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LES 1 
NAAM 

De naam ‘Orthopedagogiek’ is vrij recent. Pas vanaf na de tweede wereldoorlog is men over de orthopedagogiek 
beginnen spreken, meer bepaald in Nederland. Het tweede congres van de orthopedagogiek werd daar 
georganiseerd. Alle grote (internationale) pedagogen en psychiaters van die tijd waren daar aanwezig. Daar werd 
beslist dat vanaf dan gesproken zou worden van de orthopedagogiek in plaats van over onderstaande begrippen. 

1. Heilopvoedkunde 
o Dit is de ‘genees’-pedagogiek, wat we vandaag de klinische orthopedagogiek noemen. Het helen 

slaagt op het genezen en op de heilsboodschap (= zegening). Maar in de periode tijdens en na 
WOII werd dit een moeilijk begrip in niet-Duitstalige gebieden en ging men op zoek naar een 
alternatief voor dit begrip. In Duitsland worden pedagogen wel nog ‘heilpedagogen’ genoemd.  

2. Pedologie  
o Dit was een benadering/behadeling door verschillende disciplines, met een arts aan het hoofd. De 

arts coördineert, superviseert en stuurt de andere disciplines aan. Voor de orthopedagogen lag 
dit systeem moeilijk, omdat ze zich net afzetten tegen het medische.  

3. Orthopedagogiek  
o ‘Ortho’ komt uit het Grieks en betekent ‘een moeilijke/scheve situatie recht zetten’. De term 

orthopedagogiek komt niet uit het niets: in Amerika kende men het begrip ‘orthopsychiatrie’ en 
van daaruit komt het begrip orthopedagogiek.  

o Vanaf 1949 heeft onze discipline dus een naam. Tot op de dag van vandaag is het, spijtig genoeg, 
een weinig bekend domein. Het is een discipline die internationaal weinig grond heeft.  

CONNOTATIES 

1. Heilopvoedkunde (medische visie) 
2. Speciale pedagogiek  

o Vanaf de jaren ’70 begon men te specialiseren in bepaalde doelgroepen. De speciale pedagogiek 
bestaat eigenlijk uit ‘deelpedagogieken’ van bijzondere doelgroepen. Het begrip wordt de laatste 
jaren minder gebruikt, omdat orthopedagogen kritisch zijn van de bijzondering en het in hokjes 
onder brengen van doelgroepen. Dit is een zeer enge blik.  

o Er wordt eerder gekozen voor ‘bijzondere’ pedagogiek dan voor ‘speciale’ pedagogiek omdat het 
tweede heel sterk doet denken aan de special education. Dit wordt bijna uitsluitend gebruikt voor 
het (buitengewoon) onderwijs.  

3. Orthopedagogiek  
o Deze term gaat weg van het enge, medische en gaat vooral pedagogische kennis meenemen. Het 

is gegrond in het pedagogisch handelen.  
o Onze vakgroep gebruikt de benaming Special Needs Education. 
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DEFINITIE 

 Methodisch  
o We gebruiken methodieken waarvan we weten dat ze werkzaam zijn. Het gaat met andere 

woorden over de evidence based pratice, waarin we het wetenschappelijke terugvinden.  
o Er is een spanning tussen het methodisch werken, omdat het vaak verengd wordt naar het 

werken met protocollen, en het meer algemene, waar we meer uit een grondhouding vertrekken. 
Maar zo eenvoudig is deze spanning niet. De laatste jaren is er meer aandacht voor methodieken, 
maar er is een kritische kijk naar het overmatig inzetten op methodieken alleen. Maar je kan niet 
zonder bepaalde methoden. 

 Doelgericht  
o We werken naar doelen toe en dit gaan we zeer sterk expliciteren (= handelingsplanning). 

Uiteraard kunnen doelen niet altijd perfect op voorhand vast gelegd worden, aangezien dit 
besproken moet worden met de cliënt(systemen).  

 Zinvol 
o Het gaat over doelen die verbetering nastreven. 

 Handelen 
o Het gaat over de wetenschap van het handelen. We zijn niet zozeer geïnteresseerd in het 

observeerbare gedrag, maar we zijn vooral geïnteresseerd aan wat onderliggend is aan dit 
gedrag. Wat vragen cliënten met bepaald gedrag? Welk gedrag vragen zij van ons?  

o Het handelen heeft heel wat verschillende connotaties naargelang welke theoretische visie je 
hanteert in het kijken naar handelen. De verschillende stromingen hebben een eigen visie op hoe 
handelen er zou moeten uitzien.  

 Moeilijke 
 Opvoedingssituaties  

o Het gaat niet enkel over het werken met kinderen met jongeren, maar ook over het werken met 
volwassenen.  

DIFFERENTIATIE 

 Organisatorische orthopedagogiek  
o Dit is een stroming waar de laatste jaren minder aandacht aan gegeven wordt. Het gaat over het 

organiseren en aansturen van het beleid. Dit wordt de laatste jaren ook steeds complexer. Hoe 
maakt het beleid bepaalde vormen van handelen (on)mogelijk? Hoe kan je vanuit theoretische 
ideeën het beleid aansturen en omgekeerd?  

 Theoretische orthopedagogiek 
o De theoretici gaan vrij denken en zich over diepe theorieën buigen. Er zijn echter niet heel veel 

theoretische orthopedagogen, aangezien de orthopedagogiek een handelingswetenschap is.  
 Bijzondere orthopedagogiek  

o Dit is de deelpedagogiek en is sterk aangestuurd vanuit de Angelsaksische traditie (Duitstalige en 
Nederlandstalige gebieden). Deze orthopedagogiek is in de jaren ’70 sterk tot uiting gekomen en 
ging zich meer focussen op het ontwikkelen van methodieken voor specifieke doelgroepen. Het 
gaat samen met een empirische wending, waarin men deze methoden ging toetsen.  
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IN VLAANDEREN: GENT  

 Nyssen Rene (1934 – 1945) 
o Hij was een psychiater in de oorlogsjaren en heeft een boek geschreven over de toenmalige 

heilpedagogiek. Het was een leerboek over hoe men om moet gaan met kinderen en jongeren 
met een beperking. Dit was een heel moedige daad, aangezien Hitler deze kinderen, jongeren en 
volwassenen liet euthanaseren.  

o Hij was sterk gekampt was tegen de psychoanalyse.  
 De Busscher Jacques (1946 – 1966) 

o Hij was een Franstalige Gentenaar en was arts-psychiater (psychoanalist) in één van de Gentse 
hospitalen. Hij was niet thuis in het begeleiden van kinderen (wel van volwassenen), waardoor hij 
vrij snel Maria Wens als assistent aannam.  

 Wens Maria (1970 – 1985) 
o Zij was een pedagoge/leerkracht en was hier heel trots op. Met het plotse overlijden van prof. De 

Busscher kwam er een gat in de net opgestarte opleiding orthopedagogiek (’65). De studenten 
hadden geen professor orthopedagogiek meer, waardoor ze zelf studiebezoeken organiseerden. 
Zijn leerstoel werd opgesplitst in drie delen, waarvan de orthopedagogiek één was. Maria Wens 
was dus de eerste echte orthopedagoge in Gent. Ze was een heel verstandige dame die heel goed 
op de hoogte was van de toenmalige theoretische kaders. Ze was secretaris met de nieuwe-
school beweging en kon de link leggen met de orthopedagogiek.  

 Broekaert Eric (1985 – 2016) 
o Hij was een orthopedagoog die het orthopedagogisch denken en onze vakgroep sterk verbreed 

heeft. Hij heeft heel veel werk verricht rond therapeutische gemeenschappen, wat hij altijd als 
sterk pedagogisch concept bekeken heeft.  

Wat je bij elk van deze mensen terug vindt is het belang van het pedagogisch klimaat/milieu. Ze zijn ook allemaal 
verbonden geweest aan het orthopedagogisch centrum De Nieuwe Vaart als behandelaars. Het is nu een MFC en 
een school voor buitengewoon onderwijs geworden. Onze vakgroep is vanuit dit orthopedagogisch centrum en de 
psychiatrie gegroeid. Ook in Nederland en andere landen zie je de link met psychiatrie, maar minder uitgesproken 
dan in het Gentse.  

Examen: in de juiste volgorde kunnen zetten. De namen en jaartallen zijn niet vanbuiten te kennen.  
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STROMINGEN 

NEDERLANDSTALIGE GEBIEDEN  

 Fenomenologisch:  
o Langeveld, Lubbers, Utrechtse school  
o Dit waren de pedagogen die ervan uit gingen dat fenomenen geïnterpreteerd moesten worden. 

Dit deed je best door het handelen en het ontmoeten van anderen. Ze trachten het beeld vast te 
krijgen: wat zit het onder het beeld? Ze deden dit niet enkel in het gesprek, maar ook in de 
pedagogische grondvorm, namelijk het samen bezig zijn.   

 Het medische voorbij:  
o Vliegenthart: “Kinderen die anders in de wereld staan”  
o Van Gelder: “De pedagogische situatie van het kind”  
o Namen expliciet afstand van het medische en meer gingen kijken naar de pedagogische situatie: 

de opvoedeling, de opvoeder, de context en de spanningen daartussen. Ze waren wel nog sterk 
gericht op het ‘afwijkende’ kind, maar men keek wel kritisch naar het medische alleen.  

 Handelen en dialoog:  
o Ter Horst: “Orthopedagogische grondvormen van dialoog” 

 Hij was een voorloper van de recovery-beweging. Deze beweging lijkt zeer nieuw in de 
geestelijke gezondheidszorg, maar het is wat Ter Horst in de jaren ’60 reeds beschreef.  

o Kok: “De studie van het handelen zelf”  
 Het gaat niet over gestoorde kinderen, maar over de vragen en noden die deze kinderen 

naar ons signaleren en hoe wij ons als orthopedagoog kunnen aanpassen aan deze nood. 
 Kritisch:  

o Van Gennep 
o Van Hove 

 Was zeer vooruitstrevend en bracht het idee van de AAIDD naar Vlaanderen. Dit was het 
idee dat een beperking geen individueel kenmerk is, maar zich bevond in de interactie 
tussen een individu en zijn/haar omgeving = het sociaal ecologische model.  

o Keken heel kritisch naar de samenleving: het probleem ontstaat niet in de persoon zelf, maar 
ontstaat in de bredere sociale structuren. We moeten dus kritisch zijn naar burgerschap: hoe 
komt het dat deze mensen niet de kansen krijgen die ‘normale’ mensen wel krijgen?  

 Positivistisch:  
o Rispens, DumontVan der Ploeg  
o Stonden veel empirischer in de wereld en trachtten empirische modellen te ontwikkelen. Dit ging 

over het meten, het observeren. Men noemt dit de empirische wending: men ging van een 
kwalitatief verhaal naar een meer kwantitatief verhaal.  

 Integratief:  
o Broekaert  

 Hij was een heel brede denker en kon goed luisteren. Hij had een zeer integratieve 
manier van denken: de verschillende paradigma’s moeten beheerst worden en moeten 
complementair met elkaar ingezet worden. Dit is niet gemakkelijk, aangezien dit 
onderbouwd en doordacht moet gebeuren.  

 



5 
 

DUITSTALIGE GEBIEDEN  

 Heilpädagogik  
 Sonderpädagogik  

o Zij richten zich meer op het onderwijs en specifieke methodieken hierbinnen. Het is een iets 
strengere visie dan de heilpedagogiek, maar deze lopen vaak in elkaar over.  

 Religieus: 
o Bob, Hanselman, Montalta  
o Ook bij ons hadden we de zogenaamde ‘beginselpedagogen’ die begonnen vanuit (religieuze) 

beginselen. Er waren twee stromingen, namelijk katholiek en protestants.  
 Existentieel:  

o Moor 
 Hij zei dat het echt ging over pedagogiek en verzette zich sterk tegen het medische. We 

moeten mensen ondersteunen om zichzelf te worden en het beste in zichzelf naar boven 
kunnen halen. Het was dus een zeer personalistische visie. Hij was een voorloper van het 
ondersteuningsdenken.  

 Minimaliserend:  
o Bleidick  

 Hij keek naar de uitwerking van bepaalde stoornissen. Hij focuste dus op de gevolgen 
van een bepaald probleem in plaats van op de stoornissen op zich. Hoe kunnen we 
mensen helpen om met de gevolgen van hun stoornis om te gaan?  

 Relationeel:  
o Kobi  

 Kritisch:  
o Janzzen  

ANDERE GEBIEDEN  

Orthopedagogiek is een moeilijk begrip om in andere landen mee naar boven te komen. Niemand weet wat we 
doen en we krijgen het ook niet uitgelegd, ondanks dat er in andere gebieden gelijkaardige stromingen zijn.  

 Rusland: defectologie  
 Hongarije: conductieve pedagogiek  
 Frankrijk: education specialisé  

o Meer de link met creatieve methodieken, zoals ateliers. Deze opleiding wordt vooral gegeven in 
hogescholen en er is niet echt een opleiding op masterniveau. De laatste jaren zijn we wat weg 
geëvolueerd van de Franstalige collega’s, waardoor het twee verschillende contexten zijn. In de 
meeste Franstalige universiteiten in België, valt de orthopedagogiek onder de psychologie.  

 Engeland – USA: Special education / special need studies  
 Zuid-Afrika: Genees pedagogiek / orthopedagogiek  
 Canada: orthopedagogie  
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ORGANISATORISCHE PEDAGOGIEK  

IDEOLOGIE  

 Caritatief (vaak religieus) 
o Het waren vaak de orden (vb. Broeders en Zusters van de Liefde) die vanuit een caritasgedachte 

mensen met een beperking opvingen.  
 Kritisch  

o Op een bepaald moment begonnen bepaalde pedagogen meer kritisch te denken naar bepaalde 
maatschappelijke evoluties: moeten we niet eerder de normen van de maatschappij veranderen 
zodat mensen met een beperking minder obstakels ondervinden?  

o Vb. Arduin: mensen met een beperking woonden per 3 of 4 in huizen samen met een begeleider, 
waardoor ze niet volledig afgesloten werden van de samenleving.  

 Neoliberaal 
o De laatste jaren zitten we meer in een neoliberaal tijdsgewricht. Het gaat over zaken zoals de 

professionalisering en het management-denken. Dit denken is gegroeid vanuit de VS en het legt 
de verantwoordelijkheid bij de persoon zelf of zijn netwerk. In plaats van de vroegere financiering 
van de voorzieningen, gaat men nadenken over persoonsvolgende financiering. Er zijn zeker 
enkele voordelen voor bepaalde doelgroepen, maar ook enkele vragen en uitdagingen.  

 Globalistisch  
o Er is op nieuw een evolutie naar een meer globalere visie. Waar men vroeger aandacht schonk 

aan het verkleinen van de zorg en het afstappen van grote voorzieningen, zien we de laatste jaren 
opnieuw fusies ontstaan onder invloed van het management-denken. De kleine voorzieningen 
hebben het moeilijk om (financieel) te overleven.  

MODELLEN  

Ideologieën gaan gepaard met bepaalde managementstructuren. Er zijn doorheen de geschiedenis verschillende 
visies ontwikkeld:  

 Hiërarchisch: piramidaal  
 Democratisch: klaverblad en cirkel 

o Vanaf de jaren ’70 zocht men naar andere manieren om voorzieningen anders aan te sturen. 
Mensen staan meer op gelijke hoogte en overleggen in een ‘cirkel’. Er zijn gemeenschappelijke 
doelen waaraan gewerkt wordt.  

o Deze modellen bleken niet altijd waterdicht te zijn, waardoor andere modellen opkwamen.  
 Cybernetisch: functioneel hiërarchisch  

o Modellen met klassieke organogrammen en functionele gehelen waarin verantwoordelijkheden 
gedeeld worden. Personen zijn bevoegd voor bepaalde functies, maar iedereen heeft inspraak. 

 Integratief: co-operatief  
 Kwaliteitsdenken  

o Er bestaat zoiets als het kwaliteitshandboek waarin de procedures staan voor bepaalde situaties. 
We kunnen ons hierbij de vraag stellen of een betere kwaliteit van zorg zal zorgen voor een 
betere kwaliteit van bestaan.  
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MANAGEMENT 

STRUCTUREEL  

 Explicatie van behandelingsdoelen  
 Explicatie van eindtermen  
 Actie en besluitvorming  
 Evaluatie  

PRICIPEEL  

 Co-ordiatie = de functionele samenwerking tussen diensten  
o De zorg wordt aangestuurd: wat wordt aangeboden en kunnen we dit afstemmen op elkaar?  

 Continuïteit = lengte en individueel karakter van de benadering  
o Hoe hangt de zorg aan elkaar? Hoe grijpen verschillende zorgorganisaties op elkaar in?  

 Efficiëntie = de verhouding tussen ingezette middelen en resultaten  
o Dit gaat over het evidence based werken. Werkt hetgeen wat we doen? En kunnen we dit meten?  

 Effectiviteit = het realiseren van de vooropgezette doelen  
o Dit gaat vaak over de goedkoopste manier van zorg.  

FUNCTIONEEL  

 Positieve houding  
 Team coherentie (samenwerking) 
 Verantwoordelijkheidszin = mensen op hun verantwoordelijkheid aanspreken  
 Functioneringsgesprekken  
 Evaluatie  

  



8 
 

LES 2 – (ON)MACHT IN DE ZORG: OVER 
TECHNIEK, GEWIJZIGDE ZORGRELATIES EN 
MENSELIJKE AUTONOMIE  
PROF. IGNAAS DEVISCH 

Devisch zijn domein is de ethiek. Hij is verbonden aan de faculteit geneeskunde, waardoor het thema ‘zorg’ hem 
heel nauw aan het hart ligt. Hij is geen arts, maar een filosoof en heeft een diploma in het sociaal werk. Zijn domein 
staat bekend om de grijze zones: hetgeen waar je niet aan uit geraakt, de dilemma’s, de keuzes die je moet maken 
in het werkveld of de zorg. Het is vaak frustrerend te constateren dat wat je ook doet, een aantal van deze 
dilemma’s nooit zullen verdwijnen. Men verwacht vaak van ethiek dat dit zal zeggen wat een persoon moet doen in 
een bepaalde situatie, maar je kan alleen maar leren hoe je keuzes moet afwegen in concrete situaties.  

KERNTHEMA’S 

 Verschuiving van leven als lot naar leven als maakbaar gegeven  
 Opkomst van belang van autonomie  
 Nieuwe soort heteronomie: sociale druk, mee moeten zijn met de tijd, de ‘juiste’ keuzes maken  

o Het is comfortabel om te zeggen dat je alle keuzes in je leven in volle autonomie en vrijheid hebt 
gemaakt, dat je niet onder druk staat van buitenaf en dat je vooral niet conformeert met de 
maatschappelijke normen. Maar de Nip-test is een goede illustratie dat dit niet zo is: heel veel 
mensen gaan daarin mee, omdat ze bang hebben dat ze zich anders zullen moeten 
verantwoorden voor de keuze die ze hebben gemaakt. Het gegeven van de sociale normen en de 
verwachtingspatronen die in de samenleving heersen speelt een enorme rol op vlak van 
maatschappelijke discussie over een aantal zaken.  

 Nip-test als case study hiervan 
o Eén van de typische voorbeelden van ethiek waar heel emotioneel over gediscussieerd wordt. Je 

hebt hier zeer sterke voor- en tegenstanders in. Wat hangt hier allemaal aan vast en hoe komt 
het dat het zo ingrijpend is voor bepaalde mensen? 

A. INTELLECTUELE EN MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT  

SOMMIGE WOORDEN DOEN ERTOE: ZORG, MACHT EN ETHIEK  

 Reflectie hierover  
 Niet uit de praktijk (ik heb geen kliniek, ben geen arts of hulpverlener)  
 Hoe kunnen we de zorgrelatie anno 2020 begrijpen?  
 Maatschappelijk kader 
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ZORG? M. HEIDEGGER, SEIN UND ZEIT  

“De manier waarop we ons in ons handelen om de wereld bekommeren (‘zorg’) vindt zij grond in de manier waarop 
we onszelf ervaren (‘existentie’).” 

 In dit boek staat het woord ‘zorg’ centraal, naast de twee hoofdwoorden ‘kern’ en ‘zijn’. Hij omschrijft de 
sociale relaties tussen mensen als zorgende relaties. In de zin van: we zijn op elkaar getrokken. Alles wat te 
maken heeft met zorg gaat uit van een mensbeeld waarin de zorg centraal staat. Zorg is niet het privilege 
van mensen die een diploma hebben in de gezondheidszorg, maar maakt deel uit van datgene wat als 
‘menszijn’ zou kunnen gedefinieerd worden. We zijn betrokken op elkaar, of we dat nu willen of niet.  

Anders gezegd:  

 Iedereen in GGZ is opgeleid, is zorgend 
 Nood aan reflectie over wie je wil zijn  
 En waar je naartoe wil met die zorg  
 Existeren = zorgen, zorgen = existeren  

ZORGRELATIE ONDER DRUK  

Maar is ook nog een andere belangrijke verschuiving, nl. dat men niet meer spreekt over het cliënten of patiënten, 
maar dat men spreekt over consumenten.  

 De tijden zijn veranderd:  
o We zijn allemaal mondiger geworden.  

 Er is een tijd geweest waarin een zeer asymmetrische verhouding bovenhand had tussen 
degene die een diploma had en dus zorg verstrekte en degene die zorg nodig had of 
kwam vragen (cliënten). Deze relatie is gelukkig een klein beetje rechtgetrokken: de 
asymmetrie is recht getrokken naar een meer symmetrische verhouding waarin mensen 
in dialoog gaan met elkaar.  

o ‘Klantdenken’ = consumenten i.p.v. patiënten en consumenten wanen zich koning te rijk  
 Dit is een andere belangrijke verschuiving. Men spreekt niet meer over cliënten of 

patiënten, maar over consumenten. In welke logica kom je dan terecht? Als je koningen 
(consumenten) hebt, heb je ook onderdanen. De vroegere asymmetrie komt terug naar 
binnen, maar dan op de omgekeerde manier. Is dit wel de weg die we moeten nemen?  

 Aloude taak van de gezondheidszorg: autonomie ondersteunen, maar ook poortwachter zijn  
o Je moet meer doen dan ‘als verkoper’ ingaan op de wensen die een persoon heeft in de zorg. Je 

hebt ook een ondersteunende functie. Je kan soms ook weerstand bieden en zaken in vraag 
stellen. De mondigheid en symmetrie is een goede zaak, maar het moet wel leiden tot een relatie 
waarin beide partijen hun rol kunnen spelen en waarbij de autonomie tot zijn rol komt, maar niet 
zondermeer tot een klant te herleiden is (“What is my return to investment?”). We moeten dus 
soms ook wat weerstand bieden aan deze zelfstandigheid, maar dit is geen gemakkelijke positie.  

 Maar: hoe kunnen we dit convergeren met het maatschappelijk ideaal van eigenstandigheid?  
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HET VERLEDEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Het verleden’ is een gemakkelijk gekozen term, omdat het geen evidentie is om een jaartal te plakken op de 
verschuivingen die gebeurd zijn doorheen de geschiedenis van de zorg. Je kan niet zeggen: “In 1961 werden we 
allemaal mondig”. Het was een proces dat een behoorlijk lange tijd heeft geduurd. Maar als je kijk naar het 
mensbeeld waaruit deze verschuivingen voorkomen, zijn deze termen of concepten typisch. 

We komen uit een maatschappij waarin het aanvaard werd of gangbaar was dat je leven niet iets was dat je zelf 
kon kiezen, maar iets dat je lotsbeschikking was. Een kind werd geboren en het was wat het was: je leven werd 
aanvaard als datgene waarin je niet veel in te zeggen had. “Ik ben afhankelijk en anderen (autoriteiten) bepalen 
hoe ik mijn leven moet leven”. Als je kijkt naar ethische discussie, gebruikt men hiervoor de term ‘paternalisme’. 
Iemand anders denkt, beter dan de persoon zelf, te weten wat voor die persoon de beste keuze is of wat van 
belang is. “Ik neem het over van jou”. De zorg is heel lang op deze manier gestructureerd geweest. Niet iedereen 
gedroeg zich hiernaar, maar het gegeven van de afhankelijkheid of de heteronomie is waar we uit voorkomen. 
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HET HEDEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen is erop gesteld zelf keuzes te kunnen maken op basis van eigen normen en waarden, eigen overwegingen. 
We leggen ons steeds minder bij ons lot neer. Dit is één van de redenen waarom de gezondheidszorg steeds meer 
geappelleerd wordt met de vraag er anders uit te zien (vb. plastische chirurgie of transgenders). Het gaat dus niet 
zozeer over lotsbeschikking, maar eerder om maakbaarheid. Dit betekent dat we ook de middelen hebben om hier 
iets mee aan te vangen, zoals medische technologie. We hebben steeds meer middelen om keuzes te maken, 
waardoor de autonomie een grotere plaats gekregen heeft in onze maatschappij.  

Hoe meer keuzes je kan maken, hoe groter je verantwoordelijkheid is. Maar dit is iets dat we pas later ervaren. Als 
je maar weinig keuzes hebt, is dat vervelend, maar het voordeel is dat wanneer het fout loopt, dat het niet de eigen 
schuld is. Dit idee hebben we weggegooid, waardoor we nu veel eigen keuzes kunnen maken en dit is een groot 
voordeel. Maar hoe meer keuzes je maakt, hoe meer verantwoording je moet afleggen. De keerzijde van deze 
keuzevrijheid is verantwoordelijkheid. Dit hoeft niet per se negatief te zijn, maar het is een last die er bijkomt.  
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EXISTENTIËLE ACTIERADIUS  

 Existentiële actieradius neemt toe   
o De bandbreedte (= de mogelijkheden binnen je leven om zelf keuzes te maken) is toegenomen. 

We kunnen meer ingrijpen op ons leven, van voor de geboorte tot aan de dood. Bijgevolg moeten 
we ons de vraag stellen of we zelf in staat zijn om deze keuzes te maken.  

 Het aantal dilemma’s waarmee we vandaag geconfronteerd zijn veel groter dan vroeger  
o Dit heeft te maken met het feit dat het maatschappelijk gebeuren ons veel meer dan vroeger 

toestaat om een aantal keuzes te maken. Als je zelf de keuzes mag maken, zul je meer 
afwegingen moeten maken over welke keuzes de beste zijn. Hoe meer mogelijkheden we 
hebben, hoe meer we ons over deze vragen en dilemma’s moeten buigen.  

o Vb. als je geen keuze hebt tot abortus, hoef je niet heel je leven de vraag te stellen of je wel de 
juiste keuze gemaakt hebt. Je hebt geen moreel dilemma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN KEUZES TOT PLICHT: ENKELE VRAGEN  

1. Hoe dienen keuzes in de zorg zich aan ons aan?  
 Evolutie naar meer kiezen  
 Vrijwillig vs. verplichtend  

o Dit spanningsveld zullen steeds meer mensen ervaren omdat er steeds meer 
mogelijkheden zijn. Hierdoor is het ook steeds moeilijker om eraan te ontsnappen.  

 Keerzijde van empowerment: de vrijheid om de ‘juiste keuzes’ te maken (Rose) 
o Je krijgt als individu de vrijheid, maar er wordt nog steeds opgedrongen wat die juiste 

keuzes precies zijn. Is dit dan niet toch een nieuwe vorm van paternalisme? Het is echter 
subtieler, maar daarom niet minder dwingend.  

2. Wat laten we over aan de techniek?  
 Techniek is geen neutrale kwestie  
 Impliceert waarde geladen keuzes, zeker op vlak van gezondheid  

o Zolang je geen kennis heeft over je eigen situatie, kan je zeggen “Ik wist het niet”. Maar 
dit is de dag van vandaag steeds moeilijker, want hoe meer kennis we verzamelen over 
onszelf, hoe moeilijker het is om nadien af te stappen van je verantwoordelijkheid.  

 Nieuwe gezondheidsbegrip: alleen nog risicobeheersing?  
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B. CASE-STUDY: DE NIP-TEST 

PRE-NATALE INTERVENTIES: WAT ERMEE?  

De mogelijkheden op vlak van prenatale interventies zijn de laatste 15 jaar spectaculair toegenomen en dat zal over 
15 jaar niet anders zijn. Deze (geneeskundige) wereld evolueert zeer snel.  

 Positief dat we kunnen screenen  
o Hoe meer we kunnen screenen, hoe meer kennis we kunnen verzamelen. Dit is op zich een goede 

zaak. Maar hoe groter de vraag hoe we dan met al deze kennis moeten omgaan.  
o Er is één cruciale misvatting in het verwachtingspatroon dat mensen hebben wanneer ze vragen 

naar prenatale interventies, nl. de meesten doen dit om alle risico’s uit te sluiten. Men omschrijft 
dit gegeven als ‘geanticipeerde beslissingsspijt’: mensen anticiperen op het feit dat ze spijt 
zouden hebben van het feit dat ze de screening niet hebben aangevraagd, als ze negatief nieuws 
zouden krijgen dat ze het niet zouden hebben geweten. Dit is een foute verwachting, omdat de 
screeningsmethodes zo verfijnd zijn dat ze zo goed als elke abnormaliteit kunnen detecteren. De 
moeilijkheid is dan: “Welke abnormaliteiten zullen leiden tot een ziekte en welke niet?”. Willen 
mensen dit dan wel weten?  

 Maar wat met zij die het niet willen weten? 
o Stel: in het medisch paspoort staat “0,7% kans op het ontwikkelen van spieratrofie op de leeftijd 

van 40 jaar”. Een bijkomende vraag zou dan kunnen zijn: “Wat als we hier geen behandeling voor 
hebben”, want wat ben je met kennis als je er toch niets aan kan doen. Wil je al deze informatie 
wel verzamelen?  

o Hoe meer kennis we verzamelen, hoe meer we beseffen dat we als mens een vat vol risico’s zijn. 
Maar de vraag is wat we met deze kennis doen. Tot nu toe zijn we gewoon om te wachten tot we 
een klacht hebben om dan naar de dokter te gaan en te hopen dat het opgelost wordt. Maar als 
je bij de geboorte van een kind al weet dat hij/zij het risico loopt op het ontwikkelen van een 
bepaald probleem, wil je dat als ouders dan wel weten en kan je hiermee omgaan?  

 Zodra mogelijkheid ontstaat neemt druk om erin mee te gaan toe  
o “Als je dit niet doet, heb je geen recht op…”. Bepaalde faciliteiten en verzekeringen kunnen weg 

vallen als ouders de test niet doen. Op dat moment verschuift het debat.  
 ‘Recht hebben op’ verschuift dan naar ‘verantwoording waarom je niet meedoet’  

o Als iets massaal ter beschikking is, verschuift het naar “Waarom heb je het niet gedaan?”. Het 
simpele feit dat er een screening bestaat, zorgt ervoor dat er een sociale druk ontstaat om er aan 
deel te nemen. Dit wijst op het feit dat techniek geen neutrale kwestie is: het dwingt ons tot een 
aantal keuzes en het stuurt voor een deel ons gedrag aan. 
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EVOLUTIE ETHISCHE DEBATTEN OVER MEDISCHE TECHNOLOGIE  

 

 

 

 

 

 

Dit is hoe veel ethische debatten op het terrein van de zorg evolueren:  

1. Eerst ontstaan er nieuwe mogelijkheden (vb. een nieuwe screening, een nieuw medicijn).  
2. Dan voeren we maatschappelijke debatten over discriminatie: we vinden het niet kunnen dat bepaalde 

mensen er recht op hebben en anderen niet. We vinden dit onrechtvaardig.  
3. Wanneer we dan komen tot de algemene beschikbaarheid van een mogelijkheid, moeten mensen die de 

kansen vroeger niet kregen zich verantwoorden waarom ze er niet in mee gaan. Dit is allemaal in de naam 
van de individuele autonomie. De verantwoordingspositie verschuift van de maatschappij naar het 
individu, waardoor de druk op het individu toeneemt.   

NIPT  

 Zinvolle evolutie  
 Maar: addertjes onder en boven het gras  

1. Maatschappelijke druk  
 Vb. Ouders met een kind met het Syndroom van Down voelen de druk en moeten zich 

verantwoorden, terwijl zij wel een moeilijke, weloverwogen beslissing hebben genomen.  
2. Moeten we alles doen wat we technisch kunnen?  

 Wanneer de techniek ertoe zou leiden dat het onze autonomie versterkt, zou dit zeer 
positief zijn. Maar wanneer het ertoe leidt dat onze keuzes worden ingeperkt of onder 
druk worden gezet, komen we in een heel andere situatie. Dat spanningsveld tussen 
techniek, maatschappelijke druk en autonomie is geen vanzelfsprekend gegeven.   

3. Hoe meer algemeen iets verspreid geraakt, hoe meer degene die er geen gebruik van maakt zich 
moeten verantwoorden  
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DUS:  

 Ons voorbereiden op (het leren omgaan met) morele dilemma’s  
o Situaties in de praktijk zijn altijd van een complexiteit waarin je meerdere principes met elkaar 

moet kunnen afwegen. Het is dus heel belangrijk om te leren omgaan met de verschillende 
keuzes die we kunnen maken en de dilemma’s die hieraan gekoppeld zijn, in plaats van er van uit 
te gaan dat er op alles een eenduidig antwoord zou kunnen zijn.  

 Leren omgaan met maatschappelijke druk  
o We zouden ons hierop kunnen voorbereiden, maar we doen dit niet. Deze voorbereiding zit niet 

in onderwijs of opvoeding. De meeste mensen denken hier pas over na op het ogenblik dat het 
dilemma zich voordoet en wanneer ze een beslissing moeten nemen. Waarom maken we onszelf 
niet beter in het leren omgaan met situaties, zodanig dat we de juiste keuzes kunnen maken?   

 Artsen moeten mensen neutraal informeren  
o Wanneer een arts geen neutrale informatie geeft over de Nip-test moet je als ouderkoppel zeer 

sterk in je schoenen staan om het niet te doen, aangezien je jezelf dan moet verantwoorden 
tegenover de arts waarom je de test niet doet. Dit is een positie waarin je als persoon niet zou 
mogen terecht komen. Hier situeert de macht in de zorg zich.  

o Als hulpverlening moet je zeer verstandig omgaan met de macht die je hebt over cliënten.  
 Handicap is geen uit te roeien ziekte  

o Verschillende maatschappijen gaan verschillende met handicaps om. Het is van belang dat 
wanneer we hierin bepaalde keuzes maken, we beseffen dat dit een impact heeft op onze 
mensvisie. Wanneer we alle beperkingen kunnen vermijden vanaf de geboorte en we ervan uit 
gaan dat we dit moeten doen, vegen we de individuele keuzevrijheid weg. Dit in de naam van de 
vooruitgang van de mensheid. Door nieuwe techniek verschuift onze visie daarover, zonder dat 
we er ons goed van bewust zijn.  

 Vrije keuze van ouders is van levensbelang  

WET OP DE PATIËNTEN-RECHTEN  

 

 

 

 

1. Recht op weten: alles wat een persoon aangaat dat zich in de zorg afspeelt, heeft hij/zij toegang toe. Dit is 
waar de patiënten-rechten voor gezorgd hebben. Dit is een recht dat stilaan verankerd is.  

2. Recht op niet-weten: hoe meer je de kans hebt om kennis te verzamelen, hoe groter de druk wordt om 
bepaalde handelingen te ondernemen. Dit recht staat dus heel erg onder druk.  
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C. EN WAT MET AUTONOMIE?  

ZORG: KWETSBAARHEID  

 Broosheid, afhankelijkheid, zorgbehoevend, …  
o Mensen komen vaak in een heel kwetsbare situatie terecht in de zorg. Dit wil zeggen dat een deel 

van hun autonomie al weg is en ze te maken hebben met afhankelijkheid en heteronomie. 
 Allemaal heteronomie (afhankelijkheid), maar geen paternalisme (“Ik neem het over”)  

o Afhankelijkheid kan ook betekenen: “Ik geef iets door aan jou, zodat jij mij kan ondersteunen in 
de zorg voor mezelf”. Maar dan kies je er zelf voor in een kwetsbare situatie.  

 Veel misverstanden:  
o Autonomie is alles of niets* 
o Heteronomie = paternalisme  
o Kwetsbaarheid laat geen keuzes meer toe  

 Reflectie hierover om misverstanden weg te werken  

ALS AUTONOMIE VRIJHEID* ONTMOET  

 

 

 

 

 

 

Autonomie (en keuzevrijheid) kan je op een zeer enge (strikte) manier invullen of heel ruim bekijken. Deze visie 
kunnen we koppelen aan de manier hoe we naar vrijheid kijken.   

 Enge visie:  
o Negatieve vrijheid: alle andere mensen zijn een potentiele hindernis voor de eigen 

vrijheidsbeleving. Anderen moeten ervoor zorgen dat ze niet in de weg staan. Vrijheid is iets dat 
anderen niet mogen inperken.  

o Individuele onafhankelijkheid: Men gaat zichzelf dan definiëren als een wezen dat volledig op 
zichzelf staat. Dit is de meest strikte definitie van autonomie.  

 Ruime visie:  
o Positieve vrijheid: anderen zijn er niet om de vrijheid in te perken, maar net om de vrijheid 

mogelijk te maken. Anderen voeden je op en geven je kansen, waardoor je keuzes kan maken.  
o Relationele afhankelijkheid: mensen kunnen zichzelf ook definiëren als relationeel wezen. De 

keuze die de persoon maakt, heeft dan een grote invloed op de omgeving. Autonomie wordt dan 
beschreven als een zelfbeschikking in een context van relationaliteit.  
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EN DE ZORG DAN?  

 Idem dito in de zorg  
 Asymmetrische relatie moet plaats maken voor shared decision making  

o We zouden moeten komen tot beslissingen die samen gedragen zijn. Mensen hebben dan het 
gevoel dat ze zelf keuzes kunnen maken, maar dat ze op iemand kunnen terugvallen voor 
ondersteuning om die keuze te maken.  

 Maar: oppassen voor nieuwe asymmetrie (klant is koning; enge invulling van autonomie)  
 Hoe macht/onmacht te begrijpen?  

ZORG EN MACHT  

 Zorgrelatie is veranderd, maar 
o Macht is nog niet verdwenen  
o Kwetsbaarheid evenmin  
o We zijn wel autonoom maar ook heteronoom  

 Hoe afscheid nemen van klassieke machtsrelatie zonder in een andere asymmetrie te komen?  
 Macht in de zorg gaat eerder over hoe we met elkaar omgaan, hoe we informatie doorgeven en hoe we 

die kwetsbaarheid een plaats in? Mensen komen naar de zorg omdat ze kwetsbaar zijn, maar hoe vang je 
deze mensen op zonder het van hen over te nemen, maar hen te ondersteunen in wat voor hen 
waardevolle keuzes zouden zijn?  

TOT SLOT: ETHIEK  

 Ethiek (waarden) kan niet alles oplossen  
o Het kan een setting aangeven waarbinnen je meer bekwaam wordt in het maken van keuzes die 

je als persoon belangrijk vindt. Wanneer we dit kunnen meenemen in het omgaan met cliënten in 
de zorg, zullen we al een hele stap vooruit zetten.  

 Setting moet mee zorgrelaties omkaderen  
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LES 3 – GESCHIEDENIS EN KOPSTUKKEN 
VAN DE ORTHOPEDAGOGIEK 
GESCHIEDENIS 

 Middeleeuwen 
o Caritatieve zorg 

 Er werd vaak zorg verleend door de kloosterordes. Eén van de eerste groepen waarvoor 
men pedagogische aandacht had waren de doven en de slechthorende mensen. Er 
waren een aantal mensen, zoals bijvoorbeeld Bonnet, die gevraagd werden om dove en 
slechthorende kinderen te onderwijzen, zodat deze kinderen ook kunnen leren. Het is 
vanaf dan dat we geleidelijk aan aandacht voor de opvoeding zien.  

 17e en 18e eeuw 
o Comenius 

 Hij streefde naar onderwijs voor iedereen. Iedereen heeft recht op onderwijs en het is 
een democratisch concept. Het ging over onderwijs door dingen te doen en te ervaren.  

o Rousseau 
 Kinderen zijn van nature goed en ze worden slecht door de samenleving waarin ze 

opgroeien. We moeten hen dus terug naar de natuur brengen, want enkel daar konden 
ze op een goede manier opgevoed worden.  

 19e eeuw 
o Pestalozzi 

 Hij was een Zwitserse pedagoog die bekend geworden is door zijn uitspraak dat het 
leven zelf kinderen opvoedt. We moeten kinderen in het dagelijkse leven ondersteunen, 
want daar kunnen ze ontwikkelen.  

o Herbart 
o Fröbel 

 Einde 19e eeuw/20e eeuw: groeiende openbare “pedagogische ruimte” 
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 Moral treatment en werk van Pinel, Itard, Guislain, Séguin, Montesorri, Decroly 
o Deze pedagogen waren allemaal artsen die zich bezig hielden met de ondersteuning en 

behandeling van kinderen met een beperking. Ze focusten op het onderwijs aan deze kinderen. 
o Pinel 

 Hij was een Franse pedagoog en was een grote voorganger van de humane behandeling 
van mensen met een psychiatrische stoornis en/of verstandelijke beperking.  

o Itard 
 De Wilde van Averyon gaat over de opvoeding van een wilde jongen. Hij heeft 

geprobeerd om deze jongen terug op te voeden en te socialiseren in de samenleving. Dit 
is echter niet helemaal gelukt, maar hij heeft zijn proces heel mooi beschreven.  

o Guislain 
 Heeft de ‘gekken’ uit het Duivelsteen gehaald en in zijn instelling opgevangen op een 

meer humane/menselijke manier. Hij maakte o.a. gebruik van koude baden, de 
draaistoel en de schriktherapie. Als we hier nu op terug kijken is dit niet zo humaan. 

o Seguin  
 Ligt mee aan de basis van de AAIDD 

o Montesori  
o Decroly 

 Was sterk betrokken bij de uitbouw van de nieuwe schoolbeweging.  
 

 Einde 19e eeuw/begin 20e eeuw 
o Oprichten van buitengewoon onderwijs en het invoeren leerplicht (1914)  

 Belang van Decroly  
 Meer en meer aandacht voor de pedagogiek en dit uit zich o.a. in het oprichten van het 

buitengewoon onderwijs. Dit uit zich al vrij snel. Het invoeren van de leerplicht was een 
keerpunt. Vanaf dan werd ook nagedacht over de bescherming van kinderen tegen 
kinderarbeid en de vreselijke omstandigheden waarin deze kinderen vaak verkeerden.  

o Wettelijke bescherming kinderen (1912) 
 19e eeuw  

o Ontwikkeling van instellingen voor kinderen met verstandelijke beperkingen 
 Zwitserland was hierin een voorloper. In de ‘gezonde lucht’ van de bergen werden 

verschillende instellingen opgericht en een zeer bekende was die van … Hij was een 
pedagoog die van oordeel was dat mensen met een beperking behandeld konden 
worden in een gezonde natuur. Deze benadering heeft geleid tot de oprichting van 
verschillende instellingen.  

 Deze instellingen lagen vaak aan de rand van de stad, omdat het daar gezonder zou zijn. 
De keerzijde hiervan was dat mensen gesegregeerd werden van de samenleving.  

 1827 
o Koning Willem I: onderwijs in de pedagogiek en didactiek 

 De Koning der Nederlanden heeft de Universiteit van Gent opgericht.  
 Hij besliste dat er aan de universiteiten opleidingen orthopedagogiek en didactiek 

moesten gegeven worden. Hij was zich heel bewust van het belang van de opvoedkunde 
en de onderwijskunde. Hij richtte heel wat scholen op voor kinderen.  
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 Begin 20e eeuw 
o Nieuwe disciplines waaronder de heilpedagogiek, kinderpsychiatrie en ontwikkelingspsychologie 

 Objectiverende werkwijzen (Binet & Simon, 1905) 
 Binet & Simon ontwikkelden de eerste intelligentietesten. Het was een 

belangrijke methode om mensen te scoren om op die manier te bepalen of zij 
meer ondersteuning nodig hadden in het onderwijs. Dit was een positieve 
evolutie, maar hier kwam later veel kritiek op.  

 Duitse traditie van heilpedagogiek (holistisch en zorgend) 

PEDAGOGIEK: EIGEN IDENTITEIT  

 1919 – 1926 
o Eerste hoogleraren pedagogiek in Nederland  

 Pedologie/heilpedagogiek 
o Aanvankelijk kregen we een vrij medische insteek in het spreken over mensen met een beperking. 

Men ging werken met multidisciplinaire teams met een arts aan het hoofd om methodieken uit te 
werken om mensen met een beperking te behandelen.  

o Met de verschuiving naar de benaming ‘orthopedagogiek’ kwam het besef dat de behandeling 
niet zozeer in het medische lag, maar veel meer in het pedagogische. Hier zat de kracht.  

 1950 
o Van Houte: eerste hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam 

 Nijmegen: Rutten (experimenteel psycholoog) 
 Hij werkte sterk samen met de psychologen aan zijn faculteit, waardoor hij een 

heel psychologische insteek in het pedagogische hanteerde.  
 Groningen: Bladergroen 

 Ze pleitte voor het belang van spel voor kinderen. Ze hanteerde een vrij 
biologisch gebaseerd idee waarbij de ontwikkelingsfasen bij kinderen een 
belangrijke rol speelden.  

 Utrecht: fenomenologische school: Langeveld, Vliegenthart 
 Deze school wil de fenomenen van de opvoeding doorgronden. Ze gaan 

ervanuit dat we de werkelijkheid/de realiteit niet kunnen vaststellen, maar dat 
we deze moeten proberen interpreteren uit hoe we de werkelijkheid zien. Ze 
focussen zich dus veel meer op wat er achter het gedrag van kinderen zit.  

 Leuven: D’Espallier en Van Walleghem (onderwijs) 
 Van Walleghem is een voorloper van de behandeling van mensen met een 

verstandelijke beperking. Hij dacht kritisch na over hoe we met deze mensen 
omgaan. Hij was dus voorstander van wat we nu het burgerschapsparadigma 
noemen. Dit wil zeggen dat men op zoek gaat naar manieren om de cliënten als 
burgers te betrekken.  

 Gent: Nyssen, De Busscher, Wens (pyschiatrie) 
 In Gent krijgen we een stroming die sterk door de kinderpsychiatrie wordt 

aangestuurd. Professoren zoals Nyssen en De Busscher doceerden een 
opleidingsonderdeel rond ‘abnormale kinderen’ aan de universiteit.  
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WERKVELDEN  

 Jeugdzorg  
o Actuele tendensen: 

 Meer inspraak voor de jongeren zelf  
 Integrale jeugdhulpverlening: verschillende sectoren bij elkaar brengen  

 Gehandicaptenzorg 
o Actuele tendensen: 

 Inclusie 
 Persoonsvolgende financiering: hierin wordt een mensbeeld gehanteerd van de mens als 

autonoom wezen. Mensen worden ervan verondersteld dat ze keuzes kunnen maken. 
Maar keuzes maken vraagt ook veel verantwoordelijkheid. Mensen met een beperking 
zijn echter niet altijd in staat om ‘juiste’ keuzes te maken.  

 Buitengewoon onderwijs 
o Actuele tendensen: 

 Inclusief onderwijs en het M-Decreet  
 Geestelijke gezondheidszorg  

o Actuele tendensen: 
 Afbouw van de bedden (artikel 107): de residentiële bedden worden afgebouwd ten 

voordele van ondersteuning in de samenleving (out-reach, mobiele teams, …).  
 Erkenning van orthopedagogiek als gezondheidszorgberoep: als klinisch orthopedagoog 

kunnen we een aantal activiteiten kunnen doen, zonder enige inmenging. Maar het 
betekent ook dat we opnieuw een stap dichter bij het medische zijn, waartegen we zo 
hard gestreden hebben.  

ACADEMISCHE DISCIPLINE  

 Verschillende bewegingen:   
o Duitsland (Bleidick) 

 Duitstalige gebieden waren belangrijke bakermatten in het pedagogisch werken en er 
heerst nog steeds een rijke pedagogische traditie.  

o Zwitserland (Moor) 
o Amerikaanse/Engelse psychologen 

 Meer empirisch gericht – special education/orthopsychiatry 
 Als we vandaag over onderzoek spreken, zitten we in een Angelsaksische 

traditie. Heel wat onderzoek en wetenschappelijke artikels verschijnen in het 
Engels, in plaats van in het Duits zoals vroeger. We verliezen dus een deel van 
de traditie waar we zo lang in vast gezeten hebben.  

 Hoe verhouden wij ons tegenover onze Amerikaanse en Engelse collega’s die eigenlijk 
helemaal geen orthopedagogische traditie hebben?  
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 Jaren ‘60: universiteiten 
o Aanvankelijk: wijsgerig-antropologisch 

 Utrechtse school: Langeveld, Van Gelder, Vliegenthart, Vermeer, Lubbers, Hellendoorn 
 Ze waren er van overtuigd dat de kern van het orthopedagogisch handelen in het de 

hermeneutiek (het geesteswetenschappelijke) lag. Ze vonden het belangrijk om de 
situatie van mensen te begrijpen en deze te interpreteren.  

o Remedial Teaching 
 Bladergroen: ging voor een deel mee in het wijsgerig-antropologisch uitgangspunt en de 

dialoog, maar had ook aandacht voor het remediëren van biologische factoren die de 
ontwikkeling belemmeren (= partiële defecten)  

 Jaren ‘70: universiteiten 
o Ter Horst (Leiden): invoelende, hermeneutische benadering 

 Deed onderzoek naar een zeer dialogische manier van omgaan met problematische 
opvoedingssituaties. Hij was één van de eerste die er van uitging dat het ging over een 
opvoedingssituatie in plaats van over afwijkende of abnormale kinderen met problemen.  

o De Ruyter (Amsterdam): stagnerend opvoedingsproces 
 Empirisch onderzoek én hermeneutische benadering 
 Ook hier zie je de verbreding van ‘het afwijkende kind’ naar een ‘opvoedingsproces’.   

o Kok (Utrecht): antropologische inslag 
 Vertrok sterk vanuit het belang van sociale relaties en de inbedding van pedagogische 

moeilijkheden in een proces van opvoeders en opvoedelingen. Hij had aandacht voor alle 
facetten die daar rond hingen (sociaal, biologisch, …). Hoe ontwikkelt de mens?  

o Dumont (Nijmegen): empirische wending  
 Werkte met kinderen met leerstoornissen en koos radicaal voor empirisch onderzoek. 

Dit stond sterk tegenover de antropologische uitgangspunten.  
o Duker (Nijmegen): “leerbaarheid” mensen met ernstige verstandelijke beperkingen 
o Grewel/Zuithoff/Ansink: medische oriëntatie  

 Zij zagen het pedagogische als zeer belangrijk, maar tegelijkertijd zeiden ze ook dat er 
aandacht moet zijn voor het medische (neurologie, biologie, …).  

 Jaren ’80: universiteiten  
o Van der Ploeg/Scholte (Leiden): meervoudig risicomodel 
o Rispens (Groningen, Leiden, Utrecht): empirisch-analytische visie 

 Jaren ’80 – ‘90: universiteiten – kritische wending 
o Van Gennep (Amsterdam): kritische orthopedagogiek 

 Was heel kritisch over hoe we als samenleving bepaalde mensen/groepen behandelden. 
Hij zei dat als je groepen maakt, je altijd een machtsongelijkheid krijgt.  

o Van Walleghem (Leuven): burgerschap 
o Van Hove (Gent): inclusie, Disability Studies 

 In het begin van de jaren ’90 trok hij naar Amerika en maakte hij kennis met het model 
van de AAIDD (The American Association on Intellectual en Developmental Disabilities) 
dat sterk zei dat je een verstandelijke beperking sociaalecologisch moest bekijken. Het 
gaat over een mismatch tussen de verwachtingen van de samenleving en sterktes en 
beperkingen van mensen. Hij is zeer kritisch over hoe we hier als samenleving op 
inspelen en over grote instellingen waar cliënten nummers werden. Er was weinig of 
geen aandacht voor het individuele.  
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EEN AANTAL BELANGRIJKE KOPSTUKKEN  

 “Van het eerste uur”: Waterink, Van Houte, Grewel, Vliegenthart, Bladergroen, Van Gelder 
 “Van het tweede uur”: Ter Horst, Kok, Dumont 
 “Buitenlandse kopstukken”: Hanselman/Moor en Bach, Bleidick, Speck 

“VAN HET EERSTE UUR”  

WATERINK (1890 – 1966)  

 Hoogleraar pedagogiek (Vrije Universiteit van Amsterdam) 
 Theoreticus, pragmaticus, medische model 
 Oprichter van het Paedologisch Instituut in Amsterdam 
 Beginselpedagoog/normatieve pedagoog 

o Beginselpedagogen zijn pedagogen die hun ideeën baseren om een aantal beginselen of zaken die 
vast staan, waar we niet aan twijfelen (waarden en normen). In vele gevallen gaat dit over 
religieuze levensovertuigingen. Bij Waterink gaat dit over de christelijk-protestantse overtuiging. 
Hij was een protestant die een bijna Bijbelse visie had over hoe je kinderen moest opvoeden.  

o Het pedagogische is altijd normatief. Opvoeders nemen bepaalde normen mee en willen 
bepaalde normen overdragen om zo mensen in deze normen te introduceren. 

 Theoloog  
o Een theoloog is iemand die de godsdienst bestudeerd. Eén van zijn taken was de catechese. Hij 

merkte dat dit bij sommige kinderen moeilijk(er) ging, waardoor hij het ondersteunen van deze 
kinderen tot zijn roeping maakte. Vandaar de link met het pedagogische. Hij maakte boekjes voor 
de kinderen en de ouders over hoe een goede opvoeding er zou moeten uitzien. Hij was ervan 
overtuigd dat problemen van kinderen vaak opvoedingsproblemen waren en dus te maken 
hadden met de ouders.  

 Hij gebruikte het woord pedologie i.p.v. orthopedagogiek: 
o “De studie van het normale en abnormale kind als basis voor de diagnostiek en de behandeling 

van het afwijkende kind” 
o Hij was geen voorstander van het woord orthopedagogiek omdat het hem te veel deed denken 

aan afwijkingen van voeten. Daarom gebruikte hij het woord pedologie. Deze benaming heeft 
meet de connotatie van de medische behandeling.  

 Paedologisch instituut: nadruk op de specifieke rol van de pedagoog 
o De pedagogen moesten vooral bezig zijn met hun eigen rol, dus met adviezen geven aan ouders 

om op een bepaalde manier met hun kind om te gaan. De pedagoog had een overzicht over de 
gehele situatie.  

 Diagnostiek en behandeling van het “afwijkende kind” kregen een wetenschappelijke inbedding  
o Hij was erg geïnteresseerd in de psychotechniek. Hij had een psychologisch laboratorium in zijn 

instituut, waar hij verschillende zaken in kaart bracht (vb. geheugen, motorisch vermogen, …). Hij 
had verschillende manieren om aspecten in kaart te brengen. Zijn visie was in zekere zin dus 
empirisch-wetenschappelijk, maar daartegenover ging hij sterk af op zijn intuïtie en zijn gevoel.  
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I .C.  VAN HOUTE (1892 – 1989)  

 Eerste hoogleraar orthopedagogiek (1950, Universiteit van Amsterdam) 
 Voerde de term orthopedagogiek in (i.p.v. heilpedagogiek) (Congres in 1949)  

o In de periode na de tweede wereldoorlog lag de term ‘heilpedagogiek’ zeer gevoelig. Dit kwam 
omdat een aantal hulpverleners (waaronder pedagogen) tijdens deze periode juist of fout waren 
geweest en er speelden heel wat ideeën over wie al dan niet aan de juiste kant had gestaan.  

 Leraar en inspecteur buitengewoon onderwijs 
 Belang van: aanvaarden, verstehende benadering, multidisciplinaire teams 
 Oprichter van Gemeentelijke Pedotherapeutisch Instituut (cf. Wilmink) 
 1946: bijzonder hoogleraar in het Nutsseminarium voor Pedagogiek 

o Kohnstamm: nadruk op kwalitatieve analyse 
 Totaliteitsdenken en empathische manier van contact maken 

o Er werd nagedacht over kinderen in termen van totaliteit. Hij probeerde om een zo breed 
mogelijk, holistisch beeld te krijgen van de kinderen in moeilijke opvoedingssituaties.   

“Alleen zij die in staat zijn het wezen van de onaangepaste mens binnen te gaan, zij die in voldoende mate intuïtieve 
sympathie bezitten, zullen tot een diep begrijpen van de moeilijkheden van de gebrekkige komen en doeltreffend 

hulp kunnen verlenen” 

FRITS GREWEL (1898 – 1973)  

 Neuroloog, kinderpsychiater en orthopedagoog 
o Hij bracht vanuit de neurologie en kinderpsychiatrie nieuwe visies binnen in de orthopedagogiek. 

 Orthopedagogiek: “de wetenschap van de opvoeding van het afwijkende kind” 
o Ook hij vertrok vanuit een visie waarin het afwijkende kind centraal staat, wat niet zo vreemd is 

gezien de tijdsgeest. Maar naast de pedagogische diagnostiek, had hij ook aandacht voor het 
sociale en het medische.  

 Naast pedagogische diagnostiek, ook sociaal en medisch onderzoek 
o Bijdrage van de neurologie: “wat psychisch schijnt is in feite neurologisch” 
o Eigen diagnostiek: medisch, sociaal en pedagogisch 

 Hij was zeer kritisch ten aanzien van mensen die alles psychologisch trachtten te 
verklaren. Er moest ook gekeken worden naar het sociale en het medische. Er zijn 
bijvoorbeeld bepaalde neurologische moeilijkheden waar we aandacht voor moeten 
hebben en die behandeld moeten worden.  

 De orthopedagoog als “alleskunner” en “allesweter” 
 Hij volgde Van Houte op als hoogleraar orthopedagogiek 
 Belangrijke thema’s, waaronder: 

o Differentiaaldiagnostiek = het uitsluiten van andere diagnoses  
o Niet alleen de psychogenese = het verklaren vanuit psychologische elementen 
o Klinische beschrijvingen (vanuit de praktijk)  
o Belang van praktijkwerkers 
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W.E. VLIEGENTHART (1904 – 1976)  

 Bijzonder hoogleraar in de pedagogiek en didactiek van het gehandicapte kind (Utrecht) 
 “Anders-zijn en mee-gaan-doen”  
 Voorstander van een algemene orthopedagogiek (bredere definitie) 

o “Orthopedagogiek als de wetenschap die tot object heeft: de opvoeding van kinderen wie door 
zeer verschillende oorzaken blijvend of gedurende langere tijd zo ernstige belemmeringen in het 
verloop van de opvoeding aanwezig zijn of te voorzien zijn, dat de in een cultuurgemeenschap 
voor de grote massa van de jeugd gebruikelijke opvoedingsvormen niet tot een voor die kinderen 
en/of de gemeenschap acceptabel resultaat voeren” 

 “Algemene orthopedagogiek, een poging tot plaatsbepaling binnen de opvoedingswetenschap” (1969) 
 Orthopedagogiek als praktische menswetenschap, beïnvloedt door een fenomenologisch-

antropologische methode/geestenswetenschappelijke metatheorie (cf. Langeveld) en Moor en Bleidick 
o Net zoals Langeveld was hij een fenomenoloog. Hij ging op zoek naar de verschijningsvormen van 

opvoeding en zet zich af tegen de normatieve pedagogiek. Hij kijkt dus meer naar de dagelijkse 
situatie van kinderen in moeilijkheden en probeert zich in te leven in hun leefwereld. Hij deed dit 
door in dialoog te gaan.  

WILHELMINA J. BLADERGROEN  

 Hoogleraar in de opvoedkunde van het afwijkende kind (1966, Groningen) 
 Functiestoornissen / partieel defect / senso-motorische ontwikkeling / spel 

o Naast aandacht voor de ontmoeting, had ze veel aandacht voor het biologische, namelijk de 
mogelijke functiemoeilijkheden tijdens de ontwikkeling. Dit noemde ze het partieel defect. Net 
zoals Montessori sprak ze over bepaalde gevoelige periodes in de ontwikkeling van kinderen die 
belangrijk waren voor verdere ontwikkelingen op biologisch vlak. Wanneer een periode gemist 
werd of hier een defect op zet, moest men hierop remediëren of inspelen.  

 Kinderen zien in hun totaliteit – eclectische benadering 
 Samenwerking met andere disciplines en maatschappelijke ontwikkelingen 
 “Een kind is geen volwassenen in zakformaat!” 

o Gaf als één van de eersten aan dat kinderen een eigen persoon waren met een eigen identiteit. 
Het gaat dus over een eigen groep.  

 “In de handeling krijgt taal betekenis omdat er beleefde begrippen in worden toegepast” 
 Onder meer beïnvloed door:  

o Kohnstamm (personalisme) en Langeveld (doel is zelfverantwoordelijke zelfbepaling) 
o Montessori (gevoelige periode)  
o Freinet 
o Decroly 
o Boeke (werkplaats kindergemeenschap) 

 Vandaag de dag kennen we deze scholen nog. Er is meer aandacht voor het emotionele, 
het sociale, dan enkel voor het cognitieve. Het was een soort leerschool gebaseerd op 
een aantal waarden (zoals duurzaamheid), waar een familiaal model werd gehanteerd.  
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LEON VAN GELDER (1913 – 1981)  

 Hoogleraar pedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen + eredoctoraat aan de UGent (FPPW, Prof. De Block) 
 Vooral geassocieerd met het onderwijs 

o Centraal begrip: opvoedbaarheid 
 “Opvoedkundig handelen ten behoeve van het in zijn opvoedbaarheid beperkte kind” 

o  “Sleutelen aan het kind is sleutelen aan het onderwijs” 
 Geïnspireerd door Langeveld: kind is op opvoeding aangewezen en dit is de dimensie waarop een 

pedagoog zich het meest moet richten (dus boven het biologische, psychiatrische, …). 
 Belangrijke vragen: 

o Wat is de pedagogische situatie van kinderen? 
o Hoe is die situatie tot stand gekomen? 
o Wat wil je bereiken? 
o Waarom wil je dat bereiken? 
o Wat kun je bereiken? 
o Is het haalbare bereikt? 

“VAN HET TWEEDE UUR”  

W. TER HORST (1929)  

 Hoogleraar klinische pedagogiek en orthopedagogiek (Leiden), promoveerde bij Prof. Bladergroen 
 Kernbegrippen: dialoog, problematische opvoedingssituatie  

o Hij zei dat het niet ging over moeilijke of afwijkende kinderen, maar om problemen in de 
opvoedingssituatie. Deze problemen vinden hun oorzaken in heel wat verschillende aspecten 
(kind, omgeving, ruimere samenleving). Hij verwijst heel sterk naar het religieuze, waardoor hij 
door de meer wetenschappelijke pedagogen aan de kant gezet werd.   

  “De mens wordt pas persoon in de ontmoeting met de ander” 
 Drie stappen:  

1. Observeren, waarnemen, luisteren (verstehen) 
2. Ordenen 
3. Strategie 

 Beïnvloed door  
o Strasser: wijsgerige basisbeginselen van de pedagogiek 
o Kohnstamm: personalisme, dialoog met omgeving 
o Moor: harmonie tussen wat iemand wil, kan, en wat hem beweegt – menselijke ontwikkeling 

 Voerde onder meer het vak “Transculturele orthopedagogiek” in 
o Geestenswetenschappelijke stroming 
o Mens als een “holon” (geheel) 

 Algemene orthopedagogiek én “Herstel van het gewone leven” 
o Herstel van het gewone leven: in het boek legt hij uit wat nodig is om terug te komen tot het 

gewone leven. Tot op vandaag is dit een heel belangrijke bron van kennis. Hij stelde dat we te 
veel focussen om het stellen van een diagnose, terwijl de oplossing vaak in het gewone schuilt.  

 Cf. orthopedagogische grondvormen 
o Ondersteuning bieden in het samen dingen doen (vb. verjaardag vieren, sporten, …)  
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J.F.W. KOK (1929)  

 Hoogleraar psychologie, pedagogiek en didactiek van het gehandicapte kind (1972-1987, Utrecht) 
 Basisboek: “Specifiek opvoeden”: relatie, klimaat, situatie (affectieve, cognitieve en conatieve) 

o Kinderen in moeilijke opvoedingssituaties hebben nood aan een pedagogische overaccentuering. 
Dit betekent dat wat voor andere kinderen voldoende is, voor hen onvoldoende is. Ze hebben 
meer structurering en reactie op hun noden nodig. Hij heeft deze visie heel sterk uitgewerkt en 
heeft hier een soort typologie van gemaakt.  

o Kok gaat ervanuit dat je in relatie moet treden met kinderen. Hij hecht hierbij heel veel belang 
aan een therapeutisch leefklimaat waarin kinderen zich goed en veilig voelen. Belangrijk hierbij is 
de situatie waarom het pedagogisch handelen plaatsvindt.  

 Orthopedagogische antwoorden op vraagstellingen (cf. structopathische kinderen) 
o Kok dacht in functie van pedagogische vraagstellingen. Hij zei dus dat kinderen met een bepaald 

gedrag een pedagogische vraag stellen (vb. ADHD: nood aan begrenzing). Op die manier 
verplaatst hij de aandacht van problemen/defecten in kinderen, naar hoe kunnen we als 
orthopedagoog op pedagogische vragen beantwoorden? Welke handelingen moeten we stellen 
om aan deze vraag tegemoet te komen?  

o In zijn doctoraat spreekt hij over structopathische kinderen. Dit lijkt zeer labelend, maar eigenlijk 
betekent dit dat het kinderen zijn die lijden onder het gebrek aan structuur. Kinderen stellen dus 
bepaald gedrag omdat de omgeving niet goed aangepast is.  

 Eerste, tweede en derdegraadsstrategieën 
o Hij heeft het “Specifiek opvoeden” vertaald naar hoe voorzieningen kunnen werken met kinderen 

met moeilijkheden en maakt hierin een onderscheid tussen verschillende strategieën.  
o Eerste graad: dit gaat om alles wat te maken heeft met de sfeer en het klimaat. M.a.w. in een 

groep heb je een bepaald klimaat en dit is de basis van al het opvoedkundig handelen.  
 Peer Van der Helm (Leiden) heeft instrumenten ontwikkeld om leefklimaat te meten. Het 

is een instrument om kinderen en jongeren te bevragen (in o.a. jeugdgevangenissen) om 
te weten te komen hoe deze kinderen en jongeren het klimaat in de instelling ervaren.  

o Tweede graad: dit gaat over de meer collectieve, groepsgerichte behandelingen. Binnen deze 
groep worden bepaalde aspecten belicht.  

o Derde graad: dit gaat over de individuele inkleding van de behandeling. Waar heeft een kind of 
een jongere specifiek nood aan?  

 Beïnvloed door o.a. Strasser, Rogers, Langeveld, Levinas  
o Levinas: wanneer de ander ons aankijkt, word je geappelleerd en kan je niet anders dan hier op 

één of andere manier op in te gaan. We gaan op zoek naar wat dit betekent voor de ander. Hoe 
kunnen we onszelf aanpassen aan de noden die de ander heeft? Hij heeft de aandacht verplaats 
van het zelf naar de ander.  

 Doctoraatsproefschrift op empirisch onderzoek gebaseerd. 
 De orthopedagogische vraagstelling en het vraagstellingstype  

o Geen kindkenmerken, maar relatiewijzen in een opvoedproces 

“Orthopedagogiek kent geen toepassingen in het handelen maar is de studie van het handelen zonder meer, de 
studie van handelen tout court, en wel van specifiek pedagogisch handelen” (Kok, 1986, p. 45) 
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J.J. (JOEP) DUMONT (1935 – 1994)  

 Hoogleraar orthopedagogiek (1972-1994, Nijmegen) 
 Sterk beïnvloed door Jean Piaget 

o Piaget zei dat kinderen leren door assimilatie en accommodatie van mentale schema’s. Je zou 
kunnen zeggen dat dit idee de voorloper was van het sociaal-constructivistisch leren. Dit leren 
zegt dat je verder bouwt op wat je al weet.  

 Empirisch-analytische benadering 
o Dumont had een heel duidelijke visie en was anders dan de orthopedagogen die we tot nu toe 

gezien hebben (met uitzondering van Kok die ook meer empirisch werkte). Hij heeft een aantal 
behandelingsmethoden ontwikkeld voor kinderen met leerstoornissen waarmee hij heel bekend 
geworden is.  

 Leerstoornissen – cognitieve leerpsychologie en behaviorisme 
 Bijdrage aan de empirische wending: “orthopedagogiek als behandelingswetenschap, met 

wetenschappelijk verworven behandelingsmethoden, empirisch en experimenteel getoetst”. 
o Dumont ziet de orthopedagogiek als een behandelingswetenschap met wetenschappelijk 

verworven methoden (cf. evidence based practice). Dit heeft geleid tot een methodestrijd binnen 
de orthopedagogiek.  

“ZWITSERSE KOPSTUKKEN”  

H. HANSELMANN (1885 – 1960)  

 Eerste hoogleraar orthopedagogiek in Europa (Zurich, 1931-1950) 
 Belangrijk voor de erkenning van heilpedagogiek als wetenschappelijke discipline 
 Heilpedagogiek: op wetenschappelijke wijze zoeken naar oorzaken en gevolgen van belemmeringen in 

de ontwikkeling van jeugdigen. 
o Heilpedagogiek behoorde nog tot de filosofische faculteit 
o Hij zocht ook verbindingen met andere faculteiten, zoals de medische en de psychologische 

discipline, maar met aandacht voor de eigen identiteit! 
 Zwitserland is de bakermat van het pedagogische (Pestalozzi en Guggenbühl)  
 1924: ontwikkeling van het heilpedagogisch seminarium 
 Term “heilpedagogiek” voor het eerst gebruikt in 1861 (Georgens & Deinhardt):  

o “De leer die in de opvoeding en het onderwijs naar maatregelen streeft, gericht op genezing, 
verbetering en herstel van het evenwicht van de psychisch-lichamelijke gebreken”  

 Mens is voor ontwikkeling aangewezen op opvoeding/vorming (zie ook Langeveld) 
o De pedagogiek is de kern van de opvoeding van kinderen.  
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P. MOOR (1899 – 1977)  

 Assistent en opvolger van Hanselmann – hoogleraar heilpedagogiek 
 Een op maat gesneden opvoeding aangepast aan de problematische omstandigheden 
 Innere Halt (“steun/houvast”) – äussere Halt, Haltlosigkeit 

o Hij heeft enkel interessante ideeën ontwikkelt. Zo spreekt hij onder andere van het innerlijke 
(innerlijke houvast) die bij een aantal kinderen minder goed ontwikkeld is door bepaalde 
omstandigheden. Deze kinderen hebben nood aan een soort voortdurende ondersteuning van 
buitenaf. Nu zouden we dit gewoon support of ondersteuning noemen.  

 Drie basisprincipes: 
1. “Erst verstehen, dann erziehen” 

 We moeten eerst een goed zicht proberen krijgen of een goed beeld hebben van wat er 
aan de hand is met een kind. Het gaat niet enkel over de problemen en de diagnoses, 
maar het gaat veel breder dan dat. Dit noemt men orthopedagogische beeldvorming.  

2. “Nicht gegen den Fehler, sonders für das Fehlende” 
 We moeten aandacht hebben voor de persoon in plaats van voor de problemen.  

3. “Nich nur das Kind, sondern auch eine Umgebung ist zu erziehen” 
 Het gaat niet enkel om het kind, maar ook over zijn of haar omgeving.  

 “Heilpädaogik ist Pädagogik und nichts anderes” 
o “Orthopedagogiek is pedagogiek en niets anders” 

 Belang van heilpedagogische diagnostiek 
 Heilpedagogiek als normatieve wetenschap 

“DUITSE KOPSTUKKEN” 

HEINZ BACH (1923 – 2013)  

 Gepromoveerd bij Paul Moor – universiteitsprofessor Mainz 
 Lag mee aan de basis van de empirische wending in de orthopedagogiek in Duitsland 
 Gebruikte begrippen: 

o Belemmering (beperking, stoornis, bedreiging) 
o Doelen vloeien voort uit de spanning tussen gedrag zoals het is en gedrag zoals het zo moeten zijn 

 Vanuit deze spanning zullen we pedagogisch werken met mensen.  
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ULRICH BLEIDICK 

 Hoogleraar opvoedingswetenschap, Universiteit Hamburg 
 “Pädagogik der Behinderten” (1972) 
 Behindertenpädagogik i.p.v. Heilpädagogik/Sonderpädagogik 
 Later: niet de beperking op zich, maar de uitwerking (het gevolg) ervan op opvoeding en onderwijs  

o Er duiken termen op die we vandaag gebruiken: QoL, leefwereld, sociale netwerken, integratie. 
 Beperking (organisch, psychisch, sociaal) is pas pedagogisch relevant als ze opvoedbaarheid van 

kinderen/jongeren belemmert 
 Aansluiting bij de “moderne” methodologie (empirisch) 
 Later: postmoderne wending – zelfbepaling als norm 

o Aanvankelijk was hij empirisch gesitueerd, maar later neemt hij een meer postmoderne wending. 
Hij gaat meer in op het individuele en kijken naar hoe we in een postmoderne wereld (waarin we 
geen algemene waarheden of richtlijnen hebben) als orthopedagogen kunnen handelen.  

OTTO SPECK  

 Hoogleraar aan de Ludwig Maximilian Universiteit in München 
 1987: System Heilpädagogik, eine ökologische relexive Grundlegung 
 Meer holistische kijk op Heilpädagogik 
 Postmoderne tijd – focus op de dagelijkse leefwereld 

o Speck was een zeer ecologische denker en gaat ervan uit dat alles met elkaar verbonden is. Hij 
was zeer kritisch ten aanzien van een aantal elementen zoals bijvoorbeeld het opsplitsen van de 
algemene orthopedagogiek in ‘deelorthopedagogieken’.  

 Focus op speciale opvoedingsvereisten 
 Gebruikt de term heilpedagogiek als positieve opdracht (heel worden) 
 Postmoderne wending, zoals: 

o Integratieve visie  
o Pleitte tegen de opsplitsing van de orthopedagogiek 
o Wetenschappelijke dilemma (kwalitatief vs. kwantitatief onderzoek)  
o Theorie en praktijk als valse tegenstelling 
o Loslaten van het medisch model 
o Onduidelijke effectiviteit (evidence based practice)  

 De orthopedagogiek richt zich niet alleen op individu, maar ook op de omgeving van het individu en zijn 
inclusie in de leefwereld 

 Specks ideeën zijn later uitgewerkt tot wat men nu de holistische orthopedagogiek noemt.  
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CONCLUSIES  

 Veel theorieën – weinig eenheid? 
o De grootste uitdaging voor de theoretische orthopedagogiek is zijn identiteit. Het is heel moeilijk 

om dit uit te leggen aan anderen, maar als we eerlijk zijn is het ook moeilijk om dit aan elkaar uit 
te leggen. De theoretische orthopedagogen zijn hier zelf nog niet helemaal aan uit.  

 Link met de praktijk (cf. Wens) 
o Praxis 

 Aanvankelijk generalisten, later meer specialiseren in bepaalde doelgroepen of delen van 
het orthopedagogisch handelen.  

 Theorie 
o Definities: pedologie – ontwikkelingsmogelijkheden – opvoeding van kinderen – problematische 

opvoedingssituatie 
o Constituerende elementen: religieus – integratie van kinderen die desintegreren – anders zijn en 

mee gaan doen – opvoedbaarheid – ontmoeting – ontwikkelen en opvoeden – gestoord leren 
 We zien heel wat verschillende invalshoeken en benaderingen van het orthopedagogisch 

handelen. Ook hier bestaat er dus niet echt een eenheid.  
 Wetenschappelijk onderzoek 

o Geestenswetenschappelijk uitgangspunt vs. empirische wending vs. integratieve visie  
 Diagnostiek 

o Hoe hebben de ideeën van deze kopstukken invloed op hoe we naar diagnostiek kijken? Kijken 
we eerder eng (vb. DSM) of kijken we eerder breder (vb. kijken naar sterktes)?  

 Behandeling 
o Op welke manier ontwikkelen we behandelingen? Vb. empirisch of geesteswetenschappelijk?  

 Ontwikkelingen 
o Van kind naar omgeving 
o Van afwijking naar vraagstelling 
o Van medisch naar interactionistisch 
o Van fenomenologisch, naar empirisch analytisch, naar integratie 
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LES 4 – BEELDVORMING IN DE 
ORTHOPEDAGOGIEK 
BEELD  

 Definitie: voorstelling van het geheel, voor zover het in het geheel van het aanschouwbare is gebracht 
o Voorstelling van het geheel: het gaat dus over alles wat we in beeld kunnen krijgen 
o Het geheel van het aanschouwbare: je moet het geheel dus kunnen aanschouwen of waarnemen 

 Een beeld is iets ambigu. We nemen niet allemaal hetzelfde waar, omdat we bijvoorbeeld allemaal vanuit 
een andere hoek of perspectief kijken.  

WERELD- EN MENSBEELD  

 Definities:  
o “De grootste omgeving die cognitief, praktisch en emotioneel relevant is”  
o “De wereld waarin we leven” 
o “De wereld waarin we als mens leven” 

 Het gaat niet enkel over wat we waarnemen, maar ook over wat we voelen of gewaarworden. Het gaat 
over hetgeen waar we in handelen en waarin we bepaalde veranderingen in proberen aan te brengen.  

WERELD-, MENS- EN LEVENSBESCHOUWING  

 Definitie: “De mens brengt zichzelf naar voor binnen de voorstelling van het geheel van wereld en mens 
waarin we leven”  

o Het verschil tussen een beschouwing en een beeld is dat we in een beschouwing een bepaalde 
positie innemen. We brengen onszelf naar voor in het geheel van wereld en mens waarin we 
leven. We zetten een duidelijke stap of we maken een duidelijke keuze. Het is het moment dat je 
een standpunt inneemt over bepaalde zaken.  

BEELDVORMING  

 Definities:  
o “Gestalte geven aan de voorstellingen van het geheel” 
o “Betekenis geven aan de voorstelling van het geheel” 
o “Zin geven aan de voorstelling van het geheel”  
o “Zin geven aan de voorstelling van het geheel in historische, maatschappelijke en 

levensbeschouwelijke context”  
 Hoe krijgen we als onderzoeker of als praktijkwerker zicht op de situaties waarin we moeten werken? We 

proberen het beeld dat we hebben gestalte te geven en we doen dit op verschillende manieren. Het is dus 
een gelaagd begrip.  



33 
 

BEELDVORMING EN ORTHOPEDAGOGIEK  

 Definitie: “Systematisch zin geven aan de voorstelling van het geheel in historisch-, maatschappelijk en 
levensbeschouwelijk perspectief bij het handelen in moeilijke opvoedingssituaties”  

o Het zou nog beter zijn om de opvoedingssituaties te beschrijven als “opvoedingssituaties die als 
moeilijk ervaren kunnen worden”, omdat de ervaring afhangt van het perspectief dat je inneemt. 

o We zoeken naar perspectieven of openingen door te handelen in moeilijke opvoedingssituaties.  

FENOMENOLOGIE  

 Definitie: “de studie van de verschijningsvormen van de dingen, zoals wij ze ervaren, zoals zij in onze 
ervaring voorkomen, als startpunt voor de kennis van de wereld en de onderliggende structuren” 

o We kunnen de wereld op zich niet kennen, maar we kunnen wel proberen om de wereld en zijn 
structuren te interpreteren. We kunnen proberen er zicht op te krijgen. De vraag is nu hoe we de 
wereld kunnen interpreteren naar begrijpbare, zinvolle en in context gebrachte fenomenen?  

o We gaan handelen en een standpunt of perspectief innemen, wat veel meer is dan zomaar 
observeren en bekijken van gedrag.  

 Volgens Hegel is de fenomenologie een proces van ervaren en doen, van bewustworden en zelfrealisatie  
o Dit proces verloopt over stadia  

 Het is via het leven en het handelen dat we meer bewustzijn ontwikkelen. Hier zien we al 
de sterke link met de handelingsgerichte pedagogiek.  

 Hij sprak over dit proces aan de hand van these, antithese en synthese. 
o Nu noemt men dit proces een dialectisch proces waarbij een these met een antithese tot 

synthese komt en uitgangspunt wordt van een nieuwe these-antithese-synthese  
 De these (vb. “De wereld is een mooie plek”) wordt afgewisseld met een antithese (vb. 

“De wereld is helemaal geen mooie plek”) en het is door dit dialectisch samengaan dat 
we dichter naar een nieuwe synthese komen (vb. “De wereld is soms een mooie plek, 
maar op andere momenten niet”). Geleidelijk aan komen we tot diepere inzichten.  

o Volgens Hegel eindigt dit proces in een absoluut bewustzijn  
 Hegel zegt dat dit proces zich voortdurend herhaalt. De synthese zal steeds verder 

verdiept worden door een nieuwe these en antithese. Op die manier komen we ooit tot 
een ultiem antwoord, namelijk het absoluut bewustzijn.  

 Edmund Husserl (1859 – 1938)  
o Via fenomenologische reductie of epochè, alle onopgehelderde vooronderstellingen terzijde 

schuiven, om zo de dingen voor zich te laten spreken, los van hypothetische speculaties 
 We moeten proberen de zaken voor zichzelf te laten spreken wanneer we interpreteren. 

We mogen de verschijningsvormen niet proberen vastzetten in interpretaties, maar we 
moeten deze proberen observeren vanuit het standpunt van een onthechte observator.  

o Vanuit het standpunt van een onthechte observator 
 We moeten dus proberen ons niet te laten meeslepen in de maatschappelijke, 

historische en levensbeschouwelijke elementen en trachten de situatie voor zichzelf te 
laten spreken.  

 



34 
 

EXISTENTIELE FENOMENOLOGIE  

 Martin Heidegger (1889 – 1976)  
 Jean-Paul Sartre (1905 – 1980)  

o De observator van het fenomeen kan niet losstaan van de wereld 
 Ook al ben je een observator, je bent altijd een deel van de wereld die je aan het 

observeren bent. Kan je dan volledig objectief observeren?  
o De observator ziet het geheel van de menselijke relaties in de wereld in termen van zijn concrete 

existentie in het hier en nu van een gegeven situatie 
 Kan je essentialistisch of niet-essentialistisch denken?  

 De essentialistische denkers keren terug naar de essenties (vb. Aristoteles) en 
denken dat je de werkelijkheid in verschillende delen kan opdelen en dat je de 
essenties kan bestuderen. Ze delen mensen dus in in categorieën.  

 De niet-essentialistische denkers zeggen dat het zeer moeilijk is om mensen 
categorisch op te splitsen.  

o Het Zelf vervangt het Bewustzijn 

HERMENEUTISCHE FENOMENOLOGIE  

 Wilhem Dilthey (1833 – 1911)  
o Inzicht en historische context laten toe fenomenen te verstaan  

 Bepaalde situaties kan je pas begrijpen wanneer we deze bekijken in de culturele of 
historische context waarin ze plaatsvinden.  

 Martin Heidegger (1889 – 1976)  
o De fenomenen beschrijven is ze in feite interpreteren  

 Zelfs wanneer we zo objectief mogelijk proberen te beschrijven of observeren, zijn we 
aan het interpreteren. Een aantal beschrijvingen geven een bepaalde interpretatie weer. 

 Wanneer we de stap zetten naar de interpretatieve onderzoeksmethoden, is het 
belangrijk om goed te reflecteren op onszelf, zodat we anderen inzicht kunnen geven 
over wat we geïnterpreteerd hebben en over hoe we dit hebben gedaan.  

 Paul Gadamer (1900 – 2002)  
o Via het interpreteren verstaan we de fenomenen  
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GEDRAG EN HANDELEN  

 
Gedrag is hetgeen dat zichtbaar is, terwijl we bij handelen zien dat mensen betekenis geven aan het gedrag dat ze 
stellen en aan het gedrag dat ze net niet stellen. Broeckaert zei dat een goede orthopedagoog weet wanneer hij 
wel of niet moet handelen. Ook het niet handelen is een vorm van handelen.  

Sommige stromingen splitsen deze twee begrippen sterk af en zeggen dat je eerst het gedrag nodig hebt om nadien 
naar het innerlijke te gaan. Andere stromingen zeggen dat het gedrag en het handelen elkaar integreren. Ze 
worden dus beide deel van het handelend bezig zijn als orthopedagoog.  

Wetenschappelijke kennis bestaat uit objectieve 
beschrijving van de feiten en uit voldoende bewezen 

geachte wetmatige samenhang tussen de feiten 

Wetenschappelijke kennis bestaat uit als geldig 
beargumenteerde uitspraken over de feitelijke, de 
sociale en de subjectieve werkelijkheid en over de 
betekenissen, motieven en redenen (waaronder 

normen en regels) die het handelen funderen 

Bij gedrag gaat men ervan uit dat de feiten zijn wat we zijn en dat we hier geen argumenten tegen kunnen 
inbrengen. Het is gemeten en bewezen. Het handelen hanteert een veel meer gelaagd zoeken en interpreteren. Op 
deze manier heeft de wetenschap zich ook ontwikkeld.  

 
De mens is een wezen wiens gedrag bepaald wordt door vastliggende regels. Hij wordt dus gestuurd door wat er 
buiten hem of haar gebeurt. Daarnaast heb je de meer existentialistische visie (cf. Sartre) die zegt dat de mens vrij 
is om keuzes te maken, maar dat het ook een plicht of de verantwoordelijkheid is om keuzes te maken. We zijn dus 
tot vrij handelen of vrijheid gedoemd. We moeten onszelf realiseren doorheen ons leven.  

 

Visie achter ‘gedrag’ 

Gedrag is… 

Visie achter ‘handelen’ 

Handelen is… 

Datgene wat zichtbaar is van wat een organisme doet 
Datgene wat de mens doet of laat én welke betekenis 

hij daaraan geeft 

De mens als een zich gedragend wezen De mens als een handelend wezen  

Het gedrag van de mens wordt bepaald door regels en 
is dus voorspelbaar en beheersbaar 

De mens stelt zich doelen, normen en regels en kiest 
zijn handelwijze “vrij” te kiezen 
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DE CYLCUS VAN HET ORTHOPEDAGOGISCH HANDELEN  

 Proces van: 1. Beeldvorming, 2. Interpreteren, 3. Verstaan, 4. Overleggen, 5. Plannen, 6. Handelen, 7. 
Beslissen, 8. Evalueren, 9. Heropstarten 

 Waarbij men systematisch zin geeft aan de voorstelling van het geheel in historisch-, maatschappelijk- 
en levensbeschouwelijk perspectief in moeilijke opvoedingssituaties 

WERELDBEELD: GESCHIEDENIS EN IDEOLOGIE  

 Griekse Oudheid 
o Kalokagathia ideaal (schoon én goed) misprijst de uiterlijke deformatie 

 Mensen die gedeformeerd waren konden nooit goed zijn. Er werd een ideaal 
nagestreefd van de perfecte man, waar beelden van gemaakt werden.  

o Aristoteles ontkent de mogelijkheid tot ontwikkeling bij dove kinderen 
 Dit beeld is jammer genoeg heel lang in de geschiedenis blijven bestaan.  

 Latijnse Oudheid 
o De Pater Familias doodt gehandicapte kinderen 

 Hij had de plicht om deze kinderen te doden. Het ging hier niet enkel over de vrijheid, 
maar hij moest deze taak op zich nemen.  

 Middeleeuwen 
o "Zo is het geloof uit horen ..."  (Paulus): geen sacramenten voor doven  

 Doven kunnen geen sacramenten krijgen, want zij kunnen het woord ‘God’ niet horen.  
 Dit zijn zaken waarvan we nu denken “Hoe kunnen mensen ooit zo gedacht hebben?”, 

maar wanneer mensen binnen 200 of 300 jaar op vandaag zullen terug kijken op hoe wij 
naar de orthopedagogiek kijken, zullen zij misschien net hetzelfde denken.  

 Renaissance 
o Humanist Vives (1520): empirie in een gespannen relatie tot de religie 

 Contrareformatie 
o Vincent de Paul (1581 – 1660) sticht liefdadige ordes in Parijs 

 Moderne tijden 
o Pinel (1774 – 1838): zorg voor psychiatrische patiënten (humanistische benadering) 
o De L'Epée (1712 – 1789): de Franse gebarentaal 

 Hij zette een stap in het nadenken over dove mensen als mensen die kunnen leren.  
o Itard (1774 – 1838) en Séguin (1812 – 1880): de mentale handicap 

 Huidige tijden 
o Marxisme (1900): tegen sociale ongelijkheid 
o Nazisme (1930): gehandicapten als eerste slachtoffers (van euthanasiedenken) 
o Postmoderne invloeden (1970): Disability Studies  

 De zekerheden die we hadden werden op hun kop gezet. De vraag werd gesteld hoe we 
in specifieke situaties met mensen aan de slag kunnen gaan? Wat is normaal en wat is 
abnormaal? Deze grenzen bleken veel vager te zijn dan we aanvankelijk aannamen.  
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LES 5 – MODERNE EN POSTMODERNE 
ORTHOPEDAGOGIEK  
HET EXISTENTIALISTISCH PERSPECTIEF  

 “Leven” en ontwikkelen in het “hier en nu” 
 Onvoorwaardelijk acceptatie voor de persoon die je bent  
 Groei tot (groter) persoon (vb. verantwoordelijkheden en mogelijkheden groeien) 
 Van hiërarchie naar democratie 

o Kinderen moeten meer luisteren naar mensen die boven hen staan zoals zorgfiguren en wanneer 
je ouder en verstandiger wordt, zal er meer rekening gehouden worden met je mening of visie. 
Geleidelijk aan zullen mensen dus meer verantwoordelijkheden krijgen en zal er meer in dialoog 
gegaan worden met elkaar.  

 Het “zichzelf” worden 
o Langs de ene kant biedt het existentialistisch denken veel vrijheid, maar langs de andere kant 

vraagt het ook veel verantwoordelijkheid. Het is aan de persoon zelf om al handelend of levend 
onszelf vorm te geven in de dagdagelijkse existentie.  

o Wat betekent dit dan voor een orthopedagogische theorievorming?  

DE “MODERNE” ORTHOPEDAGOGIEK  

 Een goede « oude » definitie 
1. Het gaan om methodisch handelen met methodes waarvan we weten dat ze werken.  
2. We moeten ook zinvol handelen. We moeten naar een bepaald doel toe werken. Het doel van het 

orthopedagogisch handelen is het verbeteren van situaties. We hopen iets aan de situatie te 
veranderen of te verbeteren. Er heerst een spanning met het ‘oplossen’ en het ‘behandelen’.  

3. Dit handelen vindt plaats in moeilijke opvoedingssituaties en levenssituaties.  
o We willen streven naar moreel burgerschap. Dit wil zeggen dat we kinderen en jongeren 

opvoeden tot burgers die verantwoordelijk keuzes kunnen maken en kunnen bijdragen in de 
samenleving. Maar wat is ‘goed mee doen’? Kunnen we van iedereen hetzelfde verwachten?  

 Goede « oude » orthopedagogen 
o Sterke evolutie in het denken:  

 Van belemmerd kind naar opvoedingssituatie 
 Van beeldvorming tot handelingsplanning komen  
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HET NEOLIBERALE PERSPECTIEF  

 Nieuw management 
o Essentieel bij het nieuw management denken is dat het vertrekt vanuit een visie waarin men 

ervan uit gaat dat je de werkelijkheid kan opdelen in kleinere delen. In elk van deze delen moet er 
gestreefd worden naar bepaalde kwaliteitselementen.  

o Er wordt vandaag de dag van (private) diensten en voorzieningen verwacht dat ze kunnen 
aantonen dat hun manier van werken kwaliteitsvol is. Dit kunnen ze doen door hun werking 
transparant te maken. Dit gaat niet enkel over inhoudelijke handelen maar bijvoorbeeld ook over 
het niet mogen opeten van de eieren die de kippen in de voorziening leggen omdat deze niet 
gecertificeerd zijn. Deze kwaliteitseisen gaan dus veel verder dan de core business, namelijk het 
handelen.  

 Kwaliteit 
o In Vlaanderen moeten voorzieningen en diensten zich houden aan het kwaliteitsdecreet of -

handboek. Zij moeten kunnen tonen aan de inspectie (de overheid) dat ze bepaalde procedures 
hebben om met specifieke situaties om te gaan. Dit gaat van intake, tot handelingsplanning, tot 
de evolutie en de nazorg. Op deze zaken zullen voorzieningen en diensten geëvalueerd worden. 
Ook de visie van de voorziening moet een plaats krijgen in dit kwaliteitshandboek.  

 Coördinatie van zorg  
 Continuïteit van zorg  

o Vb. zorgnetwerken, case-management (= het opvolgen van cliënten)  
o Informatieve continuïteit: wat doen we met informatie, aangezien we een informatieplicht 

hebben, maar ook een beroepsgeheim? Dit is een heel grote moeilijkheid in de jeugdzorg.  
o Management-continuïteit: hoe sluiten diensten op elkaar aan? Hoe betrekken we de context?  
o Relationele continuïteit: dit is hetgeen waar jongeren het meest nood aan blijken te hebben. Ze 

hebben nood aan een vast ankerfiguur. Wanneer jongeren van de ene voorziening naar de 
andere gebracht worden, krijgen zij steeds nieuwe begeleiding. We kunnen ons hierbij de vraag 
stellen of dit de continuïteit van de zorg niet te veel tegenwerkt.  

 Effectiviteit: bereiken we de gewenste resultaten? 
 Efficiëntie: bereiken we de gewenste resultaten op de goedkoopste manier?  
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DE “POSTMODERNE” ORTHOPEDAGOGIEK  

De postmoderne orthopedagogiek is een veel vager begrip dan de theorieën die we tot nu toe gezien hebben. Dit 
komt omdat de postmoderne tijden ons getoond hebben dat er moeilijkheden zijn met het zomaar geloven in/van 
bepaalde theoretische inzichten die van toepassing zouden zijn op ons allemaal.  

 Irrationaliteit en relativisme 
o Irrationaliteit: dit kan een gevolg zijn van het feit dat er geen groot verhaal meer is (vb. religie).   
o Relativisme: als er niet één goed doel is om naartoe te werken, is alles goed. Dit is uiteraard niet 

waar we als pedagogen in geloven. We werken vanuit een bepaald doel of zinvol handelen. Maar 
het is niet gemakkelijk om deze doelen concreet af te bakenen.  

 Fragmentaire beeldvorming 
o Je kan niet terug gaan naar de kern of de werkelijkheid. Als persoon ben je altijd deel van de 

werkelijkheid of situatie die je observeert, waardoor je altijd aan interpretatie doet.  
o Taalfilosofen: we kunnen nooit buiten het structuurelement van de taal denken. De betekenis van 

waarnemingen staat niet vast, maar iedereen interpreteert en geeft dus een andere betekenis. 
Als betekenissen niet vastliggen en dus veranderen in bepaalde situaties, moeten we ons als 
persoon dus steeds opnieuw in die situatie plaatsen. Binnen de orthopedagogiek zijn er hierdoor 
heel wat termen die moeilijk te doorgronden zijn (vb. goede opvoeding, beperkingen, …).   

 Gebroken geheel: we kunnen niet meer vanuit het geheel vertrekken.  
 De Grand Narrative bestaat niet 

o Het fundamentele en de filosofische vragen waarmee we als samenleving zitten kunnen niet 
beantwoord worden door deze grote narratieven. Het geloof dat de wetenschap alles kan 
oplossen verdwijnt langzamerhand.  

 Van chaos naar orde 
 Nieuwe spiritualiteit en inclusie 

o Dit zijn manieren om om te gaan met de onzekerheid. Wanneer alle zekerheden of normen 
wegvallen, biedt dit soort denken nieuwe kaders, zoals bijvoorbeeld inclusie: erbij horen. Het is 
een soort concept dat toepasbaar is voor iedereen. Het wordt een nieuwe manier van kijken naar 
en het samen in interactie gaan met anderen. Dit geeft een antwoord op de onduidelijkheid.  

 Sociaal constructivisme 
o De (post) constructuralisten zeggen dat de kennis die we verzamelen gedeeltelijk geconstrueerd 

wordt door onszelf. We zijn als mens in staat om onze werkelijkheid vorm te geven. We passen 
beelden aan aan wat er in de werkelijkheid gebeurt, maar ook aan de eigen mentale structuren. 
We bouwen dus verder op wat we al weten (cf. Piaget).  

 Post structuralisme en deconstructivisme 
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INTEGRATIEVE EN HOLISTISCHE PEDAGOGIEK (CF. BROECKAERT) 

 Verschillende niveaus in de werkelijkheid (gebaseerd op de natuurkunde):  
1. Impliciete orde 

 Dit is het allesomvattende niveau. Impliciet betekent dat je het niet kan vastpakken of 
grijpen. Het is dus de werkelijkheid in zijn totaliteit.  

2. Expliciete orde 
 Het expliciete is een deel van de impliciete orde. Het is hetgeen wat we met onze 

zintuigen kunnen waarnemen. Maar ondanks we bijvoorbeeld kunnen waarnemen dat 
studenten in een auditorium zitten, kunnen deze studenten allemaal op een andere 
manier aan het waarnemen of aan het denken zijn.  

3. Manifest impliciete orde 
 We kunnen voor een deel inzicht krijgen in het impliciete.  

o Deze onderverdeling brengt enkele implicaties mee voor de orthopedagogiek. Het betekent 
eigenlijk dat we de werkelijkheid nooit volledig zullen kennen. Er zal altijd iets zijn in het werken 
met mensen of contexten en het pedagogisch handelen dat we niet zullen kennen. Als pedagoog 
moeten we respect hebben voor hetgeen dat we niet kennen of begrijpen en moeten we vrede 
hebben met het feit dat er altijd wel iets zal zijn dat we niet helemaal kunnen vatten.  

 Afwisselend samengaan 
o Eind jaren ’80 heeft Broeckaert dit concept verder uitgewerkt tot een meer holistische, 

integratieve manier van beeldvorming. Hij zegt dat we de verschillende vormen van kennis 
(methodes, visies, perspectieven, …) afwisselend kunnen laten samengaan. Door deze te laten 
afwisselen, krijgen we meer inzicht.  

 Integratie van tegenstellingen 
o Vb. “Ik ben tegen inclusie” vs. “Ik ben voor inclusie: als beide visies bij hun eigen standpunten 

blijven, zal er nooit tot een idee gekomen worden. Maar als we deze visies laten botsen en hier 
over discussiëren en nadenken, zullen we mogelijks bij een ‘verdere’ visie komen. Op die manier 
zal de visie geleidelijk aan differentiëren en verbijzonderen.  

 Permanente dialectiek 
o De flux van dialoog en afstemming levert nieuwe kennis op en brengt ons dichter bij het ware 

inzicht. Maar dit ware inzicht gaan we waarschijnlijk nooit vinden. De grote vragen blijven ons 
vasthouden.  
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4 PARADIGMA’S  

Er zijn verschillende manieren om te kijken naar en vorm te geven aan de werkelijkheid. Dit geldt zowel voor het 
handelen als voor het onderzoek.  

1.   Existentieel fenomenologisch paradigma 
2.   Empirisch analytisch paradigma 
3.   Kritisch dialectisch materialistisch paradigma  
4.   Holistisch paradigma 

1. EXISTENTIEEL FENOMENOLOGISCH PARADIGMA  

 Mens als een verhaal  
 Luisteren staat centraal  
 Kwalitatief onderzoek 

o Op die manier proberen we de perspectieven van mensen vast te nemen. We proberen te 
begrijpen hoe mensen in het leven staan, in relatie tot een brede context.  

 Geen interesse in generaliseerbare kennis, maar in het persoonlijk verhaal 
 In spanning met het empirisch analytisch paradigma  

2. EMPIRISCH ANALYTISCH PARADIGMA  

 Geloof in het kunnen aantonen van positivistische verbanden en causaliteiten (verbanden) 
 Kwantitatieve methodes  

o Men gelooft dat de werkelijkheid beschreven kan worden a.d.h.v. van kwantitatieve methodes.  
 Gegrond in de empirie en analytisch gedeeld  

o De werkelijkheid wordt opgedeeld in kleinere delen (cf. nieuw management denken). Dit is de 
reden waarom het nieuw management denken zo goed spoort met het evidence based werken 
dat vandaag zo belangrijk is. We moeten kunnen aantonen dat bepaalde methodes werken in 
specifieke situaties.  

3. KRITISCH DIALECTISCH MATERIALISTISCH PARADIGMA  

 Kritisch staan tegenover (nieuwe) concepten 
o De stroming vertrekt vanuit hoe we als hulpverlener mee aan de kar kunnen trekken van de 

verandering binnen het werkveld. Wanneer we concepten zoals machtsstructuren erkennen, is 
het de taak van de hulpverlener om deze machtsstructuren uit te dagen en zichtbaar te maken 
zodat we hier rekening mee kunnen houden in ons handelen.  

 Geert van Hove 
o Staat heel kritisch tegenover het in stand komen van bepaalde concepten zoals handicap. Hij stelt 

zich de vraag welke rol de samenleving speelt in het tot stand komen van deze concepten.  
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4. HOLISTISCH PARADIGMA  

 Paradigma’s integreren door afwisselend samengaan  
o Drie elementen in evidence based practice  

1. Goede wetenschappelijke kennis: we moeten onderzoek voeren op basis van ‘de gouden 
standaard’ en randomised trial. Dit tweede wil zeggen dat we in onderzoek meerdere 
groepen kiezen waarin we de proefpersonen ad random verdelen. Dan ene groep krijgt 
de ene methode en de andere de andere methode, waardoor men kan testen welke 
methode beter is dan de andere. Deze randomised trial is een zeer moeilijke kwestie 
binnen het pedagogische, omwille van ethische richtlijnen.  

2. Voorkeuren van de cliënt: cliënten hebben meer keuzemogelijkheden dan dat ze vroeger 
hadden. Hulpverleners geven de wetenschappelijke evidentie mee en een keuze wordt 
vooropgesteld. Zo kunnen cliënten in overleg met de hulpverlener uitmaken wat voor 
hen de beste keuze is.  

3. Ervaring of expertise van de hulpverlener  

HOLISME  

 “As the same thing in us are living and dead, waking and sleeping, young and old.” (Diels & Kranz, 1985) 

“The Beautiful, contemplated in its essentials, that is, in kind and not in degree, is that in which the many, still seen 
as many, becomes one.” (Coleridge, 1814) 

 Tegenstellingen of dichotomieën bevinden zich in een geheel 
o Ze zitten in ons vervat. Bijvoorbeeld het feit dat we op dit moment geen handicap of beperking 

hebben, maar deze wel kunnen verwerven in onze verdere levensloop. De enige zekerheid die we 
in ons leven hebbe is dat we ooit zullen sterven. 

 In het holisme zijn deze tegenstelling vager en meer fluïde 

 “A holistic approach believes in the two propositions that the whole is more than the sum of the parts and that 
everything is connected; therefore, a living organism cannot be reduced to its physical parts. The opposing terms 
sum and parts are in fact misleading, because holism is primarily concerned with the intrinsic relationship between 
sum and parts.” 

 De verschillende paradigma’s vullen elkaar aan, maar sluiten elkaar tegelijkertijd uit  
 Meer dan de som van de delen  

o Alles is met elkaar verbonden, wat vaak moeilijk te begrijpen is. Deel en geheel zijn namelijk 
misleidend, aangezien het vooral moet gaan over de interne of intrinsieke relaties tussen 
concepten. Net zoals in de fysica is men dus op zoek naar relaties tussen deeltjes. 

 “In the holistic approach this question of togetherness – of I and the Other, of Person and Community – is described 
in terms of complementarity: that One and Many can be considered as two simultaneous sides of the same coin 
(Wielemans, 1993). This is called the principle of simultaneity: the One and the Many, alternatively going together 
are at the same time each other’s excluding aspects of reality.” 

 Gelijktijdigheid: concepten zoals jong en oud, dood en leven, zitten tegelijkertijd in ons 
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POST-STRUCTURALISME  

“The resulting dynamic process includes cycles of disorganization and transformation of activities, meanings, self-
development and relations (Mahoney & Marquis, 2002, p. 800). The incomprehensible course of transformation can 

leave the individual in distress, as it denies absolute certainties.” 

 Meer sceptische manier van kijken naar de postmoderne tijden  
 Dynamische processen (flux) met cycli van organisatie en desorganisatie  
 Transformatie van activiteiten, betekenissen en relaties  

o Alles is in beweging en niets staat voor eeuwig vast. Het feit dat we in deze voortdurende 
flexibiliteit vastzitten, leidt tot een onverstaanbare en ongrijpbare gang van zaken. Doordat we de 
absolute zekerheden kwijt zijn, worden mensen in een soort onzekerheid geduwd. Er is niets dat 
ons nog tot de zekerheden kan brengen.  

 Vrij negatieve manier van kijken naar 
o Het gaat over het focussen op onzekerheden en onduidelijkheden met relativistische visies.  

POST-CONSTRUCTIVISME  

“Postmodern actively interpret new experiences and transform their prior knowledge. constructivism does not focus 
on the external reality but on how individuals construct in their mind their reality.” 

 Als mens zijn we in staat om zelf orde te brengen in de werkelijkheid  
 Piaget gedachte  

o Piaget dacht echter dat we dit zelf konden doen, terwijl post-constructivisten een stap verder 
gaan en ervan uit gaan dat we niet altijd de volledige controle hebben over deze zaken. We 
moeten dus als een soort detectives op zoek gaan naar manieren om de werkelijkheid waarin we 
leven te construeren. Je kan dit niet volledig zelf, want je bent afhankelijk van wat er in de 
context of de omgeving rondom je gebeurt. Je pikt bepaalde zaken op uit je omgeving, waardoor 
je in staat bent om een beeld te construeren van de werkelijkheid.  
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DISABILITY STUDIES 

Bepaalde visies en stromingen zijn goed ontwikkeld in het postmoderne hebben. Zo heb je de Disability Studies (cf. 
Geert Van Hove) die onderzoek doen naar onderdrukte groepen en mensen in de samenleving. Ook de mad studies 
en de gender studies doen soortgelijk onderzoek. De Disability Studies vertrekken vanuit een aantal assumpties:  

 Inclusie 
o Men heeft aandacht voor diversiteit en iedereen hoort erbij, ook al zijn ze anders. Wat kunnen 

we leren van mensen die anders zijn of die anders in de wereld staan? Je ziet hier een heel mooie 
en duidelijke link met het orthopedagogisch denken.  

 Empowerment 
o Het doel is mensen krachtiger maken. Belangrijk hierbij is dat empowerment altijd een relationeel 

gegeven is. Er wordt steeds gefocust op de sociale interactie. 
 Selfadvocacy 

o Vb. Onze Nieuwe Toekomst, belangengroepen 
 Burgerschap 

o Hoe kunnen mensen volwaardig deelnemen aan de samenleving, ondanks het feit dat ze anders 
zijn? Hier komt opnieuw het belang van selfadvocacy naar voren.  

 Kritisch en poststructuralistisch  
o Mensen stellen bepaalde verhoudingen in vraag en dagen machtsstructuren uit. Ze werken heel 

geneaologisch (Foucault): hoe hangen bepaalde concepten in de samenleving aan elkaar?  

POSITIEVE ORTHOPEDAGOGIEK  

De positieve orthopedagogiek is een manier om naar het goede in de mens te kijken. Ze gaan uit van een sterkte-
gerichte benadering die zijn oorsprong vindt en nog steeds sterk leeft in het sociaal werk. Ook in de psychologie 
bestaat er een positieve stroming. We hebben jarenlang gekeken naar de deficits en naar wat er slecht loopt, maar 
hoe komt het dat sommige mensen het goed stellen en groeien ondanks de negatieve zaken die ze tegen komen?   

Er zijn heel veel verschillende manieren om te kijken naar geluk. Wat is nu gelukkig zijn? Geluksmonitoren gaan aan 
de hand van vragenlijsten en kleine oefeningen op zoek naar manieren om het geluksgevoel van mensen te 
verhogen of te verbeteren.  

 Tevreden zijn 
o Hoe hangt dit samen met bepaalde zaken in het dagdagelijks leven (bv. het weer)?   

 Zelfvertrouwen koesteren 
 “The right side of life”  
 Inzet en motivatie 

o Maarten Vansteenkiste met de zelfdeterminatietheorie  
 No time for “Yes”, “But” 
 Dat heet dan gelukkig zijn  
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HISTORIEK  

Waarom is dit nu zo belangrijk? We proberen in ons denken mensen naar een bepaalde vorm van geluk en 
welbevinden (Quality of Life) te begeleiden. Je kan op verschillende manieren naar geluk kijken en opnieuw zijn de 
oude Grieken onze inspiratie hiervoor geweest.  

 Aristoteles (eudaimonia)  
o Hij sprak over de goede geesten. Volgens Aristoteles is het noodzakelijk om een deugdzaam leven 

te leiden om op die manier gelukkig te worden. Dit wordt de deugdenethiek genoemd. Met 
andere woorden moet je in het leven een aantal dingen goed doen. Het is meer dan het genieten.  

 Epicuros (ataraxia) 
o De ataraxia is een soort van onthecht gelukkig zijn. Dit wil zeggen dat we als mens gelukkig 

moeten zijn met wat we hebben en niet te veel extra willen hebben. De mens moet 
zelfbeheersing tonen. Vandaag de dag zijn we echter sterk gefocust op het ‘steeds meer willen’.  

 Seligman (happiness)  
o Hij spreekt over het maakbare of het leerbare geluk. Dit is wat men vroeger de rust, de reinheid 

en de regelmaat noemde. Hiernaast heb je het ‘gewone’ genieten. Ook Vandevelde is van mening 
dat er een methodieken bestaan die ons kunnen helpen om ons leven gelukkiger te maken.  

 Von Schiller en Klimt (Ode an die freude)  

Het gelukkig zijn is iets dat ons bezig houdt en in onze samenleving zie je hiervan de uitwas. We kunnen namelijk 
moeilijk om met het niet gelukkig zijn. We zouden moeten proberen of leren hier beter mee om te kunnen. In deze 
visie zie je al meer de integratieve manier van kijken waarin deze twee afgewisseld worden. 

EEN HEDENDAAGSE DEFINITIE  

“Orthopedagogiek is de wetenschap van het methodisch, integratief en zinvol sociaal interactief handelen in 
opvoedkundige situaties die als problematisch ervaren worden, met als doel de leefsituaties, de kwaliteit van leven 
en de participatie in de maatschappij van alle betrokkenen te verbeteren, en dit door wetenschappelijk 
onderbouwde kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.” 

FILM “THE IDIOTS”  

 Link met het postmodernisme  
o Kan je dit soort experiment ethisch verantwoorden?  
o Personages staan op een kruispunt in hun leven en ze proberen om te gaan met moeilijkheden en 

spanningen waarmee ze zitten. Ze tasten grenzen van het ‘normale’ af. Maar waar ligt de grens?  
o Het experiment leidt tot problemen in confrontatie met de werkelijkheid. Een aantal problemen 

worden versterkt door het meedoen aan deze manier van werken.  
o De zekerheden vallen weg. Op een bepaald moment komen de personages innerlijk in strijd met 

zichzelf. Ze worden elk op hun eigen manier geconfronteerd met het omgaan met hun 
problemen. De film toont ook een beetje de ‘zwarte’ kant van de mens. Het toont ons hoe het 
vreemde gedrag waarmee we geconfronteerd worden, ons uitdaagt. Soms herkennen we delen 
van dit ‘vreemde’ in onszelf, waardoor we hiermee geconfronteerd worden.  

 Bataille was de filosoof van het kwaad. Hij was zeer erg geïnteresseerd in het donkere 
van de mens. Hij confronteerde ons met kanten van het zijn die anders zijn dan het 
goede. Hij toonde ons dat dit een deel is van ons leven.  
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LES 6.1 – KWALITEITSBELEID  
DEFINITIE VAN KWALITEIT  

EEN EIGENSCHAP 

 Waardebepaling 
 Normering: mate waarin iets goed is 
 Voldoen aan de norm van de klant… 
 De mate waarin de werkelijkheid beantwoord aan de wenselijkheid 

o Het is een status of beoordeling die je kan geven aan de wenselijkheid. Maar kwaliteit is niet 
enkel een statisch gegeven of een beoordeling, maar het is een dynamisch begrip.  

VS. EEN DYNAMISCH BEGRIP  

 Ambitie: beter worden 
 Beter worden 
 Hogere niveau bereiken 
 Preventie: leren uit fouten 
 Groter geheel 

ONTSTAAN KWALITEITSDENKEN IN DE ZORG  

 

 

 

 

1900 2000 

Georganiseerde zorg is voornamelijk ontstaan op 
initiatief van religieuzen en hun ordes 

De enige optie toen (caricatief) 
Religieuzen waren de enigen die zorg verleenden 

Pioniers in alle stilte 
weren tegen gehouden door de staat 

Werkmodel en structuur in tijdsgeest situeren 

Voorbijgestreefd werkmodel 

Verouderde infrastructuur 

Maatschappelijk onaanvaardbaar geworden 
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JAREN ’65 – ’80: NIEUWE INTIATIEVEN OPGESTART 

 Ouders, familie, vrienden van, nieuw opgeleiden: psychologen, orthopedagogen, …  
 Ontvoogding van de samenleving 

o Verzet tegen geldende waarden en normen, democratisering, inspraak, gelijke rechten, opkomst 
van anti-discriminatie, …  

 Vertrekkend vanuit maatschappelijk engagement  
 Vertrekkend van nieuwe visies op hulpverlening 

o Dit kwam o.a. door de opkomst van nieuwe opleidingen. Vroeger werden de religieuzen 
bijgestaan door mensen zonder diploma’s omdat er geen opleiding waren voor orthopedagogen. 
Vanaf het moment deze opleidingen ontstonden, kreeg je langs die kant een gehele nieuwe 
insteek of visie.  

 Pionieren met weinig middelen en voor voluntariaat (vrijwillig werk), maar dit was niet houdbaar 
 Organisaties gaan op zoek naar Good Practices en modellen 

o Elk van deze inhouden was nieuw en moest ontwikkeld worden 
 Leidinggeven en management  
 Organisatie  
 Teamwork  
 Cliëntinspraak  
 Opleiding en vorming  
 Correcte werksfeer 
 Overleg  
 Expertise  
 Verbeterprocessen  

KWALITEITSDENKEN  

 Eind de jaren ’80 is het kwaliteitsdenken uit productiesector overgewaaid 
o Tot dan was zorg een engagement, een handelingsverbintenis  

 Het resultaatdenken was tot dan not done. Het creëerde een vorm van verontwaardiging 
omdat mensen ervanuit gingen dat anderen dachten dat ze hun werk niet goed deden. 
Het dynamisch denken zat er dus niet in.  

o Men moest kwaliteit definiëren in de productiesector om het lopende band werk kwalitatief te 
houden en te verbeteren. Daar is het kwaliteitsdenken dus in eerste instantie ontwikkelt.  

 Expertise van verschillende disciplines steeg, maar globale kwaliteit van zorg verbeterde niet evenredig 
o In het begin hadden de psychologen en orthopedagogen in voorzieningen niet veel te zeggen. 

Gaandeweg zijn de ‘geestelijken’ verdwenen en de expertise heeft overgenomen en is uiteindelijk 
ook veel groter geworden.  

 Er was nood aan een totaalaanpak 
o Eilandwerken bleek ook niet te werken binnen de hulpverlening. We hadden een nieuwe, meer 

globale aanpak nodig waar verschillende diensten multidisciplinair samenwerken. Ook dit was 
een nieuw begrip in die tijd.  

 Efficiëntie- en effectiviteitsdenken in zorg moest kunnen 
 Middelen van de overheid waren niet oneindig, waardoor keuzes gemaakt moesten worden  
 Weerstand en verontwaardiging: werd verkeerdelijk gezien als in vraag stellen van competentie 
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EMANCIPATORISCH DENKEN  

De meeste voorzieningen die rond de jaren ’80 opgericht zijn staan op hun eigen eilandje, afgezonderd van de 
samenleving. Later zijn deze voorzieningen meer naar het centrum getrokken om zo meer te integreren in de 
maatschappij en hieraan deelnemen op een normale manier.  

 Cliënt - Gebruiker  
o Inspraak in hulpverlening 

 Wat willen de cliënten zelf? Er werd steeds meer gekeken naar wat de cliënten zelf 
wilden en wat hun noden zijn. Er werd vermeden dat deze personen geen zeggenschap 
meer zouden hebben in hun eigen hulpverleningsproces.  

o Inspraak in organisatie 
 Klant - Tevredenheid  

o De ‘behoeftige’/ zorgkrijger is niet de sukkelaar maar de client 
 Het begrip ‘cliënt’ bestaat nog niet zo lang. Vroeger werden de hulpbehoevenden 

patiënten genoemd. De shift naar het cliëntdenken is een heel andere manier van 
denken en omgaan.  

 Kwaliteit van zorg, leven 
o Wat is kwaliteit van zorg/leven? 

 Wat is de kwaliteit van leven voor deze mensen? Dit kan verschillen bij personen en er 
moet dus gekeken naar de individuele noden van cliënten.   

o Er is veel mogelijk maar wat is ethisch verantwoord 
o Hoe ver gaan we? 

RISICO-GEBASEERD DENKEN  

 Om het proces-resultaat te verbeteren 
o Veiligheidskleding 

 Als hulpverlener moet je je voorbereiden en moet je ervoor zorgen dat je een proces-
resultaat kan verbeteren. Op die manier worden ongewenste resultaten voorkomen.  

 Om ongewenste resultaten te voorkomen 
o Het preventieve denken ontstond in de fabrieken, maar in de zorg voor personen met een 

beperking bestond dit heel weinig. Er werd bijna niets aan gedaan. Ook hier moesten we als 
sector in ontwikkelen.  

o In een auto vervangt men bepaalde onderdelen op standaard leeftijd zonder dat ze versleten zijn 
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KWALITEITSBELEID  

Wat we nu hebben is een kwaliteitsbeleid. Hierin zijn de noden en de vragen van cliënten en hulpverleners 
opgevangen. Het is een soort kwaliteitshandboek of een beleid rond kwaliteit en het dynamisch proces dat hier in 
zit. Het bestaat enerzijds uit enkele basisdocumenten van waaruit je vertrekt.  

 Geheel van afspraken werkwijzen structuren kennis, visies doelstellingen van de voorziening waarmee 
we op een systematische en geplande manier de bedrijfsprocessen willen beheersen, verbeteren om de 
gestelde doelen te realiseren 

 Missie, visie, doelstellingen 
o Procedures 

 Dit is een stappenplan. Het is meer afgelijnd in verschillende stappen.  
o Processen 

 Dit is een geheel van activiteiten en zaken die je doet en die van uit verschillende 
disciplines kunnen vertrekken, maar die je probeert te coördineren (vb. een handelings-
planning opstellen is een proces van verschillende disciplines dat tot een multidisciplinair 
idee komen om zo tot een geheel te komen). De volgorde waarop zo’n proces tot stand 
komt is niet altijd gelijk, maar het resultaat is de bundeling van verantwoordelijkheden. 

 Dit begrip wordt vaak verward met procedures. Maar we moeten hier voorzichtig mee 
zijn want het is een heel andere manier van denken en handelen.  

o Middelen 
 Het is belangrijk om te weten welke middelen je hebt om aan zorgverlening te doen.  

o Referentiekader 

Interne dimensie Externe dimensie 

 Hoe organiseren we ons (intern) om onze 
doelen te bereiken?  

 Welke middelen gaan we inzetten? Hoe gaan 
we te werk?  

 Hoe organiseren we ons om te voldoen aan:  
o De eisen van de overheid  
o Onze cliënten  
o Externe eisen (bv. arbeidswetgeving) 
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KWALITEISMANAGEMENT  

Je hebt drie manieren om naar kwaliteit te kijken:  

 Processen 
o Kerntaak: diagnostiek – behandeling – begeleiding – zorg 
o Personeel: overleg – functioneren – evalueren – klimaat 

 Structuur – Organisatie 
o Afdelingen, teams, leiding, overleg, administratie 
o Procedures 
o Missie visie strategie referentiekader 

 Resultaat 
o Wat schiet er van ons doel over? 

 Productresultaat: het probleem is opgelost 
 Procesresultaat: de manier waarop we het doel bereiken 
 Structuurresultaat: inzicht als het terugkomt 

o Bereikte resultaat: tevredenheid, naam en/of faam, aantrekkingskracht, succes, perceptie, 
marktwaarde 

KWALITEITSSYSTEEM: PDCA-CIRKEL  

1. Vastleggen  
 Processen – procedures – richtlijnen – voorschriften – afspraken en methoden vastleggen – …  
 Op papier zetten wat een voorziening doet en hoe ze werken. Er is een ‘clash’ tussen het 

vastleggen en het uitproberen. Dit is een constant over elkaar heen draaien. Men zou hier het 
principe moeten gebruiken van vastleggen, uitproberen, aanpassen.  

2. Verbeteren  
 Registreren – observeren – bespreken – vorming – evalueren – auditen – maatregelen nemen – …  
 Om iets te verbeteren moet je kunnen zeggen wat ervoor zal helpen om een procedure te 

verbeteren.  
3. Borgen  

 Vasthouden van verbeteringen: documenteren  
 Aantoonbaar maken van wat we doen, naar binnen en naar buiten  
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KWALITEITSHANDBOEK  

 = geheel van documenten waarin het kwaliteitsbeleid is vastgelegd en waarin het kwaliteitssysteem van de 
voorziening beschreven is  

 Een algemeen beschikbare bundel documenten 
 De weergave zijn van wat we effectief doen (hoe men werkt) 
 Een handleiding zijn voor iedere medewerker 
 Een weergave van de ervaring en kennis die in onze organisatie gehanteerd wordt 
 Het is nooit af 

KWALITEITSCOÖRDINATOR (KWACO) 

 Zorgt ervoor dat de organisatie voldoet aan het kwaliteitsdecreet van de subsidiërende overheid 
 Volgt de evolutie (en marktevolutie) binnen de sector 
 Zorgt er voor dat het kwaliteitshandboek opgesteld, geïmplementeerd en onderhouden wordt 

o In overeenstemming met: 
 Wetgeving en regelgeving 
 Interne afspraken  

 Beschikbaar maken van deze documenten in de organisatie  
o Ondersteuning medewerkers 
o Introductie nieuwe medewerkers 

 Coördineert het zelfevaluatieproces 
 Organiseert en modereert het overleg rond het kwaliteitsbeleid 
 In de staf: 

o Rapporteren en signaleren:  
 Resultaten audits 
 Tevredenheidmetingen 
 Marktevolutie 
 Anomalieën 
 Capteren en registreren van genomen maatregelen 

 Bevoegdheid: zeer breed  
o Gerechtigd om iets te doen of te ondernemen 

 Verantwoordelijkheid: eerder beperkt 
o Plicht om verantwoording af te leggen 
o De verantwoordelijkheid ligt bij de voorziening zelf  
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LES 6.2 – KWALITEITSMODELLEN  
ILLUSTRATIEF  

STRATEGISCH MANAGEMENT: BALANCED SCORECARDS 

 Top down  
 Altijd goed om hiermee grote veranderingen te structureren  
 Een procesbenadering  
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EFQM: EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze gebieden apart bekijken geeft een volledig beeld van de organisatie. 

CAF-MODEL (VLAAMSE OVERHEID) 
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ISO: INTERNATIONAL STANDARDS ORGANISATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meestal is dit een gecoördineerde tekst die bestaat uit kernachtige zinnen waarin gezegd wordt wat een 
organisatie doet of heeft. Op ieder van de domeinen moet je kunnen aantonen wat je doet. Je ziet steeds meer dat 
de overheidsnormen op deze manier opgebouwd zijn.  

ISO NORMEN 

 Bundel eisen die de onderneming moet aantonen om het label te kunnen voeren  
o ISO 9001 kwaliteitsmanagement 
o ISO 19011 auditing 
o ISO 50001 energiemanagement 
o ISO 27001 information security mangement systems 
o ISO 26000 maatschappeliijk verantwoord ondernemen 
o ISO 31000 risicomanagement 

ACTUELE ISSUE: ZELFEVALUATIE  

 Systematisch verzamelen en vervolgens beoordelen van informatie over de werking van een organisatie 
 Doel: verbeterprocessen ontwikkelen en plannen 

BEDENKINGEN  

 Hoe dichter bij de werkvloer hoe concreter 
 Hoe hoger in het beleid hoe abstracter 
 Verbeterprocessen: top down of bottom up? 

o Bottom-up, maar met de mogelijkheid van incidentele top-down decisions 
 Dood aan de dwarsligger… de rebel? 
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SMART(I) 

 Specifiek - Is de doelstelling eenduidig en duidelijk? 
 Meetbaar - Onder welke (meetbare) voorwaarden of vorm kan je het vastleggen of registreren 
 Acceptabel - Is het resultaat aanvaardbaar voor de doelgroep en/of het management? 
 Realistisch - Is het doel haalbaar? 
 Tijdsgebonden - Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? 
 Inspirerend - Ga je ervoor, motiveert het jou? 
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LES 6.2 – HET KWALITEITSHANDBOEK  
OC NIEUWE VAART: DEN DRIES 

BESCHRIJVENDE DELEN VAN HET HANDBOEK  

1. Structuur van het handboek  
2. Beschrijving van het aanbod  
3. Kwaliteitsbeleid  

o Missie, visie, waarden, objectieve, strategie, geschreven referentiekader 
4. Kwaliteitssysteem  

o Organisatiestructuur  
o Intern overleg  
o Extern overleg  
o Middelen  
o Beheer handboek  
o Processen  

STRUCTUUR VAN HET HANDBOEK  

 Beschrijving hoe het handboek zelf in elkaar zit. 
o Oorspronkelijk een echte map 
o Teksten beschikbaar via netwerk 
o HyperLinks in documenten: meer verbanden zichtbaar…  

 Google site 
o Snel en overal toegankelijkheid 
o Menu 
o Hierarchie documenten 
o Zoekfunctie 

 Office 365 

AANBOD VAN DE VOORZIENING  

 Naar buiten toe gericht  
 Marketing  

o Op welke manier kunnen we de informatie die we hebben te vertalen naar de taal van de mensen 
die een hulpvraag hebben? Dit moet op een gemakkelijke en aantrekkelijke manier gebeuren. 
Voorzieningen worstelen hier vaak mee.  

 Publieke website wordt zeer belangrijk  
 Intranet voor ouders  
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KWALITEITSBELEID  

 Missie = de opdracht 
 Visie = de krachtlijnen die de missie verduidelijken 

o Visie op de toekomst 
 Objectieven of doelstellingen  
 Waarden = accentueren en kaderen missie en visie 

o Het kader waarbinnen je werkt binnen de voorziening.  
 Strategie = hoe gaan we dat doen? 
 Referentiekader = geheel van teksten en documenten dat inhoud geeft 

 
 Niet te onderschatten impact! 

o Neuzen in dezelfde ‘juiste’ richting 
 Als een werknemer zich niet kan vinden in de waarden van een voorziening en het hier 

niet mee eens is, dan is het niet de juiste werkplaats voor hem/haar. Het strookt niet. Je 
moet binnen het kader willen werken en naar de missie toe willen werken. 

o Het ultieme werkterrein van de staf: kader van leidinggevenden in de organisatie 
o Problemen in de organisatie, de uitvoering en opvolging van processen vinden meestal hun 

oorsprong is deze kerninhouden 

KWALITEITSSYSTEEM  

ORGANISATIESTRUCTUUR  

 Organigram 
 Functiebeschrijvingen 
 Verantwoordelijkheden 

o Verplichting om te zorgen dat iets functioneert, verloopt en om daar rekenschap van te geven   
 Bevoegdheden  

o Recht tot het uitoefenen van bepaalde handelingen  

FUNCTIEBESCHRIJVING KWACO 

 Zorgt er voor dat het kwaliteitshandboek opgesteld, geïmplementeerd en onderhouden wordt. 
 Beschikbaar maken van deze documenten in de organisatie  
 Overeenstemming met wetgeving 
 Marktevolutie volgen 
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LES 6.4 – INFORMATION MAPPING 
INFORMATION MAPPING  

 Methode die sinds 1967 bestaat (Robert E. Horn) 
 Doel: ontwerpen van leesbare en toegankelijke bedrijfsdocumentatie 
 Voorbeelden: handleidingen, procedures, richtlijnen, …  

PRINCIPES 

1. Segmenteer: groepeer info 
2. Relevantie: zet info van één onderwerp bij elkaar 
3. Labeling: voorzie iedere info-eenheid van een titel 
4. Consistentie: gebruik steeds dezelfde woorden als je hetzelfde bedoelt 
5. Grafiek: gebruik tabellen, illustratie, …  
6. Toegankelijk detail: geef de juiste mate van detail in je tekst voor de doelgroep 
7. Hiërarchie: breng hiërarchie in je informatieblokken 

INFORMATIETYPES 

1. Procedure: lakmoesproef 
2. Proces: reeks van gebeurtenissen 
3. Structuur: organigram 
4. Concept: fiets - scatboard 
5. Principe: beleidslijnen 
6. Feit: waarneming 

Voor elk informatietype specifieke richtlijnen rond indeling, vormgeving, schrijfstijl, presentatie etc. 

1. PROCEDURE 

 Iets wat je stap voor stap moet afhandelen 
o Proceduretabel in stappen 
o Flowchart 
o Beslissingstabel 

 Bv. onrustwekkend verdwijning, noodplan, randevacuatie, …  
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2. PROCESSEN  

 Reeks gebeurtenissen of fasen die binnen een bepaald tijdsbestek leiden tot een identificeerbaar doel of 
resultaat 

o Beschrijving 
o Fasentabel 
o Stroomdiagram 
o Voorwaardentabel 

 Bv. handelingsplanning 

3. STRUCTUURINFORMATIE  

 Is een materieel object of iets wat in onderdelen uitgesplitst kan worden 
o Illustratie 
o Organigram 
o Onderdelentabel 

 Bv. organigram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCEPTINFORMATIE  

 Definitie 
 Voorbeeld 
 Tegenvoorbeeld 
 Analogie 
 Bv. diagnose, definiëring gebruiker 
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5. PRINCIPE-INFORMATIE  

 Is een uitspraak of stelling die de lezer zegt wat dient gedaan te worden 
o Regels 
o Wet 
o Principe 
o Beleidslijn 

 Bv. Q-decreet 

6. FEITENINFORMATIE  

 Resultaat van een waarneming 
o Specificaties 
o Meetresultaten 
o … 

 Bv. testresultaten 

UITWERKING IN DE PRAKTIJK  

Alle informatie van de voorziening staat op een centraal systeem. Alle informatie wordt samengebracht en dit 
wordt opgedeeld in verschillende types informatie.  

 5 types informatie 
o Persoonlijk 
o Dienst/team gebonden 
o Organisatie (vb. alle verslagen van vergaderingen) 
o Clientinformatie 
o Medewerkersinformatie 
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INFORMATIE ORGANISEREN  

 Centraal beheren 
 Decentraal beschikbaar maken  
 Informatie delen volgens bevoegdheid en verantwoordelijkheid 
 Informatiestructuur uitbouwen in functie van organisatie 

o Transparant 
o Efficiënt 
o Veilig 

INFORMATIEVEILIGHEID  

 Privacy: komt in het gedrang wanneer je persoonsgegevens niet correct verwerkt 
o Veiligheidsbeleid uitwerken 

 Bewustmaken van medewerkers 
 Toegangsbeheer mee laten bewaken door iedereen 
 Maak afspraken en regels rond sociale media  

MAG IK GEGEVEN VERWERKEN?  

 Ik heb een ondubbelzinnige toestemming: 
o Ik mij kan beroepen op een overeenkomst met de gebruiker/medewerker. 
o Ik mij kan beroepen op een wettelijke basis 

 Noodzakelijk voor uitvoeren overeenkomst 
 Gerechtvaardigd belang: (gegevens verzamelen omdat ze ooit eens van pas gaan komen kan niet) 
 Vitaal belang (bv. dringende medische noodzaak) 
 Wettelijke plicht 

  



62 
 

LES 7.1 – ORTHOPEAGOGIEK EN 
ONDERZOEK  
ROL VAN ONDERZOEK  

 Orthopedagogiek als handelingswetenschap  
o Dit betekent dat we niet enkel geïnteresseerd zijn in het in kaart brengen van bepaalde 

fenomenen, concepten of begrippen, maar dat we ook sterk gericht zijn op het verbeteren en het 
interveniëren in bepaalde situaties. Dit doen we op een zinvolle, methodische manier.  

 Nomologisch (hypothetisch-deductief) vs. ideografisch (fenomenologisch) 
o Nomologisch perspectief: dit is het klassieke, op natuurwetenschappelijke methoden gesteund, 

onderzoek. Het is dus het positivistische, kwantitatieve onderzoek. Je formuleert hypothesen die 
je toetst en op basis van de uitslag wordt de hypothese aanvaard of verworpen. Het is een 
bepaalde manier van kijken naar de werkelijkheid, omdat de werkelijkheid gereduceerd wordt en 
in kleine stukken onderverdeeld wordt. Je gaat empirisch (zintuigelijk) toetsen.  

o Ideografisch perspectief: dit gaat over het begrijpen, het interpreteren, het kwalitatief onderzoek. 
Dit perspectief geeft aan dat de werkelijkheid niet zomaar te reduceren valt. Als je dit doet, 
verliezen we het geheel. De koppeling aan meer structurele aspecten is vaak aanwezig in dit soort 
onderzoek.  

 Theorieën op probleemgericht theorieniveau  
o Dit zijn een soort klinische theorieën die ons helpen om met bepaalde problemen, in specifieke 

contexten met een bepaalde doelgroep, aan de slag te gaan. Het is dus de kennis die we over een 
bepaald domein hebben (vb. hoe gaan we het best om met ASS?) 

 Beschrijven – begrijpen – voorspellen/voorkomen – veranderen (verbeteren) op een verantwoorde 
manier 
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I. ‘OBJECT’ VAN STUDIE  

 “Als problematisch ervaren opvoedings- en levenssituaties” 
o Kinderen 
o Contexten 
o Opvoeders 

1. KIND/CLIËNT  

 Unieke kenmerken 
o Wat betekent het voor kinderen zelf? Wat zijn de gevolgen van de beperking voor de opvoeding? 

 Sterktes! 
o Wanneer we het over moeilijke opvoedingssituaties hebben, vergeten we dit zeer vaak. Als 

orthopedagoog zijn we opgeleid in een nogal deficit denken: we leren veel over problemen en 
moeilijkheden, maar we vergeten vaak te kijken naar wat er wel goed loopt. Er zijn zelfs bepaalde 
stromingen in de orthopedagogiek (positieve orthopedagogiek) die meer op het positieve 
proberen ingaan. Hier zijn heel wat verschillende visies.  

 Stoornis, handicap, beperking 
 Handelend persoon  

o We zijn niet enkel geïnteresseerd in de uiting van problemen, het gedrag, maar ook in wat er 
achter het gedrag zit. Dit is het verschil tussen handelen en gedrag op zich.  

 Enkelvoudige relaties: reductie 
 Onderwerp van orthopedagogisch onderzoek is vaak gericht op moeilijkheden, ‘challenging behaviour’, 

problemen, … (cf. mens- en wereldbeeld en theoretische kaders) 
o We richten ons vaak slechts op één aspect, namelijk het moeilijk gedrag. Het is belangrijk dat als 

we dit doen dat we ons bewust blijven dat dat een deeltje is van een groter geheel. We moeten 
ons dus bewust zijn vanuit welk mens- of wereldbeeld we naar gedrag kijken en vanuit welke 
theoretische kaders we dit doen. Moeilijk gedrag kan voorkomen door verschillende redenen. Het 
helpt om vanuit onderzoek en praktijk hier zicht op te proberen krijgen. We mogen niet te snel 
afgaan op wat we zien, maar we moeten dieper proberen ingaan op wat er achter het gedrag zit. 

DEFINITIES VARIABELEN  

 Zeer belangrijk: spreken we wel over hetzelfde? 
 Grote classificatiesystemen: 

o WHO/ICD/ICF 
o DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) 
o AAIDD 
o … 
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VOOR- EN NADELEN  

VOORDELEN  

 Vergelijkbaarheid 
 Gelijkheid in selectie participanten 

o Het helpt ons om selectiecriteria te ontwikkelen. Er zijn bepaalde afspraken over wanneer iemand 
in een bepaalde groep zit en wanneer niet.  

 Operationalisatie/omschrijven van de criteria 
 Grotere generaliseerbaarheid 

NADELEN  

 Labeling  
 Bepaalde status (segregatie, macht, …) 

o Hoe verhoud je je als orthopedagoog tegenover deze classificatie en deze labels? Het 
normerende (Foucault) is inherent aan het in groepen indelen. We kunnen hier niet uit. Personen 
met een bepaalde problematiek zullen een bepaalde status toegeschreven krijgen of verwerven 
op basis van de groep waarin ze afgebakend worden. In extreme gevallen kan dit tot uitsluiting of 
vermonstering leiden.  

 Beschrijven vs. verklaren? 
o De classificatiesystemen helpen ons beschrijven. Het zijn zeer waardevolle tools die indelen en 

beschrijven en niet veel meer dan dat. Het verklaren gebeurt niet door deze systemen. 
Beschrijven en verklaren zijn dus twee uiteenlopende elementen. De verklaring is het zoeken naar 
antwoord op de vraag “Hoe komt het dat bepaalde problemen in bepaalde contexten aanwezig 
zijn en in stand gehouden worden?”. Hier zit het pedagogisch aspect sterk in verankerd.  

o Vb. hoe komt het dat een bepaald kind druk gedrag stelt? Dan wordt er gezegd dat het kind 
ADHD heeft en dat het druk gedrag hieruit voorkomt. Maar eigenlijk is dit een cirkelredenering. 
Als je kinderen met druk gedrag als ADHD bestempeld, kan je dit moeilijk omdraaien en dan 
zeggen dat dat de verklaring is waarom je hen met ADHD hebt gelabeld.  

 Rolverwachtingen (stigma, handicapisme …) 
o Er zijn allerhande stigmatiserende effecten. Mensen worden gereduceerd tot een bepaald 

kenmerk, terwijl we allemaal weten dat het intersectioneel denken zeer belangrijk is. Er zijn 
verschillende aspecten die in personen of contexten aanwezig zijn.  

WAT WILLEN WE ECHT WETEN?  

 Gedrag vs. handelen 
o Gedrag: uiterlijk waarneembaar  
o Handelen: wat zijn intenties, beweegredenen en keuzes? 
o We moeten verder kijken dan het gedrag en zoeken naar wat er achterliggend is aan het uiterlijk 

waarneembare. Wanneer we een bepaalde verklaring kunnen geven voor gedrag, stelt dit ons in 
staat om daar op een bepaalde manier mee om te gaan.  

 Feiten aangevuld met interpretaties 
o Er zijn heel wat theoretische kaders die ons kunnen helpen bij het interpreteren van gedrag. 
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BELANG VAN CONTEXT  

 Bewust zijn van reductie van studie van individuele kindkenmerken 
 Daarnaast ook de context en de rol van de opvoeders betrekken 

2. KENMERKEN VAN DE CONTEXT  

 Personen handelen in een CONTEXT 
 “Risico- en protectieve factoren” bij opvoedingscontexten 

o In dit kader kijken we naar wat er in een bepaalde opvoedkundige situatie mee speelt. Dit gaat 
over het kind en zijn of haar kenmerken, de ouders of de opvoeders, maar ook de 
sociaaleconomische status waarin mensen zitten, de cultuur, enzoverder. Wanneer we dit 
integratief of globaal willen bekijken, zullen we rekening moeten houden met heel wat 
elementen.  

 Orthopedagogisch onderzoek stopt niet bij het beschrijven, maar wil ook op zoek naar beleving en 
effecten van deze risico- en protectieve factoren 

o Als je onderzoek doet naar deze elementen, moet je keuzes maken. Het is onmogelijk om alles te 
onderzoeken omdat het zo omvattend is. Als onderzoeker ben je bijna verplicht om keuzes te 
maken. Het is dus niet evident om de gehele context mee te nemen.  

3. DE OPVOEDERS  

 Centraal: “opvoedingsimpasse” 
o Als opvoeder voel je vaak de onmacht en de pijn die mensen hebben in een bepaalde situatie. De 

betekenis van deze gevoelens mag niet onderschat worden.  
 Opvoedingssituatie wordt ervaren als 

o Perspectiefloos 
o Onzekerheid 
o Pijnlijke gevoelens 

 Objectief vs. subjectief (vb. Quality of Life) 
o We kunnen dit proberen objectiveren, maar dit is zo goed als onmogelijk. Je hebt altijd een 

subjectieve component en de vraag is hoe je deze component mee neemt in onderzoek. Hier zijn 
theorieën voor, maar het blijvend een moeilijk te vatten iets. Je hebt altijd de spanning tussen het 
objectiveren en het ideografisch kijken.  
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GEVOLGEN VAN SUBJECTIEVE INSCHATTINGEN?  

 Moeilijk om te vergelijken 
 Ook in classificatiesystemen is subjectiviteit belangrijk (bv. hinder ondervinden in het dagelijkse leven) 

o Subjectiviteit zit altijd in onderzoek, ook in de meer objectieve benaderingen.  
 Verschillen tussen verschillende beoordelaars  

o Je ziet slechts een deel van de werkelijkheid. Wanneer we dit op een filosofische manier bekijken, 
zal dit ook zo zijn in opvoedkundige situaties. Mensen vertellen niet alles en/of weten zelf niet 
altijd volledig. Je krijgt flarden van wat ze denken en je ziet dingen die niet altijd in één lijn staan. 
Je krijgt dus versnipperde informatie waar we een verhaal van moeten maken.  

 Intersubjectief vs. intrasubjectief (cf. triangulatie) 
o Hoe krijg je een geheel in wat je ziet bij een individuele situatie. Uitslagen van een test kunnen 

soms strijdig zijn met de feitelijke situatie, omdat mensen zich niet volledig durven tonen of 
openstellen tijdens onderzoek. Dit maakt het moeilijk om aan onderzoek te doen. Het is zeer 
complex om als hulpverlener onderzoek te doen, omdat we altijd op de grenzen van de 
elementen botsen.  

ROLLEN VAN OPVOEDERS BIJ ONDERZOEK  

 Opvoeder als variabele 
o Actief betrokkene of deel van risico- en protectieve factoren 
o Achtergrondvariabele met verschillende kenmerken 
o Opvoeders kunnen een deel zijn van de situatie die je aan het bestuderen bent. Het klassieke 

voorbeeld is dat ouders bepaalde vaardigheden missen of de mogelijkheden niet hebben om de 
vaardigheden te tonen (vb. ouders die heel veel werken). Ze hebben de mogelijkheden of energie 
niet om de opvoeding te geven die ze zouden willen geven.  

 Opvoeder als informant 
o Betrokkene die informatie geeft over POS 
o Informatiebron hulpverleningsresultaat 
o De perspectieven van opvoeders zijn perspectieven die we heel vaak nodig hebben: hoe zien 

ouders of broers en zussen de situatie? Hoe ziet de persoon zelf de situatie?  
 Opvoeder als betrokkene interventie 

o Deel van de te veranderen situatie 
o Uitvoerder interventie 
o In vele gevallen zijn de opvoeders een deel van de interventie. Vroeger werd er snel gedacht om 

kinderen uit de moeilijke situatie te halen en ze ergens anders op te voeden waar het veiliger en 
beter is. Maar vandaag de dag zien we, o.a. onder invloed van het hechtingsdenken, dat het 
weghalen van kinderen en jongeren niet de beste manier is. We moeten als opvoeder nadenken 
over hoe we ouders of opvoeders kunnen betrekken en hoe we hulpverlening kunnen bieden in 
de context zelf. Hoe kunnen we dit soort interventies onderzoeken en beschrijven?  
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VERSCHILLENDE INVLOEDSSFEREN (BRONFENBRENNER)  

 Micro: individueel/familie (vb. gezin en baby) 
 Meso: interacties verschillende micro-systemen (vb. interactie baby en ouders) 
 Exo: indirecte invloed op microsysteem (vb. werk ouders, kinderdagverblijven) 
 Macro: nog verder af dan exo (vb. maatschappij) 

Bepaalde situaties zijn heel multilevel en dit toont aan dat bepaalde situaties heel complex in elkaar zitten. Je zou 
kunnen zeggen dat er verschillende wetenschappen zijn die meer inzoomen op bepaalde elementen. Er wordt wel 
eens gezegd dat orthopedagogen vaak op dat microniveau focussen, terwijl sociaal werkers meer focussen op het 
meso- en macroniveau en de relatie met het microniveau. Maar ook al focus je op één of meerdere van deze 
niveaus, moet je altijd in de verbinding blijven werken. Je kan dit niet zomaar uit een context halen.  

II. DOEL VAN ONDERZOEK  

 Beschrijven en ordenen 
 Verklaren en begrijpen 
 Voorspellen/voorkomen 

o Hoe komt het dat bepaalde situaties zo aflopen en wat kunnen we daaraan doen?  
 Bijdragen tot verandering 

o We nemen een bepaalde positie in. Als onderzoeker moet je voor een deel handelingsgericht 
denken en dit is niet gemakkelijk. Als je kijkt naar hoe de wetenschap de voorbij jaren 
geëvolueerd is, zien we dat wanneer het over onderzoek financiering gaat er een grote focus ligt 
op fundamenteel onderzoek. Dit is onderzoek dat minder gericht is op het handelingsgerichte 
aspect. Hier is zich gelukkig een kanteling aan het voordoen. Het is voor ons, als 
handelingsgerichte onderzoekers, niet altijd gemakkelijk om bij de fundamentele 
onderzoekskanalen geld te krijgen voor het onderzoek dat we voeren.  

 “Praktijk als toets van het wetenschappelijk handelen” 

III. STROMINGEN IN DE ORTHOPEDAGOGIEK  

De manier van kijken naar de mens speelt ook een rol in onderzoek. In deze visies zien we de grote 
wetenschappelijke paradigma’s terug komen. Deze staan niet op zichzelf, maar we kunnen deze complementair bij 
elkaar brengen. Dit is niet eenvoudig en ook vandaag in de vakgroep kijken we kritisch naar wat we onder de 
verschillende vormen kunnen zien en of deze vormen allemaal even goed aansluiten bij de visie op onderzoek die 
wij binnen onze vakgroep hebben.  

1. Geesteswetenschappelijk onderzoek: MAN AS STORY 
2. Empirisch-analytisch onderzoek: MAN AS KNOWLEDGE 
3. Kritisch onderzoek: MAN AS JUSTICE 
4. Integratief onderzoek 
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1. GEESTESWETESCHAPPELIJK ONDERZOEK  

 ‘Oudste’ stroming 
 Mens als holon (holisme) 
 Ontmoeting van mens tot mens 
 Unieke van ieders verhaal 
 Hermeneutiek (interpretatie) 
 Methoden (cf. kwalitatief onderzoek) 
 Bekende voorbeelden: 

o Van Gelder: anti-reductionisme  
o Vliegenthart: ‘anders’ zijn 
o Ter Horst: dialoog 
o Psychoanalyse 
o Nieuwe Schoolbeweging 

CONCLUSIES 

 Opvoeding is meer dan technische ingrepen 
 Volledige pedagogische situatie 
 Hermeneutiek: projectief materiaal/gesprekken 
 Generaliseerbaarheid? (subjectiviteit) 

FENOMENOLOGISCH  

 Ideografisch  
 Empirisch  
 Interpretatief  

2. EMPIRIRSCH-ANALYTISCHE STROMING  

 Grondfiguur: empirische cyclus 
 Getoetste feiten en verbanden, oorzaken en gevolgen 
 Waarneembaar gedrag 
 Regelmaat, wetmatigheden, patronen 
 Theorie wordt weergegeven in een model 

o Theorie = logisch samenhangende en toetsbare uitspraken over de werkelijkheid 
o Wanneer we aan dit soort onderzoek doen, wordt er gereduceerd naar een aantal 

kernelementen. We kunnen niet anders aangezien we dit moeten koppelen aan het feit dat we 
dit in een breder geheel moeten brengen.  

 Bekende voorbeelden: 
o Remedial teaching 
o Cognitieve trainingsprogramma’s 
o Gedragstherapeutische interventies/token economy 
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CONCLUSIES 

 Bewuste reductie van de werkelijkheid 
 Objectief meetbare deelaspecten van de opvoeding 
 Operationalisatie: tests/vragenlijsten 
 Generaliseerbaarheid 

HYPOTHETISCH-DEDUCTIEF  

 Nomothetisch 
 Empirisch 
 Analytisch 

3. KRITISCHE ORTHOPEDAGOGIEK  

 Wetenschap staat niet los van historische en maatschappelijke verhoudingen 
 Mens als onderzoeker van andere mensen 

o Als onderzoeker zijn we deel van het onderzoek. We kunnen onszelf hier niet van loskoppelen. 
Hoe verhouden we onszelf tegenover bepaalde situaties? Je kan je niet als buitestaander 
opstellen, aangezien je in een situatie binnen komt. Er wordt wel verwacht om dit te objectiveren 
en hierover te reflecteren. Dit zijn geen evidente discussies.  

 Emancipatie en bewustwording 
 Personen met beperkingen als mede-onderzoekers (kansarme groepen) 
 Kritiek op bestaande instellingen (tegen bijvoorbeeld ‘medische model’) 
 Voorbeelden: 

o De-institutionalisatie 
o Self-advocacy (bv. Onze Nieuwe Toekomst) 
o Empowerment, QoL, inclusie 
o Van Gennep 

CONCLUSIES 

 Wetenschap als ‘menselijke’ onderneming 
 Belang van maatschappelijke context en relatie met opvoedingsproblemen 
 Kritische bewustwording 
 Verschillende benaderingen – geëigende keuze 
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4. INTEGRATIEVE BENADERING  

 Integratie van empirisch-analytische en hermeneutische methoden 
 Cf. Regulatieve cyclus (Van Strien) 

o Van Strien is één van de bekendste theoretische orthopedagogen die we hebben gehad de 
afgelopen jaren. Hij heeft ons geholpen om na te denken hoe we die verschillende manieren bij 
elkaar kunnen brengen. Hij heeft dit de regulatieve cyclus genoemd. Dit is een cyclus van 
handelen: je krijgt een bepaald beeld van iets, je plant een interventie en je evalueert dit. Op die 
manier kom je tot een bepaald stukje kennis. Hij noemde dit de verwetenschappelijking van de 
praktijk. Hij is er in geslaagd om een empirische cyclus en een handelingscyclus samen te 
brengen. Van Strien zegt dat er voortdurend kleine empirische cycli aanwezig zijn in het handelen, 
waardoor je voortdurend gaat reflecteren over betekenissen in een bepaalde situatie. Op die 
manier krijg je een verwevenheid tussen zaken die op het eerste zicht heel tegengesteld zijn.  

o Hij zei bijvoorbeeld dat je vanuit kwalitatieve uitspraken (interpretaties) hypotheses kan afleiden. 
Je kan dus een situatie proberen begrijpen en dan kijken of je hier een hypothese kan uithalen. 
Verder kan je ook kwalitatieve data toetsen aan andere kwalitatieve data. We kunnen ook 
toetsen aan een soort overtuigend patroon. We zien bepaalde fenomenen die voor een deel 
onderbouwing bieden voor wat we aan het onderzoeken zijn. Maar betekent dit iets voor de 
praktijk? Kunnen we ons handelen versterken door wat we wetenschappelijk hebben gevonden?  

 Broekaert: holistische, integratieve handelingsorthopedagogiek 
o Wisselwerking tussen ervaren, beleven, denken en handelen 

ONDERZOEKTHEMA’S  

Volgens Ruijsenaars zijn dit de domeinen waar we ons als onderzoeker op moeten richten, maar deze zijn vrij 
eenvoudig beschreven. Ons onderzoek gaat toch nog een stapje verder.  

 Onderzoek gericht op bepaald type problemen bij opvoeden 
o Dit zijn de probleemgerichte theorieën en deze houden het midden tussen de nomologische 

theorieën of de grote verklarende theorieën en de meer ideografische theorieën.  
 Onderzoek naar het doorlopen van de klinische cyclus 

o Hoe kunnen we het handelingsgericht werken verbeteren en hoe kunnen we hierover 
reflecteren? We willen dus nadenken over het handelen zelf.  

 Onderzoek naar effectiviteit van praktijkparadigma’s 
o Hoe kunnen we bepaalde theoretische praktijkparadigma’s (behandelingen, interventies) 

onderzoeken naar effectiviteit? Dit is een belangrijke tendens die zich uit in diagnostiek en 
interventies.  
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RECENTE ONTWIKKELINGEN  

 Evidence-based diagnostiek 
o Hoe kunnen we onze diagnostiek evidence based maken? Er zijn bepaalde criteria waaraan testen 

moeten voldoen om bruikbaar te kunnen zijn (COTAN). Testen worden vaak sterk geloofd, maar 
tegelijk weten we dat testen heel wat beperkingen en moeilijkheden kunnen meebrengen.  

o Er is een heel grote stroom aan onderzoek die dit soort denken onderbouwt, onderzoek en 
kritisch bekijkt. Hierover wordt dan gerapporteerd.  

 Evidence-based interventies 
o Dit is een hot topic vandaag de dag. Ook hier zijn databanken en instrumenten ontwikkeld.  

FORUM VAN DE ORTHOPEDAGOGIEK  

 Ethiek/deontologie (cf. deontologische code VVO) 
o Ethiek en ethisch handelen is veel meer dan de deontologische codes die aangehaald worden. 

Onderzoek en praktijk in kwetsbare situaties gaat ons steeds tot reflectie brengen. 
 Identiteit van het vakgebied: wie zijn wij als orthopedagogen?  

o Tijdschriften 
o Beroepsverenigingen 
o Internationale samenwerking (bvb. EUSARF, AAIDD, IASSID, …) 

 Samenwerking met andere disciplines 
 Kennisbestanden: wat zijn onze grote databanken waar we het orthopedagogische in verzamelen? 
 Hoe zitten onze opleidingen in elkaar?  
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LES 8 – ORTHOPEDAGOGIEK VANUIT 
VERBINDEND EN THEORETISCH 
PERSPECTIEF  
ORTHOPEDAGOGIEK: MENSEN IN DE MARGE  

Het gaat over identiteit en herkenbaarheid van waarover je spreekt als onderzoeker. Je situeert jezelf binnen een 
groter geheel, van waaruit je een aantal keuzes maakt en waar je vanuit een theoretisch perspectief vertrekt. Maar 
dit zit altijd opgenomen in de orthopedagogiek die met zo veel verschillende dingen bezig is: doelgroepen, 
domeinen, handelingen, … In al deze veelheid is het altijd zoeken naar de gemeenschappelijke grond in onderzoek. 
Binnen de vakgroep zijn we vaak bezig met mensen in de marge, aan de rand.  

 Aan de rand - geen benijdenswaardige positie 
o Dit zijn mensen die niet altijd meteen in het centrum van de belangstelling staan en niet alle 

mogelijkheden vinden om te participeren. Ze hebben vaak geen benijdenswaardige positie binnen 
de samenleving, waardoor ze vaak hun weg niet vinden.  

 Niet veel interesse  
 Participatie is niet evident zonder extra ondersteuning 

o Kansen creëren en drempels af vlakken  
o Heel vaak spreken we over mensen die hun weg niet vinden in dagdagelijkse zaken en 

handelingen, maar daar extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning bestaat er in om 
enerzijds kansen te creëren en anderzijds drempels af te vlakken. Hoe kunnen we de kans tot 
participatie verhogen en hoe kunnen we de drempels of de barrières afvlakken?  

 Kan niet keren door meer positief te moeten kijken, maar we willen begrijpen waar onze sterke drang 
voor normaliteit vandaan komt  

 Nieuwsgierigheid en respect  
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VERSCHIL – DIFFERENCE  

 Vastpinnen op, worstelen, vechten, aan de slag gaan, … 

o We starten steeds vanuit centraal stellen van het verschil in de ontmoeting. Het verschil speelt 
dus steeds een belangrijke rol. Mensen worden sterk vastgepind op waar ze anders zijn of 
verschillen van de norm. Er wordt ook heel veel energie gestoken in het vastleggen van het 
verschil en in het zoeken naar hoe we dit konden verklaren en omschrijven. Mensen die 
verschillen vechten ook sterk tegen dit verschil en zijn constant op zoek naar wat dit verschil 
betekent in hun leven.  

 Binair denken normaal/abnormaal; gewoon/ongewoon; passend/ongepast; mens/niet-mens, in/uit 
o De zoektocht als onderzoeker kwam er sterk door de confrontatie met binair denken waarbij we 

constant een afweging krijgen tussen normaal en abnormaal, gewoon en ongewoon, passend 
gedrag en onpassend gedrag. We classificeren mensen vaak langs de negatieve zijde.  

 Negatieve zijde is gemaskeerd: het is wat je niet wil zijn, …  
o Het gevolg hiervan is dat zij heel veel geconfronteerd worden met uitsluiting. Normaliteit is zeer 

sterk aanwezig in onze samenleving en we trachten als mens steeds aan de ‘normale kant’ van de 
binaire visie te staan.  

 Kan niet vast gelegd worden, maar lokt reacties uit van minderwaardigheid, degradatie en gebrek 
o We hechten hier ook een bepaalde waarde aan. Het is bijvoorbeeld meer waard om aan de kant 

van het normale te vallen en je te kunnen begeven in het gewone. Dit waardeoordeel maakt dat 
het binair denken zo sterk aanwezig is en zo veel gevolgen heeft voor de mensen met wie we aan 
de slag gaan binnen de orthopedagogiek.  

DIS/HUMAN 

Differences can open up space to look for potentialities for conceptualizing disability (difference) not (always) as a 
lack but an opportunity to revise notions of normality, independence and autonomy. (Goodley & Runswick-Cole, 
2014)  

 Goodley en Runswick-Cole gaan heel hard aan de slag met het doorbreken van het binair denken. Zij 
proberen de kracht van het binaire denken onderuit te halen en gaan op zoek naar manieren om hier 
meer nuance te krijgen. Zij kijken met de dis/human benadering.  

o De ‘dis’ wijst langs de ene kant op de grote drang om vanuit een positie van verschil toch 
onderdeel te zijn van het humane en het menszijn. Langs de andere kant wijst het ook op het 
grote onderscheid ervan. Je maakt niet op elk moment en in elke situatie onderdeel van het 
geheel. Het is een manier om om te gaan met de binairiteit.  

 We mogen het verschil niet enkel zien als een gebrek of als verschillend op zich en te duiden op het 
onderscheid. We moeten het verschil ook gebruiken om onze normaliteit in vraag te stellen. Hoe kunnen 
we omgaan met de inhoud van normaliteit en autonomie? Kunnen we op deze manier verschil als een 
kans zijn in plaats van enkel als iets negatiefs op zichzelf?  
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BETEKENIS VAN EEN LABEL  

 Dominant medisch-psychiatrisch discours – het geeft ons probleemdefinities 
o Deze probleemdefinities hebben we nodig om te werken. Het zijn een aantal zaken die moeilijk 

lopen waardoor de participatie niet evident is, en van waaruit we samen in gesprek kunnen gaan. 
De labels bekijken als ‘dit is iets dat we niet nodig hebben’ is onmogelijk in de professionaliteit 
waarin we ons bevinden. We zijn wel gaan zoeken naar manieren hoe we deze labels kunnen 
hanteren. Hierin zijn heel wat opties.  

 Werken met doelgroepen – opbouw van dienstverlening en toegang tot extra ondersteuning  
 Individueel probleem  
 Belang van anti-essentialisme – niet laten vastzetten  
 Kritische houding: categorisatie en duidelijkheid = instrumenten van bureaucratie 

o Niet wat, maar HOE GEBRUIKEN? 
o Het geeft een aantal gevolgen die de betekenis van het label in vraag te stellen en die ook een 

kritische houding tegenover deze labels durven aannemen. Op die manier bekijken we labels als 
instrumenten die ons helpen en die zorgen voor duidelijkheid, maar we moeten stilstaan bij de 
verschillende manieren waarop we met deze labels kunnen werken. Dit is cruciaal in het denken 
over hoe we deze labels willen gebruiken en op welke manier we de kansen op participatie 
verhogen en de drempels afvlakken. 

COMPLEXITEIT IN DAGELIJKSE REALITEIT  

 Neoliberalisme met keuze, verantwoording, vrijheid, standaard-procedures, individualisme en 
productgericht 

o Heel dominant aanwezig 
o Legt veel druk op verantwoordelijkheid, keuzes maken en erkenning  

 Hierdoor komt het label en de probleemdefinitie sterk naar voren komt. Het is dus het 
eerste uitgangspunt om als persoon recht te krijgen op hulpverlening en daarmee verder 
aan de slag te gaan.  

 Rechten (VN) en praktijken (onderwijs, werk…) kunnen elkaar aan vullen, maar kunnen niet in dezelfde 
snelheid wijzigen – verschillende invulling  

o We hebben een rechtenkader dat, bijvoorbeeld naar de VN-standaardregels van personen met 
een handicap, een aantal opties biedt. Tegelijkertijd zie je dat de praktijken waarover we het 
hebben (onderwijs, tewerkstelling) dit niet zomaar volgen. De complexiteit en de snelheid van 
evolutie en transformatie loopt niet gestroomlijnd. We hebben een aantal kaders die ons 
aangrijpingspunten geven over hoe we met bepaalde dingen kunnen omgaan, over hoe we 
verschil een plaats kunnen geven binnen de samenleving. Maar het is niet evident om dit in de 
praktijk zomaar te volgen. We worden dus geconfronteerd met een complexe realiteit.  

 Categoriseren en uitsluiten van mensen met een beperking 
o Minder-waardig, onbegrijpelijk, minder-mens 
o Het is een praktijk die altijd plaats vindt. Het is sterk ingebed in de samenleving en het is iets dat 

iedere mens in een bepaalde situatie of op een bepaald moment in zijn leven ervaart.  
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 Monitoring legt zaken bloot: segregatie – lagere kwalificatie – werkloosheid – gezondheidsproblemen – 
eenzaamheid – isolatie van gemeenschap 

o De complexiteit van de dagelijkse realiteit heeft gevolgen op verschillende domeinen en het is 
belangrijk dat we dit monitoren. Hier moeten we veel aandacht voor hebben.  

 Vertrekken vanuit binariteit – able / disable  – normaal / abnormaal – gepast gedrag / ongepast gedrag 
o Er zit hiërarchie in binair denken: het tweede is negatiever, minder waard dan het eerste  

 WIJ – ZIJ zit heel diep geworteld  
 Social construction of humanness (Bogdan & Taylor, 1989)  

o Mensen met een verschil zien als… 
 Mensen die denken  
 Mensen die (h)erkend kunnen worden als unieke mensen  
 Mensen met wie we wederkerige relaties kunnen opbouwen en die kunnen bijdragen 
  terwijl we het doen met anderen, gebeurt het eveneens met ons  

MONSTER – VERSCHIL EN POSTCULTURALISME  

o Shildrick’s Monster: exploring a New Approach to difference/disability through Collective Biography  
o Elisabeth De Schauwer, Inge Van de Putte, Lien Claes en Bronwyn Davies 
o In Disability and Society, 2016  

STARTPUNT VOOR ONS DENKPROCES  

 Doortrekken van het binaire denken – zij die willen/ zij die niet willen – zij die open staan/ zij die 
discrimineren – zij die mensen anders maken/ zij die het ‘juist’ voor hebben = valkuil  

o Als onderzoeker stuiten we vaak op de frustratie over waarom mensen bepaalde dingen willen en 
waarom bepaalde mensen niet de kansen krijgen die ze willen, terwijl er andere mensen zijn die 
zich daarboven stellen en die uitsluiten en discrimineren.  

o Dit is een grote valkuil in de orthopedagogiek. Zijn wij dan degene die het wel goed doen of die 
het wel zien? Hoe kunnen we dit beter begrijpen zodat we niet zelf die binairiteit creëren? We 
moeten ons eigen handelen reflecteren en kijken hoe we reageren op mensen en situaties die 
anders zijn. Hoe worden we gestoord in onze manier van denken en kijken?  

 We willen binair denken problematiseren 
 Hoe reageren we zelf op mensen die ‘anders’ zijn? Hoe reageren we zelf als we gestoord worden in onze 

manier van kijken en denken?  
 Nauw aansluiten bij activisme (handelen) en theorie  
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MONSTER – SHILDRICK  

 Gebruik van het monster als provocatie – afzetten tegen de drang naar perfectie en reparatie  
o Het concept ‘monster’ was niet evident om mee aan de slag te gaan, omdat zij monster bijna 

gebruikt als een provocatie. Ze gebruikt het op een manier waardoor we het in het begin moeilijk 
hadden met het nadenken over mensen waarmee we werken als monster. Zij ziet het monster als 
zich afzetten tegen de drang naar perfectie en reparatie (behandeling).  

 Wegduwen en uitstoten van wie/wat anders is om te ontdekken… dat monster zijn integraal deel uit 
maakt van het mens zijn in een poging om je eigen normale lichaam in stand te houden 

o Het begrip ‘monster’ geeft haar ook de mogelijkheid om op zoek te gaan naar de redenen 
waarom mensen dit wegduwen. Wat zit er in de beweging van het uitstoten. Zij zegt dat dit 
integraal deel uitmaakt van wie je zelf bent. Er is herkenbaarheid en je ziet dat iemand anders 
zich dichter verhoudt tot wie je bent dan dat je in eerste instantie dacht. Deze herkenbaarheid 
maakt dat je ervan overtuigd geraakt dat er een duidelijke afscheiding moet komen. Dit gebeurt 
in een poging om je eigen normale lichaam in stand te houden.  

WEGDUWEN VAN HET MONSTER  

 Meerdere lagen in het maken van een monster  
o Begrijpen van de intensiteiten van wat iets/iemand tot monster maakt  

 Het heeft bijna nooit te maken met één specifieke situatie of kenmerk, maar het gaat 
over verschillende manieren van begrijpen waardoor het voor mensen duidelijk wordt 
dat ze er niet mee aan de slag kunnen gaan.  

 Het wegduwen gebeurt heel snel zowel in gedachten als in acties (onbewust) 
 Het gaat over het volharden in het creëren van een eigen, normaal lichaam 

o Het idee van wat ‘normaal’ is, werkt op ons en door ons  
o Vaak zijn het dingen die we als vanzelfsprekend ervaren, maar waarvan we ons zelf bewust van 

moeten zijn. Want in confrontatie met mensen waarvoor dit niet zo evident is, vormen we ons 
hier snel een oordeel of een mening over.  

 We plaatsen het monster buiten onszelf 
o Dat zijn wij niet…  
o We creëren onze eigen illusie van normaal te zijn en anders dan de anderen 

 We nemen afstand we zorgen ervoor dat wij dat niet zijn. We maken heel duidelijk dat 
wij er niet bij horen. We moeten afstand nemen van onze eigen illusie van normaal zijn 
om onszelf duidelijk te onderscheiden van anderen.  

o We zoeken constant om ons daartegen af te zetten en door te zeggen wat we niet zijn, worden 
we geconfronteerd met onze eigen kwetsbaarheid 

o Het treft ons in onze eigen wording, onze eigen manier van zijn: het is niet de absolute andere 
 We herkennen bepaalde zaken die in ons eigen leven ook niet altijd gemakkelijk 

verlopen en waar onze eigen kwetsbaarheden in zitten. Dit geeft een snelle reactie in 
gedachten en acties. 
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 Het monster roept angst op – angst voor wat we niet kennen  
o Angst voor wat we niet kennen of nog niet ervaren hebben. Het wegduwen gaat dus heel vaak 

samen met de angst voor het onbekende. De confrontatie met een verschil bij andere mensen 
gaat vaak samen met het niet in de comfortzone zitten.  

 Verstoren van onze vaste, solide en duidelijke identiteit, systeem en orde 
o Het respecteert geen grenzen, systemen, regels en posities 

 Geen rationeel en bewust proces 
 Het wegduwen gebeurt niet omdat de anders anders is, maar omdat we zaken herkennen die hetzelfde 

zijn: het levert verwarring op en dit kan niet zomaar ongedaan gemaakt worden, we kunnen het niet 
volledig buiten onszelf leggen 

 Vastzetten en onderhouden van de categorieën:  
o Doen alsof dit natuurlijk aanwezig is 
o We doen alsof ze geen constructie zijn 

 We hanteren het niet enkel als een sociale constructie, maar we hebben dit vastgezet en 
sterk laten doorwegen als iets dat op die manier bestaat en dat niet zomaar voor 
verandering vatbaar is.  

 Opsluiten in gevangenissen, asielcentra, rvt en andere instituten en omringen met experts  
 Hypernormalisatie voorop stellen: belang van het niet kunnen bij anderen benadrukken  

o Dit is het nog sterker gaan beklemtonen wat als normaal beoordeeld wordt. Wat vinden we 
gepast? We gaan nog sterker door op waarvoor we staan om op die manier onderscheid te 
maken of te rechtvaardigen dat we het wegduwen.  

 Maar noodzaak van categorisatie: het is dus niet uitsluitend negatief 
o Vaak komen deze bewegingen niet zo sterk onderscheiden voor. Heel vaak zien we dat deze in 

elkaar overvloeien en dat deze in beweging gezet kunnen worden. De beweging gaat vaak samen 
met ambiguïteit tegenover een label of een categorie.  

AMBIGUÏTEIT TEGENOVER HET MONSTER  

 Erkenning en ontkenning / empathie en afkeer / identificatie en exclusie / wegduwen en open staan  
o Als onderzoeker hebben we vaak het gevoel dat we niet voldoende aandacht besteden aan wat er 

achter het wegduwen zit. Hoe komt het dat de angst voorkomt of dat mensen bepaalde zaken 
niet willen doen? Het leek de vakgroep interessant om dit in de diepte te bekijken en ons er 
tegelijkertijd bewust van te zijn dat deze zaken niet op deze gesplitste manier voorkomen in de 
realiteit, maar dat deze vaak door elkaar lopen.  

 We hebben heel veel beelden vast in ons hoofd van hoe iets/iemand er moet uitzien 
o Bv. normaal, deftig, gezond, goedlachs, welopgevoed kind = veilig, gekend, vanzelfsprekend 
o Er zijn heel veel beelden die vastgezet zijn over hoe we kijken naar mensen. We zien dat bepaalde 

begrippen als vanzelfsprekend naar voren komen. Onze ideeën van normaliteit zijn sterk 
onbewust gevormd en bieden ons heel wat veiligheid. Dit is wat gekend is en waarbij we ons op 
ons gemak voelen. Monsters verstoren dit beeld en roepen heel ambivalente gevoelens op.  

 Monsters verstoren dit beeld en roepen ambivalente gevoelens op 
o Veiligheid van de grenzen van wat we wel (willen) zijn en niet (willen) zijn worden aangetast 
o Afstoten EN erkennen, ondergaan EN ertegen vechten: niet makkelijk om volledig de vinger op te 

leggen  
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DE-MONSTEREN  

 Gebeurt heel vaak in families: dichte connecties 
o Constante worsteling en gevecht  
o Mensen en families steken heel veel tijd en energie in het verdedigen van de persoon met een 

label. Ze zijn constant op zoek naar manieren om kansen te krijgen. Mensen hechten veel belang 
aan het niet zomaar accepteren van het beeld van iemand die afschrikt of uitgesloten wordt. 
Mensen steken heel veel energie in het hierin tegenin gaan.  

 Hard werken  
o Presuming competence (potentieel veronderstellen) 

 Om te bewijzen dat er potentieel zit in een persoon of situatie en dat zaken goed lopen. 
 Wat en wie doet ertoe? – hoe kunnen we dit ondersteunen?  
 De confrontatie met het anders-zijn van iemand vraagt voortdurend om de vooraf vastgelegde orde van 

wat een kind/jongere/volwassenen MOET zijn, los te laten: het vraagt beweging naar wat ZOU KUNNEN 
o Het vraagt een beweging naar wat zou kunnen. Op welke manier kan het wel? Op welke 

manieren zien we mogelijkheden? Dit is een potentialiteit. Het is niet iets dat zich op een bepaald 
moment stelt, maar het is iets waar we ruimte voor maken en mogelijkheden geven door zaken 
anders aan te pakken.  

 We bekijken verschil als positief tussen, achter, … de binaire categorieën van zelf/ander, mens 
met/zonder beperking, zij die het bij het juiste eind hebben/ zij die bewust discrimineren  

o We proberen positief aan de slag te gaan met het verschil. We proberen te kijken naar 
mogelijkheden om anders in de dagdagelijkse realiteit te staan en anders met elkaar aan de slag 
te gaan. We moeten ons bewust zijn van het afstoten en wegduwen en zien dat dit een onderdeel 
is van wat mensen doen. Maar langs de andere kant moeten we dit ook tegen gaan. Door hier 
bewust van te worden kunnen we dit actief in vraag stellen.  

o Uitsluiting is onderdeel van het menszijn, maar het kan uitgesteld en in vraag gesteld worden. We 
kunnen afremmen en andere acties aan koppelen door er bewust van te zijn. Uit het onderzoek 
zijn enkel dingen afgeleid (zie volgend puntje).  

 We maken het afstoten en wegduwen zichtbaar en menselijk EN tegelijkertijd zien we hoe lastig we het 
hebben om toch mensen aan de grenzen te houden en hen weg te duwen 

 Dat is nodig om te kunnen weten wat er anders kan en er ook te kunnen naar handelen 
o WAT BETEKENT DIT IN ONZE ACTIES?  
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HOE KUNNEN WE NAAR MENSEN KIJKEN ALS EMERGENT INTRACORPOREAL MULTIPLICITY 
(FRITSCH, 2017) - STEEDS VERANDERENDE MEERZIJDIGE MULTIPLICITEIT IN VERBINDING? 

 Mens wordt mens door zijn verregaande verbondenheid met alles rondom zich zowel materiële als 
immateriële wereld: intra-actie 

o Dit wijst niet enkel op losse individuen, maar individuen in verbinden. We werken constant met 
de verbinding tussen mensen en vanuit de tussenruimte: wat is de hulpvraag en wat kan de 
hulpverlener bieden?  

o Dit vraagt een reorganisatie van de betekenis van het concept ‘verschil’. We moeten het concept 
bekijken als iets in een relatie tussen mensen en niet als iets dat eigen is aan een individu. Het is 
iets dat een rol speelt op het moment dat mensen elkaar ontmoeten en samen aan de slag gaan. 

 Individu is niet af te lijnen (zit verweven in collectief)  
o We bekijken mensen eerder als emergent intracorporeal multiplicities in zijn veelzijdigheid. We 

mogen mensen niet enkel bekijken als label op zich, maar we moeten veel breder kijken: wat 
heeft iemand te bieden? Wat wil iemand in het leven? Hoe kunnen we vanuit deze veelzijdigheid 
iemand toelaten om deel te nemen aan de maatschappelijk.  

 Reconfigureren hoe difference naar voor komt, met wie het naar voor komt en waar  
o Belang van drempels 

 Waar ervaren we drempels in de ontmoeting en in de relatie, die maken dat we 
vasthangen op het verschil dat zich voordoet?  

o Belang van intensiteiten  
 Verschillen spelen op bepaalde momenten een veel grotere rol dan op andere 

momenten. Kunnen we ons hiervan bewust zijn?  
 Belang van verbeelding  

o Kunnen we mensen toelaten om hun leven of hun situatie te verbeelden op andere manieren dan 
dat de realiteit zich op dit moment stelt? En kunnen we hierin mee gaan? Kunnen we mee actief 
kijken hoe de verbeelding een rol kan spelen en van daaruit kunnen bewegen?  

o Het idee zit altijd in het begrijpen wat een verschil is en hoe het naar voor komt. We moeten dit 
in beweging zetten en mensen mee helpen om te bewegen, al is het soms met kleine stapjes.  

 Intersectionaliteit = kijken naar het werk van andere categorieën  
 Herhaling zorgt dat we opschuiven… met muizenstapjes…  

BELANG VAN OPENHEID VOOR ONTMOETING  

“Opening up to encounters is what thoughts needs – to unsettle it, to disturb it, to move it. It is hard demanding 
work, requiring the capacity to let go of the already known, and of tired clichés and explanations.” (Davies, 2014) 

 We mogen het individu dus niet bekijken als iets vaststaand, maar als in verbinding met andere individuen, 
maar ook met de context waarbinnen het leeft. Wat de ontmoeting drijvende houdt is openheid. Dit is het 
startpunt van het kijken naar mensen met een label. Kunnen we nadenken hoe we op elk moment zoeken 
naar openheid over de andere? We moeten toelaten dat we verstoord geraken en dat we niet altijd op 
zoek moeten gaan naar wat we al kennen en waarmee we ons op ons gemak voelen. We worden als 
professional constant geconfronteerd met ongemakken.  
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BELANG VAN LUISTEREN  

 Luisteren naar elkaars verhaal  
o Wat doet het met mij? Hoe werkt het?  
o Niet alleen kijken naar wat het teweeg brengt bij de persoon die het vertelt, maar ook linken naar 

de eigen ervaringen of ideeën over zaken die cruciaal zijn in het leven. Hoe kunnen we ons ervan 
bewust zijn dat dit steeds weer opnieuw gebeurt?  

 Niet alleen horen naar wat ik al ken/weet, maar vooral interesse in wat ik nog niet weet: NUANCES  
 Het luisteren vraagt een amenhang tussen: Wie zijn we? (ontologie). Wat weten we? (epistemologie). 

Wat doen we? Wat betekent dit in onze omgang en hoe kunnen we hier niet gaan oordelen? (ethiek)  
o Ontologie, epistemologie en ethiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

 In het samen nadenken speelt verbeelding een grote rol: hoe zouden we het willen? (dit is niet hetzelfde 
als wat is er mogelijk) 

 Van een individueel verhaal overgaan naar een collectief verhaal met respect voor ieders accenten  
o Het gaat niet zomaar over individuele verhalen, maar het heeft ook connecties met andere zaken 

die belangrijk zijn. Vaak is er een samenhang tussen bepaalde aspecten die onderdeel uitmaken 
van het verschil. Ieder heeft zijn eigen accenten, maar er zijn altijd zaken die herkenbaar zijn in 
andere situaties. We kunnen dus dingen leren uit een bepaalde situatie die we kunnen 
meenemen in ons werken in andere situaties.  

 Steeds openheid om zaken te herzien  
o Blijven niet voor eeuwig en altijd vast staan 
o Kracht van in beweging zetten = kleine kraakjes …  

 Volgen in het verhaal: wat duikt er op op het moment zelf? 
o Sensitief en responsief  

 We staan niet los van ontmoeting, we worden doorheen de ontmoeting met anderen 
o We moeten onszelf bewust zijn van het feit dat we onderdeel zijn van de ontmoeting.  

WHO AND WHAT IS BEING MADE TO MATTER?  

“This is not about the right responses to a radically exteriorized other, but about responsibility and accountability 
for the lively relationalities of becoming, of which we are a part. (…)  

Responsibility is then a matter of the ability to respond. 

 Listening for the response of the other and an obligation to be responsive to the other, who is not entirely 
separate from what we call the self.” (Barad, 2012, p. 69) 

 We zijn heel sterk aan het onderzoeken in de bewegingen van het monster en de acties die daaraan 
gekoppeld worden. Hoe komt het dat bepaalde mensen in bepaalde situaties van zich afstoten? Hoe komt 
het dat we bepaalde mensen het recht geven om mee te doen en anderen dat recht niet gunnen? Deze 
vraag staat centraal in de praktijk als een manier om verantwoordelijkheid te nemen en een antwoord te 
geven op wat we denken dat mensen ons vragen (de hulpvraag). Het nadenken over wat en wie er toe 
doet moet meteen gekoppeld worden aan de nood aan een antwoord. Het vraagt een mogelijkheid om 
hier verder in door te zetten. Dit is niet iets vrijblijvend, maar het is een verantwoordelijkheid die zwaar op 
de schouders kan wegen en die bepaalde verplichtingen inhoudt als we met mensen aan de slag gaan.  
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LES 9.1 – DE INTEGRATIEF-HOLISTISCHE 
ORTHOPEDAGOGIEK  
I. PRINCIPES INTEGRATIEVE HANDELINGSORTHOPEDAGOGIEK  

1. GLOBALITEIT (HET GEHEEL) 

 Opvoeding vormt een eenheid 
o Een opvoedingsproces en de personen daarbinnen moeten bekeken worden binnen een geheel. 

We mogen een persoon niet verengen tot zijn moeilijkheden en diagnose, maar we moeten 
hem/haar bekijken als een persoon die verschillende aspecten omvat. Binnen de context of 
binnen de eenheid zijn er verschillende individuen (opvoeders, ouders, broers en zussen, …).  

 Steunt op gezamenlijk handelen 
o Je kan niet geïsoleerd handelen, want je handelt altijd samen. Dit is een heel belangrijk principe 

voor orthopedagogen en sociaal werkers. Sociaal werkers gaan meer zoeken naar de verbinding 
tussen de samenleving en het individu, terwijl orthopedagogen meer op het microniveau 
gefocust zijn. Dit is een nuanceverschil, waardoor we op het gezamenlijk handelen terug komen. 

 Analyse en synthese afwisselend en dialectisch 
o We kunnen voor een deel in groep werken en voor een deel individueel en dit wisselt zichzelf af. 

Het bevindt zich in een proces van dialectiek (dialoog).  
 Deel, tegendeel en geheel zijn complementair 

o In plaats van de zaken tegengesteld te bekijken (wat ze uiteraard zijn), kunnen we ze ook 
bekijken als een soort brandstof om de motor van het dialectisch proces in gang te steken. Het is 
de ene handeling die de andere uitlokt en die op die manier voor verbetering kan leiden. Je hebt 
alle aspecten nodig.  

 Handelen in respect voor niet-handelen 
o Je kan niet niet handelen, aangezien je altijd deel bent van een bepaalde situatie. Toch is het 

belangrijk om te weten wanneer je bijvoorbeeld aan de kant moet gaan of wanneer je net actief 
moet ingrijpen.  

o Vb. Wanneer je in een klasgroep of leefgroep terecht komt, kan je wel proberen om je wat aan de 
zijkant te houden, maar toch ben je deel van de situatie.  

2. BEWEEGLIJKHEID (FLUX) 

 Respect voor de eeuwige dynamiek van het menselijk leven 
 Toevallige schommeling even belangrijk als het constante en de herhaling 

o Je kan met een goed gemoed op het werkveld toekomen en van alles gepland hebben, maar door 
omstandigheden toch alles moeten aanpassen. De opvoeders die goed aanvoelen wat er leeft 
zullen heel vaak de toevallige schommeling in rekening brengen en hiermee aan de slag gaan.  

 De dood maakt deel uit van de dynamiek en vormt een nieuw begin 
o We moeten hiermee leren omgaan. Veel filosofen hebben geprobeerd om op een andere manier 

met deze onontkoombare realiteit om te gaan.  
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3. HANDELEN  

 Dynamiek, tegenstelling en complementariteit houdt handelen in zich 
o Het feit dat je uitgedaagd wordt om de tegenstelling te overbruggen of bij elkaar te brengen, doet 

je handelen. Het zijn perspectieven van personen met problemen die anders zijn dan de eigen 
perspectieven die je uitdagen en die je tot het handelen zullen brengen.  

o Het gaat hier over handelen en niet over het BEhandelen en het wegwerken van stoornissen. Het 
gaat over het samen bezig zijn met mensen met problemen.  

 Handelen verenigt de verbale uitdrukking, de intuïtie, het toeval en lot, logisch deductieve en empirisch 
inductieve benadering 

 Het impliceert een metatheoretisch component 
o We denken ook na over de ontologie: wat is het zijn? Hoe construeren we kennis? Welke kennis 

hebben we nodig? Een holistische manier van kijken heeft natuurlijk deze verschillende 
perspectieven nodig heeft om deze te integreren. 

 Uitdrukking of weergave van handelingsprincipe in termen van mogelijkheden of waarschijnlijkheden 
o Het handelen leidt niet tot zekerheden. Het draagt altijd een deel van onzekerheid of 

waarschijnlijkheid in zich. Dit is moeilijk om mee om te gaan omdat cliënten vaak naar 
zekerheden vragen in de hulpverlening: wat gaat er gebeuren? Ga ik dat kunnen?  

 Categorisatie gekoppeld aan redelijke analyse en ervaring 

4. INTEGRATIE  

 Verantwoordelijkheid om de bestanddelen, elementen en tegenstellingen naar eenheid te brengen 
 Respect voor evolutieve krachten 
 Zoeken naar groei en verbetering 
 Een waardenstreven, geuit in een mens-wereldbeeld (beschouwing)  

o Het gaat altijd over ethiek. Je gaat altijd een persoonlijke stelling innemen tegenover een situatie.  

BESLUIT  

 Integratie van beleven, handelen en denken 
o Het ervaringsgerichte is dus minstens even belangrijk als het cognitieve. In onderzoek gaan we 

vaak nog te veel uit van het cognitieve en te weinig van het ervaringsgerichte.  
 Beeldvorming is niet te herleiden tot simpele rechtlijnige categorisatie en kwantificering 

o We moeten het geheel bekijken en verschillende perspectieven bevragen. We mogen niet te snel 
tevreden zijn en we moeten samen op pad gaan met de situaties waarmee we geconfronteerd 
worden. We moeten dus verder kijken dan bijvoorbeeld de DSM.  

 Eclectische (~integratieve) karakter van de orthopedagogiek: alle principes in acht nemen 
o We moeten proberen om vanuit een bepaalde doelstelling te werken naar een eenheid.  
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HOLISTISCHE ORTHOPEDAGOGIEK  

 Holisme: systeemdenken van het leven/interne relaties: Bohm, Capra, Wilber, Bateson, Grof, … 
 “Het individu voorbij” 

o Het moeilijke is dat je moet proberen vatten dat het individu en de context waarin mensen zich 
bevinden tegelijkertijd aanwezig zijn. De holisten zijn dus niet zozeer geïnteresseerd in de relatie 
tussen individuen, maar in het feit dat het geheel van die personen en de personen als entiteit 
tegelijkertijd naast elkaar bestaan. Je krijgt een geheel dat naast een deel bestaat.  

 Principes: interne relaties, complementariteit, integratieprincipe 

INTERNE RELATIES  

 Interne verbindingen (bv. tussen kinderen, ouders, grootouders, …) 
o Er bestaan onzichtbare relaties die de context en de situatie heel sterk beïnvloeden.  
o Het intergenerationele is hier zeer belangrijk. Soms kan het zijn dat bepaalde familieleden die er 

wel zijn, maar wel wat verzwegen worden, er toch zijn in bepaalde situaties en zich uiten in 
bepaalde problemen of moeilijkheden.  

o Een holistische orthopedagogiek tracht deze banden of relaties (on)zichtbaar mee te nemen. Men 
probeert dit concreet te maken door bijvoorbeeld te spreken over inclusie.  

 Sfeer, hechting, … 
o Hechting: op een bepaald moment ga je banden aan met hechtingsfiguren en ook al zijn deze 

personen niet in de buurt, de verbondenheid blijft wel bestaan. Het kan zijn dat deze mensen er 
niet meer zijn, maar toch nog een belangrijke rol vervullen.  

 Bv. inclusief onderwijs, meer ecologische dimensies, … 
o Inclusief onderwijs: inclusie is een moeilijk concept, omdat we de externe, oppervlakkige relaties 

proberen vervangen door bijna spirituele verbondenheid in het hart van mensen. Er heersen hier 
zeer veel misverstanden over: mensen vatten vaak niet wat deze interne relaties betekenen.  

o Ecologische dimensies: dit gaat over de verbondenheid met de natuur. We zijn het ritme van de 
natuur vergeten in onze samenleving (vb. voldoende licht in huis door lampen in plaats van door 
de zon). Dit is ook de reden waarom de discussie rond het winter- en zomeruur zo hevig is. De 
ecologie is dus het leven op het ritme van de natuur en dit blijkt voor een aantal casussen heel 
erg belangrijk te zijn.  

COMPLEMENTARITEIT  

 Integratie van tegenstellingen 
o We hebben de verschillende perspectieven nodig. Grote tegenstellingen hebben vaak meer 

gemeen dan men op het eerste zicht zou vermoeden. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar 
kinderen met gedragsproblemen, zien we dat zij vaak bepaalde strategieën ontwikkeld hebben 
om iets te bereiken, waarvoor wij als opvoeder bepaalde opvoedingsstrategieën voor zouden 
gebruiken. Het doel komt dus overeen.  

 Groeien – ontwikkelen – leren 
 Creatieve zoektocht “al doende”  

o Door in relatie te treden met anderen en situaties te beleven, kom je dichter bij het ‘juiste’ 
antwoord. 
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ETHIEK  

 Zinvol (juist) handelen 
 Handelen integreert tegenstellingen: keuzes (vrijheid maar ook verantwoordelijkheid!) 
 Samen handelen: basis van ethiek 

o Het gaat over het samen op zoek gaan. De ethiek ligt dus in het proberen afstemmen van het 
handelen tussen jezelf en de persoon en de context waarmee je werkt. Dit is niet evident, omdat 
je vaak in een bepaalde rol van alwetende professional geduwd wordt.  

o De holistische orthopedagogiek probeert de werkelijkheid door zoveel mogelijk verschillende 
brillen te bekijken. Hoe komen we tot het juist opvoeden of tot de orthopedagogiek? Dit doen we 
door een integratie van tegenstellingen in termen van verbondenheid. We proberen dus vanuit 
een bepaalde relatie de tegenstellingen bij elkaar te brengen, wat op zijn beurt leidt tot een 
ethiek van wijs kiezen en het beslissen in een onzekere wereld waarin zich interne relaties 
bevinden. Het gaat dus over het samengaan van visies en niet over het denken in afzonderlijke 
elementen. We proberen de verschillende elementen bij elkaar te brengen.  

DE CENTRALE ROL VAN HANDELEN  

 Handelen (zie vorige les): 
o Reflexmatig gedrag – weloverwogen handelen 

 Verschillende opvattingen: 
o Psychoanalyse (Freud): onbewuste bepaalt handelen 

 Het is de opvoeding die ervoor moet zorgen dat de driften die in ieder persoon aanwezig 
zijn, gekanaliseerd of gesocialiseerd worden.  

o Leertheorie: zichtbare gedrag 
 De leertheorie reageert sterk op de psychoanalyse en zegt dat het niets te maken heeft 

met het onbewuste, maar met het zichtbare gedrag. We kunnen dus alles aan- en 
afleren. Voor een groot deel klopt dit, maar zeker niet voor alles. We zien hierbij de 
mens als een pregedestineerd wezen. Mensen worden bepaald door gedragsregels.  

o Humanistische psychologie: betekenis geven 
 Deze psychologie gaat uit van de mens als zingevend wezen. We kunnen zelf betekenis 

geven aan ons leven en we hebben de doelstelling om ons volledig te ontplooien. 
Mensen hebben potentieel om te groeien.  

o Biopsychologie: “we zijn ons brein” 
 Vanuit een aantal perspectieven krijgen we inzicht in het feit dat heel veel gedrag 

verklaard kan worden door allerhande processen die in onze hersenen plaatsvinden.  
 We weten bijvoorbeeld dat ons emotionele brein in zeer grote mate bepaalt wat we 

doen. Er bestaat een soort overlevingsbrein die ervoor zorgt dat we een natuurlijke 
reflex krijgen in levensbedreigende situaties. Die basale emoties zitten zo diep in onze 
hersenen dat het gedrag soms overgenomen wordt in crisissituaties. Zo kunnen we 
begrijpen waarom bepaalde mensen gedrag stellen.  

 Handelen impliceert dat er intenties, plannen, verwachtingen zijn 
o Als orthopedagogen gaan we ervanuit dat er naast het vaste deel, het biologisch voorbestemde, 

ook ruimte en marge hebben om hierop in te spelen en daar verandering in te brengen.  
 Je kan niet niet handelen (cf. existentialisme) – ook niet handelen is handelen 
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 Handelen in de context van een “verhaal” 
o Handelen speelt zich altijd af in een context van zingeving. In bepaalde contexten en situaties 

kijken we anders naar bepaald gedrag. Dit zie je bijvoorbeeld heel goed als we naar de 
geschiedenis kijken: je ziet de kijk op gedrag heel sterk evolueren. Ons handelen wordt dus zeer 
hard bepaald door de context of de tijdsgeest waarin we leven. We maken hier een soort verhaal 
rond (vb. het verhaal van de autonome burger). Veel van deze verhalen zijn mythes die ons in een 
bepaalde richting duwen (cf. neoliberaal verhaal).  

o De postmodernisten zeggen dat de grote verhalen verdwenen zijn. De verhalen waar we als mens 
nood aan hebben zijn weg, waardoor het nog moeilijker wordt om te weten wat het goede of het 
juiste is. Als orthopedagogen zijn we natuurlijk bezig met het aanleren, het interveniëren in het 
juiste handelen.  

 Het juiste handelen moet worden geleerd 
 Ruijsenaars maakt een onderscheid tussen handelen en gedrag:  

o Handelen 
 Weloverwogen (reflectief) handelen 
 Regelgeleid handelen 

o Gedrag 
 Regegeleid gedrag 
 Route gedrag 
 Gewoonte gedrag 
 Impulsief gedrag 
 Instinctief gedrag 
 Reflexmatig gedrag 

HET HANDELEN VAN DE ORTHOPEDAGOOG  

 Er zijn een aantal manieren om naar het handelen te kijken:  
o Empirische cyclus 
o Regulatieve cyclus 
o Klinische cyclus (zie p. 112) 

EMPIRISCHE CYCLUS  

 

Deze cyclus is sterk gebaseerd op de natuurwetenschappen 
en je probeert te verklaren hoe bepaald handelen of gedrag 
tot uiting komt. 

Pedagogen hebben altijd geworsteld met deze cyclus 
omdat er iets ontbreekt, nl. het handelen, de interventie of 
het veranderen.  

Inductie: je komt tot een theorie.  
Deductie: je leidt een voorspelling af uit de theorie.  

Observatie

Inductie

DeductieToetsing

Evaluatie 
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REGULATIEVE CYCLUS (VAN STRIEN) 

 

 

 

Het is een cyclus die het gedrag of het 
handelen reguleert en stuurt. Het is een 
zeer eenvoudige cyclus met 5 stappen.  

 

 

 

 

 

Probleemstelling: je stelt iets vast. 

Diagnose of beeldvorming: je kijkt wat er aan de hand is en Van Strien noemt dit de eerste reflectieve pauze. Je 
bekijkt welke mogelijke theorieën of verklaringsgronden er zijn om te begrijpen wat er aan de hand is. Dit kan een 
zeer belangrijke stap zijn in het proces.  

Plan: nadenken over wat we kunnen doen. Ook hier is veel denkwerk en afstemwerk voor nodig over hoe we het 
interveniëren aanpakken. De ondersteuning die we bieden is vaak aanbodgericht en uniform 

Ingreep: je grijpt in op de werkelijkheid.  

Evalueren: deze stap wordt vaak vergeten. Wat is er met de situatie gebeurd en is er verbetering? Op die manier 
wordt er opnieuw een cyclus gecreëerd.  

 

 

 

 

 

 

 

Probleemstelling

Diagnose

PlanIngreep

Evaluatie



87 
 

KLINISCHE CYCLUS  

 Diagnostische cyclus  
1. Klacht(en)analyse 

 Je luistert naar wat er wel of niet goed loopt. Ook hier zijn we vaak gefocust op wat er 
niet goed loopt, maar we weten dat we aandacht moeten hebben voor wat er wel goed 
gaat en voor de sterktes van een persoon. 

2. Probleemanalyse 
 Het proberen analyseren in vaktermen. We proberen het probleem zo te beschrijven 

zodat hier met een vakgenoot of collega over gesproken kan worden. Dit is de reden 
waarom er vaak DSM-gerichte diagnoses gebruikt worden in de hulpverlening. Dit zijn 
kaders om problemen te operationaliseren.  

3. Verklaringsanalyse 
 Dit is een ethiologische stap: wat verklaart de problemen? We mogen niet denken dat de 

probleemanalyse een verklarende stap is. Je kan wel voor een deel begrijpen vanuit de 
probleemanalyse, maar je kan niet verklaren hoe iets komt. Je moet zoeken naar 
onderliggende aspecten die ervoor zorgen dat een bepaalde context of situatie tot 
problemen leidt bij een persoon. Hoe komt het dat het net hier tot uiting komt?  

 Het is een zeer moeilijk stap omdat heel breed gedacht moet worden en er getoetst 
moet worden over wat er aan de hand zou kunnen zijn. Vanuit deze analyse zullen we 
tot een indicatie komen.  

4. Indicatieanalyse (advies)  
 Je stelt een bepaalde aanpak voorop. Wat zou er in een specifieke situatie werken? Wat 

is er haalbaar en gewenst voor de personen die de interventie zullen ondergaan?  
 Behandelingscyclus  

1. Verkennende behandelingsanalyse  
 Wat zijn factoren die onze interventie zouden kunnen helpen? Of wat zijn de factoren 

die onze interventie zouden belemmeren?  
2. Voorspellen van reacties 

 Wat zouden de gevolgen zijn wanneer we een bepaalde interventie toepassen? Hoe 
zouden de personen in de context reageren?  

3. Toetsende behandeling  
 Dit is wat de wetenschappelijke kant van de opleiding betreft. We verzamelen gegevens, 

door observatie, die ons in staat stellen onze behandeling te evalueren.  
4. Evaluatie t.o.v. het globale doel  

 Wat heeft de behandeling bijgedragen tot het globale doel? Heeft het een invloed gehad 
op de situatie die als problematisch ervaren wordt?  

5. Nazorg en follow-up 
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LES 9.2 – ORTHOPEDAGOGIEK IN GENT  
 Werken met mensen in de marge (= mensen op de rand van de samenleving) 

o In-/uitsluiting 
o Stem van de mensen zelf 

 Als orthopedagoog is het belangrijk om naar de mensen zelf te luisteren.  
o “Connectie maken” 

 De vakgroep tracht relatie aan te gaan met organisaties en initiatieven in Gent om op die 
manier de link met de praktijk zichtbaar te maken. Zo werken ze nauw samen met OC De 
Nieuwe Vaart en Onze Nieuwe Toekomst.  

 De betekenis van een label 
o Probleemdefinities, vaak vanuit medische psychiatrische discours 
o Anti-essentialisme 

 We stappen af van het idee dat mensen te reduceren zijn tot één kenmerk. We zien 
mensen op een kruispunt tussen verschillende identiteiten (intersectionaliteit).  

o Holistische beeldvorming 
 We geloven in het feit dat we het globale en het holistische nodig hebben. We houden 

bijvoorbeeld rekening met de context en het natuurlijk netwerk.  
 Belang van context en natuurlijk netwerk 

o Ecologisch en transactioneel 
o Verschillende perspectieven 
o Meerzijdige partijdigheid 

 Integratief karakter 
o Theorie en praktijk 

 Als we kijken naar de orthopedagogiek de laatste jaren zien we een vreemde evolutie. 
Beginnende orthopedagogen waren zeer sterk in de praktijk gegroeid. Ze wisten heel 
goed hoe je mensen kon begeleiden en ondersteunen. De laatste jaren zijn we door 
geschoten naar een onderzoeksverhaal, waarbij mensen onderzoekers op universiteiten 
gepusht werden om onderzoek te doen. Hierdoor is het praktijkgerichte wat verloren.  

o Dialectisch proces van tegenstellingen 
o Verschillende wegen  

 Handelen staat centraal 
o Regulatieve cyclus 
o Participatie, inspraak, … 

 Sterktegericht perspectief  
 Onzekerheid als richting 

o We geloven in het feit dat we niet DE professional moeten uitgangen, maar dat we samen op 
zoek moeten gaan met de mensen die bij ons aankloppen met een hulpvraag.  

 Er zijn meerdere orthopedagogieken 
 Orthopedagogiek als ethische praktijk 

o Je wordt terug naar de ethische positie geduwd en je zal hier altijd over moeten nadenken. Je zal 
hierdoor altijd gegrepen worden. Het vroegere denken waarbij er gezegd werd dat je een barrière 
moest vormen tussen jezelf en de cliënt is de laatste jaren verdwenen. Mensen mogen zich meer 
tonen binnen de hulpverlening.   
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LES 9.3 – WETTELIJKE ERKENNING VAN DE 
KLINISCHE ORTHOPEDAGOGIEK ALS 
GEZONDHEIDSZORGBEROEP  
HUIDIGE WET  

Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het KB 78 van 10 november 1967 
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Muylle et al., 4 april 2014, in BS 20 mei 2014).  

 KB bepaalde wie gezondheidszorg mocht uitoefenen en in de eerste plaats waren dit artsen. Zij hadden de 
aanvankelijk als enigen de autonomie om aan de slag te gaan, maar geleidelijk aan heeft men meer 
beroepen toegelaten tot het wettelijk verstrekken van gezondheidszorg (vb. tandartsen, vroedvrouwen). 
Nog niet zo lang geldt dit ook voor psychologen en pedagogen.  

 Het KB is gewijzigd in 1967 met betrekking van de uitbreiding van de gezondheidsberoepen naar klinisch 
psychologen en klinisch orthopedagogen. Sinds 1 september 2016 gaat het specifiek over de geestelijke 
gezondheidszorg.  

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot 
wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015. 

DEFINITIE  

“Onder uitoefening van de klinische orthopedagogiek wordt verstaan het, in een wetenschappelijk referentiekader 
van de klinische orthopedagogiek, gebruikelijk verrichten van autonome handelingen die de preventie, het opsporen 
en het stellen van een pedagogische diagnostiek met een bijzondere aandacht voor contextuele factoren en het 
opsporen van problemen in verband met de opvoeding, het gedrag, de ontwikkeling of het leren van personen tot 
doel hebben alsook de behandeling en begeleiding van die personen.” 

ERKENNINGSVOORWAARDEN  

 De erkenning in de klinische orthopedagogiek kan enkel worden verleend  
o Aan de houder van een diploma van het universitair onderwijs in het domein van de klinische 

orthopedagogiek, 
o Behaald ter afsluiting van een opleiding, die in het kader van het voltijds onderwijs minstens vijf 

jaar studie of 300 ECTS-studiepunten telt,  
o Een stage in het domein van de klinische orthopedagogiek inbegrepen. 
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REGULERENDE INSTANTIES 

 Federale Raad GGZ-beroepen 
o De federale raad is samengesteld vanuit de praktijk- en de universitaire wereld uit zowel 

Vlaanderen als Wallonië. In totaal bestaat de raad uit twee Nederlandstalige en twee Franstalige 
orthopedagogen. Daarvan vertegenwoordigen twee orthopedagogen de praktijk en twee de 
universiteiten. Het is een officiële raad die werkt aan de hand van reglementen en opvolgers. Hij 
buigt zich over alle aspecten die te maken hebben met de uitvoering van de wet. De federale raad 
heeft de beslissingsbevoegdheid over alles wat te maken heeft met psychotherapie. Natuurlijk 
hebben de ministers het prerogatief recht om te doen wet ze willen met de adviezen die de raad 
geeft, maar meestal wordt er hier wel op vertrouwd. Naast vier pedagogen en psychlogen, zitten 
er ook artsen in de federale raad.  

 Erkenningscommissie, apart van de Federale Raad 
o Bevoegd om voor individuele gevallen advies te verstrekken met betrekking tot 

 Het verlenen van de erkenning 
 Toezicht op de uitoefening 
 Toezicht op behoud van de erkenning 

 Volgens een procedure die in KB wordt vastgelegd 

VOORDELEN (CF. SLIDE BEA MAES) 

 Voor de gebruikers:  
o Bewaking van de kwaliteit van de zorg  

 Het is belangrijk om een forum te hebben dat de kwaliteit en deontologie bewaart. 
Cliënten kunnen hierop klacht indienen wanneer zij het gevoel hebben dat ze niet op een 
correctie manier behandeld worden door de hulpverlening.  

o Bewaking deontologie van hulpverlener 
o Mogelijk eerste stap naar terugbetaling van diagnostiek en/of interventies 

 Voor de beroepsbeoefenaars:  
o Beroepsbeoefening uit de ‘illegaliteit’ halen 
o Bescherming van competenties t.o.v. Andere beoefenaars 
o Maatschappelijke waardering van competenties 
o Erkenning van beroep in buitenland, Europese mobiliteit 

 In het buitenland zijn er vaak geen orthopedagogen en hebben we het vaak moeilijk om 
uit te leggen wat we juist doen.  

UITDAGINGEN (CF. BEA MAES) 

 Autonoom = verantwoordelijk (controle op kwaliteit en deontologie) 
 Doorverwijsplicht 
 Integratie in structuren van gezondheidszorg 
 Gegevensdeling in gezondheidszorg 
 Inschakelen in multidisciplinaire zorgstructuren en eerstelijns gezondheidszorg 

 

 

 



91 
 

ADVIESRAPPORT HOGE GEZONDHEIDSRAAD 

HET COMPETENTIEPROFIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijk 
engagement 

Wetenschappelijke 
basis

Relatie en 
communicatie

Professionaliteit

Vorming 

Organisatie 

Interventie 

Diagnositiek 

Samenwerking
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A. FUNDERENDE COMPETENTIES  

 Wortels van de boom  
o Ze hebben geprobeerd om de competenties van orthopedagogen te omschrijven.  

 Geven groei aan orthopedagogisch / vakinhoudelijk handelen 
 Voedingsbodem voor functionele competenties  

B. FUNCTIONELE COMPETENTIES  

 Kruin van de boom 
 Vertakkingen van het orthopedagogisch/ vakinhoudelijke handelen  

VOORWAARDEN VOOR DE AUTONOME UITOEFENING VAN DE KLINISCHE PSYCHOLOGIE EN DE 
KLINISCHE ORTHOPEDAGOGIEK (BRON: KU LEUVEN) 

 Voorwaarden voor studenten die in academiejaar 2017-2018 (of later) hun opleiding zijn gestart: 
 Beschikken over een erkenning als klinisch psycholoog, respectievelijk als klinisch orthopedagoog, te 

verkrijgen op basis van: 
o Een universitair diploma in het domein van de klinische psychologie, respectievelijk in het domein 

van de klinische orthopedagogiek, behaald na een voltijdse opleiding van minstens vijf jaar (300 
ECTS-punten) – een stage in het domein van de klinische psychologie, respectievelijk de klinische 
orthopedagogiek inbegrepen. 

o Een visum van de FOD Volksgezondheid, te verkrijgen op basis van het bovenstaande diploma. 
 Het gevolgd hebben van een professionele stage in een erkende stagedienst onder leiding van een 

erkend stagemeester.  

GESUPERVISEERDE PROFESSIONELE PRAKTIJK (BRON: KULEUVEN) 

 Wat houdt de gesuperviseerde professionele praktijk precies in?  
o “Studenten die vanaf 2017-2018 hun opleiding in de psychologie of pedagogische wetenschappen 

starten zullen een gesuperviseerde professionele praktijk van één jaar moeten volgen in een 
erkende stagedienst onder leiding van een erkend stagemeester. Deze stage staat volledig los van 
de stage in de masteropleiding. De situatie is gelijkaardig aan die van advocaten, architecten, 
tandartsen, huisartsen en artsen-specialisten, die na hun masteropleiding ook nog een vorm van 
gesuperviseerde professionele praktijk moeten volgen vooraleer ze autonoom aan de slag kunnen 
gaan.” 

o “Tot op heden is er nog onduidelijk omtrent de precieze modaliteiten van deze gesuperviseerde 
professionele praktijk. Zo werd er bijvoorbeeld nog niet beslist in welk statuut je de stage zal 
kunnen volgen. De criteria waaraan stagediensten en stagemeesters zullen moeten voldoen is 
ondertussen wel bekend en kenbaar gemaakt via uitvoeringsbesluiten (KB’s).” 
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 Voorwaarden voor studenten en alumni die uiterlijk in academiejaar 2016-2017 hun studie hebben 
aangevat in het domein van de klinische psychologie, respectievelijk in het domein van de klinische 
orthopedagogiek: 

o Beschikken over een erkenning als klinisch psycholoog, respectievelijk als klinisch orthopedagoog, 
te verkrijgen op basis van: 

 Een universitair diploma in het domein van de klinische psychologie, respectievelijk in 
het domein van de klinische orthopedagogiek, behaald na een voltijdse opleiding van 
minstens vijf jaar (300 ECTS-punten) – een stage in domein van de klinische psychologie, 
respectievelijk de klinische orthopedagogiek inbegrepen. 

 Een visum van de FOD Volksgezondheid, te verkrijgen op basis van het bovenstaande 
diploma. 

INFORMATIE WEBSITE FOD 
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INFORMATIE WEBSITE FOD 

 Om uw erkenning aan te vragen, neemt u contact op met: 
o Het Agentschap Zorg en Gezondheid (externe link) voor Nederlandstalige dossiers 
o De Federatie Wallonië-Brussel (externe link) voor Franstalige dossiers 
o De Duitstalige Gemeenschap (externe link) voor Duitstalige dossiers 

WEBSITE ZORG EN GEZONDHEID 

ERKENNING (ZORG EN GEZONDHEID) 

 De wetgeving over de beoefenaars van de klinische psychologie en de klinische orthopedagogiek is in 
werking getreden op 1 september 2016. Die wetgeving stelt dat de klinische psychologie en de klinische 
orthopedagogiek alleen mogen worden uitgeoefend uitgeoefend door artsen en respectievelijk 
door erkende klinisch psychologen en erkende klinisch orthopedagogen. Naast een erkenning moeten 
klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen daarenboven beschikken over een visum. 

 De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid reikt het visum uit. De visumplicht is in werking getreden 
op 1 mei 2019. Sinds deze datum mag men alleen de klinische psychologie of de klinische orthopedagogiek 
uitoefenen als u over een visum beschikt, zo niet is er sprake van onwettige uitoefening van het beroep. 
Voor meer informatie over het visum, of om een visum aan te vragen, kan u terecht bij de Federale 
Overheidsdienst Volksgezondheid: 

 Als klinisch psycholoog kan u de nodige informatie terugvinden via: Informatie klinisch psychologen 
 Als klinisch orthopedagoog kan u de nodige informatie terugvinden via: Informatie klinisch 

orthopedagogen 
 Zorg en Gezondheid levert de erkenning af. De federale overheid heeft hiertoe erkenningscriteria 

vastgelegd die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020. Vanaf deze datum heeft u niet alleen een visum, 
maar ook een erkenning nodig alvorens u de klinische psychologie of de klinische orthopedagogiek mag 
uitoefenen. 

ERKENNING (STVZ. 03/2020) 

U komt in aanmerking voor een erkenning als klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog als u een visum als 
klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog heeft verkregen en indien u met succes een professionele stage 
heeft gevolgd na uw opleiding. 

De voorwaarde van de professionele stage geldt niet voor: 

 Klinisch psychologen die op 1 september 2016 de klinische psychologie reeds uitoefenen 
 Studenten klinische psychologie die hun studies uiterlijk tijdens het academiejaar 2016-2017 aanvatten 

Indien u een visum heeft en indien u vrijgesteld bent van de professionele stage, zal u automatisch erkend worden 
in de klinische psychologie of in de klinische orthopedagogiek. 

 

  

 


