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THEORETISCHE ORTHOPEDAGOGIEK 

HOOFDSTUK 1 : DE INTEGRATIEF – HOLISTISCHE ORTHOPEDAGOGIEK VAN PROF. ERIC BROEKAERT 

1. NAAM 

Heilopvoedkunde (1949, in de periode na de oorlog) 

- Verwijst naar het helen, het genezen van bepaalde moeilijkheden. Het ligt sterk bij het 
geneeskundige, terwijl het pedagogische ook benadrukt moet worden 

- Een groot congres voor de orthopedagogiek in Amsterdam waar beslist werd om deze term niet 
meer te gebruiken maar te spreken over orthopedagogiek 

- De term wordt nog steeds gebruikt in enkele Duitse gebieden. Dit maakt het moeilijk om 
internationaal te verenigen en over de discipline te spreken 

Pedologie 

- Een arts die werkt met kinderen met psychische moeilijkheden. 
- Het zijn verschillende disciplines die werken onder leiding van een arts 

Orthopedagogiek 

- De nadruk op de pedagogische visie, het pedagogische perspectief.  
- Het pedagogische werd in de opvoedkunde gesitueerd. 
- Het is een moeilijke term terwijl deze niet zo vreemd gekozen is. Het voorvoegsel ‘ortho’ werd 

wel in internationale contexten gebruikt. Het gaat over kwetsbare groepen, mensen in 
kwetsbare situaties.   
 

2. CONNOTATIES 

Heilopvoedkunde (het helen, het genezen) 

Speciale pedagogiek 

- In Vlaanderen eerder de bijzondere orthopedagogiek. Het speciale doet vaak aan het 
buitengewoon onderwijs denken 

- Dit is het orthopedagisch handelen in verschillende situaties, verschillende doelgroepen 

Orthopedagogiek 

3. DEFINITIE 

Een aantal (klassieke) elementen :  

- Methodisch; werken met specifieke methodieken die ook wetenschappelijk onderbouwd 
moeten zijn. De methoden moeten evidence based zijn, soms is er echter nog geen onderzoek 
naar gedaan.  

- Doelgericht; we werken naar doelen en we maken deze ook expliciet. 
- Zinvol; het moet ethisch verantwoord zijn, er moet ‘correct’ gehandeld worden (subjectief)  
- Handelen; orthopedagogen proberen samen met de cliënt en het netwerk aan de slag te gaan 
- Moeilijke (moeilijk ervaren) 
- Opvoedingssituaties, levenssituaties 
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4. DIFFERENTIATIE 

Organisatorische op 

- Er is heel wat wetgeving dat je als orthopedagoog moet kennen om goede ondersteuning te 
kunnen bieden. Deze zaken veranderen ook voortdurend maar beïnvloeden je handelen sterk.  

- Een voorbeeld : inzetten op persoonsvolgende financiëring 

Theoretische op 

- Denken over de moeilijke, filosofische vragen 
- Gegrond in het handelen en de concrete praktijk 

Bijzondere op 

5. IN VLAANDEREN : GENT 

Er is een sterke link met de geneeskunde, in Leuven daarentegen is dit meer gegroeid vanuit het 
onderwijs 

- Nyssen Rene  34-45 – oorspronkelijk een psychiater 
- De busscher Jacques 46-66 – psychiater  
- Wens Maria 70-85 – pedagoog, een assistente van Nyssen 
- Broekaert Eric 85-16 – orthopedagoog  

 
6. STROMINGEN : NEDERLANDSTALIG 

Schrik van de persoon die maar in één kader blijft en alles daarvanuit probeert te verklaren 

Fenomenologisch: Langeveld-Lubbers-utrechtse school 

- Mensen die proberen zoeken naar de werkelijkheid door de werkingsvormen te proberen 
interpreteren. Door bijvoorbeeld dingen te doen, door op uitstap te gaan, in dit handelen 
worden inzichten verworven over wat er aan de hand kan zijn.  

- Het beeld te pakken te krijgen om dichter bij de werkelijkheid te proberen komen 

Het medische voorbij: Vliegenthart: “kinderen die anders in de wereld staan” Van Gelder: “de 
pedagogische situatie van het kind”   

-  De nadruk ligt op het pedagogische om op die manier voorbij het medische te gaan.  

Handelen en dialoog: Ter horst: “orthopedagogische grondvormen van dialoog” Kok: “de studie van het 
handelen zelf” 

- Naast het handelen, ligt de nadruk ook op het dialoog. In bepaalde situaties zal men proberen 
om tegenstellingen in dialoog te laten gaan. Hierbij zal groei ontstaan 

- De botsing van tegenstellingen zijn vaak de motor voor veranderingen 
- Het gaat niet om het behandelen, maar om het handelen in de moeilijk omschreven 

opvoedingssituaties 

Kritisch: Van Gennep- Van hove 

- Er wordt kritisch gekeken naar de rol van de samenleving, de maatschappij in het belemmeren 
van kansen voor mensen met een beperking. 
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Positivistisch: Rispens – Dumont – Van Der Ploeg 

- De meer empirisch, analytische pedagogen, de pedagogen die de werkelijkheid in kleine delen 
proberen onder te verdelen en daarna te onderzoeken. De globaliteit wordt verdeeld in kleinere 
delen die nadien bestudeerd worden.  

Integratief: Broekaert 

- We kunnen leren dat verschillende visies met elkaar samen gecombineerd kunnen worden 
 

7. DUITSTALIGE GEBIEDEN 
 

- Heilpädagogik – de term wordt nog steeds gehanteerd 
- Sonderpädagogik – dit gaat over het speciaal onderwijs 

 
- Religieus: Bob-hanselman-montalta : vanuit een meer katholiek beeld wordt de pedagogiek 

ingevuld 
- Existentieel: Moor 
- Minimaliserend: Bleidick : hij sprak voor het eerst over mensen met een beperking en de 

gevolgen daarbij 
- Relationeel: Kobi : vergelijkend met Ter Horst 
- Kritisch: Janzzen : vergelijkend met Van Hove 

 
8. ANDERE GEBIEDEN 

 
- Rusland: defectologie (medisch georiënteerd) 
- Hongarije: conductieve pedagogiek  
- Frankrijk: education specialise (de gespecialiseerde opvoeding met ateliers) 
- Engeland – USA: special education – special need studies (gericht op het onderwijs) 
- Zuid Afrika: genees pedagogiek – orthopedagogiek  
- Canada: orthopedagogie 
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HOOFDSTUK 2 : ORGANISATORISCHE ORTHPEDAGOGIEK 

1. IDEOLOGIE 

In instellingen spelen ideologieën een belangrijke rol. We hebben doorheen de geschiedenis wel 
verschillende blikken gehad hierop 

- Caritatief (vanuit religieuze ideeën waarbij zorg gedragen wordt voor …)  
- Kritisch (de nadruk leggen op de verandering van de maatschappij en de rol die mensen met 

een beperking daarin spelen)  
- Neoliberaal (mensen worden gezien als de eigen organisator van de zorg. Mensen zijn hierdoor 

meer regisseur van hun leven MAAR je gaat er dan ook voor uit dat mensen autonoom zijn) 
- Globalistisch (er wordt meer vanuit een eenheid vertrokken, in vergelijk met het neoliberale 

denken. Instellingen konden zelf moeilijke omstandigheden overleven want ze hadden 
bijvoorbeeld zelf een bakker, een slager, …) 
 

2. MODELLEN 
 

- Hierarchisch: piramidaal 
- Democratisch: klaverblad en cirkel 
- Cybernetisch: functioneel hierarchisch 
- Integratief (elementen bij elkaar brengen) : co-operatief 
- Kwalitatief, vanuit het kwaliteitshandboek theoretische concepten vorm doen geven 

 
3. MANAGEMENT : STRUCTUREEL 

 
- Explicitatie van behandelingsdoelen 
- Explicitatie eindtermen 
- Actie en besluitvorming 
- Evaluatie 

 
4. MANAGEMENT : PRINCIPIEEL 

 
- Co-ordinatie: De functionele samenwerking tussen de diensten 
- Continuïteit: Lengte en individueel karakter van de benadering 
- Efficiëntie: De verhouding tussen ingezette middelen en resultaten 
- Effectiviteit: Het realiseren van de vooropgezette doelen 

 
5. MANAGEMENT : FUNCTIONEEL 

 
- Positieve houding 
-  team coherentie 
-  verantwoordelijkheidszin 
-  functioneringsgesprekken 
-  evaluatie 

Je hebt een wisselwerking nodig om het orthopedagogisch handelen ten volle te begrijpen 
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HOOFDSTUK 3 : GESCHIEDENIS EN KOPSTUKKEN VAN DE ORTHOPEDAGOGIEK 

Er waren echter ook nog andere grote pedagogen. De pedagogen en hun denken worden steeds 
beïnvloed door wat er in hun leven gebeurt. Op basis hiervan kan je begrijpen waarom bepaalde 
concepten belangrijk zijn. 

1. GESCHIEDENIS 

Middeleeuwen: caritatieve zorg vaak door kloosterordes. Maar er was weinig wetenschappelijke en 
goed onderbouwde aandacht 

17e / 18e  eeuw: Comenius (onderwijs beschikbaar voor iedereen), Rousseau (om kinderen goed op te 
voeden, moet je ze weghouden van de slechte samenleving. Hij pleit voor een terugkeer naar de natuur 
die ervoor zorgt dat kinderen goed kunnen opgroeien) 

19e eeuw: Pestalozzi (het leven zelf, voedt op. Je moet leren door in het leven te staan, dingen te 
ervaren.), Herbart (grondleggers van de pedagogiek), Fröbel (onderwijs, oefeningen, aandacht op jonge 
kinderen) à meer en meer aandacht voor de pedagogische ruimte 

Einde 19e eeuw/20e eeuw: groeiende openbare “pedagogische ruimte” 

Moral treatment en werk van Pinel (mensen in de ketenen werden bevrijd), Itard (de jongen van aviron), 
Guislain (een menswaardige behandeling voor mensen met psychiatrische problematiek), Séguin (een 
Franse pedagoog die werkt met mensen met een verstandelijke beperking), Montesorri 
(vernieuwingspedagoog), Decroly (voorganger nieuwe schoolbeweging). De meeste onder hun waren 
artsen die geïnteresseerd waren in de opvoeding en onderwijs voor mensen met een beperking  

Einde 19e eeuw/begin 20e eeuw: oprichten van buitengewoon onderwijs + leerplicht en geen 
kinderarbeid meer (1914) – belang van Decroly. Kinderen werden beschermd 

Wettelijke bescherming kinderen (1912) 

19e eeuw: ook ontwikkeling van instellingen voor kinderen met verstandelijke beperkingen. We krijgen 
meer en meer (positieve) aandacht voor het opvoeden van mensen met een beperking. Er is een 
pedagogisch optimisme. 

1827: koning Willem I – onderwijs in de pedagogiek en didactiek. Hij bepaalde dat er aan de 
universiteiten ook pedagogiek en didactiek gedoceerd moest worden. 

Begin 20e eeuw: nieuwe disciplines waaronder de heilpedagogiek, kinderpsychiatrie en 
ontwikkelingspsychologie. Deze disciplines leggen andere accenten maar ze beïnvloeden elkaar wel 

- Objectiverende werkwijzen (Binet & Simon, 1905) 
- Grondleggers van de intelligentietesten om intelligentie te meten. Dit was met de 

bedoeling om kinderen met extra noden te oriënteren naar buitengewoon onderwijs 
en op die manier extra ondersteuning te bieden. 

- Duitse traditie van heilpedagogiek (holistisch en zorgend) 
 

2. PEDAGOGIEK : EIGEN IDENTITEIT 
 

- 1919 – 1926: eerste hoogleraren pedagogiek in Nederland  
- Pedologie (medisch model) /heilpedagogiek (focus op het pedagogische) 
- 1950: van Houte: eerste hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam 
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- Nijmegen: Rutten (experimenteel psycholoog) 
- Groningen: Bladergroen (interesse in de sensorische ontwikkeling) 
- Utrecht: Langeveld, Vliegenthart 
- Leuven: D’Espallier en Van Walleghem (mensen die uit het onderwijs kwamen) 
- Gent: Nyssen, De Busscher, (juffrouw) Wens (bekend met de nieuwe schoolbeweging 

en overtuigd van de therapeutische context, het therapeutisch milieu)  
 

3. WERKVELDEN 
 
- Jeugdzorg  
- Gehandicaptenzorg 
- Buitengewoon onderwijs 
- GGZ (2016) 

- Gerechtigd om een aantal gezondheidszorg handelingen te stellen 
 

4. ACADEMISCHE DISCIPLINE 

Verschillende bewegingen:   

- Duitsland (Bleidick)  
- Zwitserland (Moor) 
- Amerikaanse/Engelse psychologen: meer empirisch gericht – special education / 

orthopsychiatry / education psychology 
- Beïnvloed door de Angelsaksische wereld  

Jaren ‘60: universiteiten 

- Aanvankelijk: wijsgerig-antropologisch (Utrechtse school: Langeveld, Van Gelder, Vliegenthart, 
Vermeer, Lubbers, Hellendoorn, Kok)  

- Hermeneutiek : Het proberen doorgronde, het interpreteren van bepaalde fenomenen 
- Opleidingen ontstaan en verschillende stromingen volgen elkaar op 

Jaren ‘60: universiteiten 

- Remedial Teaching: Bladergroen, naast antropologisch uitgangspunt en dialoog, aandacht voor 
remediëren van biologische factoren die ontwikkeling belemmeren (aandacht voor sensoriële 
aspecten) 

- Het pedagogische zal door ons benadrukt worden, terwijl dokter meer op het biologische 
focussen. Er zit een meerwaarde in deze samenwerking 

Jaren ‘70: universiteiten 

- Ter Horst (Leiden): invoelende, hermeneutische benadering 
- de Ruyter (Amsterdam): stagnerend opvoedingsproces (empirisch onderzoek én 

hermeneutische benadering) 
- Kok (Utrecht): antropologische inslag 
- Grote pedagogen die nadruk leggen op de pedagogische omgeving, context en samenleving. Er 

wordt ook belang gehecht aan de relaties tussen mensen 
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Jaren ’70: universiteiten  

- Dumont (Nijmegen): empirische wending 
- Een evolutie vanuit het wijsgerige naar het proberen meten, objectief maken van de 

orthopedagogische zaken  
- Duker (Nijmegen): “leerbaarheid” mensen met ernstige verstandelijke beperkingen 

- Behandelingen uitwerken voor mensen met een beperking 
- Grewel (neuroloog, pedagoog) /Zuithoff/Ansink: medische oriëntatie  

- De complementariteit van de benaderingen kan een meerwaarde bieden. In de 
handelingsplanning zullen we proberen om de verschillende perspectieven elkaar te 
laten aanvullen.  

Jaren ’80: universiteiten  

- Van der Ploeg / Scholte (Leiden): meervoudig risicomodel 
- Rispens (Groningen, Leiden, Utrecht): empirisch- analytische visie 

Jaren ’80 – ‘90: universiteiten – kritische wending 

- Van Gennep (Amsterdam): kritische orthopedagogiek maakte opgang 
- Van Walleghem (Leuven) 
- Van Hove (Gent): inclusie, Disability Studies 

- Beperking kwam tot stand in de interactie met de samenleving, het is geen individueel 
kenmerk.  

 
5. EEN AANTAL BELANGRIJKE KOPSTUKKEN 

De nadruk ligt op de klassieke pedagogen. Sommige zaken zijn ondertussen wel al achterhaald, maar 
toch zijn heel wat inzichten nog steeds actueel. 

“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 en Speck) 
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5.1. WATERINK (1890 – 1966) 

Een beginsel pedagoog die z’n pedagogiek op enkele normen en waarden zal baseren. Hij had een 
bijbelse visie op de manier van opvoeden. Hij wou de jongeren inleiden in de kennis van de catechese. 
Hij was echter ook door het medische model beïnvloed. Hij liep bijvoorbeeld met een witte jas rond in 
z’n praktijk. Hij was ook geïnteresseerd door de psychotechniek. Pedagogen hadden de rol om raad te 
geven aan ouders.  

- Hoogleraar pedagogiek (Vrije Universiteit van Amsterdam) 
- Theoreticus, pragmaticus, medische model 
- Oprichter van het Paedologisch Instituut, Amsterdam 
- Beginselpedagoog / normatieve pedagoog 
- Theoloog 
- Pedologie ipv. orthopedagogiek: 

“de studie van het normale en abnormale kind als  basis voor de diagnostiek en de behandeling van het 
afwijkende kind” 

- Paedologisch instituut: nadruk op de specifieke rol van de pedagoog 
- Diagnostiek en behandeling van het “afwijkende kind” kregen een wetenschappelijke inbedding  

 
5.2. I.C. VAN HOUTE (1892 – 1989) 

Onder invloed van wat er in de tweede wereldoorlog gebeurd.  

- Eerste hoogleraar orthopedagogiek (1950, Universiteit van Amsterdam) 
- Voerde de term orthopedagogiek in (ipv. heilpedagogiek) 
- Leraar en inspecteur buitengewoon onderwijs. Hij kwam uit het onderwijs. 
- Belang van: aanvaarden, verstehende benadering, multidisciplinaire teams 
- Oprichter van Gemeentelijke Pedotherapeutisch Instituut (cf. Wilmink) Hij denkt sterk vanuit de 

globaliteit. Hij deed niet aan testen, maar aan de analyse van problemen en beeldvorming.  
- In 1946 – bijzonder hoogleraar in het Nutsseminarium voor Pedagogiek (Kohnstamm, nadruk 

op kwalitatieve analyse) 
- Totaliteitsdenken / empathische manier van contact maken 

“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” 

Het gaat niet alleen om het begrijpen, maar onder het empathisch zijn en in dialoog gaan.  

5.3. FRITS GREWEL (1898 – 1973) 
 

- Neuroloog, kinderpsychiater en orthopedagoog 
- Hij had aandacht voor de medische discipline 

- Orthopedagogiek: “de wetenschap van de opvoeding van het afwijkende kind” 
- Naast pedagogische diagnostiek, ook sociaal en medisch onderzoek.  
- De orthopedagoog als “alleskunner” en “allesweter” 
- Hij volgde Van Houte op als hoogleraar orthopedagogiek 
- Eigen diagnostiek: medisch, sociaal en pedagogisch 
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- Bijdrage van de neurologie, hij was kritisch tegenover het verklaren vanuit psychologische 
processen. Hij wil op zoek gaan naar wat er onderliggend is aan de problematieken.  

- “wat psychisch schijnt is in feite neurologisch” 

Belangrijke thema’s, waaronder: 

- Differentiaaldiagnostiek 
- Niet alleen de psychogenese 
- Klinische beschrijvingen, hij had een voorliefde voor omschrijvingen 
- Belang van praktijkwerkers. Hij keek verder dan enkel naar de wetenschap, hij had aandacht 

voor het handelen. De academische is op dat gebied veel verandert en geëvolueerd.  
 

5.4. 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. Hij zet zich af tegen de normatieve 

pedagogen, de beginselpedagogen. Hij vind dat de focus moet liggen op de leefwereld van de 
kinderen.  

“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” 

Hij zal de link minder maken naar de context van het kind, meer naar het individu. 

- “Algemene orthopedagogiek, een poging tot plaatsbepaling binnen 
de opvoedingswetenschap” (1969) 

- Orthopedagogiek als praktische menswetenschap, gestoeld op  een fenomenologisch 
antropologische methode/geestensweten-schappelijke metatheorie (cf. Langeveld) en verder 
beïnvloed door Moor en Bleidick (duitstalige pedagogen). 
 

5.5. WILHELMINA J. BLADERGROEN (1908 – 1983) 
 

- Hoogleraar in de opvoedkunde van het afwijkende kind (1966, Groningen) vanuit de opleiding 
lichamelijke opvoeding heeft ze interesse opgebouwd voor het motorische 

- Functiestoornissen / partieel defect / senso-motorische ontwikkeling / spel 
- Dit loopt gelijk met de gevoelige periodes waarin groei mogelijk is. Ze wil deze partiële 

defecten bij de kinderen oplossen en de ontwikkeling terug herstellen 
- Kinderen zien in hun totaliteit – eclectische benadering 
- Samenwerking met andere disciplines en maatschappelijke ontwikkelingen 
- “een kind is geen volwassenen in zakformaat !” 
- “In de handeling krijgt taal betekenis omdat er beleefde begrippen 

in worden toegepast” 
- Onder meer beïnvloed door Kohnstamm (personalisme) en  Langeveld (doel is 

zelfverantwoordelijke zelfbepaling), Montessori, Freinet, Decroly, en Boeke (Werkplaats kinder- 
gemeenschap) à grote namen van de nieuwe schoolbeweging  
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5.6. LEON VAN GELDER (1913 – 1981) 

Een orthopedagoog die bezig was met onderwijskunde. Het ging voor hem over het opvoedkundig 
handelen.  

- Hoogleraar pedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen (1964-1981) + eredoctoraat 
aan de UGent (FPPW, Prof. De Block) 

- Centraal begrip: opvoedbaarheid, het gaat om “opvoedkundig handelen ten behoeve van het in 
zijn opvoedbaarheid beperkte kind” 

- “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 biologisch, psychiatrische, …).  

Belangrijke vragen: nog steeds actuele vragen à hij maakt een verbreding naar de pedagogische 
situatie 

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

 
5.7. W. TER HORST (1929 - 2018) 

 
- Hoogleraar klinische pedagogiek en orthopedagogiek (Leiden, 1972-1980), promoveerde bij 

Prof. Bladergroen. Hij was beïnvloed door de fenomenologen.   
- Kernbegrippen: dialoog, problematische opvoedingssituatie,  

- Hij was verantwoordelijk voor de term problematische opvoedingssituatie. Hij zag ook 
een verbinding met het spirituele. Daarnaast is hij bekend geworden door het 
toevoegen van het ‘dialoog’ 

- “De mens wordt pas persoon in de ontmoeting met de ander” door in relaties, in sociale 
interacties te treden 

- Drie stappen: (1) observeren, waarnemen, luisteren (verstehen), (2) ordenen, (3) strategie 
- Beïnvloed door Strasser – wijsgerige basisbeginselen van de pedagogiek, en door Kohnstamm 

(personalisme, dialoog met omgeving) en Moor (harmonie tussen wat iemand wil, kan, en wat 
hem beweegt – menselijke ontwikkeling) 

- Moor : door een gebrek aan innerlijke rust hebben kinderen nood aan ondersteuning 
- Voerde onder meer het vak “Transculturele orthopedagogiek” in. 
- Geestenswetenschappelijke stroming 
- Mens als een “holon”, de link met het holostische 
- Algemene orthopedagogiek én  “Herstel van het gewone leven” cf. orthopedagogische 

grondvormen. In de dagdagelijkse momenten leer je anderen goed kennen. Het gewone zou 
eigenlijk steeds voor het bijzondere moeten komen. We vergeten soms dat kinderen een 
gewone opvoeding willen, en gewoon willen opgroeien. 
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5.8. J.F.W. KOK (1929) 

Hij zoekt naar wat onderliggend in kinderen hun gedrag te zien is. Waarom doet een kind wat hij doet? 
Op basis van wat kinderen doen, kan je bepaalde ondersteuningsnoden afleiden. Als kinderen aan de 
basisbehoeften kunnen voldoen, dan zal dit leiden tot groei. Het is zoeken om deze centraal te stellen. 

- Hoogleraar psychologie, pedagogiek en didactiek van het gehandicapte kind (1972-1987, 
Utrecht) 

- Specifiek opvoeden: relatie, klimaat, situatie (affectieve, cognitieve en conatieve) 
- Orthopedagogische antwoorden op vraagstellingen (cf. structopathische kinderen; kinderen 

waarin hij zag dat ze nood hadden aan het krijgen van structuur) 
- Eerste (leefklimaat), tweede (groepsbehandelingen) en derdegraadsstrategieën (individuele 

aanpassingen)  
- Beïnvloed door o.a. Strasser (wijsgerige invloeden), Rogers,, Langeveld, Levinas (filosofie rond 

de blik van de ander) 
- Doctoraatsproefschrift op empirisch onderzoek gebaseerd. De paradigma’s groeien verder op 

elkaar en beïnvloeden elkaar 
- De orthopedagogische vraagstelling en het vraagstellingstype (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). 
 

5.9. J.J. (JOEP) DUMONT (1935 – 1994) 
 

- Hoogleraar orthopedagogiek (1972-1994, Nijmegen) 
- Sterk beïnvloed door Jean Piaget, zijn benadering verder op uitgewerkt  
- Empirisch-analytische benadering 
- Leerstoornissen – cognitieve leerpsychologie en behaviorisme. Een andere insteek wanneer het 

gaat over de pedagogiek 
- Bijdrage aan de empirische wending: “orthopedagogiek als behandelingswetenschap, met 

wetenschappelijk verworven behandelingsmethoden, empirisch en experimenteel getoetst”. 
- Er is een methodestrijd ontstaan door de geesteswetenschappelijke pedagogen en de 

empirische analytische pedagogen 
 

6. ZWITSERSE PIONIERS  
 
6.1. H. HANSELMANN (1885 – 1960) 

 
- Eerste hoogleraar orthopedagogiek in Europa (Zurich, 1931-1950) 
- Hij legde de link naar andere wetenschappelijke disciplines en vertrok vanuit een geestelijke blik 
- 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. 
- Heilpedagogiek behoorde nog tot de filosofische faculteit; hij zocht ook verbindingen met de 

medische en de psychologische discipline, maar met aandacht voor de eigen identiteit ! 
- Zwitserland: bakermat van Pestalozzi en Guggenbühl  
- 1924: ontwikkeling van het heilpedagogisch seminarium 
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- Term “heilpedagogiek” voor het eerst gebruikt in 1861 (Georgens & Deinhardt): “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” (Homburger, 1926) 

- Mens is voor ontwikkeling aangewezen op opvoeding / vorming (zie ook Langeveld). 
 

6.2. P. MOOR (1899 – 1977) 
 

- Assistent en opvolger van Hanselmann; hoogleraar heilpedagogiek 
- Een op maat gesneden opvoeding aangepast aan de problematische omstandigheden. Kinderen 

hebben een innerlijke houvast en een buitengerichte ondersteuning. Deze kinderen moeten 
van buitenaf ondersteuning aangeboden krijgen.  

- Innere Halt (“steun/houvast”)– äussere Halt, Haltlosigkeit 

Drie basisprincipes: 

- “Erst verstehen, dann erziehen” eerst een beeld vormen en dan tot opvoeding proberen komen 
- “Nicht gegen den Fehler, sonders für das Fehlende” aandacht hebben voor de persoon, niet 

alleen voor de moeilijkheden (doorgronden van de situatie) 
- “Nich nur das Kind, sondern auch eine Umgebung ist zu erziehen” drang van de omgeving 
- “Heilpädaogik ist Pädagogik und nichts anderes” hij trok de pedagogiek weg van het medische 
- Belang van heilpedagogische diagnostiek. 
- Heilpedagogiek als normatieve wetenschap. 

 
7. DUITSE KOPSTUKKEN  

 
7.1. 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: 

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

zijn 
 

7.2. ULRICH BLEIDICK  
 

- Hoogleraar opvoedingswetenschap, Universiteit Hamburg 
- “Pädagogik der  Behinderten” (1972) 
- Behindertenpädagogik (disbility) ipv. Heilpädagogik/Sonderpädagogik (kritisch tegenover deze 

termen) 
- Later: niet de beperking, maar de uitwerking (de gevolgen) ervan op opvoeding en onderwijs 

(begrippen als QoL, leefwereld, sociale netwerken, integratie, …) 
- Beperking (organisch, psychisch, sociaal), pas pedagogisch relevant als ze opvoedbaarheid van 

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

- Hoogleraar aan de Ludwig Maximilian Universiteit in München 
- 1987 – System Heilpädagogik, eine ökologische relexive Grundlegung 
- Meer holistische kijk op Heilpädagogik, een meer positieve kijk hierop 
- Postmoderne tijd --- focus op de dagelijkse leefwereld 
- Focus op speciale opvoedingsvereisten 
- Gebruikt de term heilpedagogiek als positieve opdracht (heel worden) 

Postmoderne wending, zoals: 

- Integratie; verschillende denkbeelden 
- Opsplitsing van de orthopedagogiek 
- Wetenschappelijke dilemma; empirische versus geesteswetenschappelijk 
- Theorie-praktijk 
- Loslaten medisch model 
- Onduidelijke effectiviteit 

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

8. CONCLUSIES 

Veel theorieën – weinig eenheid? Ze hebben allemaal verschillende accenten gelegd, elk met eigen 
insteken. Hoe wordt de pedagogiek ingevuld in andere landen?  

Link met de praktijk (cf. ook Maria Wens) het waren mensen die met een voet in de praktijk stonden en 
met de kinderen werkten.   

Praxis : aanvankelijk generalisten (heel breed), later meer ‘specialisten’ door bijvoorbeeld te focussen 
op leerstoornissen 

Theorie 

- Definities (pedologie – ontwikkelingsmogelijkheden – opvoeding van kinderen – 
problematische opvoedingssituatie) 

- Constituerende elementen, de kernelementen (religieus – integratie – anders zijn en mee gaan 
doen – opvoedbaarheid – ontmoeting – ontwikkelen en opvoeden – gestoord leren) afwisseling 
kan goed zijn, maar dit brengt ook enkele gevaren met zich mee.  

Wetenschappelijk onderzoek : geesteswetenschappelijk – empirische wending – positivistische 
wendingen– integratie  

Diagnostiek en behandeling : wat verschillen, andere visies tussen de verschillende pedagogen 

Ontwikkelingen 

- Van kind naar omgeving 
- Van afwijking naar vraagstelling rond behoeften en ondersteuning 
- Van medisch naar interactionistisch, dialogisch verhaal 
- Van fenomenologisch, naar empirisch analytisch, naar integratie 
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HOOFDSTUK 4 : INVULLINGEN IN DE JEUGDHULP 

Pedagogisch handelen gericht op het voldoen aan voorwaarden om erbij te horen,  of gericht op 
onvoorwaardelijk samenleven met anderen mogelijk te maken 

1. JEUGDHULP ‘OM ERBIJ TE HOREN 
 
1.1. DE JEUGDHULP ALS INTERVENTIE 

 
- Jeugdhulp is een interventie in een lopend opvoedingsproces 
- De jeugdhulp tussenkomst neemt de vorm aan van een confrontatie tussen personen, maar is 

geen éénduidig gebeuren. Die tussenkomsten zijn gericht op “verbetering”, in lopende 
socialiseringsprocessen. 

- Contact tussen jongere, ouders, en professionals met mandaat om tussen te komen gebeurt in 
een voorgestructureerde omgeving: stelsel, organisatie, mandaat en invulling van mandaat. 

- Verschillende logica’s: 
- Sociaal-politiek (jeugdhulpstelsel)  
- Organisaties:   

- Privé-initiatief (voorzieningen)  
- Overheid (verwijzers, gemeenschapsvoorzieningen) 
- Settings (basis = opvoeding in het gezin verbeteren of opvoeding overnemen) 

- Interpersoonlijk: - opdracht, opleiding, ethiek 
 

1.2. HISTORISCH : OP AANPASSING GERICHTE INTERPRETATIEKADERS 

In de 19de eeuw de ingrediënten van de jeugdhulp opgesteld. Er is een shift gebeurd in interpretatie van 
wat moeilijk en onverklaarbaar gedrag is. 

- Samenhang  en spanningsvelden tussen sociaal-politieke, institutionele en interpersoonlijke 
dimensie === interpretatie van gedrag van jongeren. 

- De ingrediënten van de jeugdhulp werden geformuleerd in de 19 e eeuw, vertrekkend van een 
wijzigende interpretatie van problematisch gedrag van kinderen en jongeren. 

- Van strafrechtelijke / of medische interpretatie naar pedagogische interpretatie: 
pedagogisering van sociale problemen 

- Sociaal Verweer: opvoeding is de oorzaak van onmaatschappelijk gedrag, de samenleving mag 
zich hiertegen verweren, middel: opvoeding verbeteren, dus opvoeding als oorzaak en remedie 
voor problematisch gedrag.  

- In plaats van een medisch en strafrechtelijk probleem; eerder een pedagogisch probleem. Het 
onmaatschappelijk gedrag werd niet meer aan schuld gerelateerd, maar de oorzaak ligt bij de 
slechte opvoeding. Er moest ingegrepen worden in de opvoeding. Dit is de start van de 
jeugdhulp en de jeugdbescherming. 

- Finaliteit van opvoeding: aangepast burgerschap= tegelijk onderwerping en emancipatie 
(democratie)à er moet ingegrepen worden op de opvoeding 

- Verbeteren = wegwerken van het “mindere”, voor zover dat gaat // “onverbeterlijken”, 
bijvoorbeeld “idioten”” worden verzameld in asielen.  

- Eerste taakverdeling tussen staat en privé-initiatief: staat biedt wettelijk kader en middelen, de 
burger staat in voor moraliserende actie (===gesubsidieerde vrijheid). Het verbod op 
kinderarbeid start hier ook.  
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- Derde speler: gedragswetenschappen (°psychiatrie), biedt tegelijk verfijnd interpretatiekader 
van problematisch gedrag en ontwikkelt “juiste” manieren om te verbeteren. De 
gedragswetenschappen komt in opvoeding tussen en is gekoppeld aan de beweging van het 
sociaal verweer. Je moet op basis van wetenschappelijke gronden tussen komen. 
 

1.3. DE WILDE JONGEN UIT DE AVEYRON EN DOKTER ITARD 

1800 vondst van Victor (geschat 7-8 jaar oud) een kind wordt gevonden dat in de bossen leeft.  

Interesse in pers en wetenschappelijke wereld: de natuur van de mens/ de mens in de natuurstaat. Er 
werden ook romans over geschreven. Er is vanuit de wetenschap de vraag naar de impact van de natuur 
op de mens. In deze wetenschappelijke wereld ontstaat een discussie over de diagnostiek tussen Pinel 
en Itard: idiotie (iemand die minimale cognitieve functies heeft) vs verwaarlozing (pedagogiseren van 
het probleem waarmee men te maken krijgt) 

- Shift in interpretatiekader 
- Wetenschappelijk gefundeerde heropvoeding: Itards rapporten (1801-1806). = prototype van 

methodisering van interventies. 
- Eerste rapport van een orthopedagogische en kinderpsychichiatrische interventie op 

“rationele, wetenschappelijke gronden”? (Thierry Gineste) 
- Waarom is er interesse voor de behandeling van dat kind? Er wordt op het niveau van de 

regering de vraag gesteld naar een beïnvloeding van het gedrag van het kind. De vraag naar 
pedagogisering wordt heel direct gesteld. Er wordt hier echter geen aandacht besteed aan de 
onderliggende sociale problemen. 
 
1.3.1. POLITIEKE CONTEXT VICTOR – ITARD / INTELLECTUEEL KLIMAAT TEN AANZIEN VAN DE 

RAPPORTEN VAN ITARD 
 

- Fascinatie voor “Wilden” (La société des observateurs de l’homme) 
- Rousseau’s natuurstaat onderzocht 
- Her-opvoedbaarheid van wilde massa’s? 
- Cfr “burgerlijk beschavingsoffensief” tegelijk onderwerping en recht op opvoeding, onderwijs  
- Victor is een experiment  
- Cf Chappey 
- Rechtstreeks gesubsidieerd door Bonaparte 

 
1.3.2. THEMA’S 

 
- Verschuiving van interpretatiekader === gedrag van Victor is effect van verwaarlozing (gebrek 

aan opvoeding), remedie: heropvoeden 
- Manier waarop: methodisch onderbouwd, binnen de premissen van sensorialisme, o.a. 

geformuleerd door Locke (tabula rasa). Geestelijke en morele  ontwikkeling op basis van 
ordentelijke werking van de zintuigen. Cf. ervaren van onrecht 

- Settings: wie bepaalt wat er wordt  gedaan, welke verhouding wordt er “getoond”? Cf. 
Karikatuur 

- Finaliteit: burgerschap 
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1.3.3.  VICTOR EN DOKTER ITARD : DOEL VAN DE VERBETERING 
 

- Itards doel: van Victor een volwaardig lid van de samenleving te maken, een volwaardige burger 
door hem te verbeteren. Lezen, schrijven, spreken en zelfstandig denken zijn de voorwaarden 
om als volwaardige burger door het leven te gaan. Hij beschrijft dit in de rapporten ook zo. Hij 
gaat Victor beschaven op zo’n manier dat hij erbij zal kunnen horen. 

- Dubbele voorwaarde om Victor opnieuw op te voeden: beantwoorden aan de hem 
toegeschreven kenmerken die op de juiste manier bewerkt worden 

- Itard komt tot de vaststelling dat het niet werkt. Hij geraakt ontgoocheld omdat het niet lukt. 
Hij laat dit ook blijken in zijn rapporten. Er komt een wanhoop in het verhaal. 

Burgerschap als een middel om ‘erbij’ te horen 

- Burgerschap: manier waarop over opvoeding gedacht en relatie met burgerschap bepaalt 
benadering van thema’s zoals inclusie, pluralisme, diversiteit, integratie, assimilatie enz 
 

1.4. IMPASSES, HERKENBAARHEID VAN DE IMPASSE 
 

1.4.1. WANHOOP 
 

- De mislukking: Victor beantwoordt niet aan beeld van Itard. Itard wordt wanhopig en stopt de 
behandeling, overname door bureaucratie.  

- Maar zijn methode wordt verder ontwikkeld door Seguin bij mentaal beperkte kinderen en later 
door Montessori bij lagere schoolkinderen.  

- Victor gaat ten onder. (Quasimodo, Victor Hugo) hij gaat achteruit eens Itard wegvalt.  
 

1.5. 19E EEUW WERKT DOOR 
 

- Uitgangspunt : kind is gekend, en van daaruit wordt handelen afgeleid. 
- Impasses in de geprofessionaliseerde jeugdhulp/ burn-out/ Morele dilemma’s.  Zie Alicia (VRT 

nu): invullingen en toeschrijvingen 
- Bureaucratisering 
- Escalaties in de jeugdhulp 
- Het kind wordt uiteindelijk opgenomen in een gesloten instelling.  

 
2. EEN WAARDIG LEVEN MOGELIJK MAKEN 

 
- Fernand Deligny: Franse pedagoog, schrijver , terug in de actualiteit in Frankrijk, opnieuw veel 

publicaties. De pedagoog die het heeft over de beeldvorming. 
- “Niet beantwoorden aan een beeld (invullingen)” is voor Deligny een uitgangspunt om na te 

denken over zorg, we moeten zorgen dat een leven mogelijk gemaakt wordt voor de kinderen 
op de manier waarop ze zijn.  

- Kerngedachte: opvoeden is “een leven mogelijk maken”, door de omstandigheden te creëren 
waarin een kind zelf tot initiatieven kan komen. Dit is een idee dat hij ontleend van Henry 
Wallon. Je kan een kind niet begrijpen buiten zijn omgeving. De ontwikkeling van het kind is 
sterk bepaald door de interactie met zijn omgeving. Wallon was minder lineair en normatief 
dan Piaget. Een kind komt binnen een bepaald milieu tot initiatieven om in te werken op dat 
milieu. 
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- Stapt radicaal af van “aanpassing”, of zelfs behandeling als doel van “hulp” of als “voorwaarde 
“ tot integratie.  Het kind moet niet veranderen, wij als hulpverlener moeten dan doen 

- Weerkerend motief:  “Créateur de circonstances, voilà l’éducateur aux prises avec toutes les 
inerties, Bon courage” (Deligny in les vagabonds efficaces, 1946)  

- Een goede opvoeder is iemand die omstandigheden kan creëren, niet iemand die het kind 
verandert 
 

2.1. BIOGRAFISCHE 
 

- Van geïnstitutionaliseerde jeugdzorg tot opvang van autistische en psychotische kinderen in de 
Cévennes  .  

- Psychiatrie Armentières (1936/ 1943), Bijzonder Onderwijs (1939), Observatiecentrum in de 
jeugdbescherming (1944) , “la Grande Cordée” (1947),La Borde (1964), Cévennes (1967- 1996). 
Hier is hij met de eerste experimenten begonnen.  

- Steeds verdere verwijdering van geïnstitutionaliseerde zorg. 
- Centraal thema in zijn werk = kritiek op pedagogie als remedie tegen“onaangepastheid”.  
- Centraal: kritiek op “semblabiliser”: de andere benaderen vanuit de toeschrijving van gelijke 

intenties, toeschrijving van kenmerken = geweld, wordt geïnstitutionaliseerd, leidt tot fysieke 
uitsluiting, opsluiting 

- Er worden plekken gezocht waar kinderen terecht kunnen  
- De les die je kan halen uit z’n werk met kinderen met ASS : je kan de kinderen niet benaderen 

vanuit onze intenties, want dan ben je bezig met geweldpleging. Er wordt voorbij gegaan aan 
hoe die mensen zijn, eigenlijk zijn we even menselijk 
 

2.2. FERNAND DELIGNY : TENTATIVES EN ENIGMA, HET VERHAAL 
 

- Opvoeding = “création de circonstances” ipv “verbetering”. cf. Henri Wallon. 
- ”Circonstances” zijn gericht op responsiviteit en op het kind tot initiatieven te laten komen. 

Geen methode maar “tentatives”. 
- Tentatives = responsiviteit op een concrete situatie/ kind die mogelijk maakt dat de 

andere tot eigen initiatieven komt.  
- (en ricochet)  

- Voorbeelden= in de cévennes schakelen de kinderen zich in in de handelingen die door de 
volwassenen worden gedaan.  

- Parallel met “actie” schrijft Deligny een omvangrijk oeuvre bijeen 
- Tragische mensvisie: enigma= het aangeborene en het aangeleerde, dubbele betekenis van 

“het asiel”. Ons veraf geheugen zijn we kwijt, maar kinderen met ASS hebben dit wel nog.  
- Uitgangspunt: gelijkheid in het aangeborene.  
- Het “aangeleerde” verdringt het “aangeborene”. Taal, cultuur zijn erop gericht te 

“semblabiliseren” = geweld, en breiden steeds verder uit, ten koste van het oorspronkelijk 
menselijke. “Sociaal werk:  

“Mieux vaut respecter l’énigme que de se livrer à l’interprétation. C’est à vrai dire un pari où si maigre 
soit le gain, nous n’avons rien à perdre.” 
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2.3. FILMFRAGMENTEN 
 

- Verband tussen Deligny, Itard, Truffaut 

Deligny over Itard: “Où vouliez-vous que j’aille lorsque m’est advenu ce gamin de douze ans, jumeau 
décalé dans le temps du Victor, l’enfant sauvage récolté par un Itard qui croyait ferme aux bienfaits de 
la civilisation? J’avais pensé, en lisant le rapport d’Itard: pouvait pas lui foutre la paix, à c’t’ enfant-là?” 
(Deligny, 2007) 

 
2.4. DISCUSSIE?  

 
2.4.1. ACTUELE THEMA’S 

 
- 1. Kenbaarheid en enigma 
- 2. Samenhang tussen benadering, invulling en impasse 
- 3. Accentverschuiving: engagement omstandigheden te creëren waarin mensen een leven 

kunnen leiden dat de moeite waard is (menselijke waardigheid). 
- 4. Voorwaardelijkheid/ onvoorwaardelijkheid 
- 5. Burgerschap 
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HOOFDSTUK 5 : BEELDVORMING IN DE ORTHOPEDAGOGIEK 

“ DE VOORSTELLING VAN HET GEHEEL, VOOR ZOVER HET IN HET GEHEEL VAN HET AANSCHOUWBARE 
IS GEBRACHT” 

Een beetje omschrijving van de begrippen. Beeld is de definitie die hierboven te vinden is. Een beeld 
kan ook ambigue zijn, mensen kunnen andere interpretaties hebben. Het beeld dat we van iets of 
iemand hebben, kan veel verschillen. 

1. WERELD – EN MENSBEELD 

“DE GROOTSTE OMGEVING DIE COGNITIEF, PRAKTISCH EN EMOTIONEEL RELEVANT IS” 

“DE WERELD WAARIN WE LEVEN” 

“DE WERELD WAARIN WE ALS   MENS LEVEN” 

Het gaat niet alleen om wat we zien, maar ook over hoe we ons daarbij voelen. In de wereld zullen we 
allemaal een rol spelen en een beeld vormen. 

1.1. WERELD -. MENS – EN LEVENSBESCHOUWING 

“DE MENS BRENGT ZICHZELF NAAR VOOR BINNEN DE VOORSTELLING VAN HET GEHEEL VAN WERELD 
EN MENS WAARIN WE LEVEN” 

Er wordt een positie opgenomen. Het mens werkt zich naar voor en neemt standpunten in. Een 
voorbeeld : vegetarisch zijn.  

1.2. BEELDVORMING 

“GESTALTE GEVEN AAN DE VOORSTELLING VAN HET GEHEEL” 

“BETEKENIS GEVEN AAN DE VOORSTELLING VAN HET GEHEEL” 

“ZIN GEVEN AAN DE VOORSTELLING VAN HET GEHEEL” 

We gaan een beeld vormen van iets. Het idee dat we hebben zou al dan niet kunnen aansluiten bij hoe 
de werkelijkheid is. Als mensen een bepaald beeld hebben, dan is dat voor die persoon de waarheid. 
Hier kunnen we de gelaagdheid zien. Als het beeld niet overeenkomt met het beeld van een ander, dan 
wordt het complex. 

  “ZIN GEVEN AAN DE VOORSTELLING VAN HET GEHEEL IN HISTORISCHE, MAATSCHAPPELIJKE EN 
LEVENSBESCHOUWELIJKE CONTEXT” 

Beelden kunnen verschillen, andere meningen en posities hebben. Ons beeld is veranderd doorheen de 
geschiedenis. Ook culturen zullen een invloed hebben op de verandering van de beeldvorming. à een 
beeld is zeker niet neutraal 

1.3. BEELDVORMING EN ORTHOPEDAGOGIEK 

   “SYSTEMATISCH ZIN GEVEN AAN DE VOORSTELLING VAN HET GEHEEL IN HISTORISCH-, 
MAATSCHAPPELIJK EN LEVENSBESCHOUWELIJK PERSPECTIEF BIJ HET HANDELEN IN MOEILIJKE 
OPVOEDINGSSITUATIES” 

Het gaat om het systematisch zinsgeven. De wetenschap van het handelen, geen neutrale wetenschap 
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2. FENOMENOLOGIE 

Een belangrijke wetenschap die de weergave van zaken bestudeerd 

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. Het is niet 
mogelijk om de wereld te kunnen, maar we kunnen ze wel proberen interpreteren. Wat zit er onder 
gedrag? Wat is de reden van bepaalde handelingen?  

- Volgens hegel is de fenomenologie een proces van ervaren en doen, van bewustworden en 
zelfrealisatie 

- Dit proces verloopt over stadia.  
- Nu noemt men dit proces een dialectisch proces waar bij een these met een antithese tot 

synthese komt en uitganspunt wordt van een nieuwe these-antithese-syntese. Dit proces zal 
elkaar in dialoog afwisselen om op die manier de wereld zo goed mogelijk te leren kennen. 

- Volgens hegel eindigt dit proces in een absoluut bewustzijn 
- Het is geen ideale oplossing, maar we komen als een stuk dichter.  

EDMUND HUSSERL (1859-1938) 

- We moeten de fenomenen laten bestaan en ze beschouwen. Door de oordelen achterwege te 
laten, nemen we afstand van de invloeden om zo neutraal mogelijk te kijken 

- Via fenomenologische reductie of epochè, alle onopgehelderde vooronderstellingen terzijde 
schuiven, om zo de dingen voor zich te laten spreken, los van hypothetische speculaties.  

- Het is moeilijk om ons daar los van te maken, maar we moeten dit proberen 
- Vanuit het standpunt van een onthechte observator 

 
2.1. EXISTENTIËLE FENOMENOLOGIE 

MARTIN HEIDEGGER (1889-1976) 

JEAN-PAUL SARTRE (1905-1980) 

- De observator van het fenomeen kan niet losstaan van de wereld. Want we zijn een deel van 
de wereld waarin we de delen willen laten bestaan. We kunnen de delen niet zomaar opsplitsen, 
alles staat verbonden met elkaar. 

- 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 

- Het Zelf vervangt het Bewustzijn 
- De existentialisten gaan ervan uit dat de mens een vraag is voor zichzelf, hij moet zichzelf 

proberen doen groeien 
 

2.2. HERMENEUTISCHE FENOMENOLOGIE 

Er is altijd een waardeoordeel, de beschrijving van de werkelijkheid is niet waardevrij.  

WILHEM DILTHEY ( 1833-1911) 

- Inzicht en historische context laten toe fenomenen te verstaan. 

MARTIN HEIDEGGER (1899-1976) 

- De fenomenen beschrijven is ze in feite interpreteren. 
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PAUL GADAMER (1900-2002) 

- Via het interpreteren verstaan we de fenomenen. 
 

3. GEDRAG EN HANDELEN 

De beeldvorming is gelaagd. In de orthopedagogiek wordt een onderscheid gemaakt tussen gedrag en 
handelen. Gedrag is wat observeerbaar is, wat meetbaar is. Handelen daarentegen gaat over de 
onderliggende betekenissen. Op welke manier kijken we naar situaties? 

Orthopedagogen gaan proberen om het geheel van een situatie te achterhalen.  

 

 

Handelen is schikken, herschikken en onszelf en de werkelijkheid beter leren kennen. 

 

We kunnen niet anders dan keuzes maken. We hebben macht en dus de verantwoordelijkheid om 
keuzes te maken. 

4. CYCLUS VAN ORTHOPEDAGOGISCH HANDELEN 

PROCES VAN                                                             

- Beeldvorming- Interpreteren -Verstaan (verstehen) - Overleggen - Plannen - Handelen - 
Beslissen – Evalueren – Heropstarten (verschillende fases in orthopedagogisch handelen)         

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

Dit proces zal zichzelf ook herhalen. Het is een proces dat zichzelf zal voeden 
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5. WERELDBEELD : GESCHIEDENIS EN IDEOLOGIE 

Griekse Oudheid 

- Kalokagathia ideaal (schoon én goed) misprijst de uiterlijke deformatie. Aristoteles ontkent  de 
mogelijkheid tot ontwikkeling bij dove kinderen 

Latijnse Oudheid 

- De Pater Familias doodt  gehandicapte kinderen . 

Middeleeuwen 

- "Zo is het geloof uit horen ..."  (Paulus): Geen sacramenten voor Doven  

Renaissance 

- Humanist Vives ( 1520):  Empirie in een gespannen relatie tot de religie 

Contrareformatie 

- Vincent de Paul (1581-1660) sticht liefdadige ordes in Parijs 

Moderne tijden 

- Pinel (1774-1838): zorg voor psychiatrische patiënten.  
- De L'Epée (1712-1789): de franse gebarentaal.  
- Itard (1774-1838) en Séguin (1812-1880): de mentale handicap. 
- Beeldvorming verandert doorheen de samenleving. Een voorbeeld : Itard en Victor 

Huidige tijden 

- Marxisme: (1900):  tegen sociale ongelijkheid  
- Nazisme (1930): gehandicapten als eerste slachtoffers 
- Postmoderne invloeden (1970) : de Disability Studies  
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HOOFDSTUK 6 : MODERNE EN POSTMODERNE ORTHOPEDAGOGIEK 

De verschillende perspectieven komen samen en overlappen. Ze bestaan ook, zoals paradigma’s, naast 
elkaar. Het is niet zo dat één denkbeeld sowieso de andere denkbeelden wegduwt.  

1. HET EXISTENTIALISTISCH PERSPECTIEF 
 

- “Leven” in het “hier en nu”. Dit een tegenstelling tegen de meer normatieve pedagogen. Deze 
orthopedagogen focusten op de toekomst, hetgaan wat in een volgend leven kwam. 

- Onvoorwaardelijk acceptatie 
- Groei tot persoon. We moeten onszelf ontwikkelen en we worden onszelf. We moeten onze 

keuzes en verantwoordelijkheden opnemen. Er is een toenemende keuzevrijheid en je krijgt 
meer verantwoordelijkheid. 

- Van hiërarchie naar democratie 
- Het “zichzelf” worden. 

 
2. DE MODERNE ORTHOPEDAGOGIEK 

 
- Een  goede « Oude » Definitie, de klassieke definitie. Het gaat over meer jezelf worden, meer 

democratisch worden. Maar ‘goed’ worden is een normatieve discussie. Wat is goed opvoeden 
dan precies ?  Er moet naar een zinvol doel toegewerkt worden.  

- Goede « Oude » Orthopedagogen. Ze waren verantwoordelijk voor de cursussen. Er waren 
echter wel verschillende invullingen van de definitie 

- Het is niet meer mogelijk om het hele orthopedagogisch veld in z’n volledigheid te vatten.  
- Van Belemmerd Kind naar Opvoedingssituatie 
- Van Beeldvorming naar Handelingsplanning. 

 
3. HET NEOLIBERALE PERSPECTIEF 

 
- Nieuw management; een verzekeringsleven 
- Kwaliteit; ook op de universiteit en in de hulpverlening bepaalde kwaliteitsnormen. Het gaat 

van praktische zaken, tot inhoudelijk elementen. Maar wat is goede hulpverlening?  
- Coördinatie 
- Continuiteit 
- Efficiëntie 
- Effectiviteit  

 
4. DE POSTMODERNE ORTHOPEDAGOGIEK 

Kritisch kijken naar de wereld en de wetenschap. De allesverklarende verhalen worden in vragen 
gesteld. Nietsche : ‘god is dood’ 

- Irrationalteit en Relativisme. Wat schiet er over als de grote verhalen niet meer waar zijn ? 
- Fragmentaire Beeldvorming. 
- Gebroken Geheel 
- De Grand Narrative bestaat niet. Ruimte voor het verhalende en het narratieve 
- Van Chaos naar Orde. Het loslaten van de grote verhalen, biedt ruimte voor kennis die lokaal 

geankerd is. Het brengt mogelijkheden om andere zaken centraler te stellen. 
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- Nieuwe Spiritualiteit en Inclusie. Er wordt gewerkt rond empowerment. Het is de bedoeling om 
mensen terug in de samenleving op te nemen.  

- Sociaal constructivisme ; de werkelijkheid wordt geconstrueerd door de mens, ons verstand 
vormt de werkelijkheid. Orthopedagogiek moet ingesteld zijn op die individualiteit. 

- Post structuralisme (kritisch kijken naar de taal) en deconstructivisme (het deconstrueren van 
betekenissen en taal)  
 

5. INTEGRATIEVE EN HOLISTISCHE PEDAGOGIEK 
 

- Het is iets waar we geen vat op hebben, maar het is er wel 
- Manifest Impliciete Orde; een voorbeeld is dromen. Het is een brug tussen het impliciete en het 

expliciete. De interne verbondenheid tussen de verschillende delen vormt ons wel 
- Expliciete Orde; de uitingen 
- Impliciete Orde; de volledige werkelijkheid – alles wat we niet kennen, maar er wel is. Het bevat 

een deel onkenbaarheid. We moeten ons bewustzijn van het feit dat we niet alles kunnen weten 
- Integratie Van Tegenstellingen; door de afwisseling zal je groei kijken.  
- Afwisselend Samengaan 
- Permanente Dialectiek 

 
6. VIER PARADIGMA’S 

 
- Existentieel fenomenologisch 
- Empirisch analytisch; opsplitsen in delen en manipuleren. Inzicht op basis van hypothesen 
- Kritisch dialectisch materialistisch  
-  Holistisch; paradigma’s bij elkaar plaatsen 

 
7. 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 

“ A holistic approach believes in the two propositions that the whole is more that 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. ” 

“ 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. ” 

8. 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. ” 

Negatiever kijken, ook zichzelf in vraag stellen 
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9. 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 ” 

Het gaat over de manier waarop mensen de werkelijkheid construeren. Er zal geordend worden. 

10. DISABILITY STUDIES 
 

- Inclusie 
- Empowerment; een relationeel concept. Het gaat over verbondenheid 
- Self-advocacy 
- Burgerschap 
- Kritisch en poststructuralistisch  

 
11. POSITIEVE ORTHOPEDAGOGIEK 

Hoe kunnen we ons leven zo organiseren dat we er gelukkiger van worden? Het is empirisch onderzoek.  

- Tevreden zijn 
- Zelfvertrouwen koesteren 
- “The right side of life” 
- Inzet en motivatie 
- No time for “Yes”, “But” 
- Dat heet dan gelukkig zijn  

 
12. 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. 
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HOOFDSTUK 7 : ONDERZOEK IN DE ORTHOPEDAGOGIEK 

1. ROL VAN ONDERZOEK 

Orthopedagogiek als HANDELINGSWETENSCHAP. Een aantal orthopedagogen zien het handelen als de 
kern van de orthopedagogie. Dit uit zich in de manier waarop we omgaan met diagnostiek. In het werken 
met mensen zullen we informatie proberen verkrijgen op basis van handelen. Door dingen te doen 
verzamelen we informatie. (Ter horst : pedagogische grondvormen zoals er samen op uit trekken 
vormen een bron van informatie. In de dagdagelijkse momenten kon je veel te weten) 

- Nomologisch (hypothetisch-deductief) (1) vs. ideografisch (fenomenologisch) (2) 
- Nomologisch : onderzoek gericht op het genereren van wetmatigheden. Dit gebeurt 

door hypothetisch – duductief onderzoek. Je leidt toetsbare uitspraken af die je 
empirisch zal onderzoeken om nadien je hypothese al dan niet te weerleggen.  

- Ideografisch onderzoek : meer gericht op het individu, op het particuliere. Hierbij heb 
je niet de ambitie om te generaliseren en dit voor iedereen geldig te maken. Er moet 
dieper inzicht gecreëerd worden over hoe mensen dingen zien en voelen. Dit is wat 
subjectiever omdat de ervaring van mensen persoonlijk gekleurd is. Een voorbeeld : 
een casestudie 

- Theorieën op probleemgericht theorieniveau (3) dit zijn de theoretische kaders die ontwikkeld 
zijn op de behandeling van bepaalde groepen te ondersteunen en vorm te geven. Als 
handelingswetenschapper zien we dit als bruikbare theorieën. Je kunt hier ook kritisch naar 
kijken. Kan je dit zomaar in hokjes opdelen zonder ze tot dit probleem te reduceren? We 
moeten hier blijven op reflecteren. We zien soms een meerwaarde in het meer gericht kunnen 
kijken naar bepaalde noden van bepaalde mensen in bepaalde situaties.  

- Er zijn verschillende linken tussen deze theorieën  
- Beschrijven – begrijpen (wat zit er achter wat we zien – verschillen tussen gedrag en handelen) 

– voorspellen/voorkomen – veranderen (verbeteren) op een verantwoorde manier, op een 
methodische en zinvolle manier 
 

2. OBJECT VAN STUDIE 

Wat bestuderen we in de orthopedagogiek? Er worden in verschillende landen andere klemtonen 
gelegd. Aan verschillende universiteiten zijn andere en verschillende insteken. Waar leggen we als 
orthopedagoog eigen accenten en hoe typeert ons dit? We moeten ons, als orthopedagoog, nog wat 
verder bekend maken om onze meerwaarde te doen blijken. Er is een grote evolutie gekomen 

“Als problematisch ervaren opvoedings- en levenssituaties” deze bestaat uit een aantal componenten. 

- Kinderen / volwassenen (we hebben dat het hele spectrum) 
- Contexten 
- Opvoeders (ouders / voogd / professionele opvoeders / …) 

 
2.1. KIND / CLIENT 

 
- Unieke kenmerken 
- Sterktes ! Belangrijk om hier op te focussen en niet enkel de nadruk te lessen op de pathologie. 

Soms kunnen kleine ingrepen in een situatie al tot verbetering leiden in plaats van een diagnose 
van bijvoorbeeld ADHD te stellen 
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- Stoornis, handicap, beperking – probeer dit niet te verengen, maar ook breder te zien naar een 
handelend persoon  

- Er wordt vaak te weinig gevraagd naar de dromen, verlangens van de cliënt. Er wordt vaak te 
stoornisgericht gezocht en gevraagd. Er moet eigenlijk meer aandacht zijn voor hetgeen wat de 
cliënt wil en wat voor hem / haar belangrijk is 
 

- Enkelvoudige relaties: reductie. We moeten hiervoor opletten! We moeten zorgen dat we niet 
zomaar alles gaan toeschrijven aan de beperking. Probeer ook verder de kijken dan het gedrag, 
zoek ook naar de intenties 

- Onderwerp van orthopedagogisch onderzoek is vaak gericht op moeilijkheden, ‘challenging 
behaviour’, problemen, … (cf. mens- en wereldbeeld en theoretische kaders) 
 
2.1.1. DEFINITIES VARIABELEN 

Zeer belangrijk: spreken we wel over hetzelfde? Afbakenen is belangrijk voor duidelijkheid 

Grote classificatie-systemen: 

- WHO / ICD / ICF 
- DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) 
- AAIDD 

 
2.1.1.1. VOORDELEN 

 
- Duidelijke definitie en duidelijke classificatie 
- Vergelijkbaarheid 
- Gelijkheid in selectie participanten 
- Operationalisatie van de criteria 
- Grotere generaliseerbaarheid 

 
2.1.1.2. NADELEN 

 
- Labeling  
- Bepaalde status (segregatie, macht, …) 
- Beschrijven vs. verklaren ? 
- Rolverwachtingen (stigma, handicapisme …) 

 
2.1.2. WAT WILLEN WE ECHT WETEN 

 
- Gedrag vs. handelen 
- Gedrag: uiterlijk waarneembaar  
- Handelen: wat zijn intenties, beweegredenen en keuzes. Wat zit er onderliggend, onder het 

gedrag?  
- Bepaald gedrag kan in bepaalde ontwikkelingsfases heel ‘normaal’ zijn. Je kan het gedrag 

hierdoor beter plaatsen.  
- Feiten aangevuld met interpretaties 
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2.2. BELANG VAN CONTEXT 
 
- Bewust zijn van reductie van studie van individuele kindkenmerken 
- Daarnaast ook de context en de rol van de opvoeders betrekken 

 
2.2.1. KENMERKEN VAN CONTEXT 
 

- Orthopedagogen kijken breed naar de volledige opvoedingssituatie. Dit typeert ons handelen 
omdat we verder kijken en zoeken naar verbindingen.  

- Personen handelen in een CONTEXT 
- “Risico- en protectieve factoren” bij opvoedingscontexten 
- Orthopedagogisch onderzoek stopt niet bij het beschrijven, maar wil ook op zoek naar beleving 

en effecten van deze risico- en protectieve factoren. De beleving kan niet volledig 
overeenkomen met de werkelijkheid, MAAR toch is de beleving de werkelijkheid van die 
persoon.  
 

2.3. DE OPVOEDERS 

Centraal: “opvoedingsimpasse” 

Opvoedingssituatie wordt ervaren als 

- Perspectiefloos 
- Onzekerheid 
- Pijnlijke gevoelens (we worden geconfronteerd met mensen die het lastig hebben) 

Objectief vs. subjectief (vb. Quality of Life) 

2.3.1. GEVOLGEN SUBJECTIEVE INSCHATTINGEN 
 

- Moeilijk om te vergelijken 
- Ook in classificatiesystemen is subjectiviteit belangrijk (bijvoorbeeld: hinder ondervinden in het 

dagelijkse leven) 
- Verschillen tussen verschillende beoordelaars  
- Intersubjectief vs. intrasubjectief (cf. triangulatie) 

- Intrasubjectief is het feit dat het mogelijk is om bij één bepaalde person verschillende 
manieren van meten kunnen gebruiken. We kijken vanuit verschillende perspectieven. 
Op deze manier proberen we een beter zicht te krijgen  

- Intersubjectief : Als iemand een intelligentietest afneemt, dan zou dit in de ideale 
situatie hetzelfde resultaat moeten hebben. Het gaat over iets dat gedeeld wordt 
tussen verschillende beoordeelaars en verschillende hulpverleners.  

- Validiteit : meten we wat we willen meten? 
 

3. ROLLEN VAN OPVOEDERS BIJ ONDERZOEK 

“Opvoeder als variabele 

- Een deel van de problematische opvoedingssituatie, ze zijn een variabele in de situatie.  
- Actief betrokkene of deel van risico- en protectieve factoren 
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- Achtergrondvariabele met verschillende kenmerken, een kenmerkende factor waarmee 
rekening gehouden moet worden 

Opvoeder als informant 

- Betrokkene die informatie geeft over POS 
- Informatiebron hulpverleningsresultaat 
- Als orthopedagoog moeten we de informatie zo bevragen dat ze zal bijdragen aan de 

beeldvorming. Hulpverleners die goed getraind zijn, kunnen dat in een gesprek goed doen in 
plaats van de DSM erbij te halen.  

Opvoeder als betrokkene interventie 

- Deel van de te veranderen situatie, deel van de oplossing 
- Uitvoerder interventie” 

De orthopedagoog brengt de verschillende perspectieven bij elkaar. De rollen hangen allemaal wat aan 
elkaar 

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

+ chrono 

5. DOEL ONDERZOEK 
 
- Beschrijven en ordenen 
- Verklaren en begrijpen 
- Voorspellen/voorkomen 
- Bijdragen tot verandering : een belangrijke voor de orthopedagoog, vandaar de nadruk op 

handelen.  

“PRAKTIJK ALS TOETS VAN HET WETENSCHAPPELIJK HANDELEN” 

6. STROMINGEN IN DE ORTHOPEDAGOGIEK 

Geestenswetenschappelijk onderzoek  

- MAN AS STORY 

Empirisch-analytisch onderzoek 

- MAN AS KNOWLEDGE 

Kritisch onderzoek 

- MAN AS JUSTICE 

Integratief onderzoek 
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6.1. GEESTENSWETENSCHAPPELIJK 
 

- ‘Oudste’ stroming 
- Mens als holon, als geheel à geen opsplitsing in delen 
- Ontmoeting van mens tot mens 
- Unieke van ieders verhaal 
- Hermeneutiek (interpretatie) 
- Methoden (cf. kwalitatief onderzoek) 

Bekende voorbeelden:  

- Langeveld: het particuliere in elk verhaal 
- Van Gelder: anti-reductionisme  
- Vliegenthart: ‘anders’ zijn 
- Ter Horst: dialoog 
- Psychoanalyse 
- Nieuwe Schoolbeweging 

Conclusies 

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

 
6.1.1. FENOMENOLOGISCH 
 

- Ideografisch 
- Empirisch 
- Interpretatief 

 
6.2. EMPIRISCH – ANALYTISCH 

 
- De kwantitatieve onderzoekers 
- Grondfiguur: empirische cyclus (inductie, deductie, …) 
- Getoetste feiten en verbanden, oorzaken en gevolgen 
- Waarneembaar gedrag 
- Regelmaat, wetmatigheden, patronen. Op zoek naar wetmatigheden en algemene uitspraken 
- Theorie (logisch samenhangende en toetsbare uitspraken over de werkelijkheid) wordt 

weergegeven in een model 

Bekende voorbeelden: 

- Remedial teaching 
- Cognitieve trainingsprogramma’s 
- Gedragstherapeutische interventies/token economy 

Conclusies 

- Bewuste reductie van de werkelijkheid 
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- Objectief meetbare deelaspecten van de opvoeding.  
- Operationalisatie: tests/vragenlijsten 
- Generaliseerbaarheid; algemene kennis genereren 

 
6.2.1. HYPOTETISCH-DEDUCTIEF 

 
- Nomothetisch 
- Empirisch 
- Analytisch (werkelijkheid in kleine delen uit elkaar halen) 

 
6.3. KRITISCH 

 
- Wetenschap staat niet los van historische en maatschappelijke verhoudingen 
- Mens als onderzoeker van andere mensen 
- Emancipatie en bewustwording 
- Personen met beperkingen als mede-onderzoekers (kansarme groepen) 
- Kritiek op bestaande instellingen (tegen bijvoorbeeld ‘medische model’) 

Voorbeelden: 

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

Conclusies 

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

 
6.4. INTEGRATIEF 

 
- Integratie van empirisch-analytische en hermeneutische methoden 
- Cf. Regulatieve cyclus (Van Strien): zie boek p. 241/42 

- Hoe verder we gaan zoeken, hoe dichter je komt bij het proberen doorgrond van een 
situatie 

- Als er een soort patroon komt, dan kan dit ons het gevoel geven om meer vat te krijgen 
op een situatie 

- Verschillende onderzoeksgroepen kunnen tot gelijkaardige resultaten komen 
- Er is bijkomende informatie die analogieën vormen  
- De praktijk toont de meerwaarde van je onderzoek aan. Als de praktijk iets met je 

onderzoek kan doen, dan is je studie waardevol 
- Broekaert: holistische, integratieve handelingsorthopedagogiek: wisselwerking tussen ervaren, 

beleven, denken en handelen (integratief inzetten, in plaats van complementair) 
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7. ONDERZOEKSTHEMA’S 
 
- “Onderzoek gericht op bepaald type problemen bij opvoeden 
- Onderzoek naar het doorlopen van de klinische cyclus 
- Onderzoek naar effectiviteit van praktijkparadigma’s” 

 
8. RECENTE ONTWIKKELINGEN 

 
- Evidence-based diagnostiek 
- Evidence-based interventies (methoden gebruiken waarvan geweten is dat ze werken en geen 

schade berokkenen)  
 

9. FORUM VAN DE ORTHOPEDAGOGIEK 

Een vlaamse vereniging van orthopedagogen (VVO) : de laatste tijd is deze in belang gestegen.  

Identiteit van het vakgebied 

- Tijdschriften  
- Beroepsverenigingen 
- Internationale samenwerking (bvb. EUSARF, AAIDD, IASSID, …) moeilijk om orthopedagogiek als 

dus danig uit te leggen in het buitenland.  
 

- Samenwerking met andere disciplines (we zijn complementair en werken in multidisciplinaire 
teams) We hebben wel eigen accenten die ons onderscheiden 

- Kennisbestanden (databanken)  
- Opleidingen 
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HOOFDSTUK 8 : KWALITEIT 

1. KWALITEITSSYSTEEM 
 
1.1. KWALITEIT 

Een eigenschap… 

- Waardebepaling en waarde normering 
- Normering: mate waarin iets goed is, de mate waarin iets beantwoord aan de menselijkheid 
- Voldoet aan de norm van de klant… 
- Werkelijkheid – Wenselijkheid 

Dynamisch begrip 

- Ambitie: beter worden 
- Beter worden, voor kwaliteit willen zorgen 
- Hogere niveau bereiken 
- Preventie: leren uit fouten, bepaalde zaken niet meer tegenkomen 
- Groter geheel (alles willen omvatten) 

 
1.2. ONTSTAAN KWALITEITSDENKEN IN DE ZORG 

Georganiseerde zorg is voornamelijk ontstaan op initiatief van  religieuzen en hun ordes, niet vzw’s want 
die bestonden niet. Mensen met een beperking werden weggestoken. De werkmodellen van die tijd zijn 
soms vreselijk, maar je moet ze in die tijdsgeest zien. Tegen de jaren ’80 – 2000 was de infrastructuur 
verouderd en de werkmodellen werden niet meer toegepast. De zorg is geëvolueerd en veranderd 

 

1.2.1. ’65 – ’80 NIEUWE INITIATIEVEN OPGESTART 

Ouders, familie, vrienden van…, nieuw opgeleiden: psychologen orthopedagogen,… 

- Ontvoogding van de samenleving verzet tegen geldende waarden en normen, democratisering, 
inspraak, gelijke rechten , anti-dicriminatie,…  

- Vertrekkend vanuit maatschappelijk engagement 
- Vertrekkend van nieuwe visies op hulpverlening 
- Pionieren met weinig middelen en voor voluntariaat.  

Er was nood aan nieuwe inhouden en nieuwe thema’s. Deze thema’s zijn verschillende facetten in 
organisatie die eigenlijk aan elkaar hangen. De ideeën kwamen naar boven en bestonden voordien nog 
niet 
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1.2.2. KWALITEITSDENKEN 

Eind de jaren 80 uit productiesector overgewaaid 

- Tot dan was zorg een engagement, een handelingsverbintenis 
- Expertise van de verschillende disciplines steeg maar de globale kwaliteit van zorg verbeterde 

niet evenredig. Het multidisciplinaire werken moest nog aan bod komen.  
- Er was nood aan een totaalaanpak 
- Efficiëntie en effectiviteitsdenken in zorg moest kunnen: er werd uitgegaan vanuit een 

resultaatsverbintenis.  
- Middelen van de overheid waren niet oneindig 

Weerstand en verontwaardiging was er : men speelde alles op zichzelf terug. Het engagement was zo 
groot dat alles betrokken werd op de persoon zelf. Als je aan verbeter – denken werkt dat moet je 
eigenlijk op de processen werken, niet op de persoon.  

1.2.3. EMANCIPATORISCH DENKEN 

Cliënt - Gebruiker  

- Inspraak in hulpverlening 
- Inspraak in organisatie 

Klant - Tevredenheid  

- De ‘behoeftige’/ zorgkrijger is niet de sukkelaar maar de client 

Kwaliteit van zorg, leven 

- Kwaliteit van leven versus kwaliteit van zorg. Wordt er al dan niet doorgegaan met een bepaalde 
behandeling? Is het ethisch verantwoord? Hoever gaan we met bepaalde dingen? 

- Wat is kwaliteit van zorg? 
- Er is veel mogelijk maar wat is ethisch verantwoord 
- Hoe ver gaan we ? 
 

1.2.4. RISICO – GEBASEERD DENKEN 

Arbeidsbescherming is ontstaan vanuit de risico’s die er waren. De werkkleding is daar een praktisch 
voorbeeld van.  

Om het proces-resultaat te verbeteren 

- Veiligheidskleding, 

Om ongewenste resultaten te voorkomen 

- In een auto vervangt men bepaalde onderdelen op een standaard leeftijd zonder dat ze 
versleten zijn. 

- Door risico’s uit te sluiten, zet je ergens op in 
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1.3. KWALITEITSBELEID 

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.  

Het is een geheel van processen, beginnende bij je missie (kernopdracht die je formuleert waar iedereen 
achter moet staan). Op die manier kan je neuzen in dezelfde richting zetten. Met visie wordt de blik op 
de toekomst bedoeld 

Missie, Visie, doelstellingen 

- Procedures 
- Processen 
- Middelen 
- Referentiekader (alle achtergronddocumenten die uitdrukken waar een voorziening mee bezig 

is, het is een exponent van de visie of missie) 

 

Bijna in iedere organisatie vind je een vorm van fundraising. De manier van denken in de samenleving 
verandert en evolueert.  

1.4. KWALITEITSMANAGEMENT 

Om tot een vrij goede evaluatie te komen :  

Processen 

- Kerntaak: diagnostiek - behandeling – begeleiding - zorg 
- Personeel: Overleg – functioneren – evalueren - klimaat 

Structuur - Organisatie 

- Afdelingen, teams, leiding, overleg, administratie 
- Lijn waar je verantwoordelijkheden in creëert moet je opstellen en gaande weg verder 

ontwikkelen 
- Procedures 
- Missie visie strategie referentiekader 

Resultaat: wat willen we bereiken?  

- Wat schiet er van ons doel over?: drie vormen van resultaat die we kunnen bereiken 
- Productresultaat: het probleem is opgelost 
- Procesresultaat: de manier waarop we het doel bereiken 
- Structuurresultaat: inzicht als het terugkomt. 

- Bereikte resultaat: tevredenheid,  naam en/of faam, aantrekkingskracht, succes, perceptie, 
marktwaarde. Is de cliënt tevreden met een bepaald resultaat? 
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1.5. KWALITEITSSYSTEEM : PDCA CIRKEL 

Vastleggen en afspreken 

- Processen (verschillende mensen met verschillende autoriteiten en verschillende kennis zullen 
voorbereiden tot een bepaald resultaat) - procedures (dingen die je in een bepaalde volgorde 
en op dezelfde manier moet doen) - richtlijnen - voorschriften – afspraken en methoden 
vastleggen… 

Verbeteren  

- Registreren - observeren -  bespreken  - vorming - evalueren – auditen – maatregelen nemen… 
- Het is de bedoeling om kritiek te geven en nadien te komen tot een betere afspraak, tot een 

positieve bijwerking op eerdere afspraken  

Borgen 

- Vasthouden van verbeteringen: documenteren 
- Aantoonbaar maken van wat we doen, naar binnen en naar buiten MAAR dit is niet gelijk aan 

bewijsbaar maken 

 

1.6. KWALITEITSHANDBOEK 

Geheel van documenten waarin het kwaliteitsbeleid is vastgelegd en waarin het kwaliteitssysteem van 
de voorziening beschreven is. De visie wordt hier ook aan beschreven. 

- Een algemeen beschikbare bundel documenten 
- De weergave zijn van wat we effectief doen.  
- Een handleiding zijn voor iedere medewerker 
- Een weergave van de ervaring en kennis die in onze organisatie gehanteerd wordt. De kennis 

van alle medewerkers 
- Het is nooit af.  

 
1.7. KWALITEITSCOÖRDINATOR 

 
- 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. 

(liefst zo eenvoudig mogelijk) 
- In overeenstemming met: 

- Wetgeving en regelgeving 
- Interne afspraken  
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- Beschikbaar maken van deze documenten in de organisatie  
- Ondersteuning medewerkers 
- Introductie nieuwe medewerkers 

- Coördineert het zelfevaluatieproces (terecht komen in de ronde cyclus) 
- Organiseert en modereert het overleg rond het kwaliteitsbeleid 
- In de staf: alle verantwoordelijke luiken in de organisatie komen samen en zullen het beleid 

beheren 
- Rapporteren en  signaleren:  

- Resultaten audits,  
- Tevredenheidmetingen,  
- Marktevolutie, 
- Anomalieën,  
- Capteren en registreren van genomen maatregelen. 

 
1.8. KWACO 

Bevoegdheid: zeer breed  

- Gerechtigd om iets te doen of te ondernemen 

Verantwoordelijkheid: eerder beperkt.  

- Plicht om verantwoording af te leggen. 
 

2. KWALITEITSMODELLEN 
 
2.1. STRATEGISCH MANAGEMENT 

 
- Top down (wordt steeds concreter) 
- Altijd goed om grote veranderingen hiermee te 

structureren. 
- Goed om te komen tot strategische plannen en 

doelen 
- Is een procesbenadering 

 
2.2. EFQM (EEUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT 

Dit wordt als basis gebruikt voor een kwaliteitshandboek MAAR het is theoretisch. 

2.3. VLAAMSE OVERHEID : CAF MODEL 
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2.4. INTERNATIONAL STANDARDS ORGANISATION 
 

- ISO 9001 kwaliteitsmanagement 
- ISO 19011 auditing 
- ISO 50001 energiemanagement 
- ISO 27001 information security mangement 

systems 
- ISO 26000 maatschappeliijk verantwoord 

ondernemen 
- ISO 31000 risicomanagement 

Wordt gebruikt in het bedrijfsleven, is internationaal maar vooral een commercieel gegeven. Het is voor 
bedrijven belangrijk om normen te hebben de aandelen. Het is ook een dure vorm. 

2.5. ACTUEEL ISSUE : ZELFEVALUATIE 

Het systematisch verzamelen en vervolgens beoordelen van informatie over de werking van een 
organisatie.  

Doel: verbeterprocessen ontwikkelen en plannen 

2.6. BEDENKINGEN 

Hoe dichter bij de werkvloer hoe concreter 

Hoe hoger in het beleid hoe abstracter 

Verbeterprocessen: 

- Top down of bottom up? Bottom-up: ja, maar met de mogelijkheid van incidentele top-down 
decisions à beide kanten zijn belangrijk en moeten mogelijk zijn in een organisatie 

Dood aan de dwarsligger…de rebel? Soms kan een ander idee interessant zijn om mee te nemen en bij 
stil te staan. Je moet ook eens naast de kwestie iets proberen ontwikkelen 

2.7. SMART (I) 
 

- Specifiek - Is de doelstelling eenduidig en duidelijk? 
- Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm kan je het vastleggen 

of registreren. 
- Acceptabel - Is het resultaat aanvaardbaar voor de doelgroep en/of het management? 
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- Realistisch - Is het doel haalbaar? 
- Tijdsgebonden - Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? 
- Inspirerend – ga je ervoor, motiveert het jou? Kwaliteit van zorg is de grootste motivatie 

 
3. KWALITEITSHANDBOEK   

Toekomst van informatieplatformen 

3.1. BESCHRIJVENDE DELEN VAN HET HANDBOEK 

Structuur van het handboek 

Beschrijving van het aanbod (op de website?) 

Kwaliteitsbeleid: 

- Missie, visie, waarden, objectieve, strategie, geschreven referentiekader 

Kwaliteitssysteem 

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

 
3.2. STRUCTUUR VAN HET HANDBOEK 

Beschrijving hoe het handboek zelf in elkaar zit. 

- Oorspronkelijk een echte map 
- Teksten beschikbaar via netwerk 
- HyperLinks in documenten: meer verbanden zichtbaar…  

Google site. 

- Snel en overal toegankelijkheid 
- Menu 
- Hierarchie documenten 
- Zoekfunctie 

Office 365 

3.3. AANBOD VAN DE VOORZIENING 
 

- Naar buiten toe gericht 
- Marketing  
- Publieke website wordt zeer belangrijk 
- Intranet voor ouders 

 
3.4. KWALITEITSBELEID 
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- Missie 
- De opdracht 

- Visie 
- De krachtlijnen die de missie verduidelijken 
- Visie op de toekomst 

- Objectieven 
- Waarden  

- Accentueren en kaderen missie en visie. 
- Strategie 

- Hoe gaan we dat doen 
- Referentiekader 

- Geheel van teksten en documenten dat inhoud geeft 

Niet te onderschatten impact! 

- Neuzen in dezelfde ‘ juiste ’ richting 
- Het ultieme werkterrein van de staf: kader van leidinggevenden in de organisatie 
- Problemen in de organisatie , de uitvoering en opvolging van processen vinden meestal hun 

oorsprong is deze kerninhouden. 
 

3.5. KWALITEITSSYSTEEM  
 

3.5.1. ORGANISATIESTRUCTUUR 
 

- Organigram 
- Functiebeschrijvingen 
- Verantwoordelijkheden 

verplichting om te zorgen dat iets goed functioneert, verloopt en om daar rekenschap van te 
geven   

- Bevoegdheden 
recht tot het uitoefenen van bepaalde handelingen  
 
3.5.2.  MIDDELEN 

Gebouwen en uitrusting (IT) 

- Permanent te kort aan middelen  
- duurzaamheid, milieu en welzijn soms veraf als beleidsprioriteiten 

Methoden en technieken 

- Momenteel beschrijft men hier enkele de technieken die betrekking hebben op de Hulp- en 
dienstverlening aan de gebruiker. 

- Breder bekijken: nazorgteam, dynamisch risicobeheersingsysteem. 
- Welzijnsopvolging, Ecologie 

 
3.5.3.  HET BEHEREN VAN DE DOCUMENTEN VAN HET KHB 

 
- Opstellen of aanpassen van een document  

-  Eigenaar van een document : bevoegde persoon en/of personen werken dit uit  
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- Verantwoordelijk voor het beheerssysteem  
-  Kwaliteitscoördinator  

- Verantwoordelijke voor de documenten 
- Beoordeling en goedkeuring: Staf / directeur 

- Proceseigenaar procedure: Kwaliteitscoördinator 
 

3.6. PROCESSEN 
 

- Is de weergave van afspraken tussen medewerkers van verschillende afdelingen of functies 
betreffende bepaalde routines.  

- Coördineren van activiteiten  
- Duidelijkheid brengen in de organisatie.  

 
3.6.1. GEBRUIKERSGERICHTE PROCESSEN 

Intake 

- Intake is het proces van informatie-uitwisseling tussen hulpvrager en hulpverlener dat een 
inleiding op de hulpverlening vormt.  

- Intakeproces 
- Opnameproces 

- Binnen de volwassenenzorg heeft iedereen nu een persoonsvolgend budget gekregen. 
- Daardoor zijn er overal nieuwe contracten opgemaakt: 

- Individuele Ondersteuningsovereenkomst 
- Voorbeeld dat via de koepelorganisaties uitgewerkt is : 42 pagina’s…+ 21 bijlages. 

 

Opname 

Onthaal 

Opstellen, uitvoeren, evalueren en  bijsturen  H&DV  

- De kerntaak van de voorziening.   
- Geheel van activiteiten van verschillende diensten 
- Schriftelijk opgesteld 
- In overleg met de gebruiker 
- Op basis van de noden en mogelijkheden van de gebruiker 
- Maatschappelijk aanvaardbare ondersteuning 
- Regelmatig evalueren en bijsturen in overleg met de gebruiker 
- Overeenkomst bevat frequentie, tijdstip en wijze van evalueren 



Theoretische orthopedagogiek 2020 - 2021 

42 
 

- Multidisciplinair   
- Systematiek  
- Cyclisch 
- Inhoudelijke onderbouwd 
- Concreet 
- In overleg met gebruiker 

 

Ontwikkeling elektronisch dossier 

- Vroeger: 
- Ieder zijn dossier: ergo, medisch, leefgroep, psycho. Sociale dienst. 
- Gedeelde info enkel op besluitvormend overleg. Evaluerend en bijsturend 

procesoverleg bestond veel minder. 
- Geen informatiebeheerder. 
- Dossier was intuitief en op persoonlijk initiatief 
- Supervisie was moeilijk. 

- Informatisering: 
- Dossiers uit ieders kast gehaald en samengebracht in één dossier 
- Informatie over  gebruiker op één plaats verzamelen 
- Documenten gezamenlijk beschikbaar en selectief toegankelijk maken. 
- Info opvragen in clusters :  

- Organisatorisch: per leefgroep , per luik (b.v. sociale dienst) 
- Inhoudelijke: diagnose, leeftijd… 

- Extern ontwikkelen : duur maar is in de toekomst noodzakelijk: integratoren 
- Samen ontwikkelen met andere voorzieningen: te grote gemene deler.. 
- Intern ontwikkelen:  
- Voordeel : kan op maat 
- Nadeel : geen integrator 
- Doel 

- Doel is niet sneller te werken 
- Doel is om beter werk te leveren 
- Inhoud en kwaliteit zijn de enige motivatoren voor de mensen op de vloer 

Misbruik en geweld 

- afzonderingsmaatregelen 
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Beëindigen H&DV 

-18 jarigen  

- 18 en weg… 
- Effectmetingen zouden zeer waardevol kunnen zijn maar zijn bij onuitvoerbaar. 
- Privacy zeer belangrijk 
- Belonging:  

Velen komen jaren later terug op bezoek en op zoek naar. 

Medische hulp- en dienstverlening 

- Verpleegkundig handelen 
- Medicatieopvolging 

Collectieve inspraak 

Voorwaarden vooral uitgewerkt ik functie van voorzieningen voor opvang volwassenen.  

Inspraak in een jongerencontext moet je anders organiseren 

- OC 
- Kinderraad 
- Inspraak van ouders voortdurend actief organiseren. 
- Den Dries:  
- Gebruikersraad is opnieuw opgestart: Hard aan de kar trekken om een gebruikersraad in de 

running te houden. 

Klachtenbehandeling 

- Een klacht: 
- is een uiting van onvrede of ongenoegen over een behandeling of bejegening die door 

de gebruiker als onjuist wordt ervaren  
- Policy: 

- Een klacht is een kans tot verbeteren 
- In 1ste plaats een gebruikersgericht proces.  
- In 2de plaats een  zelfevaluatie proces. 
- Goede klachtenbehandeling zeer belangrijke sterkte in een organisatie. 
- Sterk verschillende aanpak in volwassenen  en -18 jarigen 
- Individuele klacht is de enige weg om mistoestanden effectief aan te kaarten bij de overheid 
- Klachtenbehandeling school en MFC verschillend qua afhandeling en verplichtingen 

Bescherming van de integriteit 

 



Theoretische orthopedagogiek 2020 - 2021 

44 
 

Juridisch zeer complex. 

- Dilemma van de benadering. 
- Voorbeeld incident op de trap: twee jongeren stoten elkaar en slaan aan het vechten. Ruit kapot 

en flinke snee met veel bloed… 
- Vanuit preventief denkkader: trap verbreden, onbreekbaar glas, meer toezicht,… 
- Vanuit het hulpverlenend kader. Samenbrengen en spreken, wat is er tussen beiden 

echt gebeurt… 
- Dilemma van de zichtbaarheid, bereikbaarheid, observatie, toezicht… 

- Kan dit bij ons ook gebeuren? 
- Wat onzichtbaar is, is pas echt gevaarlijk. 

- Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bijzonder kader voor kinderen tot 10 jaar. 
 
3.6.2.  ORGANISATORISCHE PROCESSEN 

Vroeger 

- Aanwerven en selecteren personeel 
- Vormen en trainen 
- Ondersteunen en evalueren 

In Decreet 2011  niet meer bepaald welke processen hierin  aan bod moeten komen. 

3.7. ZELFEVALUATIE 
 

- De voorzieningen worden zelf verantwoordelijk voor het organiseren van een 
zelfevaluatiesysteem dat binnen een cyclus van 5 jaar opereert. 

- Uitvoeren in samenwerking met het personeel en met de gebruikers 

In deze zelfevaluatie toont de voorziening minimaal aan: 

- Hoe ze op systematische wijze gegevens verzamelt en registreert over de kwaliteit van de zorg. 
- Hoe ze die gegevens aanwendt om kwaliteitsdoelstellingen te formuleren; 
- Welk tijdspad ze opstelt om de doelstellingen te bereiken;  
- Hoe, en met welke frequentie ze evalueert of de doelstellingen bereikt zijn; 
- Welke stappen ze onderneemt indien een doelstelling niet bereikt is. 
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HOOFDSTUK 9 : DE INTEGRATIEF – HOLISTISCHE ORTHOPEDAGOGIEK 

1. PRINCIPES INTEGRATIEVE HANDELINGSORTHOPEDAGOGIEK 

“Een creatieve zoektocht al doende” het integratieve handelen krijgt op deze manier vorm; het is een 
zoektocht aangezien we de antwoorden niet weten. Al handelend, al doende is het essentiële kenmerk 
van de orthopedagogiek die ons onderscheid van andere disciplines. Het gaat bovendien niet enkel over 
dingen die we met onze ratio kennen, het gaat ook over andere vormen van kennis.  

Het holistische denken was niet alleen in de pedagogiek aanwezig, maar ook in de natuurkunde, 
psychiatrie en psychologie.  

1. Globaliteit 

- Ook Ter Horst heft dit principe verdedigd in zijn denken 
- Opvoeding vormt een eenheid. Er zijn verschillende actoren betrokken in het pedagogisch 

handelen en al deze elementen hebben we nodig. Als we invloed willen hebben, hebben we 
deze nodig. We moeten bovendien breder kijken dan enkel naar de problematiek 

- Steunt op gezamenlijk handelen; in het dagelijkse doen en handelen gaan we op zoek naar 
verduidelijking en verbetering. Samen dingen doen, samen handelen creëert ook 
mogelijkheden. We komen meer te weten door dingen te doen in plaats van enkel diagnostische 
testen af te nemen. Deze zaken zijn ook wel belangrijk maar ze moeten samengaan met 
concrete acties in het hier en nu. 

- Analyse en synthese afwisselend en dialectisch; de kern van het globale denken. De relatie 
tussen deze twee elementen is steeds in ons handelen aanwezig.  

- Deel, tegendeel en geheel zijn complementair. Het deel en geheel staan apart en met elkaar in 
dialoog. Individuen zijn tegelijkertijd een individu maar ook deel van groepen die een belangrijke 
rol spelen in ons leven. Als we naar opvoedingssituaties kijken, moeten we naar dit globale 
kader kijken. Deze begrippen dagen ons uit om met andere ideeën (van ouders bijvoorbeeld) 
aan de slag te gaan. Je krijgt op deze manier groei, evolutie en ontwikkeling. De schok van de 
tegenstellingen is de motor tot verandering, tot transformatie.  

- Handelen in respect voor niet-handelen. Niet – handelen is een vorm van afwachten. Niets doen 
is vaak de beste strategie volgens Broekaert. Mensen kunnen zo de ruimte krijgen om dingen 
te doen. Het zou voor bepaalde situaties de doorbraak kunnen vormen.  

2. Beweeglijkheid 

- De flexibiliteit, de veranderlijkheid van het leven. Ons leven wordt gekenmerkt door een 
energiestroom die steeds in beweging is.  

- Respect voor de eeuwige dynamiek en complexiteit van het menselijk leven; een levensloop 
perspectief. Opvoeding gaat vaak verder dan tot de kinderen en jongeren.  

- Toevallige schommeling even belangrijk als het constante en de herhaling. We zijn op zoek naar 
een bepaalde vorm van rust die ons als mens wel kan helpen. Er zijn daarentegen ook zaken die 
we niet kunnen voorspellen.  

- De dood maakt deel uit van de dynamiek en vormt een nieuw begin. In de westerse samenleving 
proberen we de dood wat weg te duwen, maar eigenlijk is het een constante en zekerheid in 
ons leven 

3. Handelen 

- Dynamiek, tegenstelling en complementariteit houdt handelen in zich.  
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- Handelen verenigt de verbale uitdrukking, de intuïtie, het toeval en lot, logisch deductieve en 
empirisch inductieve benadering. Handelen verenigt meerdere elementen, er komt veel samen. 
Heel uiteenlopende stromingen en ideeën kunnen op die manier verenigd worden.  

- Het impliceert een metatheoretisch component. Het dwingt ons om na te denken over de 
theorieën die we gebruiken. Er worden metaforen gebruikt zoals de mens als machine, de mens 
als geheel … er zijn verschillende visies op hoe handelen vorm krijgt.  

- Uitdrukking of weergave van handelingsprincipe in termen van mogelijkheden of 
waarschijnlijkheden. Handelen leidt mogelijks niet tot zekerheden. Je weet nooit hoe je 
handelen door anderen geïnterpreteerd wordt en of het handelen al dan niet zal werken. Je 
moet voortdurend op zoek gaan naar hoe je het handelen concreet gaat vorm geven.  

- Categorisatie gekoppeld aan redelijke analyse en ervaring. Het gaat zowel om het 
verstandelijke, het redelijke als om de ervaring die we hebben. Je ziet dit ook terugkomen in 
definities van empirisch onderbouwd onderzoek.  

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 

 
2. BESLUIT 

 
- Integratie van beleven, handelen en denken à verschillende elementen komen samen. Dit 

betekent niet dat dit gemakkelijk is. Het kan helpen door te weten dat we verschillende bronnen 
en ideeën kunnen gebruiken 

- Beeldvorming (diagnostiek in een enge zin) niet te herleiden tot simpele rechtlijnige 
categorisatie en kwantificering. Het globale in rekening proberen brengen zorgt ervoor dat we 
breder moeten kijken. We moeten onze beeldvorming complexer en groter maken 

- Eclectische (~integratieve) karakter van de orthopedagogiek: alle principes in acht nemen. We 
gaan proberen om niet in één verhaal te geloven, maar om integratief tot een beeld te komen. 
Je gaat de meerdere invalshoeken nodig hebben 
 

3. HOLISTISCHE ORTHOPEDAGOGIEK 
 

- Holisme: systeemdenken van het leven/interne relaties: Bohm, Capra, Wilber, Bateson, Grof, … 
deze namen hebben allemaal iets betekent rond het holistisch denken. 

- Bohm: theorieën rond de impliciete en de expliciete realiteit 
- Capra: de fysica en het spirituele denken samen proberen brengen. Hij is tegen 

rechtlijnig denken en gaat op zoek naar integratief, holistisch denken 
- Wilber: verschillende niveaus van de werkelijkheid onderscheiden  
- Bateson: dubbele boodschappen en geloven in de verbondenheid 
- Grof: een psychiater die zich bezighield met transcendente bewustzijnsverschijnselen 

(experimenteren met lsd om zicht te proberen kijken op bepaalde 
bewustzijnstoestanden) 

- Met de klassieke methoden en het kwalitatief onderzoek kwamen we er niet echt, vonden we 
de antwoorden niet echt 
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- “het individu voorbij” er zijn tegelijkertijd verschillende elementen aanwezig. Het 
systeemdenken zal bijvoorbeeld aandacht hebben voor de systemische relaties maar je blijft 
dan nog steeds in een deel – geheel denken. In het holistisch denken gaat het over het tegelijk 
aanwezig zijn van deel én geheel. In de natuurkunde maakt men de laatste jaren grote 
doorbraken om aan te tonen dat delen bewegelijk en constant zijn op hetzelfde moment. Het 
is het simultaan aanwezig zijn van verschillende elementen. De elkaar uitsluitende elementen 
zijn tegelijk aanwezig in iemand.  

- Principes: interne relaties, complementariteit, integratieprincipe 
 

3.1. INTERNE RELATIES 
 

- Interne verbindingen (bvb. tussen kinderen, ouders, grootouders, …) er is een band tussen 
mensen. Het kan ook dat iemand die niet ‘in the picture’ is toch een belangrijke rol zal spelen 
in problemen die mensen ervaren.  

- Sfeer, hechting, … hoe kunnen we een klimaat creëren waar groei mogelijk is?  
- Bvb. inclusief onderwijs (bijhoren, deel zijn van), meer ecologische dimensies (terugkeer naar 

de natuur), … 
 

3.2. COMPLEMENTARITEIT 
 

- Integratie van tegenstellingen, proberen omgaan met verschillende visies in opvoeding.  
- Groeien – ontwikkelen – leren 
- Creatieve zoektocht “al doende”, al doende met mensen aan de slag gaan om ze nieuwe kansen 

te geven.   
 

3.3. ETHIEK 
 

- Handelen veronderstelt keuzes waardoor we hier verantwoordelijkheid moet opnemen.   
- Zinvol handelen 
- Handelen integreert tegenstellingen: keuzes (vrijheid maar ook verantwoordelijkheid !) 
- Samen handelen: basis van ethiek 

 
4. DE CENTRALE ROL VAN HANDELEN 

Handelen (zie vorige les): staat centraal 

- Reflexmatig gedrag ---- weloverwogen handelen (intentioneel) 
- Er zit hier ook heel wat gedrag tussen 
- We moeten met alles aspecten rekening houden. Gedragsmatig handelen kan ervoor zorgen 

dat gedrag kan veranderen. (een vorbeeld: hond isidoor in de mol) 

Verschillende opvattingen: 

- Psychoanalyse: onbewuste bepaalt handelen 
- Leertheorie: zichtbare gedrag 
- Humanistische psychologie (reageren op de vorige) : betekenis geven en reageren tegen de 

deterministische ideeën 
- Biopsychologie: “we zijn ons brein” 
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Handelen impliceert dat er intenties, plannen, verwachtingen zijn 

- Je kan niet niet handelen (cf. existentialisme) – ook niet handelen is handelen 
- Handelen in de context van een “verhaal”. We worden beïnvloed door de context en de visie 

die we op die context hebben. We zijn bovendien deel van een bepaalde context die ons leven 
deels mee zal bepalen. Bestaan deze collectieve verhalen wel nog? Hebben we niet meer 
aandacht voor het individuele verhaal de laatste jaren?  

- De uniciteit, de kennis van het persoonlijke wint in de orthopedagogiek aan aandacht 
- Het juiste handelen moet worden geleerd. Wat is dan het juiste handelen? Is dat mensen 

volgzaam of kritisch maken? Het juiste handelen hangt af van contexten en bindingen die we 
hebben met de samenleving.  

HANDELEN 

- Weloverwogen handelen 
- Regelgeleid handelen 

 
- Regegeleid gedrag 
- Route gedrag 
- Gewoonte gedrag 
- Impulsief gedrag 
- Instinctief gedrag 
- Reflexmatig gedrag 

GEDRAG 

5. HET HANDELEN VAN DE ORTHOPEDAGOOG 

Hoe systematisch zicht op gaan krijgen? 

Empirische cyclus; we missen als orthopedagogen het handelen en het 
veranderen 

 

 

 

 

 

Regulatieve cyclus; cyclus van handelingsverandering. 
Hoe kunnen we tot een plan komen?   

In het concreet uitdenken van handelingsplanning 
wordt dit toch wat complexer. 

 

 

 

EMPIRISCHE CYCLUS
Observatie

Inductie

Deductie

Toetsing 

Evaluatie

18

REGULATIEVE CYCLUS

19

(1) Eerste reflexieve pauze

(2) Tweede reflexieve pauze
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Klinische cyclus (zie p. 112) beide cycli worden met elkaar verenigd 

Diagnostische cyclus 

(aanmelding) 

1. Klacht(en)analyse; beluisteren van de verhalen van de mensen (moet je tijd voor nemen) je 
moet proberen om op basis hiervan tot stap 2 te komen 
2. Probleemanalyse; klachten vertalen in vaktermen (DSM als bruikbaar instrument) 
3. Verklaringsanalyse; zoeken naar oorzaken, de etiologie van een probleem. Wat zorgt voor dit 
probleem in deze specifieke situatie?  
4. Indicatieanalyse  
(advies) 

Behandelingscyclus 

1. Verkennende behandelingsanalyse; wat zijn factoren die ondersteunend kunnen zijn? Welke 
factoren zijn juist niet ondersteunend? Welke krachten zijn er in een gezin? Welke 
moeilijkheden zijn er in een gezin aanwezig?  
2. Voorspellen van reacties 
3. Toetsende behandeling 
4. Evaluatie t.o.v. het globale doel 
(afsluiting: nazorg en follow-up) 

De voorwaarden om dit te kunnen doen: lezen in het handboek, maar niet te kennen!! 
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HOOFDSTUK 10 : ORTHOPEDAGOGIEK IN GENT 

Werken met mensen in de marge, de mensen die geen aansluiting vinden binnen de samenleving. Het 
zijn net deze mensen waarvoor we het als orthopedagoog willen opnemen. Hoe kunnen we 
ondersteuning bieden vanuit de relatie met deze mensen? 

- In-/uitsluiting 
- Stem van de mensen zelf 
- “Connectie maken” 

De betekenis van een label; we zijn kritisch tegenover het gebruik van labeling. De labels kunnen 
helpend zijn, het zijn ook toegangstickets. MAAR ze zijn essentialistisch, ze gaan terug naar één element. 
Maar vanuit de orthopedagogiek zien we de mensen als iemand met meerdere rollen. We proberen 
mensen niet te verengen tot een bepaald label 

- Probleemdefinities,  vaak vanuit medische psychiatrische discours 
- Anti-essentialisme 
- Holistische beeldvorming 

Belang van context en natuurlijk netwerk; proberen samenwerken met de context. (een voorbeeld: onze 
nieuwe toekomst, ouders voor inclusie, …)  

- Ecologisch en transactioneel 
- Verschillende perspectieven 
- Meerzijdige partijdigheid 

Integratief karakter; spannende elementen kunnen bij elkaar gebruikt worden. Het integratieve denken 
kan ons helpen om tegenstellingen te verbinden en verschillende elementen in ons handelen een plaats 
te geven 

- Theorie en praktijk 
- Dialectisch proces van tegenstellingen 
- Verschillende wegen  

Handelen staat centraal, het impliceert een zekere vrijheid. Er zijn uiteraard enkele beperkingen maar 
de ruimte die we hebben, moeten we maximaal invullen. We moeten binnen de contouren die we 
hebben maximaal inzetten op de handelingsruimte.  

- Regulatieve cyclus 
- Participatie, inspraak, … 

Sterktegericht perspectief  

Onzekerheid als richting. Handelen gaat op zoek naar mogelijkheden  

Er zijn meerdere orthopedagogieken: er zijn andere visies die binnen een integratief kader een plaats 
kunnen krijgen 

Orthopedagogiek als ethische praktijk 
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HOOFDSTUK 11 : ERKENNING VAN DE KLINISCHE ORTHOPEDAGOGIEK EN GEZONDHEIDSZORGBEROEP 

1. WETTELIJKE BASIS 

Net zoals artsen het recht om handelingen te stellen. 

- 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) 

- 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. 
De wet werd grondig aangepast 

- Zie: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&c
n=2014040451  

- In werking getreden op 1 september 2016 (vrij recent) 
 

2. 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.” 

Autonoom is heel belangrijk! De handelingen hebben te maken met verschillende zaken 

3. ERKENNINSVOORWAARDEN 

De erkenning in de klinische orthopedagogiek kan enkel worden verleend  

- aan de houder van een diploma van het universitair onderwijs in het domein van de klinische 
orthopedagogiek,  

- behaald ter afsluiting van een opleiding, die in het kader van het voltijds onderwijs minstens vijf 
jaar studie of 300 ECTS-studiepunten telt,  

- een stage in het domein van de klinische orthopedagogiek inbegrepen. 
- Het gevolgd hebben van een professionele stage in een erkende stagedienst onder leiding van 

een erkend stagemeester (studenten die hun opleiding gestart zijn in 2017-2018 of later) na een 
masterjaar doe je nog een jaar stage onder supervisie, onder begeleiding en coaching 
 

4. REGULERENDE INSTANTIES 

De uitvoering van de wet  

- Federale Raad GGZ-beroepen 
- Erkenningscommissie, apart van de Federale Raad ( samengesteld uit artsen, psychologen en 

klinisch orthopedagogen) zowel mensen uit het beroep als mensen uit de opleiding 

Bevoegd om voor individuele gevallen advies te verstrekken met betrekking tot 
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- Het verlenen van de erkenning 
- Toezicht op de uitoefening 
- Toezicht op behoud van de erkenning 

volgens een procedure die in KB wordt vastgelegd 

5. VOORDELEN 

Voor de gebruikers:  

- bewaking van de kwaliteit van de zorg  
- bewaking deontologie van hulpverlener (oplijsting hoe we bepaalde deontologische regels 

moeten uitvoeren) 
- mogelijk eerste stap gezet naar terugbetaling van diagnostiek en/of interventies 
- … 

Voor de beroepsbeoefenaars:  

- beroepsbeoefening uit de ‘illegaliteit’ halen; voor de wet waren we onwettig geneeskunde aan 
het beoefenen 

- bescherming van competenties t.o.v. andere beoefenaars;  
- maatschappelijke waardering van competenties; als beroep op de kaart gezet worden 
- erkenning van beroep in buitenland, Europese mobiliteit 
- … 

 
6. UITDAGINGEN 

 
- Autonoom = verantwoordelijk (controle op kwaliteit en deontologie) we moeten weten wat we 

(niet) kunnen 
- Doorverwijsplicht 
- Integratie in structuren van gezondheidszorg 
- Gegevensdeling in gezondheidszorg (beroepsgeheim) 
- Inschakelen in multidisciplinaire zorgstructuren en eerstelijns gezondheidszorg 
- … 

 
7. HET COMPETENTIEPROFIEL 
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7.1. FUNDERENDE COMPETENTIES 
 

- Wortels van de boom 
- Geven groei aan orthopedagogisch/vakinhoudelijk handelen 
- Voedingsbodem voor functionele competenties  

 
7.2.  FUNCTIONELE COMPETENTIES 

 
- Kruin van de boom 
- Vertakkingen van het orthopedagogisch/vakinhoudelijke handelen 

 
8. BELANG VAN BEROEPSVERENINGEN 

 
- VVO (vlaamse verening van de orthopedagogen) 
- http://www.vvo.be 
- Internationale beroepsvereniging “International Society of Professional Institutions in Special 

Needs Education (IGhB)” 
 

9. VOORWAARDEN VOOR DE AUTONOME UITOEFENING VAN DE KLINISCHE PSYCHOLOGIE EN DE 
KLINISCHE ORTHOPEDAGOGIEK 

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: 

- 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-. 

- een visum van de FOD Volksgezondheid, te verkrijgen op basis van het bovenstaande diploma. 
Dit is een soort bekwaamheidsbewijs 

Het gevolgd hebben van een professionele stage in een erkende stagedienst onder leiding van een 
erkend stagemeester.  

WAT HOUDT DE GESUPERVISEERDE PROFESSIONELE PRAKTIJK PRECIES IN? 

- “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. 

- 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).” 



Theoretische orthopedagogiek 2020 - 2021 

54 
 

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: 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 
 

10. ERKENNING 
 

- 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, zoniet 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. 

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. 

KB tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van 
stagemeesters en stagediensten 

- https://www.etaamb.be/nl/koninklijk-besluit-van-26-april-2019_n2019012277.html 
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KB tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van 
stagemeesters en stagediensten 

- https://www.etaamb.be/nl/koninklijk-besluit-van-26-april-2019_n2019012286.html  
 

11. DUUR 
 

- De stage bedraagt minstens 1680 uren. 
- Ze kan deeltijds uitgevoerd worden, doch minstens met een minimum van 20% VTE. 
- Ze kan gespreid worden over een periode van maximum 5 jaren. (periode start pas wanneer de 

kandidaat de stage start) 
- Ze kan ook uitgespreid worden over meerdere stagediensten, maar minstens 840 uren moeten 

op 1 stagedienst voltooid worden. In dit geval moet er een coördinerend stagemeester 
aangeduid worden.  

- Elke onderbreking van meer dan 15 weken moet worden ingehaald op het einde van de stage.  
- Er is een specifieke regeling voor onderbreking wegens zwangerschap voorzien. 

 
12. INHOUD 

voldoende klinisch psychologische/orthopedagogische patiëntendossiers opmaken (documentatie van 
de psychologische/orthopedagogische diagnose en longitudinale opvolging)  

zich bekwamen in min. 3 van de activiteiten die behoren tot de praktijk van de klinische psychologie 
(KP) 

- preventieve interventies 
- screening en onderzoek 
- stellen van een psychodiagnose 
- begeleiding 
- behandeling van psychisch of psychosomatisch lijden 

OF zich bekwamen in min. 2 van de activiteiten die behoren tot de praktijk van de klinische 
orthopedagogiek (KO) 

- preventieve interventies 
- stellen van een pedagogische diagnose (met aandacht voor contextuele factoren en het 

opsporen van problemen i.v.m. de opvoeding, het gedrag, de ontwikkeling of het leren van 
personen) 

- begeleiding 
- behandeling  

jaarlijks: vertrouwelijk verslag om stagemeesters en stagediensten te evalueren (bijhouden tot 2 jaar na 
einde van stage)  

einde stage: voldoen aan competenties in competentieprofiel KP/KO (behalve zelfreflectie) 

klinisch psycholoog/orthopedagoog dient kennis en kunde te onderhouden (o.m. door deelname 
aan intervisie en permanente vorming)   

 

 



Theoretische orthopedagogiek 2020 - 2021 

56 
 

13. STAGEMEESTER 
 

- 5j erkend als klinisch psycholoog/orthopedagoog + klinische psychologie/orthopedagogiek 
beoefend hebben; of de klinisch orthopedagoog/klinisch psycholoog die op datum van 
inwerkingtreding van dit besluit tenminste 5 jaar relevante beroepservaring kan aantonen, op 
voorwaarde dat de aanvraag tot erkenning als stagemeester uiterlijk op 1 juli 2021 wordt 
ingediend 

- didactische, organisatorische en klinische eigenschappen + opleiding gevolgd voor supervisie en 
evaluatie van de kandidaten 

- opleiding die de stagemeester aanbiedt is wetenschappelijke onderbouwd. Wetenschap en 
praktische toepassing zijn op elkaar afgestemd.  

- jaarlijks: permanente vorming blijven volgen georganiseerd door universiteit of 
wetenschappelijke vereniging ism. universiteit 

- klinische psychologie/orthopedagogiek blijven beoefenen binnen de stagedienst 
- kan zich laten omringen door stageteam (kenbaar maken in erkenningsaanvraag) 
- is zelf of door hem/haar gemandateerde klinisch psycholoog/orthopedagoog aanwezig op de 

stagedienst tijdens de activiteiten van de kandidaat klinisch psycholoog/orthopedagoog (+ 
telefonisch beschikbaar)  

- erkenning geldt enkel voor werkzaamheden uitgevoerd in de erkende stagedienst 
- max. aantal kandidaten tegelijkertijd begeleid door dezelfde stagemeester = 4 
- meerdere stagediensten: één van de erkende stagemeesters = coördinerend stagemeester  
- stagecontract (bevat wederzijdse verplichtingen en afspraken over vergoeding) 
- kandidaat dient verzekering beroepsaansprakelijkheid af te sluiten 
- zorgt ervoor dat kandidaat nodige vorming, voordrachten en werkgroepen kan bijwonen 
- houdt toezicht en voorziet per voltijdse week min. 1u begeleidingscontact met kandidaat 
- organiseert min. 10 keer per jaar groepsvergaderingen (multidisciplinair én interdisciplinair)  
- vertrouwt aan kandidaat slechts die verantwoordelijkheid toe die overeenstemt met de stand 

van zijn opleiding 
 
14. STAGEDIENST 

Reguliere stagedienst 

- = zorgvoorziening of praktijk waar klinische psychologie/orthopedagogiek wordt aangeboden 
- activiteiten van de reguliere stagedienst zijn voldoende omvangrijk en divers  
- biedt min. 1 van de activiteiten aan die behoren tot de praktijk van de klinische psychologie 
- bestaat min. 3j en voorziet mogelijkheid tot multidisciplinaire en interdisciplinaire 

samenwerking 
- alle nuttige informatie wordt ter beschikking gesteld van de minister 

Niet-reguliere stagedienst 

- = bedoeld om kandidaten kennis te laten maken met brede spectrum van de klinische 
psychologie/orthopedagogiek 

- kandidaat specifieke vaardigheden bijbrengen die niet verworven kunnen worden binnen een 
reguliere stagedienst 

- slechts max. 420u 
- contract tussen de kandidaat, coördinerend stagemeester en stagemeester van de niet - 

reguliere stagedienst 
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Buitenlandse stagedienst 

- max. 420u in andere EU-lidstaat of lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in een 
ander land waarmee de EU een associatieovereenkomst heeft afgesloten 

- contract tussen kandidaat, coördinerend stagemeester en persoon of structuur 
verantwoordelijk voor de supervisie van de kandidaat 

 

 

 

 


