelijke veranderingen van jeugdzorg, en specifiek residentiële 

jeugdzorg.  

 Gedurende 20ste eeuw is die residentiële jeugdzorg anders georganiseerd, bv 

individuele aanpak. Maar tegelijk heeft heel die discussie over wat is nu meest in het 

belang van het kind een andere oude discussie op scherp gezet, namelijk ‘kunnen die 

kinderen beter geplaatst worden in een (residentiële voorziening) leefgroep of best 

in een pleeggezin?’ maw die discussie over wat is nu de beste vervangopvoeding is 

heropgeleefd die laatste decennia. 

 In de loop van vorige eeuw nam de populatie van uithuisgeplaatste kinderen binnen de residentiële 

jeugdzorg  af. 

 In de jaren ‘80 en ’90 vergrootte pleegzorg langzaam maar zeker haar marktaandeel in de  

uithuisplaatsingpraktijk van kinderen 

 Vanaf midden jaren ’90 was er een onafgebroken daling van residentiele opvang voor 

uithuisgeplaatste kinderen  in alle landen van de Europese Unie. 

 De behoefte aan plaatsen in residentiële opvang daalde drastisch, de voorkeur voor pleegzorg werd 

duidelijk. 

 In Nederland periode 2000 – 2017 het totaal aantal pleegkinderen per jaar stijgen van 12 000 

naar 24 000. In Vlaanderen  steeg het aantal pleegkinderen van bijna 3500 in 2007 tot meer 

dan 6000 in 2016. 

 We stellen daarbij een dubbele beweging vast. Vooreerst beschouwt men uithuisplaatsingen steeds 

vaker als  een “ultimum remedium”. 

 Een sterkere inzet op gezinsbegeleiding moet deze ambitie mogelijk maken. Als kinderen dan 

toch uit huis geplaatst  worden, is pleegzorg “de eerste te overwegen optie” (Codex 

Vlaanderen, 2012). 

 

We zien daar in het idee van pleegzorg dat men van 2 dingen uitgaat: 

1. Men wil kids zo lang mogelijk thuishouden. Die ‘mogelijk’ is het de bedoeling dat kids niet uit 

huis geplaatst worden, tenzij het niet anders kan. -> het beleid zet in op gezinsbegeleiding, de 

idee dat kids in eigen gezin blijven, enkel als het niet anders kan. 

2. Oké als er uit huis geplaatst moet worden moet die eerste overweging altijd pleegzorg zijn. 

Dat is verplicht vanuit decretale bepalingen. 

 

 Er wordt algemeen vanuit gegaan dat pleegzorg – meer dan residentiële zorg - aansluit bij het  gewone 

gezinsleven 

 bijvoorbeeld het huiselijk karakter, de sterkere mogelijkheid tot hechting aan een of 

meerdere  ouderfiguren en een sterkere garantie op continuïteit van de zorg. 

 Deze voordelen van pleegzorg als uithuisplaatsingsmethode zijn in grote mate  veronderstellingen 

 weinig wetenschappelijke basis 

 pleegzorg vandaag sui generis de beste vorm van jeugdzorg 

 hoewel: “onderzoek naar de uitkomsten van pleegzorg niet tot eenduidige positieve 

resultaten leidt en  er veel moeilijkheden te overwinnen zijn, is en blijft pleegzorg het beste 

alternatief voor jonge kinderen  die niet langer thuis kunnen verblijven. Het volledige 
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potentieel van pleegzorg wordt momenteel nog  onvoldoende benut en hiervoor dient extra te 

worden ingezet op de kwaliteit en ondersteuning van dit  aanbod.” 

 Argumenten bedenken waarom pleegzorg meer verkozen worden boven residentiële zorg: 

 Residentiële voorzieningen moeilijk vergelijkbaar met echte gezinnen, pleegzorg heeft die 

vegelijking veel sterker. GEZINSverpleging. De idee dat het meer aansluit bij het gewone 

leven. Het huiselijk karakter. 

 De idee dat men als kind meer mogelijkheden heeft om die hechting goed te laten gebeuren 

als men in een gezin opgroeit. 

 Sterker garantie op continuïteit van zorg 

 Men gaat er vanuit dat je in zo een gezin langer zal blijven. Dat zijn de assumpties 

 MAAR ongeacht het feit dat we het moeilijk wetenschappelijk kunnen bewijzen is het toch zo dat 

pleegzorg wordt gezien als de beste zorg van jeugdzorg, maar tegelijkertijd erkent men ook dat dat 

nog problemen zijn. En dat er nog een aantal moeilijkheden zijn 

BESLUIT 

 Discussie over ‘vervangopvoeding’ 

 voor alle hulpbehoevende kinderen die voor korte of langere tijd van hun ouders gescheiden 

werden 

 wettelijk mogelijk om te interveniëren 

= groeiende groep uithuisgeplaatste kinderen 

 Stijging soorten opvangsmoeilijkheden 

 continuüm van residentiële zorg tot familiale plaatsing 

=> Je ziet ook een stijging van de opvangmogelijkheden. Je kan spreken van een 

continuüm. Aan de ene kant van het continuüm staat residentiële zorg en aan de 

andere kant pleegzorg maar daartussen heb je bv. familiehuizen, soorten initiatieven 

die er gekomen zijn. 

 kritiek en voorkeuren 

 Na WOII inzet op professionalisering 

 Vandaag: 

 residentiële zorg gedegradeerd is naar 'een plaats van laatste uitweg‘ 

 onophoudelijke stijging van het aantal pleegplaatsen 

 Het is interessant om te zien dat die discussies vandaag nog steeds aan de orde zijn, om te zien dat die 

 1 parallel zijn met de discussies die al heel oud zijn, dat de antwoorden die we geven veranderen maar dat de 

thema’s niet veranderen 

 2 om te zien dat die historische schets niet mag beschouwd worden als een soort van revolutionair gegeven. 

Alsof dat we ergens begonnen zijn en nu hier staan en in de toekomst stapjes hoger, neen het is meer een 

schommelbeweging waarin je ziet dat er aantal keer daarvoor gekozen worden, soms dan voor een andere 

optie, …. en dat die argumentatie interessant is om in kaart te brengen.  

2 PLEEGZORG VLAANDEREN IN BEELD & CIJFERS 

Als we kijken naar stijging, daling, cijfers etc. Over hoeveel kinderen gaat dat? 

2.1 OVER PLEEGZORG GESPROKEN 

 Decreet pleegzorg (2012) 

 “Pleegzorg is de zorg waarbij een pleegzorger vrijwillig, onder begeleiding van een dienst  

voor pleegzorg en tegen een kostenvergoeding, pleegkinderen of pleeggasten opvangt.” 

 Wat is hier belangrijk: 
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 Vrijwillig 

 Begeleiding: wat of hoe weten we niet 

 Kostenvergoeding 

 Over wie gaat het dan? Kan gaan over pleegkinderen (onder 18 jaar) en pleeggasten 

(vb. volwassen mensen omwille van een beperking niet in staat om zelfstandig te 

leven) 

 Pleegzorg Vlaanderen 

 “Tijdelijke zorg voor kinderen en jongeren of volwassenen met een (vermoeden van)  

beperking of psychiatrische problematiek die niet thuis kunnen wonen. Pleegzorg gebeurt  

door vrijwillige pleeg- en gastgezinnen die -met de steun van een dienst voor pleegzorg- een  

(tijdelijke) thuis bieden aan deze kwetsbare groep.” 

 Hetzelfde in meer woorden: 

 ‘TIJDELIJK’  wat begrijp je hieronder? Dat het beperkt is maar betekent hier iets anders= over een 

bepaalde periode (die bijzonder lang kan zijn waardoor ze voor altijd is) 

 

 Netwerkpleegzorg vs bestandspleegzorg 

 Netwerk: je wordt geplaatst in een gezin dat je al kende of waar er al contact was (bv. 

familieleden, vrienden, kennissen, etc. iemand uit je brede netwerk) 

 Bestand: ‘bestand’ van pleegzorgers die zich aanmelden, als er pleegkinderen zijn wordt er 

een matching gedaan. 

 Vrijwillige vs gerechtelijke plaatsing 

 Vrijwillig: als er toestemming is van de ouders, geen jeugdrechter.  

 Kanttekening: als je luistert naar verhalen is die vrijwilligheid soms ook niet helemaal 

vrijwillig …. Als je maar 1 keuze hebt kan je moeilijk spreken over vrijwillige keuze bv. 

 Gerichte: op basis van vonnis van jeugdrechter die beslist dat kind uit huis moet geplaatst 

worden 

 Adoptie vs pleegzorg 

Adoptie Pleegzorg 

Definitief karakter Tijdelijk karakter 

Juridische band Geen juridische band 

Geen contact met eigen context Stimulatie van contact met context 

Geen samenwerking met diensten Samenwerking 

Geen onkostenvergoeding Onkostenvergoeding 

 verschil met sommige andere landen, bij ons in Vlaanderen/België is het niet zo dat als je in pleegzorg 

terecht komt dat je dan uiteindelijk geadopteerd zou kunnen worden. Het overvloeien van pleegzorg naar 

adoptie kan niet zomaar. In andere landen kan het wel (in Angelsaksische landen bv.) 

 Rechten vs plichten  

 Voor de ouders en pleegzorgers, wat zien we vandaag, dat betekent dat die organisatie van 

pleegzorg sterk veranderd is en dat die discussie over wie heeft welke rechten en plichten ten 

opzichte van die kinderen ook oplicht. Als je met verschillende mensen het ouderschap 

opneemt is de vraag wie is voor wat bevoegd en wie moet wat doen. Discussie over rechten 

en plichten staat heel centraal in die pleegzorg. 

2.2 PLEEGZORG IN BEELD 

 Recent: verschillende aanpassingen en herstructureringen in pleegzorg 

 Pleegzorg is in principe tijdelijk en duurt zo lang als nodig is 
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 5 vormen: 

1. Crisispleegzorg: als er zich een crisis voordoet bij een gezin op gelijk welk moment, vaak 

gepaard met politie optreding, dat die kids onmiddellijk moeten worden geplaatst. Het gaat 

over een korte periode dat de kids blijven in het crisispleeggezin blijven, beperkte tijd 

beschikbaar. Nadien gaan kids terug naar eigen gezin, ander gezin, of anderen. 

2. Ondersteunende pleegzorg: je kan spreken over een duidelijke wisselwerking over waar die 

kids zijn, bv. zoals bij co ouderschap zijn de kids hier in deze situatie een aantal dagen bij een 

van de ouders en een aantal dagen in een pleeggezin zodanig dat het pleeggezin kan gezien 

worden als ondersteunend voor het gezin van herkomst. Kan lang duren of kort zijn. Bv. 

wanneer ouder ziek wordt, de ouder heeft financiële problemen, etc. De redenen waarom 

kinderen geplaatst worden zijn zeer uitgebreid, dat is voor dit hele hoofdstuk zo! Toch 

belangrijk om te zeggen. 

3. Perspectiefzoekende pleegzorg: het perspectief waar het kind zal verblijven in de toekomst is 

nog onduidelijk. Zal de toekomst eerder in pleeggezin of georganiseerde zorg liggen of eerder 

bij ouders thuis? Men is daar nog niet over eens en vaak gaat het over een plaatsing van 6 

maanden en kan verlengd worden tot 1 jaar. Binnen dat jaar zal het perspectief van het kind 

duidelijk moeten worden.  

4. Perspectief biedende pleegzorg: het perspectief ligt binnen het pleeggezin. Wat men ook 

vaak noemt die lange termijn pleegzorg. 

5. Behandelingspleegzorg: vorm die vooral gaat over kinderen, jongeren en pleeggasten met 

een duidelijke nood, duidelijke problematiek, ondersteuning om die kids te helpen om 

daaraan tegemoet te komen. 

 

 

 Pleegzorg in een breder geheel situeren 
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 Als we gaan kijken naar waar moeten we dat situeren die vormen, moeten we het situeren 

binnen jeugdhulp. Belangrijk om te weten: in pleegzorg is er een deel rechtstreeks 

toegankelijk en een deel niet rechtstreeks toegankelijk. Dat heeft veel te maken met de 

vrijwilligheid of de gerechtelijke plaatsing maar ook de soort pleegzorg is niet altijd voor de 

beide mogelijk.  

 Binnen die integrale jeugdhulp zie je dat ondersteunende pleegzorg, crisispleegzorg en 

behandelingspleegzorg rechtstreeks toegankelijk is. 

 Die perspectief zoekende, perspectief biedende en de crisispleegzorg bij de niet rechtstreeks 

toegankelijke hulpverlening. 

  crisispleegzorg kan vrijwillig zijn maar kan ook door politie en rechtbank beslist zijn. 

 

 Pleegzorg in cijfers 

 pleegzorg geen programmatie en wordt niet uitgedrukt in capaciteit 

 tekort aan gecentraliseerd cijfermateriaal 

 indicatie cijfers via jaarverslagen Agentschap Jongerenwelzijn 

 op 31 december 2016 zijn er 6.062 pleegzorgsituaties, op 31 december 2017: 7.568. 

 overgrote deel (82 %) langdurig en continu in eenzelfde gezin verblijven = 

(perspectiefbiedende pleegzorg) 

 5616 pleegkinderen en pleeggasten 

 Leeftijdscategorie binnen pleegzorg: 

 0-6 jaar: 23% 

 6-12 jaar: 34% 

 12-18 jaar: 31% 

 +18: 12% 

 2 op 3 aanvragen niet positief beantwoord 

 Niet onmiddellijk een pleeggezin beschikbaar. Of de matching is niet mogelijk.  

 1 van de principes is bv. dat pleegkind niet ouder is dan kinderen die al in pleeggezin 

zitten/pleegouders willen geen baby/ etc.  soms gezinnen beschikbaar maar 

matching kan niet. Je zit met een grote groep die niet kunnen gematched worden. 

 24,1% éénoudergezinnen 

 Slechts 2,4% holebi-gezinnen 

 

 Pleegzorg internationaal 

 organisatie, wetgeving en doelstelling variëren verkiezen Westerse landen vandaag pleegzorg  

boven residentiële zorg wanneer uithuisplaatsing van een minderjarige zich opdringt. 

 GELIJKENISSEN 

 moeizame ontwikkeling en/of implementering van een beleidsvisie 

 te kort pleegzorgers 

 vraag naar rechtszekerheid + burgerrechtelijke statuut 

 vraag vergoeding 

 vraag nieuwe vormen of aandacht voor nieuwe doelgroepen 
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 VERSCHILLEN 

 professionalisering verschillend behandeld 

 Engeland en Zweden: hogere vergoedingen + professioneel statuut 

 Nederland en Vlaanderen: vrijwillig karakter 

 plaats in hulpverleningslandschap 

3 PLEEGZORG IN MULTIPERSPECTIVISME 

Vanuit verschillende perspectieven kijken naar context en plaatsing van pleegzorg 

3.1 HET PLEEGKIND ALS SLEUTELFIGUUR 

 Stem pleegkind recent ernstig genomen in onderzoek en beleid 

 lang geduurd vooral onderzoek de stem en het perspectief van de betrokken actoren – 

kinderen  en biologische ouders – een plek heeft gegeven. 

 pas in de bredere “Politics of Apology” beweging hebben zij een gezicht gekregen. Het heeft  

ertoe geleid dat verschillende overheden zich verontschuldigd hebben voor het leed dat deze  

uithuisplaatsingen met zich mee hebben gebracht. Het heeft er ook voor gezorgd dat in het  

beleid rond uithuisplaatsingen het perspectief van alle betrokkenen meer aandacht heeft  

gekregen 

 Belevingsonderzoek: 

 positieve ervaringen 

 bezorgdheden of belemmeringen 

 

 Aandacht voor het pleegkind 

 Gehechtheid & loyaliteit 

 ‘Existentiële loyaliteit’ versus ‘verworven loyaliteit’ 

 loyaliteitsconflict: in conflictsituaties tussen de betrokken actoren kan het kind niet 

openlijk loyaal zijn  ten opzichte van zowel de biologische ouders als de pleegouders 

 We moeten dus veel aandacht hebben voor gehechtheid (maar dat is iets dat je 

nu wel de dag van vandaag in beleidsteksten terugvindt) en gaat samen met 

loyaliteit. We gaan ervan uit dat kids loyaal zijn 

‘existentiële loyaliteit’ (aangeboren) versus ‘verworven loyaliteit’ (met 

pleegzorgers). Dat betekent dat we heel veel loyaliteitsconflicten zien in die 

pleegzorgsituaties een dat dat een stempel drukt op die kids, ze voelen veel 

spanningen. Betekent dat iedereen het eens moet zijn met vanalles, vaak 

volwassenen, als er conflicten zijn is het voor kids moeilijk. Dus hier moet veel 

aandacht aan gegeven worden binnen pleegzorg. 

 

 Belang van blijvend contact met biologische ouders 

3.2 ROL VAN DE PLEEGZORGER 

 een vrijwillig engagement 

 selectieprocedure 

 matchingsprocedure 

 spanning ‘vrijwillige’ - ‘professionele’ karakter pleegzorgers 

 metafoor van ‘het rugzakje’ 

 verwijst naar rugzakje van kind, daar zit alles in wat het kind meemaakte voor de plaatsing. Er 

wordt vaak gezegd dat het kind een rugzakje heeft, kan zwaar geladen zijn, dus dat pleegouders zich 
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zeker bewust zijn hiervan en hierop voorbereid zijn. Dat er onaangekondigde moeilijkheden zouden 

kunnen komen. 

 

 Aandacht voor de pleegzorgers 

 Voorgeschiedenis van het kind aandacht voor hebben 

 Nieuwe uitdagingen: groei van pleegkinderen is complexer (problematieken, professionele 

vaardigheden voor nodig om die ondersteuning te geven) 

 vrijwillig VS professioneel statuut 

 Pleidooi voor professionalisering 

 Roeping of beroep? 

 Op vraag van?  

 

 Pleegzorg tussen vrijwilligheid en professionaliteit 

 Je krijgt geen salaris maar wel dagelijkse vergoeding onafhankelijk van de noden van het kind en 

inkomen gezin 

 Dagelijkse vergoeding (tussen 13,53 en 21,80 euro) 

 onafhankelijk van de noden van het kind en inkomen van het gezin 

 pleegzorgers krijgen geen salaris 

 

 The call for professionalisation: a story of love and money 

 should foster care be considered as a vocation or is it mainly employment? Is foster care  

about love or is it about money? Does voluntary work preclude a professional attitude and  

professional skills?.. 

3.3 DE BIOLOGISCHE OUDERS ALS MEDE-OPVOEDER 

 Premisse (=vooronderstelling): pleegzorg sluit het best aan bij het belang van het kind. 

 Verschillende invullingen van het begrip 

 best interest of the child’ argument varieert van maximaal inzetten op ‘het behouden van het 

gezin’ tot bovenal de ‘veiligheid en  zorgcontinuïteit van kinderen’ garanderen. 

 klemtoon steeds meer op vroegtijdige interventie. 

 focus hulpverlening op het kind en zijn of haar zorgcontinuïteit 

 het belang en de rechten van de ouders aan betekenis lijken te verliezen? 

 De verschuiving van het ouderlijk perspectief naar het kindperspectief 

 Deze tendens is in sommige landen, zoals Nederland, zo ver gevorderd dat het samengaan 

van beide perspectieven onmogelijk wordt. 

 kind nog als enige doelgroep van de professionele opvoedingshulp. 

 Bijgevolg zet zo’n ‘kind eerst’-benadering de ouderlijke functies tussen haakjes. 

 pleegouders, vaak gesteund door professionals, ‘in het belang van het kind’ meer 

macht toebedeeld dan de wettelijke ouders. 

 op het eerste gezicht haaks op één van de uitgangspunten bij uithuisplaatsing: het 

participatief werken en gedeeld ouderschap? 

 betekent dat de ouders van een pleegkind, de ouders zijn en blijven. 

 De ouders behouden het ouderlijk gezag in zijn volle juridische betekenis van het woord. 

 Zelfs ouders die ontzet zijn uit het ouderlijk gezag behouden nog altijd enkele 

rechten zoals bijvoorbeeld de toestemming geven voor adoptie. 

 

 Bijzondere aandacht voor de positie van de biologische ouders 

 tot op vandaag te vaak vergeten groep. 

 Analyse: 
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 klachten en meldingen over pleegzorg (2008 – 2017) Kinderrechtencommissariaat 

 Ombudsdienst voor kinderen en jongeren 

 dat betekent dat minderjarigen met deze dienst contact kunnen opnemen wanneer zij menen  

dat ze in hun rechten geschonden zijn. 

 ook heel wat (groot)ouders en professionals contacteren het Kinderrechtencommissariaat. 

 naast de jeugdhulp, zijn onderwijs en vechtscheidingen vaak terugkerende thema’s. 

 meldingen en klachten ter plaatse, telefonisch en digitaal 

 In totaal: 11000 meldingen 

 381 cases met betrekking tot pleegzorg 

 eerste selectie > analyse 342 meldingen 

 zowel de aanmelder, de aard en de aanleiding van de klacht variëren sterk. 

 algemeen vinden de meeste klachten hun oorsprong in ontevredenheid of onduidelijkheid 

omtrent beslissingen genomen door  instanties. In die gevallen voelt de aanmelder zich niet 

(voldoende) gehoord. 

 communicatie omtrent de genomen beslissingen of de gronden waarop deze 

gebaseerd zijn lijken afwezig of onverstaanbaar voor de  aanmelder. 

 De aanmeldingen gebeurend door heel wat verschillende partijen 

 sociaal netwerk van de pleegkinderen of andere actoren in een pleegplaatsing vaak hun 

bezorgdheid uiten. 

 Bijvoorbeeld: buur, kennis, vriend, familielid of ouders van vrienden van de 

minderjarige of een andere betrokkene. 

 in mindere mate laten ook professionals 

 Bijvoorbeeld een opvoeder, een leerkracht of een verantwoordelijke van een 

pleegzorgdienst van zich horen. 

 de minderjarige zelf of de zorgverlater melden zich geregeld aan. Hun vragen gaan 

voornamelijk over hoe ze een genomen  beslissing kunnen tegengaan of hoe de jongere zich 

kan beschermen tegen volwassenen die het niet goed met hen menen. 

 We zien in die 10 jaar 11000 meldingen. Pleegzorg zijn er 381 meldingen binnengekomen die 

over pleegzorg gaan. eerste selectie eerste filtering, waardoor uiteindelijk 342 meldingen zijn 

binnengebleven die we geanalyseerd hebben. Je ziet dat zowel de aanmeldingen als de aard van 

de klacht sterk variëren.  

 De laatste groep aanmelders: opvoedingsverantwoordelijken van de pleegkinderen 

 Vaststelling dat vooral opvoedingsverantwoordelijke van kids diegenen zijn die klachten 

binnenbrengen.  

 Gezien pleegzorgsituaties niet zelden complex zijn, kan dit over verschillende personen gaan 

 Soms zijn dat de pleegzorgers, een voogd, of een familielid. 

 Een vierde van de geanalyseerde klachten werd gemeld door pleegouders of beter 

pleegzorgers van minderjarige  jongeren. 

 De aanmeldingen gaan van puur informatieve vragen (hoe kan ik pleegzorger 

worden?), over financiële kwesties tot het  aankaarten van conflicten met andere 

betrokken partijen in de pleegzorgplaatsing. 

 In 105 gevallen zijn het de biologische ouder(s) die een bezorgdheid melden. 

 van alle klachten over pleegzorg komt dus bijna een derde van ouder(s) waarvan de 

kind(eren) in een pleeggezin  geplaatst was, is of wordt. 

 kan gaan over familieleden of een gezin die de ouders voorafgaand aan de plaatsing 

nog niet kende 
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 Pleegzorg = vorm van hulpverlening die aan het natuurlijke of oorspronkelijke netwerk van een kind 

wordt toegevoegd 

 biologische ouders een zeer belangrijke rol 

 Maar ouders ‘verdwijnen’ vaak 

 Volgens de visie van pleegzorg zou het echter evident moeten zijn dat pleegkinderen blijvend contact 

kunnen hebben;  vermits dat in veel (vormen van) pleegzorgsituaties tot de mogelijkheden behoort. 

 Daarnaast zijn er situaties waar contact met de ouders moeilijker te realiseren is of zelfs 

ongewenst is. De jeugdrechter kan  bijvoorbeeld beslissen dat verder contact met de ouders 

en/of familie niet in het belang van het kind in kwestie is. 

 Hoewel pleegkinderen in principe contact blijven houden met hun gezin van herkomst blijkt 

in de praktijk dat de complexe aard van  een pleegzorg opvoedingssituatie er voor zorgt dat 

contacten tussen kinderen en ouders (op termijn) vaak stroef of zeer moeilijk  verlopen. 

 Drie categorieën: 

 A ‘niet akkoord met de (soort) plaatsing’,  

 Mijn zoontje is geboren in 2007. Toen ik het ziekenhuis met hem mocht verlaten, 

werden mijn vriend en ik opgepakt door de politie. X mocht niet mee  naar huis. De 

reden is dat mijn vriend en ik geen eigen woonst hebben en geen werk. Ons zoontje 

zit nu in een Centrum voor Kind- en  Gezinsondersteuning en ze willen hem naar een 

pleeggezin overbrengen. Ik wil dit niet!” 

 Ongeveer 60% vrijwillig, plaatsingen opgelegd door de jeugdrechter. 

 De plaatsing van het kind naar een pleeggezin kan gevoelens van 

weerstand, frustratie of woede veroorzaken bij de biologische ouders. 

 Aangezien ook zij een verlieservaring te verwerken hebben, voelen de 

biologische ouders een pleegplaatsing aan alsof hun ouderlijke 

verantwoordelijkheid  uit handen wordt genomen. 

 De onvrede van de ouders gaat meer specifiek over beslissingen die genomen 

worden waardoor de huidige opvangsituatie verandert. 

 Ouders ervaren het verlies van de dagelijkse omgang met het kind, het verlies van 

het ‘opvoederschap’ en het verlies van de zeggenschap over het  kind. 

 Hoewel ze ouder blijven kunnen ze zich niet meer identificeren met deze rol 

en dit verlies is moeilijk te aanvaarden. 

 Aan de ene kant zijn sommige ouders opgelucht met de hulp die ze krijgen 

van de pleegzorgers, maar aan de andere kant kan deze hulp ook negatief  

ervaren worden. 

 “De Jeugdrechtbank Antwerpen heeft mijn drie kinderen geplaatst in een pleeggezin 

zo een drie jaar geleden. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding  had toen een 

vermoeden van kindermishandeling en heeft dit doorgegeven aan het parket. Ik had 

mijn 2jarige peuter thuis alleen laten slapen toen ik  naar de winkel ging. De blauwe 

plekken aan het handje waren van het vallen. Ik vind dat dit geen reden tot plaatsing 

kan zijn.” 

 Onderzoek over de relatie tussen armoede en jeugdhulp 

 maatschappelijk kwetsbare gezinnen vaak verstrikt zitten in een kluwen van 

problemen. 

 Het maakt ze extra kwetsbaar voor ingrijpende interventies door de 

jeugdhulp of voor de gevolgen ervan. Gezinnen in een  kwetsbare situatie 

hebben het doorgaans niet breed. 

 Als de kinderen geplaatst worden, heeft dat ook financiële gevolgen, zoals 

het verlies van de kinderbijslag. 

 Op die manier krijgen de ouders naast het verlies van hun kind(eren) ook te 

maken met sociale en juridische stigmatisatie. 
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 Hun kinderen worden sneller geplaatst, ze hebben minder recht op 

hulpbronnen en ervaren negatieve reacties van vrienden en  familie. 

 interventie jeugdhulp grotendeels wijten aan hun materiële situatie? 

 Het is niet altijd evident voor de jeugdhulp en de ouders om de problemen 

vanuit elkaars perspectief te zien. 

 “Mijn zoontje werd geplaatst in een pleeggezin omdat op het tijdstip van zijn 

geboorte mijn leefsituatie en mijn medische  toestand het niet toelieten om voor hem 

te zorgen. Nu heb ik geen medische klachten meer en woon ik in bij mijn broer. 

 Ondanks krijg ik nog steeds niet de mogelijkheid om voor mijn zoontje te zorgen.” 

 B ‘(hoe) krijg ik mijn kind(eren) terug?’  

 “Toen ik zwanger was van mijn tweeling was ik niet meer welkom in mijn ouderlijk 

huis. Op het moment dat mijn kinderen zeven  maanden oud waren, zijn ze vrijwillig 

geplaatst in een pleeggezin. Ik kon toen de opvoeding van mijn kinderen niet aan, 

had geen  inkomen en had mijn studies moeten stoppen. Normaal bij een vrijwillige 

plaatsing worden de kinderen zo snel mogelijk terug bij  hun ouders terug gebracht 

maar tot nu toe is er nog nooit iets veranderd. Nochtans zijn de voorwaarden al jaren 

vervuld en ben ik  sedert augustus 2010 ook getrouwd. Ik ben ten einde raad.” 

 Ouders geven aan dat ze hun kinderen willen ‘terugkrijgen’, ‘terug thuis willen’ of ‘er 

zelf voor willen  zorgen’. 

 Ze zetten deze eis kracht bij door aan te geven dat ze ‘alles gedaan hebben 

wat ze konden’ (invulling 1) 

 onduidelijk is wat van hen verwacht wordt of dat ze ‘niet weten wat ze 

moeten doen’ (invulling 2) 

 “Mijn kinderen zijn geplaatst in een instelling door de Jeugdrechtbank. Er 

werd ons gezegd als wij een vaste  woonplaats en mijn man vast werk had, 

dat de kinderen dan terug naar huis mochten komen. Nu zal één van  mijn 

kinderen in een pleeggezin geplaatst worden en dat willen wij niet. Ook wil 

mijn dochter enkele dagen per  week, het weekend en tijdens de vakantie 

naar huis komen.” 

 ouders verwijzen naar de kinderen zelf: plaatsing niet in het belang van het 

kind is, het kind slachtoffer is van  hun situatie of dat hun kinderen zelf 

terug naar huis willen komen 

 Belangrijk aandachtspunt: band tussen pleegkind en biologische ouder is 

belangrijk, belangrijke rol is pleegzorgers zelf, als biologische ouders 

ouderschapsrol op andere manier willen invullen is het contact wel belangrijk, 

daarom moeten er afspraken en regels zijn hoe die samenwerking in stand kan 

gebracht worden, pleegzorger belangrijke rol! Betekent ook als er veel discussie 

is dat het nefast is voor het kind en het contact, er wordt ook veel gevraagd van 

pleegzorgers, je ziet dat daar een en ander fout loopt, zeker op lange termijn, de 

intentie is vaak moet maar in de praktijk is de band in stand houden moeilijk 

 Een belangrijk uitgangspunt bij pleegzorg is dat de pleegkinderen maximaal 

betrokken blijven op hun gezin van herkomst. 

 Voor de ouders kan het onderhouden van het contact ervoor zorgen dat de 

identiteit als ouder gedeeltelijk wordt behouden 

 De aanwezigheid van ouders wordt vooral belangrijk geacht om ook de 

hulpverlening met en aan de ouders vorm te kunnen geven. 

 Om het contact tussen ouders en kind mogelijk te maken, wordt een 

omgangsregeling afgesproken. 



108 
 

 De relatie tussen ouder en pleegzorgers is in deze cruciaal voor het 

welslagen van de pleegzorgplaatsing. 

 Bij perspectiefbiedende pleegzorg wordt aanbevolen dat kinderen om de twee 

weken contact hebben met hun ouders 

 ouder ontvangt maandelijks een forfaitair bedrag van ongeveer 60 euro per 

kind 

 compensatie van eventuele extra kosten die zo’n bezoek met zich 

meebrengt: eten, vervoerskosten, een uitstapje, een cadeautje… 

 De kinderbijslag komt toe aan de pleegzorger 

 Doorgaans zijn pleegzorgers het er over eens dat de betrokkenheid van de 

ouders een belangrijk aspect is bij een pleegzorgplaatsing. 

 In de praktijk moeilijk realiseerbaar: de vraag blijft hoe ouderbetrokkenheid kan 

gerealiseerd worden en wat de rol van het beleid hierin is? 

 C ‘klachten t.a.v. huidige  opvoedingsverantwoordelijken’. 

 “In het verleden zijn mijn kinderen mij ontnomen door de Jeugdrechtbank van Gent. 

Ze hebben in  verschillende instellingen gezeten, hun moeder is ondertussen 

overleden aan een overdosis drugs. 

 Meermaals heb ik aan de rechter gevraagd om mijn kinderen terug te krijgen. Mijn 

kinderen zitten nu bij een  pleeggezin maar de pleegmoeder wil mijn kinderen niet 

laten gaan. Mijn kinderen willen terug bij mij komen  wonen want ze worden in het 

pleeggezin niet goed behandeld.” 

 Ouders rapporteren vaak over hun ontevredenheid over de plaatsing, 

opvoedingskeuzes, beslissingen of  stijl van pleegouders of verantwoordelijke 

diensten. 

 Zo ervaren biologische ouders de relatie tussen de pleegzorger en hun kind 

wel eens als een bedreiging voor de  persoonlijke band die ze hebben met 

hun kind. Aangezien de biologische ouders en hun opvoeding au fond de  

oorzaak van de uithuisplaatsing zijn, is gehoor geven aan deze kritiek geen 

evidentie. 

 ~ ‘het rugzakje’ van het pleegkind waarin ook zijn of haar persoonlijke 

levensgeschiedenis zit. 

 Ik verwijs naar het rugzakje waarin die levensgeschiedenis inzit omdat het 

toch wel frappant is, doorgaans weten pleegzorgers niet waarom die kids in 

pleegzorg terecht zijn gekomen, ze zeggen misschien is het goed dat we het 

niet weten maar sommigen zeggen misschien beter dat we het wel weten 

dan kunnen we een betere band hebben … Maar meestal hebben ze weinig 

kennis over wat er gebeurde voor die plaatsing, het is toch nodig om die 

kennis te hebben 

 Wanneer de ouders omwille van diverse redenen geen deel (meer) kan uitmaken 

van het leven van het  kind wordt op die manier ook de achtergrond en context van 

het pleegkind als het ware in de rugzak van  het pleegkind gestopt. 

 niet alleen een direct effect op de plaats en rol van de ouders maar bij uitbreiding 

ook op de omgeving van het pleegkind. 

 zogenaamde ‘rimpeleffect’ treft in het bijzonder de grootouders van de 

pleegkinderen. 

 In de klachtenanalyse valt dan ook op dat de grootouders vaak problemen 

of moeilijkheden aankaarten via de klachtenlijn. 

 Van de 342 klachten werden er 52 door één of meerdere grootouders van 

het kind gemeld. 
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 Zo zijn er heel wat grootouders die aangeven zelf als pleegzorger te willen fungeren 

voor hun kleinkind(eren), maar niet gekozen of geschikt  bevonden worden door de 

pleegzorgdienst: “ 

 “Ik zorg al drie maanden voor mijn kleindochter, sinds de geboorte van het 

kind. Haar moeder, mijn dochter, heeft boderline en verblijft momenteel in 

de  psychiatrie. Zij en haar partner hebben de mogelijkheden en 

vaardigheden niet om voor kind te zorgen. We dachten dit te doen via 

pleegplaatsing, maar ik  ben afgekeurd door de pleeggezinnendienst. Ik 

begrijp niet waarom een neutraal pleeggezin voorkeur krijgt op een 

familiale plaatsing. Dient dit werkelijk  het belang van het kind? “ 

 Een verandering in de opvangstructuur zorgt dikwijls voor verontwaardiging bij 

grootouders. Zij waren de eerste pleegzorgers, maar uiteindelijk  werd beslist om 

hun kleinkinderen te herplaatsen of terug naar de ouders te laten gaan: 

 Ouder & grootouder: woordvoerder voor hun eigen kinderen. 

 Daarbij geven ze aan dat hun kinderen niet voldoende geïnformeerd 

werden omtrent de plaatsingsbeslissing of reeds deden ‘wat ze moesten 

doen’,  zoals verschijnen voor de rechtbank, afkicken of een job vinden om 

een plaatsing te voorkomen. Bijkomend geven de grootouders vaak aan 

slachtoffer  te zijn van de keuzes die hun kinderen maken. In een behoorlijk 

deel van de klachten vragen grootouders om bezoekrecht of 

omgangsmaatregelen,  veelal in het geval de biologische ouders gescheiden 

zijn. 

3.4 VERSLAGGEVING ALS PUZZELSTUK 

 Rol van het persoonlijk dossier (nu) 

 tekort aan inzicht in de plaatsingsredenen 

 waarom? 

 manier om inspraak van kinderen en jongeren te realiseren over probleemdefiniëring,  

verwachtingen en vormgeving van de jeugdhulpinterventie vandaag. 

 maar ook om het registreren en delen van gevoelige informatie die op een voorzichtige en  

doordachte en kindvriendelijke wijze moet worden meegedeeld aan het pleegkind 

 het persoonlijk dossier vraagt om een maximaal standpunt zodat het een gebruiksinstrument  

wordt, niet alleen tussen professionals en cliënten, maar eveneens tussen professionals  

onderling 

 Algemeen kan je zeggen dat discussie of klachten komen ten aanleiding van onbegrip. Of het nu komt van 

ouders, pleegzorgers, professionals, etc. er worden vaak klachten gemaakt op moment dat er iets veranderd in 

de pleegzorgsituatie en dat mensen niet begrijpen waarom het verandert. Dat ze vinden dat het niet terecht is, 

of niet begrijpen waarom het zo gebeurt, en dat er een gebrek aan informatie en argumentatie is om die 

keuzes duidelijk te maken. Zou kunnen zijn dat die er wel is maar niet beschikbaar of begrijpbaar is voor die vss 

actoren. 

 Aandacht voor het persoonlijk dossier (vroeger) 

 effecten van het ingrijpen in de ouder-kind relatie begrijpen en inschatten 

 individuele levensloop reconstrueren 

 niet dé sleutel tot het verleden 

 functie van het persoonlijk dossier? 
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4 DISCUSSIE EEN BESLUIT: PLEEGZORG ALS JEUGDHULPMAATREGEL 

 Pleegzorg is in Vlaanderen de eerste te overwegen optie bij het uithuisplaatsen van  een minderjarige 

 De relaties tussen de centrale partijen zijn even cruciaal als complex 

 Het Decreet Pleegzorg, dat op 1 januari 2014 in werking trad, stelt expliciet dat alle  mogelijke 

betrokken partijen bij pleegzorg betrokken dienen te worden 

 Vele positieve ervaringen maar het zorgtraject van pleegkinderen verloopt soms stroef 

 klachtenlijn kinderrechtencommisariaat 

 ~ recent onderzoek 

 terugkerende ervaring gebrek aan communicatie en/of informatie bij de vier belangrijkste  

actoren in de context van pleegzorg stemt tot nadenken 

 Pleegkinderen: gebrek aan voldoende (duidelijke) informatie  aangaande verschillende aspecten van 

hun plaatsingstraject 

 botst met het recht op informatie, Decreet Rechtspositie van de minderjarige  (Morris, 2005) 

 beleid en pleegzorgdiensten kijken voor het informeren voornamelijk naar de  

pleegzorgbegeleider 

 verwacht duidelijke en eerlijke informatie aan de pleegkinderen te verstrekken in 

een taal  die voor hen verstaanbaar is 

 moeten aan de ouders en het kind duiden waarom een bepaalde beslissing genomen 

is,  en ingaan op de gevolgen op korte en lange termijn 

 “de hulpverlener heeft als opdracht om continu te streven naar transparantie,  

duidelijkheid, samenwerking, actieve toenadering” (Jongerenwelzijn en Kind & Gezin, 

2016, p.  12) 

 Pleegzorg Vlaanderen heeft een verbindende taak 

 participatief werken 

 gedeeld ouderschap, co-ouderschap of coparentalité 

 Pleegzorgers kunnen ouders niet vervangen of doen vergeten 

 dat betekent dat pleegzorgers altijd moeten rekening houden het het mogelijk ‘verlies’ van  

hun pleegkind als het terug naar huis gaat of elders gaat wonen 

 tegelijk wordt van hen verwacht het pleegkind met liefde en warmte te omringen in hun 

gezin 

 een niet te onderschatten opdracht waarbij vorming, ervaring en de steun van de  pleegzorgdienst een 

grote hulp kunnen zijn 

 ‘vrijwilligheid’ versus ‘professionaliteit’ 

 

 Samen opvoeden als grondgedachte: een heet hangijzer 

 clash van verschillende belangen 

 Dé beste uitkomst voor het kind is niet vanzelfsprekend 

 wat ‘in het belang’ van het kind is, door de complexiteit en individuele kenmerken van een  

pleegzorgplaatsing moeilijk vast te leggen via regelgeving 

 de letter van de wet: geen manifest voor het kind aangezien voornamelijk volwassenen 

beslissen  wat goed is voor het kind (Hansen & Ainsworth, 2009) 

 vastgelegde rechten en plichten nodig om pleegzorgplaatsing in goede banen te leiden 

 regels en wetten moeten daarom gezien worden als een middel om sociale 

verhoudingen te regelen niet als  een doel waarop elke partij zich kan beroepen 

 vanuit dat perspectief: verantwoordelijkheid die hij/zij heeft om alle partijen 

(ouders, pleegzorgers en kind) te  ondersteunen tijdens de pleegzorg, ook wanneer 

tegenstrijdige belangen voor problemen of moeilijkheden  zorgen 
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 Geenszins de bedoeling om de waarde van pleegzorg als belangrijke vorm van jeugdzorg in vraag te  

stellen. 

 Het gaat er ons wel om de complexiteit van pleegzorg als hulpverleningsvorm duidelijker in 

kaart te brengen, een  complexiteit die tot op vandaag onvoldoende wordt onderkend. . 

 Het is belangrijk om deze complexiteit te zien en in kaart te brengen omdat ze historisch 

gezien lange tijd  verwaarloosd is geweest. 

 vandaag tekenen van een vernieuwd burgerlijk beschavingsoffensief 

 waarbij het ouderschap van ouders in maatschappelijk kwetsbare situaties onder druk komt 

te staan. 

 In verschillende Europese landen vindt een afbouw van de verzorgingsstaat plaats 

 gepaard met een steeds grotere klemtoon op het individuele verantwoordelijkheidsmodel. 

 Het maakt dat er opnieuw veel onbegrip heerst voor ouders die het (tijdelijk) moeilijk hebben om hun  

ouderlijke verantwoordelijkheid op te nemen. 
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LES 8 ADOPTIE 

HET HAAGS VERDRAG 

 Subsidiariteit 

 Voorwaarden voor donorlanden en ontvangende landen 

 Adopteerbaarheid 

 Als we het hebben over adoptie, en met name ‘interlandelijke adoptie’, want dat is het grootste deel 

van de adoptie, dat is het haags verdrag. Het is een multilaterale overeenkomst tussen de donorlanden 

(waar kids vandaan komen) en de ontvangende landen (waar kids toekomen). Beiden organiseren zich 

tot een aantal zaken die te maken hebben met de rechten van het kind. Haags verdrag is een uitvloeisel (is 

erop gebaseerd) van het internationaal verdrag van de rechten van het kind. Het legt voorwaarden op 

 Voor Vlaanderen: de Vlaamse Centrale Autoriteit 

 dat is een onderdeel van kind en gezin, moeten erop nakijken dat de kanalen waarlangs 

kids komen of die correct zijn, de principes van het haags verdrag volgen, en zij moeten ook 

het engagement van de donorlanden nagaan.  

 

DE VLAAMSE PROCEDURE 

 

 Engagement van de donorland, het belangrijkste engagement is: ‘wij zoeken geschikte ouders voor kinderen 

die adopteerbaar zijn’ en niet omgekeerd. Wij doen dat door een procedure 

Aanmelding: als jij (interlandelijk) wil adopteren moet je je aanmelden bij kind en gezin, bij de Vlaamse 

Centrale autoriteit. 

Voorbereiding: je bent verplicht om voorbereiding te volgen 

Maatschappelijk onderzoek: je krijgt een attest mee waarmee je maatschappelijk onderzoek in gang zet, die bij 

jou thuis komen en gaan vragen stellen om te zien naar die ouders (het plan, sociaal netwerk en capaciteiten 

van ouders, gaat het kind hier goed terecht komen?). DMO dienst maatschappelijk onderzoek levert een 

advies, certificaat aan familierechtbank, en zij (familierechtbank) oordelen of je geschikt bent om te 

adopteren. Met het attest kan je naar een van de erkende adoptiebemiddelingsdiensten gaan. Het zijn er nu 

drie, dat is in volle verandering, zij gaan fuseren naar 1. Die drie zijn adoptiebemiddelingsorganisatie zijn 



113 
 

diegenen die bemiddelen met de donorlanden, die het kanaalonderzoek gedaan hebben. Je meldt je dus daar 

aan, dan kom je bij hen op de wachtlijst. 

DE FLESSENHALS 

 

De wachtlijst, er is een fameuze wachtlijst, cijfers. De trend is voldoende duidelijk, in Vlaanderen werden in 

2006 nog 162 kinderen interlandelijk geadopteerd, in 2018 nog 32, dat is een gigantische achteruitgang. En dat 

is waar voor alle landen, bv Frankijk in 2006 bijna 4000, nog 685 in 2017. Italië, etc. 

Het aantal adoptabele kinderen (aantal kids die naar Europa komen vanuit alle donorlanden) is gedaald. Dat is 

goed nieuws, heeft te maken met vermindering van de armoede, met betere infrastructuren, betere naleving 

van het haags verdrag en betere oplossing voor binnenland. Dat is dus goed nieuws. 

 

 Maar levert ook problemen op voor mensen in donorlanden, voor mensen die in zo een procedure stappen. 

Blauwe lijn bovenaan is het aantal aanmeldingen. Het is sterk gedaald na 2005-2006, maar is laatste jaren 

terug gestegen beetje, maar het blijft in elk geval een heel stuk hoger dan kids die toekomen (groene laagste 

lijn).  

Als je is veel meer keren aanmeldingen hebt en meer geschiktheidsfunctie, meer dan aantal kinderen die 

komen, dan krijg je wachtlijsten=de flessenhals. 
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 Hier zie je dat nog eens duidelijk 

 Blauwe staven: toestand 2010 

 Oranje staven: toestand 2016 

 Kader: toestand 2018 

 2 belangrijkste landen waar meeste kids uitkwamen, Ethiopië (meer dan 100) en Kazachstan (90-tal). 

Maar in 2018 geen of weinig meer. Dramatische veranderingen van cijfers, er zijn natuurlijk ook 

nieuwe landen bijgekomen, de overheid doet inspanningen om nieuwe kanalen te zoeken, of het 

nodig is is natuurlijk een andere vraag als je zegt dat adoptie vooral iets is over geschikte ouders 

zoeken voor kids en niet omgekeerd. Maar goed, je ziet dus de cijfers van 2016 en 2018 zijn zeer lage 

cijfers. 

 

 Wachttijden na geschiktheidsvonnis 

 
 Wachttijd tot je een kind toegewezen krijgt. Maar het is niet dat je er een toegewezen krijgt 

betekent nog niet dat het kind er is.  

 In een aantal gevallen is het langer dan het geschiktheidsvonnis. Geschiktheidsvonnis van de 

familierechtbank is maar een aantal jaar geldig, maar het is mogelijk dat de wachtlijsten 

langer duren dan het geschiktheidsvonnis. Dan kan het zijn dat het vonnis toch verlengd 

wordt, maar het kan ook zijn dat als de familiesituatie veranderd is (ouders uit elkaar, nieuw 

samengesteld gezin, etc.) dat de procedure opnieuw gedaan moet worden. 

SPECIAL NEEDS 

1. Specifieke zorgbehoeften 

2. Leeftijd 

3. Trauma 

4. Ontwikkelingsvertraging – beperking 

5. Siblings 

 Aantal kids daalt dramatisch, goed nieuws want wil zeggen dat er binnenlands meer oplossingen gevonden 

worden. Maar een ander effect is dat die kinderen die wel adoptabel zijn, waarvoor dus geen binnenlandse 

oplossingen gevonden zijn, vaker dan vroeger kinderen zijn die extra zorgen nodig hebben. 

 Special needs kinderen: groepen van special needs. 
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 oudere kinderen (6-7 of nog ouder), waarvoor het moeilijk is binnenlands een oplossing te 

vinden,  

 kids met een traumatische rugzak 

 bv. burgeroorlog,  

 Bv. ontwikkelingsvertraging of beperking. En dat is soms wisselend want het kan zijn 

dat een beperking bij ons iets relatief niet zo erg is, terwijl het in het land van 

herkomst wel als iets erg gezien wordt (hazenlip, etc.).  

 Maar ook omgekeerde kan, land van herkomst als een minder erg symptoom of 

syndroom wordt genoteerd terwijl het hier toch blijkt het over een ernstig probleem 

gaat. 

En siblings, kinderen broers en zussen waarvan het belangrijk is dat ze samen kunnen blijven. 

 

NAZORG IN HET ZELF SAMENGESTELD GEZIN 

 8 focusgroepen 

 N = 46 

 15 vaders en 31 moeders 

 Diversiteit herkomstlanden 

 3 special needs 

 Ook alleenstaande ouders 

 Onderzoek toelichten. Onderzoek dat ikzelf gedaan heb.  

Eerste is een onderzoek met adoptieouders, over wat hun verwachtingen en behoeften zijn aan nazorg (na 

adoptie). 

Tweede is een onderzoek met adoptiekids zelf. 

NAZORG 

 Adoptie is altijd aanwezig maar doet niet altijd terzake 

 Adoptieouders zijn ouders 

 Tijd is universeel probleem (prinsessentijd) 

 Adoptiekinderen zijn kinderen 

 “Als ik dat zie bij de kinderen van mijn vrienden, die maken dat ook allemaal mee, dan 

noemen ze dat ook de kleuterpubertijd” 

 Een van de zaken die ouders steeds benadrukken is dat adoptie altijd aanwezig is maar doet niet altijd ter 

zake, je bent je er altijd van bewust dat je een adoptieouder bent, er is altijd iets speciaal. Vaak vraag je je af als 

er iets is met het kind, is dat nu door die adoptie? Het is niet omdat je je er altijd bewust van bent dat het 

daarom ook altijd relevant is, het doet niet altijd ter zake.  

 Bv. We vroegen aan de adoptieouders wat maakt het moeilijk adoptieouder te zijn? Antwoord: tijdstekort 

(zoals een moeder zij ik heb geen princessentijd meer), maar dat is niet eigen aan adoptie, dat is iets voor alle 

ouders.  

 Zo kijken ze ook naar kinderen, adoptiekinderen zijn gewoon kinderen. Kan bv. heel geruststellend zijn als 

adoptieouders zien dat alle kinderen koppig zijn, het ligt niet aan de adoptie.  

OPVOEDING IMPLICEERT ONZEKERHEID 

 Niet alles wat als ondersteunend bedoeld is, is dat ook 

 Elke ouder is anders 

 Elk kind is anders: opvoeding is niet te reduceren tot éénrichtingsverkeer 
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 Alertheid voor onbedoelde, ongewenste effecten 

 Er bestaat geen ‘universele’ steun, maar sociale steun komt dicht in de buurt 

 Diversiteit binnen ‘gelijkheid’: leren door verschil in een veilige context waar men zich niet 

moet verantwoorden 

 Het is niet zo dat ondersteuning die als ondersteuning bedoeld is, ook zo overkomt. Bv 

adoptiebemiddelingdiensten hebben ook de opdracht om nazorg te doen, gaan na de 

bemiddeling (nadat het kind is gekomen) bij de ouders om te bevragen hoe het gaat. Sommigen 

zien dat als hulp en vinden dat ondersteunend dat er na de bemiddeling nog contact is, maar 

sommigen zien dat als controle en worden hier zenuwachtig en onzeker van. 

 Mensen die instaan voor de nazorg moeten open staan en zich bewust zijn over de impact, dat 

is niet altijd de impact die ze denken te hebben. Wat de ene ouder ondersteunend vindt, vindt de 

andere ouder mss niet ondersteunend. Dat hebben we lessen geleden ook al gezegd. Met dat 

verschil zal men rekening moeten houden. Behalve in informele sociale steun, ook daar hebben 

we het over gehad, dat is ook waar voor adoptieouders. 

 Sociale steun 

 partner, eigen ouders, anderen 

 Niet noodzakelijk gelijkgestemden, wel verbondenheid 

 Bronnen van steun kunnen ook bronnen van stress zijn 

 Sociale steun is ongelijk verdeeld 

 

 Wat steunend is, hangt ook af van hoe ingrijpend de vraag is 

 Dagelijkse vragen versus vragen wanneer je kind een beperking of specifieke probleem heeft 

 Opvoeding stopt niet aan de grenzen van het gezin 

 Hoe denken we over gezinnen 

 In welke context leeft het gezin: leefomstandigheden, school, sociale context, ... 

JE HEBT HET ZELF GEZOCHT 

 De samenleving stelt hoge eisen maar wij mogen niet de zelfde eisen stellen 

 Voorbereidingsfase vanuit wantrouwen 

 We liggen onder een vergrootglas 

 Buitenwereld kijkt naar hen met een vergrootglas, zo ervaren veel adoptieouders dat. Er wordt 

met wantrouwen naar de ouders gekeken, en een keer dat het kind er is krijgen ze niet altijd de 

steun die ze nodig hebben. 

 Adoptieouders worden als ‘anders’ gezien 

 Een identiteit is een sociale identiteit: wie je bent is hoe anderen je zien  

 In de confrontatie met de buitenwereld komt het anders zijn tot uiting 

 De bankdirecteur, de school, de familie, de mutualiteit, ... 

 Adoptieouders gaan hier ‘agentic’ mee om 

 Ze willen zoveel mogelijk de regie behouden 

 Door als semi - professionelen omgeving voor te bereiden  

 En hebben hun geëigende strategieën: veel humor en compensatie  

 Moeilijk om die steun te vragen, omdat ze zoiets hebben van ja we hebben het zelf gevraagd 

de adoptie dus we moeten niet klagen.  

Maar je moet het telkens weer uitleggen, op school, bij de gemeente, bij de bank, etc. Al die 

moeilijkheden om ermee om te gaan in de buitenwereld is moeilijk, maar wat je merkt is dat 
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ouders er goed mee omgaan (agency, agentic van ouders) en zich opstellen als semi 

professionelen en andere professionelen zelfs opleiden (aan de leraar bv.) 

 

ANDERS EN TOCH GELIJK 

 Dagelijkse vragen krijgen een extra kleurtje 

 Bvb. moeilijkheden met eten, slapen, school, ... 

 Er komen extra vragen bij 

 Bvb. omgaan met negatieve reacties, inschatten wanneer je kind meer wil weten over herkomst, ... 

 Soms weegt anders zijn extra door: 

 Bvb. alleenstaande moeders ‘we zijn dubbel fout begonnen’ 

 En er is de schroom om hulp te vragen vanuit het ‘je hebt het zelf georganiseerd’ perspectief 

 Adoptie ouders hebben dezelfde vragen dan andere ouders, de gewone vragen (niet eten, slapen, 

gepest, etc.). Maar ze krijgen een extra kleurtje omdat je je altijd afvraagt heeft het met adoptie te maken? 

Er komen ook extra vragen bij (hoe ga je om met racistische opmerkingen? Hoe praat je over adoptie? 

Etc.). Soms weegt het anders zijn extra door.   

WAT ADOPTIEOUDERS VRAGEN 

3 zaken 

 behandel ons als ouders (toegang tot reguliere hulpverlening die adoptiesensisitef is) 

 Hulp als recht, ipv gunst of plicht 

 Nood aan gespecialiseerde hulpverlening (netwerking tussen doorverwijzende specialisten) 

GEADOPTEERDEN 

 Focusgroepen iov Steunpunt nazorg 

 Samen met Ann Buysse 

 6 binnen- en 24 buitenlandsgeadopteerden 

 3 mannen en 27 vrouwen 

 18 tot 50 jaar 

 China, India, Filippijnen, Sri Lanka, Vietnam, Korea, … 

 Veel verschillende verhalen 

 Veel zorg voor elkaar 

 2de onderzoek. In opdracht van steunpunt adoptie.  

Wat vooral opviel: hoe vss de ervaringen zijn naargelang de periode (adoptie taboe of zijn mensen 

open?), maar veel zorg voor elkaar in de groepen, veel emotionele zorg in de focusgroepen. 

IEDEREEN IS VERSCHILLEND 

 Voor enkele mensen is het leven heel moeilijk 

 Voor sommigen is de adoptiestatus heel belangrijk 

 Maar niet voor iedereen 

 En niet altijd 

 Soms maakt adoptie je bijzonder en soms wil je niet bijzonder zijn 

 Ook contexten verschillen (alleen of tussen anderen, in de jaren 70 of de jaren 90, …) 
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JE BENT MEER DAN JE ADOPTIE  

 Adoptie is er altijd, maar is niet altijd relevant  

 Ik ben toch blij dat ik niet van die ouders had, die u verplichten om van die video’s te zien over adoptie 

en zo  

 Ik denk dat wij allemaal een beetje vechters zijn. Omdat het moest. 

 Ik denk het niet. Ik denk dat wij vechters zijn, door hoe we opgevoed zijn.  

 Adoptie stopt nooit 

 Toen mijn oudste dochter geboren werd, sprak ik daar woorden tegen die ik niet kende en toen ik dat 

jaren later aan iemand uit de Fillippijnen vertelde, zei die dat het Tagalog was.  

 Je ziet er anders uit dan je je voelt 

 Ik spreek geen Chinees en ik lust het niet 

 De eerste keer dat ik het vliegtuig nam naar India, stond ik echt met open mond te kijken. Een vliegtuig 

vol met Indische gezinnen. Ik besefte plots, ja, het kan ook anders. Een echte bruine mama en een 

echte bruine papa. Dat confronteerde me wel met wat ik ben kwijt geraakt.  

 Had ik die Vlaamse naam niet gehad, dan had ik mij nog meer anders gevoeld 

 Op straat in India vragen ze mij of ik van Zuid Afrika ben. Ik wandel veel sneller dan een Indiër, ik loop 

blijkbaar anders   

 Wat voor veel buitenlands geadopteerden speciaal is, ze zijn hier opgegroeid maar ze zien er anders uit. 

Discrepantie tussen hoe je naar jezelf kijkt en hoe de buitenwereld naar jezelf kijkt. 

 Racisme, ongewenste intimiteiten en humor 

 Er sprak eens iemand, die ik niet kende me op straat aan en die zei “Ik heb kalaripayattu (een Indische 

gevechtskunst) gevolgd”. En die begon dat op straat te demonstreren. Wij zouden dat ook eens 

moeten doen, naar een Belg toestappen en zeggen: “Zeg, ik kan de vogeltjesdans.”  

RELATIES 

 Inlevingsvermogen en mensenkennis 

 Doordat je geadopteerd bent, ben je als baby al zo gevoelig voor emoties die er tussen mensen zijn, dat 

is wel positief aan het feit van geadopteerd te zijn, je kan veel beter de werkelijkheid vatten in alle 

verschillende laagjes  

 Afstand en nabijheid 

 Ik heb leren afstemmen op mensen, maar het was wel moeilijk voor de afstand en nabijheid. Vanop 

afstand kan je alles in perspectief zien, maar om dan nabij te komen, dat vond ik wel moeilijk. Ik kan 

dus goed zien hoe mensen reageren en zich voelen, maar in het contact, dat is wel moeilijker  

 Ik denk altijd: wat kan ik voor u doen om te tonen dat ik u graag zie. (…) Mag ik er zijn, openen jullie de 

kring voor mij?  

WAT HELPT? 

 Openheid van het adoptiegezin 

 Ik heb jaren geklaagd en gezaagd dat ik niet uit de buik van mijn moeder kwam, zoals mijn zus. Op een 

dag heeft mijn moeder mij gezegd: ik weet het, jij had dat liever gewild maar het is nu zo. Jij komt niet 

uit mijn buik, maar wel uit mijn hart. Had mijn moeder me dat zo niet gezegd dan weet ik dat ik het 

daar nu nog moeilijk mee zou hebben  

 Als je er iets wou over zeggen, werd je mond gesnoerd met het eeuwige: je moet dankbaar zijn  

 Openheid van anderen 

 Ik had alles opgeschreven in een boekje, hoe ik me voelde op mijn reis naar Vietnam. Achteraf is mijn 

vriendje achter gekomen. Hij heeft dat boekje gevonden. Dat was nooit mijn bedoeling geweest, maar 
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hij vroeg of hij dat mocht lezen. Ik dacht, neen eigenlijk niet, maar er is toen iets geklikt. Ik hoop dat 

jullie dat allemaal ooit eens mogen ervaren. Ik heb toen gezegd, ja doe maar. Dan weet je wie ik ben. 

Hij heeft geweend. Vanaf dat moment was het iets zeer mooi, ook al kon hij niet helemaal mee gaan in 

adoptie, maar je hebt wel een band met iemand die uw blote kant heeft gezien.  

 Nazorg 

 Er moeten meer hulpverleners komen die meer weten van adoptie. Nazorg  is niet alleen de eerste paar 

jaar belangrijk  

 Ik heb geen problemen met het geadopteerd zijn. Ik zou dààr niet willen leven. Maar ik heb wel een 

probleem met het afgestaan zijn en dat verschil tussen die twee is iets wat veel mensen niet begrijpen.  

 Samenvatten of proberen te besluiten en vragen ‘wat zou de nazorg voor jullie moeten betekenen’, zie 

je sterke paralellen met wat de adoptieouders zeggen. Namelijk: er moeten mee hulpverleners komen die 

meer weten van adoptie, niet enkel over de eerste jaren als je baby bent, maar ook de adolescentie. De 

gewone hulpverlening adoptiesensitief maken. 

Het gaat er niet over dat mensen ongelukkig zijn, je kan gelukkig zijn met je adoptiestatus en toch pijn en 

verdriet hebben, dat is iets wat veel mensen niet begrijpen, veel hulpverleners niet begrijpen.  

Wat ze ook belangrijk vinden is ontmoetingen onder geadopteerden, niet iedereen natuurlijk. 

 Ontmoeten 

 Het is niet dat we daar allemaal depri zitten hoor 

 Hoe dwaas is dat nu: een Sinterklaasfeest. Ge moest u dan verkleden en in wat waren de kindjes 

allemaal verkleed? In Zwart Pieten! Dat is toch niet wat je wilt als kind  

BESLUIT 

 Emoties volgen niet perse de logica van de buitenwereld 

 De samenleving begrijpt er niet veel van 

 Ik word aangesproken in het Engels.  Mensen spreken tegen mijn man over mij. Ik hoor mensen zeggen 

dat ik nog goed Nederlands spreek 

 En die steeds terugkerende nieuwsgierigheid 

 Vanwaar kom je?  Leven je ouders nog? Ben je al naar je land van herkomst terug geweest? 

 En er is veel stereoptypering 

 Van bruine koe over hardwerkende Chinees of foto-Chinees tot Aziatisch seksobject 

 En toch... kan het ‘zichtbare’ aan adoptie ook een voordeel zijn.  Aan blank geadopteerden wordt 

gevraagd of het niet extra moeilijk is 

 Dat moet lastig zijn je elke keer moeten afvragen wanneer moet ik er over beginnen 

 Adoptie wordt adaptie 

 Soms passen geadopteerden zich aan de buitenwereld aan 

 Ze luisteren, zijn empathisch, beantwoorden vragen met standaardantwoorden of humor 

 Vraagt iemand mij of ik een andere Indische ken.  Zeg ik ja we zijn maar met 1.2 miljard en 

komen elke week samen 

 Van waar kom je? Van thuis 

 Ze passen hun gedrag aan, spelen het spel mee 

 Ik zal nooit foto’s nemen op een touristische plaats. Ik zal me goed gedragen, ik wil de 

Chinezen niet in een negatief daglicht stellen 

 Soms/sommigen houden minder rekening met de buitenwereld 

 ik trek me daar niets van aan en doe waar ik zin in heb.  

 Of reserveren een stukje van zichzelf/hun leven voor intimi  
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 Als we de voordeur dichtdoen zijn we een Indisch gezin.  Ik heb een blog waar ik open op 

schrijf en die ik zwaar afscherm.   

 Elke geadopteerde heeft zijn of haar eigen manier om met die dingen om te gaan. Vaak 

betekent het, laat de buitenwereld maar doen we trekken er ons niets van aan.  

AANBEVELINGEN GEADOPTEERDEN 

 Nazorg is meer dan roots 

 Adoptie-sensitiviteit van reguliere hulpverlening 

 De weg naar gespecialiseerde hulp is moeilijk te vinden 

 De normaliteit van de diversiteit 

 Aanleiding tot dit hele onderzoek en de vraag van steunpunt adoptie was van ‘als er gesproken wordt over 

nazorg van geadopteerden gaat het vaak over ondersteuning bij roets, terugkeer naar het land van herkomst, 

vaak zijn dat ook geadopteerden die we het vaakst horen in media en dergelijke, die zeggen dat is ook wat 

nazorg voor ons is, dat is helpen bij het zoekproces in archieven gaan zoeken, van waar kom ik vandaan, 

waarom ben ik geadopteerd? Dat is heel emotioneel, soms kom je zaken te weten die je niet wou weten maar 

soms kom je ook helemaal niets te weten terwijl je dat wel juist wou.  

We leren ook hier dat het niet onbelangrijk is, maar nazorg is veel meer dan dat, dat het belangrijk is buiten 

de roots en ondersteunen van roots, bv. dat het adoptiesensitief maken van hulpverlening belangrijk is, dat het 

moeilijk is om gespecialiseerde hulp te vinden belangrijk is, etc.  

Adoptiesensitief van reguliere hulpverlening maar ook gespecialiseerde hulp. 

Algemene boodschap: we leven in een samenleving die weinig respect heeft voor diversiteit, en diversiteit nog 

steeds als iets problematisch ziet, ipv uit te gaan van, de normaliteit van de diversiteit. Ik koppel het begin van 

dit vak er terug als je denkt aan de diversiteit aan gezinsvormen, dat hoe de gezinspedagogiek altijd een 

pedagogiek was van normaliteit ipv een pedagogiek van de diversiteit. 

 

 

 

 

 


