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Over het beleid
1

Over het beleid van het Pedagogisch Tijdschrift 1993

Zou het tij gekeerd zijn? Na een vooral turbulent begin van 1992 (Cfr. "Over het beleid
van het Pedagogisch Tijdschrift 1.)92") wat de exploitatie betreft, bracht de rest van
het jaar veel goeds. Van Vlaarnse zijde werden dezelfde subsidies als voorheen toegekenden na heel wat inspanningen van verschillende redactieleden bleek uiteindelijk ook
het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen bereid om, althans
voorlopig, de plaats van SVO in te nemen. Hiermee werd de exploitatie zoalsdie begin
1992 aangevat werd voor dat jaar en voor 1993 vellig gesteld. Voor de jaren daarna
zijn de onderhandelingen lopende, maar er is goede hoop.

Nog beter nieuws kondigde itch begin 1993 aan, toen duidelijk werd dat voor het eerstin jaren er geen terugloop van abonnees vastgesteld werd, er valt in tegendeel een
lichte stijging te bespeuren. Meerdere inspanningen om het tijdschrift te promoten
zullen hier wellicht niet vreemd aan zijn, al ben ik van mening dat het vooral de
volgehouden kwaliteit van de periodiek is die uiteindelijk vruchten afwerpt.

De kwaliteit van een wetenschappelijk tijdschrift worth bepaald door de kwaliteit van
de artikelen die elk op zich van een hoogwetenschappelijk niveau dienen te zijn. Hierop
is ook in 1992 scherp toegezien. Slechts 1 op 5 van de spontaan aangediende artikelen
kon uiteindelijk gepubliceerd warden. Maar een tijdschrift maet meer doen dan enkel
kwaliteitsbewaking. Het moet ook initiatieven nemen in de wetenschappelijke discussie
om aldus zijn forumfunctie waar te kunnen maken. Dat heeft het Pedagogisch Tijdschrift
in 1992 meer dan ooit gedaan via de themanummers en de nieuw ingevoerde rubrieken,
'Pedagogisch Comtnentaar' en 'Onderzoek Kart'. Ook voor 1993 staan 2 themati mmers
op stapel. Een eerste (1993/2) zal handelen over "Opvoedingsvoorlichting" een tweede
(1993/5) gaat in op de problematiek van de "Kinderopvang". Voor 1994 werd reeds
een eerste themanummer gepland: "Effecten van ldasse- en groepscompositie op de
leerresultaten en de schoolloopbanen in het funderend onderwijs".

Daarenboven werd de dynamiek nog verhoogd door het opnemen van een nieuw type
van artikelen, discussie-artikelen, waarin enkele wetenschappers een bepaalde positie
op de korrel nemen, en vervolgens de kans geboden wordt aan de auteur in kwestie
hierop te reageren.

Maar algemeen genomen kart gesteld dat het beleid omtrent het tijdschrift niet gewijzigd
wordt. Ook het uitzicht verandert niet, al werd aan de lay-out wat geschaafd. Dankzij
een grate innt van velen kon de abonneeprijs, die in vergelijking met andere tijdschriften
soms tot 50 % lager is, ook voor 1993 ongewijzigd gehandhaafd warden, beslist een
prestatie. Nadat een forse inspanning geleverd werd om de opgelopen achterstand
in te halen, zal de 18e jaargang nagenoeg normaal kunnen verschijnen, al zal enige
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Over het beletd

afwijking van een strak schema, precies omwille van het inspelen op bepaalde actuele

ontwikkelingen, steeds moeten kunnen.

In de lijn van vroegere afspraken nam de Redactie afscheid van drie redacteuren die,

de een al wat langer dan de andere, een belangrijke bijdrage aan tiet tijdschrift heeft

geleverd. Ferre Laevers, Bas Levering en Mathieu Matthijssen hebben inderdaad vele

jaren hun steentje bijgedragen aan het ontwikkelen en in stand houden van dit voor

de wetenschapper en de samenleving zo belangrijke forum. Van de eerste en de laatste

is het geen echt afscheid, omdat ze via de rubrieken een bijdrage blijven leve.ren. In

de Redactie werden ze per 1 januari 1993 'opgevolgd' door drie nieuwe leden. Voor

de deskundigheid op onderwijskundig vlak werden prof. dr. Marc Spoelders (R.U.Gent)

en dr. KatTien Staessens (K.U.Leuven) bereid gevonden te participeren. Voor het gebied

"Jeugdstudies" kan voortaan op dr.Wilma Vollebergh (R.U.Utrecht)gerekend worden.

Zoals uit onderhavig nummer moge blijken, is het PedagogischTijdschrift levendiger

dan ooit, en kijkt het, zij het dan voorziehtig optimistisch, toch met veel vertrouwen

uit naar de toekomst.

Prof. dr. Paul Smeyers
Voorzitter van de Redactie



Van de redactie 3

Van de Redactie

Met een korte aanduiding van de bijdragen wil ik de aandacht van de lezers vragen
voor dit eerste nummer van de 18e jaargang. Het inspelen op de actualiteit leverde
ditmaal zelfs twee 'Pedagogische Commentaren' op. De eerste van de hand van Broos
en Ghesquière handelt over bodemloze jeugd en de vruchtbaarheid van een (ortho)-
pedagogische benadering, een discussie momenteel in Vlaanderen gevoerd; de tweede
van de hand van Levering die stelling neemt betreffende het vooral in Nederland gevoerde
debat omtrent kinderopvang.

In het eerste artikel gaan Clement, Staessens en Vandenberghe dieper in op de
professioneIe ontwikkeling van leerkrachten. De auteurs vragen de aandacht voor de
organisatorische verankeringspunten van de professionele ontwikkeling, meer bepaald
bij het spanningsveld tussen autonomie en collegialiteit. Ze duiden aan hoe op dit niveau
individu en organisatie voortdurend op elkaar ingrijpen. Daarna komen drie artikelen
aan bod die als een geheel ktuinen beschouwd worden: ze handelen alle over de domi-
nantie heden ten dage, van de instrumentele rationaliteit in de samenleving en in het
onderwijs. Zeer uitzonderlijk neemt het tijdschrift hier een anderstalige bijdrage van
de hand van R. Jonathan op. Haar indringende analyse van het Brits-Schotse onderwijsbe-
leid, waar een aantal leden van de Redactie mee geconfronteerd werden, leidde tot
het opzet om naast haar analyse een tweetal auteurs te vragen aan te geven of en
in welke mate eenzelfde tendens in Vlaanderen en Nederland waargenomen kan worden.
Dit bleek het geval te zijn Zij het met enkele nuances, zoals Vanderhoeven voor het
Vlaamse onderwijsbeleid in zijn geheel, en Baggen voor vooral bet Nederlandse
wetenschappelijk ondcrwijs aantonen. Toch zijn deze laatste twee bijdragen meer dan
slechts illustraties bij Jonathans analyse. Beide bieden een zelfstandige uitwerking die
de aandacht ook voor nieuwe facetten vraagt. Tenslotte vindt men in dit nummer verder
de vertrouwde rubrieken terug, waarbij vooral de sectie boekbesprekingen, bijzonder
gestoffeerd is. Aan het werk dus.

P. Smeyers
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Pedagogisch Commentaar

Bodemloosheid: de vruchtbaarheid van een (ortho)pedagogische
benadering

D. BROOS & P. GHESQUIARE1

Het succes van de onlangs te Leuven gehouden studienamicMag"Bodemloosheid: Symboom
of metafoor" ( 16. 11.1992) en de neerslagdaarvan in de pers tonen aan dat de problematiek
van zogenaamde "bodemloze kinderen" hulpverleners niet onberoerd laat. De vereniging
"Wat Nu?" van ouders van deze kinderen die in Vlaanderen al zo'n twee jaar bestaat,
kent een gweiende belangstelling. Ook het succes van recent verschenen gezinsbiografieen
van moeders met bodemloze kinderen maken duidekk dat "bodemloosheid" een actueel
maatschappehjk thema is. We menen echter dat door de gangbare, psychiatrische en
psychoanalytischgeinspireerde benaderingvan deze prcblematiek onvoldoenderechtwordt
gedaan aan het complexe karakter ervan. Niet alleen leidt dat tot theoretisch eenzijdige
benaderingen van het probleem, maar bovendien krijgen mede daardoor de opvoeders
van deze kinderen vaak ook geenbevredigend antwoord op de vraaghoe ze in de dagelijkse
opvoedingswerkekkheid met hen moeten omgaan. We pleiten er dan ook voor om
"bodemloosheid" vanuit een orthopedagogische invalshoek te benaderen. We doen hier
geen poging een wetenschappehjk gefundeerd concept of deftnitie van bodemloosheid te
vinden, maar hanteren deze tem; omdat hij het meest herkenbaar de concrete ervaring
van de adoptie-, pleeg- of biologische ouders van deze kinderen verwoordt. Wat zijn deze
ervaringen? Vooral tegenoverpersonen die opvoedlamdighet dichtst bifhen staan, reageren
deze kinderen afwerend en vijandig op uitingen van affectie. Ze zijn onhandelbaar en
vertonen zesfvemietigen4 agressief gedrag, zonder rernmingen of schuldgevoel. Ze lijken
een bodemloos vat dat je tracht te vullen met liefde. Overlevingsdrang met bevrediging
van de eigen behoeften is hun voornaamste dnjfveer tot handelen.

Als oorzaak van bodemloosheid komt in de literattair eenduidig een verwgzing naar emstige
lichamelijke en affectieve verwaarlozing in de vroegkinderhjke periode voor (Adriaenssens,
et al., 1992). Verwaarlozing moeten we hier? if rneerduidig begrtjpen: Smis (1966) spreekt
van privatie, deprivatie en verwerping als mogelijke vormen. Bij privatie (totale deprivatie)
is er een totaal gemis aan mensehjk contact. Bij deprivatie is er ooit een positieve relatie
gewees4 die echter verbroken werd wat leidt tot extreme separatie-angst en het voortdurend
uittesten van relaties. Bij verwerping gaat men ervan uit dat er eff ectief verwaarlozing is;
maar dit kan ook op passieve wijze ztjn, zonder dat de ouder het weet of aanvoelt. Ifierbij
gaat het kind agressief staan tegenover relaties met volwassenen: de ouder wordt als drager
van liefde en haat gezien. De verwaarlozing leidt volgens deze benadering dus tot een vonn
van ernotionele handicap bij het kind: ztjn gevoelsleven is dermate verstoord dat het niet
meer in staat is een affectieve relatie met anderen aan te knopen of te onderhouden. Deze
psychologische en psychiatrische invalshoek blifft hoofdzakelijk beschnjvend. Men zoekt
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Pedagogisch Commentaar 5

hetzij een diagnostische categorie waarin het probleem past (bv. hechtingsstoomis,
ontwikkelingspsychopathie, contact- en relatiestoomis), hetaj psychowialytisch gektspireerde
taistentieel-fenomenologische dimensies van het probleem (bv. Adriaenssens et al., 1992).
Beide benaderingen kenmerken zich echter door een venegaande eenziklighekl, die hiwin
bestaat dat men een compler interactiepmces herleidt tot een "afwifidng" in de
persoonhjkheidsstructuur van het kind, wawvan de oonaken in het verleden gesitueerd
worden. Nog los van de vraag near de theoretische en epistemologische gefundeerdheid
daarvan, is het een felt dat ouders en opvoeders die dagelijks met dit moeilijke kind
geconfronteerdworden, mede door de praktische onvruchtbawheid van deze beschouwingswij-
ze, geen antwoord knjgen op hun hulpvraag.

Dit maatschappekke debat zou er dan ook veel baat bij hebben eveneens te luisteren
naar wat de (ortho)pedagogiek hieronttrent can perspectieven te bieden heeft De pedagogische
benadering bestaat er in het fenomeen "bodemloosheid" te vertalen in tennen van een
Problematische OpvoedingsSituatie wawin elk bodemloos ldnd onvermijdelijkbetrokken
is. Het begnP "Problematische OpvoedingsSituatie" (P.O.S.), zoals dat door Ter Horst
(1980) is gefonnuleerd, biedt o.i. de mogelijkheid om aan de compleriteit van de
pedagogische situatie wawin bodemloze kinderen en hun opvoeders tich bevinden meer
recht te doen, en biedt dan ook meer perspectieven, zowel voor de definiering van de
hulpvraag als voor de benadering van de hulpverlening.

Vaak najaren van tevergeefs zoeken naar een adequate opvoedingsaanpak, zoeken ouders
professionele hulp. De gangbare benadering van het probleem maakt echter dat hun hulpvraag
veelal fout of niet gehoord wordt. Men zoekt het probleem bij het kin4 maar daar dit
in eerste instantie vaak een "nonnale" indnac maakt, terwijI de ouders totaal radeloos
zijn, vormt men zich al te vaak het stereotiepe beeld van het vrolijke en aangename kind
met een uitgebluste moeder en een afwezige partner. De hulpwaag wordt dan in eerste
instantie bij de ouders als partners in plaats van als opvoeders gesitueerd. Pas in tweede
instantie, meestal als het kind ztjn schtjnaanpassing opgeeft, ziet men zich met de
problematiek van het kind geconfronteerd. Bovendien leidt dan de omgekeerde benadering
namelijk van het (emotioneel gehandicapte) kind als oorzaak van de problemen en als
belangijkste object van de hulpverlening vet:min tot een uitweg. Doordat men het probleem
wil aanpakken via een (moeilijk te realiseren) "cotrectie" van de persoonlijkheidsstructuur
van het kind, blifft men blind voor de vraag hoe de opvoeders dagelijks latnnen omgaan
met dit kind, met deze persoonhjkhekl. De problemen in de omgangbhjven als zodanig
onaangeroerd en steken steeds weer de kop op; de ouders krijgen het gevoel dat de
hulpverlening gefaald heeft, en beproeven elders opnieuw hun geluk Telkens wanneer
het probleemgedrag zich opliciet gaat tonen, wanneer het kind zijn sclujnaanpassing opgerft
en het eigenlijke probleem in de interactie met de opvoeders (de P.O.S.) zichtbaar wordt,
wordt de hulpverlening als tnislukt beschouwd en wordt er doorvenvezen. Als tenslotte
geen enkele instelling nog kattlwil proberen, komt het kind weer bij de ouders terecht.
De beaaande hulpverlening biedt m.a.w. geen afdoend, "lange-tennijn" antwoord op de
problanatiek Er ontstaat een spimal van mislukking en verdere Kverduistering van perspectief'
(Ter Horst). Door deze schrijnende realiteit faalt de maatschapptj in haar opvoedkundige
verantwoordelijkheid: het verlenen van hulp aan deze gezinnen. Een diagnostisch begrip
kan enkel bijdragen tot een begrip van de kindproblematiek, maar dan blifft de vraag van
de zeljhulpgrvep nog steeds onbeantwoord: "WAT NU?" Om deze handelingsverleAnheid
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6 Pedagogisch Commentaar

te doorbreken is er dringend nood aan een pedagogische analyse in functie van adequate
ambulante en residentiele hulpverlening.

Essentieel daarvoor is dat juist deze Problematische OpvoedingsSituatie in zijn totaliteit
in beeld wordt gebracht: wat zijn de bestaande interactiepadonen binnen de actuele
opvoedingssituatie en door welke factoren van het .systemisch geheel waarvan deze deel
uitmaken, worden ze beinvloed De ontwilckelingsnoden van het ldnd moeten worden vataald
naar een concrete opvoedingsaanpak om de thuissituatie leefbaar te makenlhouden. Hienoe
dient men de pedagogische interactie in beeld te brengen: het gedrag van het kind moet
met andere woorden in interactieve tennen beschreven worden. In zijn gedrag druid het
immers uit op welke manier het aangepakt willmoet worden om ontwikkelingskansen te
krijgen. Op grond van spel- of participerende gezinsobservaties kan men zoeken welke
pedagogische handelingen het meest bij het kind aansluiten, waarop het met het meest
adequate gedrag reageert. Een dergekke analyse moet ook uitsluitsel geven over de vraag
of het kind thuis opgevoed kan worden dan wel of (vooriopig) residentiele opvang aangewezen
is, omdat het noodzakelijke pedagogische aanbod niet binnen de gezinscontext geboden
kan worden. Daamaast is deze analyse aanleiding tot enkele concrete aangrijpingspunten
voor de orngang met deze probleemkinderen. De analyse van de P.O.S. in het gezin moet
ook naar de residentiele voorzieningen getransfereerd worden. Ook daar rnoet men de
pedagogische vraag van het kind in interactionele termen vertalen, en zal creativiteit naar
aanpak toe noodzakelijk zijn. Gezien de voortdurende doorvenvijzingen dringt zich overigens
de vraag op of niet een meer intensieve en gespecialiseerde residentiele voorziening moet
worden gecreeerd. In elk geval legt dit probleem de noodzaak van differentiatie binnen
de residentiele voorzieningen bloot. Te frequente doorvenvijzing van deze edreem moeilijk
te begeleiden jongeren kan immers op zich een vorrn van venvaarlozing zijn. Het behoort
danook tot de maatschappelijke en politieke verantwoordekkheid om ook voor hen een
langdurige opvanglbegeleiding binnen eenzelfde centnan te garanderen. Tussen haken
merken we op dat in illaanderen vele "bodemloze kinderere in voorzieningen voor Bijzondere
Jeugdbijstand terecht komen, waar de geboden hulpverlening steeds leeftijdsgeorienteerd
is; enkel de recent gestarte ZIB-projecten werken meer probleemgericht. De noodzakelijke
differentiatie bir.nen de residentiele voorzieningen - onder meer - in fimctie van dere ldnderen,
vereist echter ookbinnen de Bijzondere Jengdbijstand een meet probleemgerichte indeling
en aanpak Zowel de ambulante als de residentiele benadering moeten zo bijdragen tot
het antwoord op de meest centrale hulpvraag in gezinnen met bodemloze kinderen: hoe
moeten ouders met deze kinderen omgaan om de gezinssituatie terug leefbaar te maken?

Noot

1. Met dank un Anne Snick en Jan Masschelein voor han suggesties bij een eerste versie van de tekst.
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8 Peclagogisch ammentaar

Pedagogisch Commentaar

Kinderopvang op zijn Nederlands

B. LEVERING

Netlerltmd heeft een aanzienlijke achterstand als het gaat om de ontwikkeling van
voorzietingen voor kinderopvang. Voor die achterstand zijn wel oorzaken aan te wifren.
De arbeidspanicipatie van vrouwen is er in vagehjking met omringende landen nog altijd
laag. Werd begin jaren tachtig het belang van kindempvang in het rijksbeleid nog vooral
gemotiveerd op grand van het belangvoor de emancipatie van de vrouw, eind jaren tachtig
werd een zuiver economische atgumentatie gehanteerd. Demografische ontwikkelingen
zouden het noodzakelijk maken dat in de jaren negentig vrouwen op grote schaal aan
het arbeidspnres buitenshuis gaan deelnemen. Om dat te bewerkstelligen was de ontwikkeling
van goede voorzieningen op het gebied van de kinderopvang een absolute noodzaak, zo
luidde het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 1990. De
huidige stimuleringsregelingbehelst een groei van de njksbijdrage van 150 miljoen gulden
in 1990 tot 282 miljoen in 1993. December vorig jaar zijn de resultaten van het
stintuleringsbeleid voor de ldndempang in de jaren 1990 en 1991 geevalueerd. De capaciteit
van de voorzieningen is onder invloed van de regeling sterk toegenomen. De betekenis
van de uitbreiding van de capaciteit voor de arbeidsparticipatie van vrouwen valt echter
stem tegen. Vooral vrouwen die al op informele manieren opvangvoor de kinderen hadden
georganiseerd maken van de uitbreiding gebruik. Over de rijksbijdrage voor voorzieningen
voor kinderopvang vanaf 1994 bestaat grote onzekerheid. Over de hoogte van dat budget
zal op grond van de genoemde evaluatie worden beslist.

Kinderopvang is in Nederland zo'n heikel onderwerp, dat het weer goed was voor een
felle discussie in de kolommen van De Volkskrant in de afgelopen maanden. Alle van
oudsher denkbare standpunten werden nog eens ingenomen, van de noodzaak van de
volledige beschikbaarheid van moeder bij de kinderen thuis, tot de positie dat een kind
met een moeder met een volledige baan en goede kinderopvang het beste af zou zijn. Het
onderwerp is nogal complex en de discussie wordt gevoerd vanuit zeer verschillende
uitgangspunten, zodat er voortdurend langs elkaar heen wordt gepraat. Zelfs de harde
ciffers kunnen zo aanleiding geven tot tegenstnjdige interpretaties. "Subsidie kinderopvang
lijkt overbodige titgave", lezen we in het economiekatern (16-1-93), waarin het effect van
de maatregel voor de bevordering van de arbeidspanicipatie van de vrouw wordt gewogen
conform de WVC-evaluatie. "Subsidie kinderopvang wel succesvol" lezen we in de reactie
van een lezeres een week later. Bij 84 1 % van de ouders zou de aanwezigheid van
kinderopvang bij de beslissing van de vrouw om niet uit het arbeidsproces uit te treden
een belangnjke of doorsla evende rol hebben gespeekl.

11
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Pedagogisch CAInmentaar 9

In De Volkskrant van 21-12-92 liet de redactie Els Lodewijks-Frencken en El ly Singer
over het nog steeds omstreden .onderwerp debatteren. De pedagoge Els Lodewijks schreef
een doctoraalscriptie onder de titel "Op opvoedingaangewezen", die het in een boekuitgave
bij Nelissen erg goed deed. Blijkbaar was er voor haar bezorgdheid over het opvoeden
in onze tijd een goede voedingsbodem. Met referenties aan Langeveld en Dasberg waarin
de morele opvoedingsplicht van oudersbenadrukt wer4 en aansluitendbij de cultuurkritiek
van Lasch, waarin de veranda& houding var: ouders als narcistisch werd gepsychologiseerd

en als verwerpelijkwerd gekarakteriseerd, is haar kritische houdingtegenoverkinderopvang
geen verrassing meer. Die kritiek vinden we terug in haar yang jaar verschenen boekje
over ouderschap, kinderopvang en pedagolische verantwoordelijkheid Dag Marietje, tot
vanavond. De ontwikkelingspsychologe Elly Singer promoveerde in 1989 op Kinderopvang
en de moeder-kind-relatie. Pedagogen, psychologen en sociale hervonners over moeders
en jonge kinderen. Singer deelt de bezorgdheid van Lodewijks niet en is ronduit kritisch
over de traditionele gezinswaarden. Ze stelde ervaringen van ouders met hele dagopvang
te boek in lajk op ldnderopvang (1991). Het had een inspirerende discussie moeten worden,

maar door de gebrekkige regie van de Volkslaungoumaliste resulteerde het gesprek in bokkige

standpuntuitwisseling die meer dan een maand naklonk Welke specifieke problemen
spelen een ordelijke discussie over ldnderopvang parten?

De discussie over kinderopvang wordt bemoeilijkt door het feit dat de verschillende
discussianten, meer dan bij andere ondenverpen het geval lijkt, bepaalde vooronderstellingen
van hun eigen standpunten hebben heilig verklaard. Een stelling bij het proefschnft van
theoretisch pedagoog. .W Steutel ( 1982), wawin gewezen werd op de mogelijke strijdigheid
van het belang van vrouwenemancipatie en het belang van hetkin4 riep zoveel weerstand
op dat er verstoring van de promotie-plechtigheid dreigde en men veiligheidshalve niet

aan discussie over de stelling toekwam. In de gemeenteraad van nujn woonplaats verdedigde
de SGP-vertegenwoordiger in een discussie over kinderopvang nog afgelopen maand narnens
zijn achterban onverbloemd de traditionele opvatting over de positie van de vrouw en
haar rol in de opvoeding. Zo ontstaat een sektarisch deba4 zonder uitzicht op resultaat
op grond van uitwisseling van argumenten. Daannee is niet gezegd dat geen enkel
uitgangspunt heilig zou mogen worden verklaard. Dat geldt wat mij betreft wel degehjk
voor het recht op arbeid voor de vrouw, waarvoor ook in Nederland inmiddels het wettelijk
kader is geschapen. Ma4 tegehjkemjd moet wel duidekk ajn dat pedagogen de tack hebben
om het belang van het kind te verdedigen.

Veel discussianten denken dat de discussie op empirische wgumenten kan worden beslist.
Er is inmiddels veel wetenschappelijk ondetzoek naar de effecten van kinderopvanggedaan
en de uitkomsten van dergehjk onderzoek hebben over het algemeen een geruststellend
teneur. Er ontstaat een beeld dat voor de gematigde distantieuze beschouwer vooraf al
duidelijk leek. Want waarom zou die BOM-moeder, die bij uitstek over haar keuze heeft
nagedacht, het zoveel slechter doen? De toegenomen informatie over wat kinderen allemaal
in de schoot van het traditionele gezin kan overkomen relativeert de generale referenties
aan de zegeningen van de gezinsopvoeding. Mits aan een aantal voorwaarden is voldaan
is kinderopvang niet slecht voor kinderen. Kindempvangkinderen blijken sociaal competenter
en zelfstandiger, maw ook agressiever en minder gezeglijk Op het niveau van de
doelitellingen zou men zo zelfs tot een gefundeerde keuze kunnen kornen. Zo gefomut-leerd
lijken ze beter in staat zich in de moderne wereld staande Se houden. Maar los van het
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geseven dat er vooreen minderheid van de kinderen ook negatieve effecten worden gemeld
is het de vraag of men zich in de discussie tot een besprekingvan de effecten kan beperken.
Bind jaren vifflig toen de eerste kosmonauten rond de aarde cirkelden, ging het verhaal
dat zij het dagelijks benodigde voedsel in de vorm van een beperkt aantal pillen tot zich
namen en dat dat over een jaar of vijf en twintig ile dagelijkse praktijk van vele doodgewone
aardbewoners geworden zou zijn. Sindsdien zijn de tafels zelfs in Nederland steeds rijker
gedekt en is de varieteit van het menu aanzieniijk uitgebreid en heb ik van dat verhaal
van die voedselpillen nooit meer iets vernomen. Als eten meer mag zijn dan een manier
om niet te verhongeren, mag opvoeden dan misschien meer zijn dan het produceren van
niet al te onevenwichtige volwassenen?

Oordelen over de kwaliteit van de omgang van volwassenen met kinderen zijn voor een
deel afnenkeltjk van smaak en zijn niet te reduceren tot een technische maat. Zo wordt
de discussie over kinderopvang ook bemoeilijkt doordat persoonlijke oordelen er zo'n
uitzonderlijke rol in spelen. Als aan de ene kant het belong van de pennanente
beschikbaarheid van de opvoeder wordt verdedigd kan aan de andere kant het recht van
het kind daarop beargumenteerd worden verfoeid. De Nederlandse kinderopvangminister
d'Ancona zegt tegen Bibep in Vrtj Nederland (30- 1-93): "Ik was een sleutelkin4 m'n moeder
werkte. lk vond het heerlijk om na schooltijd even helemaal alleen thuis te zijn." Even
denkbaar is het dat de moeder van de minister, al haar gewaardeerde inzet in de opvoeding
ten spijt, het onverwachte venvijt te horen zou hebben gekregen: "Alles goed en wel, maar
als ik 's middags van school thuiskwam, was je er nooit." Wat er van mensen wordt, mag
niet tot een psychologische karakteristiek worden gereduceerd. Wat opvoedingvoormensen
betekent of betekend heeft is, of we het nu willen of niet, resultaat van een hoogsgiersvonlijke
evaluatie. Daarom kunnen de veel aangehaalde empirische onderzoeken in de discussie
ook maar een beperkte betekenis hebben.

Smoak, het niet al te bereflecteerde gewone esthetische en morele oordeel, is ajdgetronden.
Het algemene oordeel over de werkende moeder wordt ook in Nederland onmtskenbaar
positiever. Daar komen ook de persoonlijke evaluaties niet onderuit. De verdedigers van
de oude gezinswaarden komen in de discussie eerder als verstokte moralisten over dan
diegenen die op de golf van de blijkbaar onontkoombare maatsch;ippelijke ontwikkelingen
de nieuwe verhoudingen verdedigen. Treuren om de teloorgang vn het oude is natuurlijk
even normatief als juichen om het ontstaan van het nieuwe, al hjkt dat laatsre door de
wind in de rug te worden we xeblazen. Men kan toch niet beweren dat economische
ontwikkelingen per definitie het belong van het kind zullen dienen. Hoe men ook tegen
de ontwikkelingen aankijkt, de erosie van microstructuren:noet een ieder die belangstelling
heeft voor opvoedingsvraagstukken zorgen baren. Want, in voorspellende zin moge er
misschien niet zoveel te zeggen zijn over negatieve effecten van de omstandigheden waaronder
kinderen opgroeien, retrospectief kunnen mislukte levens veel gemakkekker met eengthrek
aan ondersteuning in de jonge jaren worden verbonden.

De economische en demografische ontwikkelingen die een gunstige invlo 361 op de
arbeidspanicipatie en daarmee op de emancipatie van de vrouw lijken te hebben moeten
ook als zodanig gewogen worden. De groeiende welvaart, die ervoor zou moeten hebben
zorgen dat we minder hoefden IC werken, heeft moor gezorgd dat we juist meer moeten
werken. Het consumentisme is hier misschien nog niet zo groot als in het land van Juliet
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Schor, haar analyse in The ovenvorked American. The unexpected decline of leisure is
voor een belangrijk deel ook of: de Nederlandse ornstandigheden van toepassing. Die
voedingspil die ons in de jaren vifftig beloofd werd moge er nooit gekomen zijn, de toen
voorspelde halvering van de werkweek evenmin. Wat er ook van haar bijdrage aan de
discussie over kinderopvang gezegd moge worden, Dorien Pessers stelt het idool van de
keuzevnjheid effectief aan de kaak. De aanstaande hetinrichting van de Bijstandswet sluit
in dat men :,.en bijstandsmoeder met een jonger kind kan verplichten zich aan te bieden

op de arbeidsmarkt, indien er een adequate voorziening voor kinderopvang in de buun
is. Opnieuw wordt duidelijk inhoeverre kinderopvang als arbeidsmarktinstrument wordt

gezien. In landen met een langere nuclide op het gebied van de kinderopvang is ereigenlijk

van een vnje keuze voor opvoeding thuis ,of uit huis geen sprake.

De pedagogische inbreng in de discussie over Idnderopvang mag zkh niet op een verdediging

van de nude gezinswaarden concentreren. De pedagogische inbreng in de discussie zou
zich op een bijdrage aan de kwaliteit van de voorzieningen moeten richten. Uitgangspunt

is de vraag naar de kwaliteit van de relaties die kinderen moeten kunnen aangaan. Een
gespannen aandacht voor en een bezorgdheid over een maatschappeltyke ontwikkeling
die voor de opvoeding noodzakelijke microstructuren aantast, is daarbij van het grootste

belang.

Toen wij ons meer dan een jaar geleden over onderwerpen voor de rubriek "Pedagogisch

comrnentaar" bogen, stond de kinderopvang al hoog op de hjst. Aanvankelijk voerden

we het onderwerp weer van de hjst af omdat we als nummer 5 van de jaargang 1993 een
vooral Vlaams themanummer over kinderopvang planden, daar bestaat immers reeds
geruime did een uitgebreid netwerk van vootzieningen. Daannee zou een gedegenpedagogisch

antwoord op de Nederlandse discussie over het onderwerp gegeven kunnen worden. De
recente discussie in De Volkskrant noopte ons echter om nu al commentaar aan het
onderwerp te wijden.
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De professionele ontwikkeling van leerkrachten
gezien vanuit het spanningsveld tussen
autonomie en collegialiteit

NC CLEMENT, R. srAmsfass, R. VANDENBMGHE

Samenvatting

De professlonele ontwikkeling van teerkrachten wordt opgevat als het resultaat van
een continue interactie tussen individu en omgeving die uitmondt in een reflectief
vakmanschap en meesterschap. Meer concreet manifesteert de professionele ontwikkeling
van leerkrachten zich in het gevoelsmatig en rationeel kunnen verantwoorden van
hun handelen, In het zich weten aan te passen aan wisselende omstandigheden en
in de verwerving van controle over bun handelen.

In dit artikel wordt vooral stilgestaan bij de organisatorische verankeringspunten
van dc professionele ontwikkeling, meer bepaald bij het spanningsveld tussen autonomie
en collegialiteit. In heel wat onderzoek worden collegiate relaties beschouwd als een
noodLakelijke conditie voor de professionele ontwikkeling van de leerkracht. In de
context van dit (vaak normatieve) beeld van de collegiate school wordt de autonomie
van leerkrachten gelijkgesteld met professionele isolatie. In dit artikel wordt deze
polariteit tassen autwomie en colleglatiteit overstegen in functie van een meer circulaire
visie. Tevens wordt aangegeven waarom het interessant is om de professionele
ontwikkeling van leerkrachten te bekkjken vanuit het spanningsveld tussen autonomie
en collegialiteit. Een goede organisatorische vormgeving van het spanningsveld tussen
autonomie en collegialitelt kan functioneren als een organisatorische ondersteuning
voor de professlonele ontwikkeling van leerkrachten.

1. Probleemstelling

Vanuit de maatschappij worden steeds omvattender eisen aan het onderwijs en daarmee
ook aan de leerkrachten gesteld. De grondige vakkenn:s van leerkrachten volstaat niet
langer. Zij worden permanent onder druk gezet om hun professionele rol naar een
aantal domeinen uit te breiden. Leerkrachten moeten hun leerlingen op sociaal-psycholo-
gisch vlak cpvangen, inspelen op de meest recente technologische ontwikkelingen, racisme
bestrijden, eta lokaal curriculum ontwikkelen en dergelijke meer. Dit vereist het verwerven
van nieuwe vaardigheden, kennis en attitudes. Leerksachten moeten zich met andere
woorden voortdurend professioneel kunnen ontwikkelen om in staat te zijn op deze
verwachtingen in te spelen (Hoyle, 1989, p.430). Dit impliceert dat seholen voor de
opgave staan om, binnen de hen toegemeten beleidsruimte, werkplaatscondities te creZren
waarbinnen hun leerkrachten zich professioneel kunnen ontwikkelen (Vandenberghe
& van der Vegt, 1992).
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Ondanks de grote maatsehappelijke verwachtingen ten aanzien van bet onderwijs worden
functies in het onderwijs laag gewaardeerd. De leerkrachten zelf zijn zich daar wel
degelijk van bewust. Uit recent onderzoek (Cras & Van Hooreweghe, 1991, p.87-92)
blijkt dat 72% van de leerkrachten uit het Vlaams lager onderwijs het sahris als
onaantrekkelijk evalueert. 79% van de leerkrachten omschrijft de promotiekansen als
onaantrekkelijk. Slechts 12% van de leerkrachten stelt dat overbelasting door hetwork
niet vaak voorkomt. De stap naar stress, burn out en ontevredenheid met de werksituafie

is snel gezet (Freedman, 1985, p.274-277). Geen van deze verschijnselen wordt enkel
door louter individuele kenmerken veroorzaakt. Zowel bij de negatieve beleving van
de werksituatie (Nias, 1981; Miskel, Ferarly & Stewart, 1979), als bij burn out (Molloy

& Pierce, 1990) en stress (Kyriacou, 1987) spelen de werkomstandigheden, of betel

nog, de subjectieve perceptie van de werkcondities, een belangrijke rol. Meer zeffs,
veel van deze ontevredenheid zou weggewerkt kunnen worden door leerkrachten de
kans te geven zich te blijven ontwikkelen (Chapman & Lowther, 1982). Ook hier worden
werkcondities, die de professionele ontwikkeling bevorderen, als oplossing naar voren
geschoven.

In al haar eenvoud gesteld, luidt de redenering: wie aan de kwaliteit van het onderwijs

wil werken een onderwijs dat aan de uiteenlopende maatschappelllke verwachtingen
tegemoet komt en verstrekt wordt door tevreden leerkrachten mod aan de professionele

ontwikkeling van de leerkrachten werken. Dergelijke professionele ontwikkeling kan

bevorderd worden door geschikte werkplaatscondities te credren.

Professionele ontwikkeling is inderdaad meer dan "a matter of individual preference
or skill" (Little, 1986, p.29). Een aantal auteurs wijst op werkplaa tscondities die de
professionele ontwikkeling van de leerkrachten positief beinvloeden. Sommigen daarvan
(bv. McLaughlin, 1991; McLaughlin & Yee, 1988; Staessens, 1990; 1991a; Wideen, 1992)

doen dit op basis van de resultaten van het onderzoek naar de implementatie van
vernieuwingen. Anderen (bv. Louis & Smith, 1990; Rosenholtz, 1989; Ward, 1985; Kirby,

1991) werken vanuit de "qvality of work life" stroming, waart innen men pogingen
onderneemt om de dagelijkse ervaringen van leerkrachten te reconstrueren door
functiekenmerken te analyseren, die de leerkrachten al of niet voldoening .chenken

en effectief optredenaamnoedigen. De schoolkenmerken die als ontwikkelbgcbevorderend

bestempeld worden, zijn: voldoende mat :ridle ondersteuning, gemeenschappelijke
doelgerichtheid, expliciete normen voor profemionele ontwikkeling, feedback enbeloning,

creatief leiderschap en vooral sarnenwerking en collegialiteit.

Aan samenwerking en collegialiteit wordt inderdaad vaak zonder meer een positieve
invloed op de professionele ontwikkeling van leerkrachten toegeschreven. De
achterliggende redenering luidt veelal dat relaties tussen leerkrachtengekenmerkt worden

door een gro.1 persoonlijke toegankelijkhekl en veel mogelijkheden voor disctusie,
uitwisseling, appreciatie, erkenning en plezier. Dit houdt garanties in voor een positieve
professionele ontwikkeling. Binnen dergelijke context ontstaat ;miners wederzijdse inllp.

Leerkrachten kunnen voor elkaar een rustpunt betekenen in overladen en gejaagde

dagen. Ze kunnen elkaar ondersteunen. Zc kunnen het zich veroorloven voor zichzelf

en hun collega's hoge, maar bereikbare eisen to stellen ten aanAen van de professionaliteit

(Nias, 1989a, p.135-153), Toch behoeft deze visie die colleg:aliteit als een "contlitio
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sine qua non" voor professionele ontwikkeling naar voren schuift enige nuancering.
Onderwijzen blijft immers een eenzaam beroep (Lieberman & Miller, 1991, p.101).
Het grootste deel van de dag werken leerkrachten autonoom, in hun eigen klas, gelsoleerd
van hun collega's. Werken in collegiaal verband is ;n de meeste scholen geen alles
overheersende gewoonte (Staessens & Vandenberghe, 1992, p.2). Uit dit alles volgt
dat zowel collegialiteit als autonomie belangrijke elementen zijn in de werkplaatscondities
die de professionele ontwikkeling mee stimuleren.

Als uitganmunt voor deze studie geldt de hypothese dat de professionele ontwikkeling
van leerkrachten niet alleen van het individu afhangt, maar tevens bepaald wordt door
de organisatorische context waarbinnen ze plaats grijpt. Het spanningsveld tussen
autonomie en collegialiteit, meer bepaald de manier waarop de school hieraan vorm
geett, oefent een belangrijke invloed tilt op de professionele ontwikkeling van haar
leerkrachten.

De geldigheid van deze assumpties zal aan de hand van een literatuuroverzicht onderzocht
worden1. Daarbij wordt in de eerste plaats de notie professionele ontwikkeling conceptueel
afgzbakend. Dit begrip wordt in essentie omschreven als een proces van continue
interactie tussen het individu en zijn omgeving. Hoewel er kort zal worden ingegaan
op het belang van persoonlijke carrière-opvattingen van leerkrachten voor hun professione-
le ontwikkeling, zal de meeste aandacht gaan naar de organisatorische inbedding van
dit concept. Het spanningsveld tussen autonomie en collegialiteit zal daarbij centraal
gesteld worden.

2. De professionele ontwikkeling van leerkrachten: conceptuele albakening

De professionele ontwikkeling van leerkrachten kan vanuit verschillende invalshoeken
bestudeerd worden. Vanuit het innovatie-onderzoek & Hargreaves, 1992; Little,
1992; Vandenberghe, 1992) wordt veelvuldig op de noodzaak van professionele
outwikkelinggewezen. Daarnaast beschrijven "age-theories" (Levinson, 1986; Oj a, 1989)
waarom volwassenen op bepaalde leeftijden voor bepaalde professionele activiteiten
kiezen. "Stage theories" (Loevinger, 1976; Kohlberg, 1981; Kohlberg 1984; Piaget, 1972;
Selman, 1980) verklaren op basis van ontwikkelingsstadia hoe volwavemen zich gedragen
en denken tijdens activiteiten die gericht zijn op hun professionele ontwikkeling. Nu
eens worden daarbij de individuele leerkrachtenkenmerken en kwaliteiten als bepalend
beschouwd voor de professionele ontwikkeling, dan weer wordt de opvatting naar voren
geschoven dat vooral institutionele factoren zoals opleiding, scholing en beroepsomgeving
de pt afessionele ontwikkeling beInvloeden.

In het kader van de conceptuele afbakening van het begrip "professionele ontwikkeling"
sluiten we ons aan bij een interactioncel ontwikkelingsparadigma, naar analogie met
de premissen van het symbolisch interactionisme. E6n van onze uitgangspunten is immers
dat mensen de situaties waarin zij terecht komen. definidren op basis Van bun persoonlijke
doeleinden en iritiatieven en in interactie met anderen. Dergelijke betekenisgeving
is cen proms dat voortdurend evolueert en het gedrag mede bepaalt. Zo constitueren
de participanten in een sociale situatie zelf mee hun omgeving, die hen op haar beurt
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eveneens beinvloedt (Bluzner, 1969). Verondersteld wordt dat deze premissen van het
symbolisch interactionisme ook van kracht iijn op het vlak van de professionele
ontwikkeling van leerkrachten. Professionele ontwilikeling wordt gezien als de resultante
van de interacties tussen de individuele intenties en acties van de leerkracht enerzijds
en de institutionele druk van de beroepsomgeving anderzijds. Er grijpt met andere
woorden een wederzijdse beinvloeding plaats. De interacties tussen de leerkracht en
de werkplaatscondities leiden tot veranderingen op het vlak van de attitudes, kennis,
opinies en het handelingsrepertoire. Van daaruit zal de perceptie van en het omgaan
met de beroepsomgeving andere vormen aannemen. Professionele ontwikkeling wordt
beschouwd als een proce.s dat bestaat uit het permanente samenspel tussen het individu
en de organisatie (Vonk, 1989, P. 37-40).

De continue wisselwerking tussen het individu en de omgeving vormt het leidmotief
van het verhaal dat leerkrachten vertellen wanneer zij zich voor hun professionele ontwik-
keling verantwoorden. Dit neemt niet weg dat de inbreng van het individu en de
organisatie en de manier waarop beide op elkaar ingijpen door verschillende leerkrachten
op een totaal andere manier gepercipieerd kunnen warden?. Hoe dan ook, naarmate
leerkrachten zich verder professioneel ontwikkelen, Higen zij steeds beter greep op
hun functioneren. Hieronder kunnen drie aspecte.. onderscheiden worden. De
leerkrachten raken er, naarmate ze zlch verder professioneel ontwikkelen, steeds meer
van overtuigd dat ze hun werksituatie en de taken die ze moeten verrichten onder controle
hebben. Ze kunnen zich steeds beter aan nieuwe doelstellingen en wisselende
omstandigheden aanpassen. Zij voelen zich ook steeds beter in staat hun professioneel
handelen gevoelsmatig en rationeel te verantwoorden.

Deze omschrijving van professionele ontwikkeling kan verder geconcretiseerd worden
vanuit de leerkansen die zich in de school voordoen en vanuit de controle over de
eigen taakuitvoering (McLaughlin & Yee, 1988, p. 26-29).

De eerste factor ("level of opportunity") slaat op de kansen om basiscompetenties te
verwerven: de aanwezigheid van stimulansen, uitdaging en feedback; de steun die geboden
wordt om nieuwe dingen uit te proberen of nieuwe vaardigheden te verwerven. Dergelijke
leerkansen kunnen formeel en informeel van aard zijn. Ze kunnen tijdens een bijscholing
tot stand komen, maar ook binnen de scheol wanneer een ervaren leerkracht bijvoorbeeld
(spontaan) een beginnende collega begeleidt.

De tweede factor ("level of capacity") betreft de macht en de controle die leerkrachten
hebben om bepaalde bronnen aan te boron, ern een rol te spelen in de besluitvorming
over zaken die hen aanbelangen en de beschikbaarheid van de instrumenten (didactisch
materiaal, geld, tijd) die zij nodig hebben om hun werkzaamheden goed uit te oefenen.
Lieberman (Brandt, 1989, p. 24) heeft het in dit opzicht over "teacher empowerment":
het authentiek betrekken van leerkrachten bij hun eigen professionele leven door hen
macht toe te kennen om te participeren in de besluitvorming.

De wisselwerking tussen de "level of opportunity' en de "level of capacity" mondt uit
in een aantal leerervaringen. Anders gezegd, leerervaringen zijn steeds het produkt
van de leerkansen die zich voordoen en de wijze waarop men met dergelijke kansen
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omgaat. In sommige scholen itjn er meer leerkansen aanwezig dan in andere. In bepaalde
scholen werkt men systematisch aan het credren van leerkansen, terwijl dit in andere
scholen niet wordt beschouwd als een deel van het lokaal schoolbeleid.

De professionele ontwikkeling van leerkrachten kan dan omschreven worden als de
aaneenschakeling van formele en informele leerervaringen waaraan de betreffende
leerkracht participeert vanaf de opleiding totdat hij of zij vrijwillig of gedwongen uit
het beroep stapt. Hoe meer inspirerende leerervaringen leerkrachten aldus opdoen,
hoe verder itj in hun professionele ontwikkeling vorderen. Dit proces leidt tot ha reeds
geschetste resultaat dat leerkrachten hun professioneel handelen onder controle hebben
en gevoelsmatig en rationed kunnen verantwoorden en in staat zijn soepel in te spelen
op wisselende omstandigheden.

Deze professionele ontwikkeling manifesteert itch op een aantal terreinen (Vonk, 1989,
p. 167-169). Tijdens hun loopbaan verwerven leerkrachten kennis en vaardigheden
op het terrein van het contact met individuele leerlingen. Hun functioneren binnen
de klas maakt een evolutie door: ze maken itch het curriculum en verschillende didacti-
sche werkvormen eigen, leren omspringen met de op school gehanteerde leerboeken,
ontwikkelen eventueel zelf lesmateriaal en weten steeds beter de lessen te organiseren
en de orde te handhaven. Tenslotte ontwikkeleti leerkrachten kennis, attitudes en
vaardigheden t.a.v. het functioneren op schoolniveau. Ze bouwen een relatie op met
de schoolleiding en met hun collega's. Ze leren omgaan met ouders. Ze participeren
aan activiteiten op het niveau van de school.

Om zich op elk van deze terreinen te ontwikkelen, moeten leerkrachten volgens Nias
(1989a, p. 181-201) op vier domeinen expertise verwerven. Vooreerst is er de ontwikkeling
van de intopersoonkke vamdigheden, die een vlotte omgang met kinderen en volwassenen
moeten bewerkstelligen. Daarnaast is het verwerven van pedagogisch-didactische
vaardigheden zoals observatie, interpretatie, organisatie, management en communicatie
erg belangrijk. Bovendien moeten leerkrachten strategieen ontwikkelen om zich
voortdurend aan te passen aan de omstandigheden en beperktheden van hun beroep.
Maar de essentie ligt in de "orchestratie" van al deze vaardigheden. De creativiteit die
nodig is om ze op cen verantwoorde manier op elkaar af te stemmen leidt tot een zeker
vakmanschap. Leerkrachten moeten rollen combineren, dilemma's oplossen en
gebeurtenissen en relaties in de hand houden (Woods, 1987, p. 143).

Door het onderwijzen als een vakmanschap.te omschrijven, onderscheidt men het volgens
Pratte en Rury (1991, p. (50-69) van de traditioneel erkende "professions". Deze laatste
berusten namelijk op abstracte, gesystematiseerde en formele kennis. Van daaruit worden
nauwkeurige vereisten geformuleerd ten aanzien van de opleiding. Er wordt strenge
controle uitgeoefend op de toegang tot deze kennisbasis. Beroepen met een professionele
status worden aldus gekenmerkt door een grote autonomie.

Voor het onderwijzen is dit alle :4uidelijk minder het geval. De toegankelijkheid is
veel groter. De opleidingscisen limen lager. Men verwerft de contextuele kennis
voornamelijk vanuit de praktijk e, ecrder zelden op een systematische, sterk
geformaliseerde manier. Dit betekent niet dat deze kennis minder substantieel zou
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zijn of van een lagere orde dan de meer abstracte kennis. Het is een andere soort kennis.

Ze heeft een sterk actie-gerichte kwaliteit. Vandaar dat onderwijzen allicht beter te
bestempelen valt als een ambacht.

Maar, onderwijzen s ook meer dan een louter vakmanschap. Het gaat verder dan het
beheersen van bepaalde kennis en vaardigheden en de "orchestratie" daarvan.Om zich

als leerkracht te ontwikkelen, moet men tevens een zeker meesterschap (Vonk, 1989,

p. 183), een "uitmuntendheid" ontwikkelen. Dit omvat een bewustzljn van de eigen
capaciteiten en een engagement om deze te blijven vormen bhu...:n de context vande
dagdagelijkse beroepsuitoefening. De ontwikkeling van dit vakmanschap enmeesterschap
vereist voortdurende studie, reflectie op en indien nodig reorganisatie van het eigen
handelen. De ontwikkeling van dit vakmanschap en meesterschap wordtgedragen door
de inspanningen van de individuele leerkrachten, maar valt niet los ta koppelen van
de werkcondities waarbinnen zij werken. Professionele ontwikkeling is een interactief

gebeuren.

Dergelijk reflectief vakmanschap en meesterschap manifesteert zich niet alleen op
verschillende terreinen, maar ook op verschillende manieren. Zoals reeds aangegeven
werd, komen niet alle leerkrachten tot dezelfde greep op hun functioneren. Zij komen
niet allemaal tot dezelfde mate van controle over hun handelen. Zij passen zich evenmin

op dezelfde manier aan wisselende omstandigheden aan. verantwoording van hun
professioneel handelen is bijgevolg van een andere aard. Hoyle (1975, 1989) maakt

in dit opzicht een onderscheid tussen "restricted" en"extendedprofessionality". De eerste
vorm van professionaliteit heeft betrekking op het type leerkracht dat zich autonoom
opstelt en de sleutel tot goed onderwijs vooral ziet in een degelijk onderricht van de
verschillende vakken. Andere kenmerken van wat Hoyle beperkt professioneel handelen

noemt, betreffen o.m. het gefsoleerd percipidren van klasgebeurtenissen, een beperkte
betrokkenheid op andere dan "zuivere" onderwijs-activiteiten en een hoofdzakelijk
valcspecifieke visie op onderwijsmethoden. De "restricted professional" is dus vooral
valdnhoudelijk en vakdidactisch georienteerd en daarmee sterk gericht opde dagelijkse
beroepsuitoefening binnen de klas. Het begrip "extended professionality" daarentegen
verwijst naar het type leerkracht dat een participatieve besluitvorming op vakinhoudelijk

en vakoverstijgend niveau noodzakelijk acht voor de realisatie van kwalitatief hoogstaand
onderwijs. Daarnaast wordt dit type leerkracht o.m. gekemnerkt door het relateren
van klasgebeurtenissen aan het beleid en de doelen van de school, het beklemtonen
van professionele samenwerking en een grote betrokkenheid bij andere dan onderwijs-
activiteiten. De "extended professional" is dus meer vakoverstijgend georienteerd en
vooral gericht op het functioneren als lid van de schoolorganisatie.

Nias (1989a, p. 166-167) geeft op basis van haar kwalitatief onderzoek bij leerkrachten

van het basisonderwijs een belangrijke aanvulling op deze visie. Zij stelt dat ze leerkrach-

ten interviewde die enkele karakteristiekenvertoonden van de "extended professionals".
Zij percipieerden de klasgebeurtenissen inderdaad in relatie tot het beleid en de doelen

van de school. Zij hechtten veel belang aan pi ofessionele samenwerking en vergeleken
hun onderwijsmethoden met die van collega's. Deze ruimereinteresse was echter volko-

men gericht op het verbeteren van hun functioneren binnen de klas, het aandachtspunt
bij uitstek van de "restricted professional". Op basis van dezevaststellingen suggereert
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Nias een derde wijze waarop professionaliteit tot uiting kan komen, m.n. de "bounded
professionahly". Dergelijke professionaliteit valt eigenlijk tussen beide andere categorieen
in. Het gaat hierbij om leerkrachten die wel een globaal perspectief op de school
verwerven en geinteresseerd zljn in collegialiteit en samenwerking, maar tegelijk a-
theoretisch en beperkt tot de eigen school blijven in hun benadering van andere onder-
wijskundige thema's. Zoals de "extended professionals" halen ze hun arbeidssatisfactie
uit het oplossen van problemen en het uitoefenen van een vrij grote controle op hun
werksituatie. Maar ze voelen zich terzelfdertijd ook enorm beloond door een succesvolle
klaspralctijk.

Binnen deze vormen van professionaliteit worden met andere woorden verschillende
accenten gelegd. Er kan echter geen strikte, hiararchische ordening in worden
aangebracht. De professionele ontwikkeling van leerkrachten volgt niet automatisch
de lijn van de "restricted", over de "bounded" naar de "extended professionality". Essentieel
gaat het immers steeds om het resultaat van een ontwikkeling die berust op reflectie
en zowel door het individu zelf als door de omgeving bepaald wordt.

Dit proces is bovendien langdurig (Wildman & Niles, 1987, p. 5) en non-linethr
(McLaughlin & Marsh, 1978, p. 91) van aard. Zo tonen ook Walsh, Baturka, Smith
en Colter (1991, p. 75-83) op basis van een zeer intensieve case-study van dén leerkracht
aan dat professionele ontwikkeling zeer langzaam verloopt en een complex proces is.
'miners, de leerkracht in kwestie stelde dat ze weinig of niet evolueerde. Haar klaspraktijk
zag er echter é6n jaar na de implementatie van een nieuwe onderwijsmethode, die
diende te leiden tot een grotere gerichtheid op de ontwikkelingvan kinderen, totaal
ander:. ult. Wat buitenstaanders als een radicale verandering bestempelden, werd door
de betrokken leerkracht beschreven als een langzaam en continu pi aces. Dit maakte
het voor deze leerkracht mogelijk haar gedrag te verantwoorden vanuit het totaal-beeld
dat ze van itchzelf als mens hanteerde, zonder daarmee op radicale wijze te moeten
breken.

Samenvattend kan gesteld worden dat de professionele ontwikkeling van leerkrachten
een vermoedelijk continu proces is dat resulteert in een reflectief vakmanschap en
meesterschap, dat weliswaar op verschillende manieren tot uiting kan komen, maar
in essentie steeds neerkomt op het beter greep krijgen van leerkrachten op hun functione-
ren. Leerkrachten zijn in staat zich aan wisselende omstandigheden aan e passen en
hun professioneel handelen, dat ze onder controle hebben, te verantwoorden. Aan
de basis van dit alles ligt een voortdurende interactie tussen het individu en zijn emgeving.
Meer concreet gaat het om een aaneenschakeling van leerervaringen, waarin enerzijds
leerkansen op verschillende terreinen onderscheiden kunnen worden en anderiljds
de manier waarop men daarmee omgaat.

In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op deze individuele en organisatorische
pool van de professionele ontwikkeling, zoals deze hier is geconceptualiseerd.
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3. De Individuele perceptie van de professionele ontwikkeling

Het denken over de individuele verankering van de professionele ontwikkeling van
Ieerkrachten kan gekaderd worden in de notie van de "subjectieve carribre", de persoonlij-
ke interpretatie van de gebeurtenissen binnen de eigen loopbaan (Stebbins, 1970, p.
34-35). De professionele ontwikkeling neemt burners de gehele loopbaan in beslag.
Het loont de moeite de subjectieve betekenisgeving van de leerkrachten omtrent hun
carritre in kaart te brengen om inzicht te verwerven in de persoonlijke opvattingen
inzake hun p 4essionele ontwikkeling (Kelchtermans, Vandenberghe, De Jaegher &
Indenkleef, 1991).

Uit onderzoek van de subjectieve carritre van leerkrachten blijkt dat zij er eerder een
persoonsgerichte dan een institutionele opvatting van hun loopbaan op nahouden (Mc-
Laughlin & Yee, 1988, p. 23-26). Binnen een institutionele opvatting wordt carri6re
gedefmieerd in termen van organisatorische structuren en beloningen. Het gaat vooral
om verticale mobiliteit waarbij vooruitgang wordt vereenzelvigd met het doorlopen
van een aantal hidrarchisch geordende functies. Succes staat gelijk aan het bereiken
van de top van deze hi6rarchie. Erkenning en waardering leiden tot financiale beloning.

Leerkrachten huldigen in hun denken over hun carrière, daarentegen, veeleer een
horizontale, intrinsieke visie. Zij gaan uit van hun persoonlijke motivaties en doelstellingen.
Zij richten hun aandacht op de subjectief geconstrueerde betekenis die bun professionele
rollen en ervaringen dragen. Vooruitgang wordt omschreven als een continu proces
van professionele groei. Succes betekent effectiviteit in de rol die ze als leerkracht
op zich nemen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat slechts 6% van de 85 leer-
krachten die McLaughlin en Yee in 5 schooldistricten in Californi8 bevroegen, beweerden
dat ze zich binnen de vijfjaar kandidaat zouden stellen voor de functie van schoolleider.
Enkelen hiervan voegden daaraan toe dat ze hoopten dat ze ook binnen deze opdracht
nog de mogelijkheid zouden hebben kinderen te onderwijzen. De meerderheid van
de respondenten stelden hun carritre duidelijk in het teken van het onderwijzen en
de blijvende directe omgang met kinderen.

Nias (19896, p. 394-401) confirmeert de dominantie van deze persoonsgerichte benadering
op basis van haar onderzoek naar de beleving van de subjectieve carrière. Zij meent
drie varianten binnen deze visie te kunnen onderscheiden. Vooreerst zljn er heel wat
leerkrachten die zich in eerder conventionele termen over hun carrière uitlaten. Zij
klagen over een gebrek aan verticale mobiliteit. Dit wordt echter niet ingegeven door
een gevoel van onvrede omtrent hun relatief laag inkomen en beperkte doorgroei-
mogelijkheden in de hidrarchie van de school. Ze stellen het gebrek aan verticale
mobiliteit aan de kaak vanuit een persoonsgerichte invalshoek. Ze vrezen immers voor
de ontplooiing van hun persoonlijke capaciteiten en zelf-waardegevoel. Een tweede
groep leerkrachten construeert de betekenis van hun carrière in laterale termen. Zij
werken naast hun formele carrière aan een "zijdelingse loopbaan" waarin hun persoonlijke
groei centraal staat. Somrnigen verkiezen zich, met een zekere gedrevenheid en in het
kader van hun zelf-actualisatie, op een hele reeks van korte-termijn-opdrachten te werpen
die vaak aan de periferie of zelfs buiten het dagelijkse lesgeven liggen (theater-workshops,
onderwijzen van Engels als tweede taal, werken met kinderen met leermoeilijkheden).
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Anderen credren binnen de school zelf rollen die het hen mogelijk moeten maken
professioneel te groeien en invloed op hun collega's uit te oefenen (door bijvoorbeeld
beginnende collega's te begeleiden). Ecn derde groep van leerkrachten, ten slotte (een
minderheid) percipieert hun job in de school als 66n van de verschillende carri6res
die ze parallel uitbouwen, waarbij ze de frustraties van hun éne leven compenseren
met beloningen uit het andere (bijvoorbeeld de leerkracht die na de lesuren
verzekeringsagent is).

Uit dit alles blijkt wel dat een carrière veel meer te betekenen heeft dan een louter
hierarchisch gestructureerd proces. In deze visies op carrière wordt expliciet op het
belang van de professionele ontwikkeling gewezen. Bovendien staat de persoonlijke
betekenisgeving centraal. Dergelijke subjectieve interpretaties krijgen echter steeds
gestalte vanuit de interactie tussen het individu en de organisatie. Dit komt bijzonder
goed tot uiting wanneer men de verschillende visies op onderwijzen onder de loep
neemt die binnen deze subjectieve, persoonsgerichte carri6re-opvattingen bestaan.

Op basis van kwantitatief (1213 leerkrachten) en kwalitatief (74 leerkrachten) onderzoek
in 78 lagere scholen maakt Rosenholtz (1989, p. 116-135) een onderscheid tussen twee
onderwijsopvattingen : de "non-routine technical culture" en de "routine technical culture".

Binnen de "routine technical culture" is de doelstelling de leerlingen iets zinvols bij te
brengen niet primordiaal. Onderwijzen wordt trouwens in het geheel niet omschreven
als een complexe onderneming die een uitgebreid arsenaal strategieen vereist die zijn
aangepast aan de noden van de leerlingen en aan de situatie. Integendeel, de "kunst
van het onderwijzen" wordt gedefmieerd als een vaardigheid die men na een beperkt
aantal jaren ervaring verwerft. Deze vaardigheid ligt duidelijk omschreven vast: wanneer
le.erkrachten vertrouwd zijn met de handboeken, het curriculum, het administratief
werk en andere routinematige procedures kennen zij hun job. Meer zelfs: onderwijzen
is niet iets dat geleerd kan worden, maar heeft alles te maken met "talenten" en
"aangeboren gaven".

Binnen de "non.qoutine technical culture" gaan leerkrachten er daarentegen van uit dat
er niet zoiets bestaat als het ideate didactische handelen dat in alle omstandigheden,
bij alle leerlingen en voor alle doelstellingen goede resultaten oplevert. Zij omschrijven
hun effectiviteit niet in termen van routine. Effectiviteit hangt daarentegen in hun ogen
sterk samen met de specifieke situatie, de doeleinden en de leerlingen. Deze leerkrachten
stellen met andere woorden vanuit een ethiek van "personal care" (Hargreaves, 1990,
p. 18) de diverse individuele e. intellectuele behoeften van hun leerlingen centraal.
Dit gaat gepaard met de overtuiging dat itj hun onderwijsstrategieen voortdurend moeten
verfijin cn aanpassen om aan deze noden op een zinvolle wijze tegemoet te komen.
Leren onderwijzen stopt dus niet wanneer men een diploma behaalt, het is een continue
onderneming.

De subjectieve onderwijstheorie (Kelchtermans et aL, 1991, p. 285-286) van beide groepen
leerkrachten heeft duidelijk een ander karakter. Zij verwijzen naar een uiteenlopend
ref erentiekader, interpretatieschema am de beroepssituatie te percipi8ren, informatie
te verwerken en op basis van dit ales te handelen. Uit het onderzoek van Rosenholtz
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(1989, p.103) blijkt ook dat deze onderwijsopvattingen zich in totaal verschillende scholen
manifesteren. Leerkrachten die volgens een "non-routine techniczl culture" werken,
percipieren de organisatie als een "learning-enriched school". In het andere geval wordt
de school als een "learning impoverished school" getaxeerd.

professionele ontwikkeling van leerkrachten kan niet losgekoppeld worden van
de individuele, subjectieve carriere- en onderwijs-opvattingen. Deze opvattingen
beinvloeden de wijze waarop leerkrachten met leerkansen omsrringen. Zij worden
evenwel duidelijk bepaald door de context waarbinnen de leerkrachten werken. Een
louter individuele verklaring voor de professionele ontwilckeling van leerkrachten lijkt
dan ook onvolledig. De organisatie, en meer bepaald de werkplaatscondities binnen
de school spelen hierin eveneens een belangrijke rol. Uiteindelijk moeten leerkrachten
ook met leerkansen, met situaties van onevenwicht of kritische verwarring geconfronteerd
worden om zich te blitven ontwikkelen (Wildman & Niles, 1987, p.6). In de volgende
paragraaf wordt onderzocht of de spanning tussen autonomie en collegialiteit, als
werkplaatsconditie, een invloed heeft op de professionele ontwikkeling.

4. De organisatorische context van de professionele ontwikkeling

Zowel in het onderzoek als in de praktijk van begeleiding en navorming worden collegiale
relaties naar voren geschoven als het instrument bij uitstek voor curriculum-, leerkracht-
en schoolontwikkeling. Heel wat onderzoekingensuggererenconvergerende result aten,
namelijk dat er een relatie bestaat tussen de kwaliteit van de relaties tussen de
leerkrachten enerzijds en de effectiviteit van de. school en van het functioneren van
leerkrachten anderzijds o.a. Murphy & Hallinger, 1985; Wilson & Corbett, 1983;
Miskel, Fevurly & Stewart, 1979; Berman & McLaughlin, 1978; Little, 1981; 1982).
De probleemstelling die aan de basis van dit artikel ligt sluit aan bij deze vaststelling.
Toch willen we een aantal kanttekeningen plaatsen bij het gangbare beeld van de
professionele relaties tussen leerkrachten. Deze kanttekeningen leiden tot een meer
gedifferentieerde kijk op collegialiteit en laten ons ook toe om de band met de
professionele ontwikkeling van leerkrachten op een genuanceerde wijze te belichten.
Little, die verschillende onderzoeken over collegialiteit bestudeerd heeft en er zelf
veel onderzoek naar gedaan heeft, stelt vast dat ondanks de vele aandacht die eraan
besteed is, het begrip "collegialiteit" conceptueel onvoldoende gedefinieerd wordt en
vaak ideologisch functioneert (Little, 1990, p. 509). De pleitbezorgers van collegialiteit
handelen veel meer op basis van prescriptie dan van descriptie (Campbell, 1990, p.
2). De inapliciete veronderstelling die in veel onderzoek aanwezig is, is dat men verwacht
dat elke interactie tussen leerkrachten hun isolatie opheft en bijdraagt tot het vergroten
van de capaciteiten van de groep en tot de professionele ontwikkeling van de individuen
die tot die groep behoren. Op die manier ,loet men e:genlijk geen recht aan de. context
waarbinnen eontacten tussen leerkrachten plaatsvinden. In deze paragraaf staat deze
context centraal. Met het oog op het verduidelijken van de band met de professionele
ontwikkeling is het belangrijk om de professionele relaties tussen leerkrachten binnen
een organisatorische schoolcontext te plaatsen.
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4.1 Varianten van collegialiteit

Veel onderzoek naar de collegiale relaties tussen leerkrachten heeft alleen betrekking
op de vorm. "The problem is that presently collegiality as advocated, is more a matter
of style than substance: perhaps it is a case of behold the wood, the trees come later."
(Campbell, 1990, p. 8). Dit is een pleidooi voor het betrekken van de inhoud van de
contacten in onderzoek naar de collegialiteit van leerkrachten. Dat ook de inhoud
belangrijk is blijkt kit het volgende voorbeeld van hoe het structured ingebouwde overleg
tussen leerkrachten van eenzelfde leerjaar in een basisschool functioneert. Dezelfde
wekelijks terugkerende structuur (voor alle leerkrachten) kan bij de ene groep op een
heel andere manier ftmctioneren dan bij een andere groep. In het vierde leerjaar (10-
jarigen) wordt het wekelijks "overleguur" gebruikt om pedagogisch-didactische afspraken
te maken (bijvoorbeeld leerinhouden voor de komende week bepalen, methode
uitstippelen, foutenanalyses maken op de toetsen van de vorige week). De twee
leerkrachten van het zesde leerjaar (12-jarigen) zeggen daarentegen: "wij zitten elke
week een uur bij ellcaar met onze boeken open, maar wij praten over koetie4; en kalfjes.
We vullen dan wel elke week pro forma het overlegboek in." Wanneer we alleen de
structuur van de professionele relaties bekijken, zoals in veel onderzoek gebeurt, dan
ontdekken we geen onderscheid tussen de wijze waarop de overlegmomenten in beide
gevallen functioneren. Het gaat namelijk om dezelfde structuur. Uit de voorbeelden
wordt echter duidelijk dat door het betrekken van de inhoud de contacten tussen
leerkrachten binnen een context worden geplaatst die ook toelaat om de relatie met
de professionele ontwikkeling gedifferentieerder te bekijken. In het eerste voorbeeld
biedt de context van het overlegmoment meer kansen tot professionele ontwikkeling
voor de participerende leerkrachten dan in het tweede voorbeeld. In het tweede voorbeeld
kan de context van de contacten wel als een sociaal-emotionele ondersteuning voor
collega's functioneren, maar worden weinig kansen tot professionele groei geboden
of benut. Door de inhoud van die contacten te bekijken, kan meer klaarheid verkregen
worden in hoe eenzelfde structuur op verschillende wijzen kan functioneren. Inhoud
slaat dan niet alleen op de inhoud van de uitwisseling op zich ("Waarover gaat het?"),
maar ook op de inhoud van de waarden en normen die leven ten aanzien van de
leerlingen, het lesgeven, het samenwerken met collega's en die op die manier
geconstrueerd en gecommunicet :d worden.

Een andere eenzijdigheid in het onderzoek naar collegiale relaties tussen leerkrachten
is dat er vaak alleen een onderscheid gemaakt wordt tussen sociale contacten enerzijds
en professionele contacten anderzijds. Een sterke gerichtheid op professionele contacten
hangt dan samen met de effectiviteit van de school, met de implementatie van
vernieuwingen en met de professionele ontwikkeling van de individuele leerkrachten.
Dit is tins inziens een té sterk vereenvoudigde manier om naar de professionele relaties
tussen de leerkrachten te kijken, die weinig recht doet aan de complexiteit van de realiteit.
Little (1990) is erin geslaagd om daar enige differentiatie in aan te brengen. Ze
onderscheidt diverse varianten van collegialiteit. Deze varianten verschillen van elkaar
in de mate waarin wederzijdse kansen bieden tot professionele ontwikkeling. Little
plaatst de professi relaties op een continuiim gaande van "independence" naar
"interdependence".
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Vooreerst heeft ze het over de variant "storytelling and scanning for ideas". Onder condities
van haast volledige onafhankelijkheid proberen leerkrachten aan de vereisten van het
dagelijkse lesgeven te voldoen door middel van occasionele "zoektochten" naar idee8n.
In een gesprek concretiseerde een leerkracht doze gedachte als volgt: "Wij (leerkrachten)
zijn eigenlijk dieven met onze ogen. Overal waar we komen zien we wel een aantal
dingen die we later nog zelf kunnen gebrutken." Het gaat hier vaak om opportunistische
contacten, die te situeren zijn op een grote afstand van het klasgebeuren en die de
isolatie van de leerkrachten eerder bevestigen dan bevragen. Vaak wordt door dergelijke

contacten een cultuur van individualisme veeleer versterkt, dan in vraag gesteld.

Toch waarschuwt Little voor het eenzijdig bekijken van deze variant. We moeten niet
zozeer de contacten op zich bekijken, maar veeleer hoe ze functioneren. De inhoud
van de collegiale relaties verdient met andere woorden aandacht. In elke school vinden
wellicht dergelijkevriendschappelijke, so ciaal-ondersteunende contacten plaats.Indien
dit om de domimante en exclusieve manier van uitwisseling gaat, dan wordt het privatisme
inderdaad behouden en niet in vraag gesteld. In een dergelijke context zijn er ook
weiniguitdagingen tot professionele ontwikkeling voor de leerkrachten aanwezig. Wanneer
deze variant echter ingebed is in een professioneel ondersteunende context, dan
functioneren deze contacten op een andere manier. Little verwijst naar Nias die in

haar onderzoek vaststelde dat in collegiale scholen korte, vriendschappelijke contacten
een heel andere betekenis hebben dan in gelsoleerde scholen. In collegiale scholen
is iedere uitwisseling bij manier van rreken "densely coded". Dit wil zeggen dat de
leerkrachten over de vaardigheden beschikken om de voordelen van dergehike korte
contacten zo goed mogelijk te benutten. Een minimum aan informatie roept een Laximum

aan betekenis op (Nias, 1989c).

Vervolgens heeft Little het over de variant "aid and assistance". Het gaat bier om het
bieden van hulp aan elkaar. In een context van privatisme wordt door dergelijke
uitwisselingen vaak een afhankelijkheidsrelatie gecraerd. "lets wagon" wordt vaak
onmiddellijk als "hulp vragen" geinterpreteerd en verbonden met eon oordeel over
de competentie van de betreffende leerkracht. In een professioneel ondersteunende
context kunnen dergelijke contacten leiden tot concrete leerkansen. In een dergelijke
context wordt het wagon van hulp niet concurrentieel opgevat. Het vragen van hulp
is ook geen louter eenrichtingverkeer, maar wordt bepaald door inzicht in de sterke
en zwakke kanten van collega's.

Een derde vorm van collegiale relaties tussen leerkrachten is volgens Little "sharing".

Het betreft het uitwisselen van materialen en methodes, of het uitwisselen van ideedn

en meningen. Ook hier kan de context waarin dit gebeurt een stempel drukken op
de professionele ontwikkeling. In de ene context Iran dit om het routine-matig uitwisselen

van materiaal gaan, waarbij opportuniteitsoverwegingen van individuele leerkrachten
centraal staan. In een professioneel stimulerende context zal niet zozeer het persoonlijk
belang centraal staan bij het uitwisselen, maar eerder de kwaliteit zelf van het
uitgewisselde materiaal. Door het uitwisselen van materialen binnen cen dergelijke
context wordt onderwijzen meer een publieke en minder een private aangelegenheid.
Men ervaart het onderwijzen wel als iets persoonlijks, maar niet als lets privaats. Het
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werk dat men doet wordt als het ware zichtbaar voor elkaar, waardoor men ook iets
kan betekenen voor collega's (Little, 1990, p. 518).

Tenslotte heeft Little het over "joint work". Het betreft hier ontmoetingen tussen
leerkrachten die gebaseerd zijn op een gedeelde verantwoordelijkheid voor het lesgeven,
gedeelde opvattingen over autonotnie en het ondersteunen van initiatieven van collega's
in functie van bet professioneel bezig zijn. In een context van "gedeeld werk" is zowel
de individuele persoonlijkheid van de Ieerkrachten belangrijk als de doelgerichtheid
die men met de school als geheel nastreeft. Belangrijk in dit perspectief is het bekijken
van de kosten-baten-balans: wat ziju de psychologische kosten en baten van "joint work"?
De motivafie om samen te werken daaft wanneer blijkt dat men hetzelfde resultaat
even goed of zelfs nog beter alleen kan bereiken. Impliciet zit in deze redenering de
erkenning dat niet alle taken geschikt zijn om er samen aan te werken en dat aan sonunige
taken beter autonoom kan gewerkt worden. Little maakt het onderscheid tussen een
privaat begrip van autonomie en een gedeeld begrip van autonomie. Ze gaat daar echter
niet dieper op in, maar dit onderscheid laat toe om autonomie binnen de context van
het gehele team te bekijken, en niet alleen vanuit het standpunt van de isolatie van
de individuele leerkracht.

De verschillende varianten die Little onderscheidt laten toe om op een meer genuanceerde
manier over collegialiteit te spreken. Bovendien is gebleken dat deze varianten een
andere betekenis kunnen hebben voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten
naargelang de context waarbinnen ze funetioneren.

4.2 Varianten van autonomie

In weinig studies over de professionele ontwikkeling wordt verwezen naar het belang
van de autonomie van de individuele leerkracht met het oog op het steeds verder groeien
als leerkracht. Zowel in het onderzoek als in de literatuur heeft men nogal eenzijdig
het belang van de collegialiteit naar voren geschoven. Het begrip "collegialiteit" functio-
neert vaak op een normatieve manier. Tegenover het beeld van de collegiale school
wordt de autonomie van leerkrachten meestal beschouwd als een ketterij of gelijkgesteld
met professionele isolatie (Hargreaves, 1990). Wanneer men echter de resultaten van
veel onderzoek samenbrengt, blijkt dat deze nogal simplistische redenering niet aange-
houden kan worden of enige nuancering behoeft. Uit onderzoek blijkt dat slechts weinig
scholen beantwoorden aan het beeld van de collegiale school en dat de "professionele
autonomie van de individuele leerkracht" (Parish & Mends, 1982, p. 7) blijft overheersen
als een fundamenfi,4 kenmerk van het leerkracht-zijn, ondanks de verschillende (ook
structurele) maatregelen die genomen worden om de team-gerichtheid te bevorderen.
Samenwerking en collegialiteit blijken eerder uitzondering dan regel te zijn (Zahorik,
1987; Zielinski & Hoy, 1983). Onderwijzen is in wezen een solitaire aangelegenheid.
Dit wordt nog bevorderd door de sterke beleidsmatige terreinafbakeningvan de opdracht
van een leerkracht. Daardoor communiceert het beleid als het ware de norm dat het
werk van een leerkracht zich bijna uitsluitend situeert in de klas en niet in het overleg
en de samenwerking met collega's. Ook de opdracht van leerkrachten wordt uitgedrukt
in term= van het aantal les-uren, of met andere woorden het aantal uren dat men
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voor de klas staat. Veel ;nitiatieven die omschreven worden als "collegiaal", bevestigen
eerder de autonomie van leerkrachten dan ze ter discussie te stellen. De klas is het
priv6-domein van de leerkracht waar hij/zij autonoom functioneert. Leerkrachten zijn
feitelijk weinig afhankelijk van elkaar. Pellegrin vroeg aan leerkrachteu de collega's
op te noemen zonder dewelke itjzelf vonden lat ze hun werk niet konden deen. De
onderzochte leerkrachten gaven gemiddeld 66n persoon op (Pe Ilegr".1, 1976, p. 368).
Uit onderzoek blijkt ook dat leerkrachten weinig voorbeelden kunnen geveu van collega's
die elkaar zowel op persoonlijk als op professioneel vlak ondersteunen (Little, 1990,
p. 520).

Vanuit het normatief denken over collegialiteit krijgt de autonomie van teerkrachten
dus een hoofdzakelijk negatieve connotatie. Anderzijds zijn we van mening dat die
autonomie heel belangrijk is, zeker wanneer we ze bekijken vanuit de kansen voor de
professionele ontwikkeling %an leerkrachten. In de laatste va_iant die Little onderscheidt,
nl. "joint work" wordt reeds verwezen naar het belang van een positief beleefde autonomie
bij leerkrachten. Een belangrijk deel van het groeiproces dat leerkrachten doormaken
voltrekt zich immers binnen de vier muren van de eigen klas. We gaan er met andere
woorden vanuit dat de autonomie van learkrachten heel bek ngrijk is voor hun
professionele ontwikkang. Maar ook hier is het belangijk om na te gaan binnen we/'-e
context die autonomie functioneert. De vraag die zich opdringt is of de autonomic
binnen de context van de school gezien wordt als een psychologsch Geficiet of als een
werkplaatsconditie.

Wanneer de autonomie binnen de context van de school gezien wordt als een
psychologisch deficiet, dan wordt de autonomie (lees: individualisme, isolatie) geassocieerd
met een gebrek aan zelfvertrouwen en een gebrek aan kansen tot professionele
ontwikkeling. Lortie (1975) was de eerste die dit fenomeen op een systematische manier
bestudeerde. Hij associeerde het met verschijnselen van onzekerneid en angst die
leerkrachten ertoe leiden om vooral te vertrouwen op orthodoxe doctrines en hun vroegere
ervaringen als leerling in het ontwikkelen van eeu eigen onderwijsstijl. De leerkrachten
in zijn onderzoek waren niet alleen gelsoleerd van elkaar door de architectuur, maar
verkozen deze isolatie ook zelf actief (zie ook Nias, 1989a).

Volgens Hargreaves interpreteert ook Rosenholtz (1989) deze autonotnie als een
psychologisch deficiet, hoewel ze sterk de nadruk legt op de werkplaatscondities. Ze
vertaalt immers een sociaal organisatorisch kenmerk van het leerkracht-zijn, nl. de
onzekerheid ("uncertainty") als een psychologisch kenmerk van het individu. In plaats
van een organisatorisch kenmerk of een werkplaatsconditic wordt het uiteindelijk guien
als een psychologisch deficiet, terwijl daar in de data van het onderzoek zelf geen
evidentie voor gevonden wordt. Het gevaar bestaat dan ook dat bijvoorbeeld weerstand
tegenover vernieuwing gezien wordt als een probleem van de individuele leerkracht
en nict als een door het systeem opgeroepen probleem.

In onze vraagstelling beschouwen we de wijze waarop de autonomic binnen een school

functioneert nict als een psychologisch deficiet, maar als een werkplaatsconditie. In

de meest eenvoudige vorm bet ekent dit dat het leerkracht-individualisme gezien wordt
als het resultaat van het werken in isolatie en ingebed is in de traditioncle architectuur

N
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van scholen en het cellulaire organisatiepatroon (opsplitsing in afzonderlijke klassen).
Toch gaat dit ook verder dan de factor van fysieke isolatie. Flinders (1988) onderscheidt
drie verschillende perspectieven op isolatie, nl. 1) isolatie als een psychologische toestand
(cfr. autonomie als psychologisch deficiet), 2) isolatie als een ecologische conditie
waaronder leerkrachten werken (cfr. fysieke isolatie) en 3) isolatie als een adaptieve
strategie om de tijd en energie te beschermen die vereist is om in te spelen op de
onmiddellijke vereisten van het lesgeven. In dit geval kiezen leerkrachten er bewust
voor om zich terug te trekken binnen de vier muren van hun klas. Al les wat niet te
maken heeft met dit onmiddellijke klasgebeuren, wordt als eenbedreiginggeinterpreteerd.
Volgens Flinders is een dergelijk begrip van isolatie - dat geworteld is in de
werkplaatscondities - belangrijk om te begrijpen waarom bepaalde maatregelen om
de fysieke barrières op te heffen of om de psychologische vaardighedente ontwikkelen
om samen te werken niet succesvol zijn. Ze zijn immers gericht op de verkeerde oorzaken
(Flinders, 1988; zie ook Mc Taggart, 1989).

Hoewel deze recentere interpretatie (autonomie en isolatie alseen werkplaatsconditie)
een kritiek is op het interpreteren van de autonomie als een psychologisch deficiet,
vertonen beide interpretaties toch een aantal gelijkenissen. Beide zien de autonomie
(isolatie) als een tekort en niet als een sterkte. Ze beschouwen het als een probleem
voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten en niet als een mogelijkheid tot
groei. Autonomie is jets dat veeleer ongedaan gemaakt moet worden dan gerespecteerd.
In die zin spreekt Hargreaves over de ketterij van het individualism (Hargreaves, 1990,
p. 10-11). Autonomie wordt geiien als een belemmering voor de professionele ontwik-
keling van leerkrachten. De autonomie van leerkrachten wordt gezien als een
werkplaatsconditie, maar dan wel als een conditie die identiek is voor alle scholen
en met andere woorden kenmerkend is voor hét basisonderwijs. Hier verliest men echter
uit het oog dat scholen, vanuit verschillende werkplaatscondities, verschillend kunnen
omgaan met het risico op versnippering en isolatie van de indMduele leerkracht.

Ons inziens zijn de negatieve kanten van autonomie reeds voldoende belicht en gaat
het niet op om professionele autonomie automatisch gelijk te stellen met isolatie. Door
de organisatorische context erbij te betrellen kan er wellicht op een andere manier
gekeken worden naar de autonomie van de individuele leerkracht. In het onderzoek
van Hargreaves (1990) vinden we een aantai aanknopingspunten die rechtvaardigen
om "autonomie" niet alleen als een tekort of een rem voor de professionele ontwikkeling
te beschouwen, maar ook als een mogelijkheid of een kans.

In zijn studie onderscheidt Hargreaves drie varianten van autonomie die elk een
verschillende invloed kunnen hebben op de professionele ontwikkeling van leerkrachten,
namelijk 1) "constrained individualism", als de situatie waarin leerkrachten hun werk
autonoom plannen en uitvoeren omwille van de administratieve en situationele
beperkingen die haast niet toelaten om het anders te doen (bijvoorbeeld oinclat er
te weinig plaats is waar leerkrachten samen kunnen werken); 2) "strategic individualism",
als de situatie waarin men zich in zijn eigen klas tr rugtrekt als antwoord op de dagelijkse
voorvallen en gebeurtenissen in de werkomgeving (hoge eisen, sterke druk van buiten
uit, groeiend aantal kinderen met leermoeilijkheden...). We zouden kunnen spreken
over een berekende concentratie van inspanningen; 3) "elective individualism", waar
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het niet gaat om de feitelijke autonomie van leerkrachten die ingegeven is door
pragmatische overwegingen, maar wel om de principiele keuze om voor bepaalde taken,
meestal tijdelijk, autonoom te werken.

Aan deze drie vormen willen wij nog een vierde toevoegen, nl. 4) "toegekende autonoinie".
Het gnat hier om een zelfgekozen "autonomie", die tegelijkertijd een zeker "fiat" gekregen
heeft van het team. Een dergelijk begrip plaatst autonomie in een positief daglicht
en biedt mogelijkheden tot creativiteit, persoonlijke studie, het zich opnieuw orienteren
en reflectie. Deze "tmgekende autonomie" kan op haar beurt een stimulans betekenen
voor het ontwikkelen van professionele relaties. Het team zit als het ware mee verrekend
in het toekennen en uitoefenen van de autonomie. Autonomie vormt dan niet zozeer
een belemmering, maar wel een ondersteuning voor de professionele ontwikkeling.

5. Het spanningsveld tussen autonomie en collegialiteit

Uit het vorige blijkt dat de relatie tussen autonomie en collegialiteit tot nu toe
hoofdzakelijk polair gedacht werd. Eenvoudig gesteld betekent dit dat het beeld van
de collegiate school op een normatieve manier functioneert en dat autonomie gelijkgesteld
wordt met professionele isolatie. Vanuit deze redenering wordt de professionele ontwik-
keling bevorderd door collegialiteit en afgeremd door autonomie.

In het denken over collegialiteit is men er tot nog toe niet in ges/aagd de fundamentele
autonomie, die het leerkrachtenberoep kenmerkt, mee in aanmerking te nemen.
Autonomie is en blijft echter een fundamentele bestaansvoorwaarde van het leerkracht-
zijn, bijna een conditie, in de filosotische zin van het woord. Dit kan voor een deel
verklaard worden door het feit dat in het lesgeven de relatie met de leerling als persoon
cruciaal blijft. De grootste beloning voor leerkrachten bestaat erin om bezig te zijn
met kinderen. Van daaruit wordt tijd-buiten-de-klas gemeden (Lortie, 1975). In een
schoolteam is datgene waar het uiteindelijk op aankomt het gebeuren in de klas tussen
de leerkracht en de leerlingen en dit is in se geen collectief gebeuren, hoewel toch
voordelen gehaald kunnen warden uit degelijke collegiate relaties tussen de leerkrachten.
Indien dit ontkend wordt, dan ontkent men de wezenlijke aard van het leerkracht-zijn.
Door de autonomie gelijk te stellen met isolatie, werd die pool altijd ondergewaardeerd.
Op die manier werd als het ware aan het onderzoek de mogelijkheid ontnomen om
die autonomie zowel conceptueel als empirisch haar plaats te geven en de kans om
tot een positief begrip van autonomie te komen. Toch staat men geen stag verder indien
men dit opnieuw overbeklemtoont. Het komt er op aan omde professionele autonomie
en de collegialiteit een plaats te geven binnen de werkcondities van de school.

De polariteit tussen autonomie en collegialiteit client overstegen te warden, ten voordele
van een circulair denken. Wat met "circulariteit" bedoeld wordt, kan weergcgeven worden
door de eenvoudige gedachtengang: "Om goed te kunnen samenwerken, moeten
leerkrachten soms ook niet samenwerken of alleen werken, en omgekcerd". Het gaat
dus niet om het den of het ander, maar om een wisselwerking, waarbij beide elkaar
nodig hebben. Door het onderschciden van verschillende varianten van autonomie en
collegialiteit hebben we proberen aan te tonen dat de betekenis van elke variant voor
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de profess:onele ontwikkeling van leerkrachten afhankelijk is van de organisatorische
schoolcontext en de manier waarop die door de individuele leerkrachtengepercipieerd
wordt.

Indien autonomie en collegialiteit binnen een circulaire i.p.v. een polaire redenering
geplaatst worden, rijzen meteen ook andere vragen: "Aan welke voorwaarden moet
het 'beoefenen' van een 'goed' begyepen professionele autonomie voldoen om een
betekenisvolle invloed te kunnen hebben op de professionele ontwikkeling? En aan
welke voorwaarden moet een 'goed' begrepen team functioneren binnen ditzelfde kader
voldoen?" Daardoor worden autonomie en collegialiteit niet tegenover elkaar geplaatst,
maar binnen een spanningsveld, waarin hun betekenis voor professionele ontwikkeling
afhankelijk is van de schoolcontext.

Betreffende dit spanningsveld zijn nog een aantal belangrijke taken weggelegd voor
empirisch onderzoek. Enerzijds dienen de concepten van "collegialiteit" en "autonomie"
verhelderd te worden vanuit concrete situaties. Wat zijn de mogelijkheden van beide?
Maar ook: wat zijn de grenzen van beide? Op die manier worden autonomie en collegi-
aliteit in elkaars verlengde geplaatst en wordt de pokriteit overstegen. Tevens dient
aandacht besteed te worden aan de omstandigheden en voorwaarden voor het beoefenen
van autonomie en collegialiteit. Belangrijk is ook te onderzoeken wat de verschillende
vormen van collegialiteit en autonomie betekenen voor de leerkrachten en voor hun
professionele ontwikkeling. Tenslotte dienen de gevolgen van autonomie en collegialiteit
bestudeerd te worden (wat komt erdoor op gang?) of m.a.w. de institutionele en individue-
le gevolgen van autonomie en van collegiale relaties.

6. Besluit

Er werd een aantal elementen uit de literatuur aangehaald die de opvatting staven
dat de professionele ontwikkeling van leerkrachten een samenhang vertoont met de
kwantiteit en de kwaliteit van de collegiale relaties binnen de school. Deze visie werd
evenwel sterk genuanceerd door het autonomie-concept in de redenering te betrekken.
Inderdaad, het autonoom werken kan als een fundamenteel kenmerk van het leerkracht-
zijn bestempeld worden.

Er werd echter tegelijkertijd voor gepleit om autonomie en collegialiteit niet tegenovt:
elkaar te plaatsen, maar binnen hetzelfde spanningsveld. Dit spanningsveld kan trouwens
niet louter bekeken worden vanuit de individuele leerkracht, maar vindt zijn plaats
in de relatie tussen de leerkracht en de schoolorganisatie. Met andere woorden, noch
de autonomiebeleving op zich, noch de collegialiteitsbeleving op zich staan centraal
maar wel het spanningsveld tussen beide. Dit spanningsveld wordt niet beschouwd
als een kenmerk van de individuele leerkracht, maar als een kenmerk van de school.
Dc wijzc waarop de school aan dit spanningsveld vorm geeft, oefent een niet te
onderschatten invloed uit op de leerkansen die zich voordoen en de mogelijkheden
van de lecrkrachten om daar icts zinvols mee aan te vangen. Men kan met anderc woor-
den veronderstellen dat de professionele ontwikkeling van leerkrachten mede bepaald
worth door de manier waarop men op organisatorisch niveau omgaat met het
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spanuingsveld tussen autonomie en collegialiteit. Professionele ontwikkeling is organi-
satorisch verankerd. Men kan zelfs veronderstellen dat een "goede" organisatorische
vormgeving van dit spanningsveld functioneert als een "organizational incentive (Johnson,
1986; Mitchell & Ortiz, 1987) voor de professionele ontwikkeling van de individuele
leerkracht. Meer specifiek kan men verwachten dat een positieve perceptie van de
leerkracht van de eigen professionele ontwikkeling verbonden kan worden met het
gecombineerd voorkomen van bepaalde vormen van autonomie 6n bepaalde vormen
van collegialiteit. Omgekeerd kan men er tevens van uitgaan dat verschillende niveaus
van professionele ontwikkeling implicaties hebben voor de wijze waarop men binnen
de organisatie aan het geschetste spannin&sveld gestalte geeft.

ludividu en organisatie grijpen voortdurend op elkaar in. De naar voren gebrachte
literatuurgegevens suggereren dat dit voor wat betreft de profeseonele ontwikkeling
en het spanningsveld tussen autonomie en collegialiteit niet anders verloopt.

Summary

The professional development of teachers is concepriutLized as a continuous interaction
beween the individual and the setting, resulthig in reflective craftsmanship and
mastership. Professional development is reflected in the ability of teachers to account
emotionally and rationally for their acts and in their capacity to adapt themselves
to changingcircumstances. The tension between autonomy and collegiality, introduced

as one of the organizational roots of the professionni development, is the central theme
of this article. Many stwlies suggest that there indsts a relationship beriveen professional
collegiality and professional development. Within this (often normative) perspective,
the autonomy of individual teachers is mostly defined in terms of professional isolation.
Polar thinking about autonomy and collegiality is avoided in favor of a morecircular
thinking. At the same time the importance of analyzing the professional development
of .eachers, starting from the tension between autonomy and collegiality, isdemonstrated.
A gooci organizational design of this tension might function as an organizational
incentive for the professional development of teachers.

Correspondendeadres: M. Clement (Aspirant N.F.W.O.), K. Staessens (Aangesteld
Navorser N.F.W.0.) en R.Vandenberghe, Centrum voor OnderwijsbeIeid en-vernieuwing,

K.U.Leuven, Vesallusstraat 2, 3000 Leuven, Belgie

Noten

1. De professionele onmikkeling van leerkrachten van het lager onderwijs en het spanningsveld tussen

autonomit en collegialiteit wolden momenteel onk emprisch onderzocht. In twee papers (Staessens &
Vandenberghe, 1992; Clement & Vanden berghe, 1992)wordt verslag uitgebracht over de cerste exploratieve

onderzoeksronde.
2. Zle hiervoor de presentatic van het verhaal van drie begmnende leerkrachten over hun professionele

ontwikkeling (Cement & Vandenberghe, 1992). Het gaat hierbij duideiijk om drieverschillende vormen

van professional iteit (zie verde r) waarbinnen de interactie tussen de individuele en organisatorische inbreng

van P.:en heel ander niveau is. Ein leerkracht bestempelt professionele ontwikkeling als een vanzelfsprekenheid
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die ie als hct ware overkomt zonder dat de organisatie daar enige aanwijsbare invloedop uitoefent. Een
andere leerkracht wil zich inzetten om zich professioneel te ontwikkelen en pikt daarbij inop het vrijblijvend
aanbod van leerkansen die vanuit de organisatie geboden worclen. De der& leericracht beschouvrt professionele
ontwikkeling als een individuele verantwoordelijkheid en erkent dat de organisatie die ontwikkeling stimuleert
en richting geeft.
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Ondenvijsverandering in het Verenigd Koninkrijk
in de jaren tachtig
Over het imperialisme van de instrumentele rationaliteit

R. JONATHAN

Samenvatting

In deze studie worden de wijzigingen in het onderwijsbeleid van het Verenigd Koninkrijk
gedurende de laatste 13 jaar beschreven. Er wordt aangetoond dat ze het gevolg zijn
van een veranderend politiek ethos gedurende de tachtiger en negentiger Jaren en
hieraan bovendien verder gestalte geven. De tekst stelt dat het leidinggevende idee
in deze periode het concept van de burger betreft, opgevat als de verbruiker van private
en publieke goederen en diensten, in een samenleving die door het markt-model beheerst
wordt. Het artikel bevraagt de vooronderstellingen die aan de basis van een dergelijk
concept over onderwijs liggen. Zo komt onder andere de vraag aan bod of het recht
op keuze de kwaliteit ten goede komt, en verder of dat recht leidt tot een meer
rechtvaardige verdeling; tenslotte of dergelijke economische krachten het systeem
als geheel kunnen 'verbeteren'. De tekst besluit met de conclusie dat een meer sociale
visie op het maatschappelijk (en onderwijs-) beleid nodig is om de autonomie van
de burger te verzekeren.

Depending on one's theoretical perspective, there are a range of ways in which one
could analyse the large-scale changes in educational policy in the UK over the past
decade. From a Habermasian perspective, one might see them as symptoms of the
progressive colonisation of the lifeworld by the system, with a key social activity which
was once traditional and taken for granted being opened up to managerial and technical
examination and organisation, partly as a result of legitimisation crisis in schooling
and partly as a result of a breakdown in the wider social consensus. From a Marxist
perspective, one might see them as symptoms of a triumphalist late-capitalism, turning
the screw in the reproduction process, to produce a more rigid stratification of role,
and a deskilling of some future members of the work force combined with a reskilling
of others, to serve a high-technology economy and an enterprise culture of unequal
opportunity. From a revised Anglo-saxon liberal perspective, one might see them as
the social symptoms of a mistaken emphasis on the atomistic, asocial individual, of
an inadequate rationalistic conception of understanding, and of a public backlash against
the naive belief in the capacity of liberal education to emancipate the individual
independently of any consideration of social structure.

This paper will embrace none of these theoretical perspective for analysis, but will
simply describe the changes in educational policy of the past 13 years in the UK (echoed
in Australia, New Zealand, Canada and other systems) from a common-sense perspective,
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showing how they stem from and reinforce changes in the political ethos which took
place incrementally through the 80s and are set to be consolidated during the 90s.
With hindsight, what many of us noted a decade ago is now clear for all to see: The
"educational reforms" which then began had little to do with education and everything
to do with a revised concept of personal emancipation and empowerment, and a
centralising of state control over the former preserve of professionals, under the guise
of an individualistic populism which emphasises the instrumental over the intrinsic
and brings the problems and ethics of the market place into all areas of social life.
This change in social (and educational) ethos is now open, unashamed and clear for
all to see since the "educational reforms" in question are now consolidated and presented
in a "Parent's Charter"', issued in England by the Department of Education and Science,
and in Scotland by the Scottish Office in 1991, as one part of Prime Minister John
Major's "big idea for the 90s".

The "big idea" is the concept of the citizen as consumer of private and public goods
and services in a market-orientated enterprise society. It is epitomised in the Citizen's
Charter2, a government white paper published in 1991 which sets out new standards
and a new ethos for the provision of all public services, giving specific rights to consumers
and placing specific demands on professionals. The Citiz Chatter has been followed
by Charters produced for the users of a range of public services - health, housing, the
social security system, the judicial system and the schooling system, which detail the
way in which this new vision of society in general and of the public services in particular
will be realised in each public service. If there had ever been any doubt that a society's
education system is paradigmatic of its values and policy commitments, that must now
be dispelled when we see how it has been the education system over the past decade
which has provided the test bed for the new mat ket-orientated social ethos. It is therefore
useful to make brief remarks about the content, themes and functions of the Citizen's
Charter itself, before tracing, through the educational changes of the previous decade,
the revised social ethos which it announces and celebrates. The paper will then note
some of the effects of this new ethos on the "public service" of education, on its
"consumers", and on society as a whole.

The overall promise of the Citizen's Charter and its satellite charters is to provide
"the best spur to quality improvement" in the public services, by providing "choice
wherever possible between competing providers" in order to give consumers value for
money within the tax bill the nation can afford."' The recurrent themes of all these
documents are threefold: (a) that all goods, public or private, individual or social can
be most effectively distributed by the mechanism which works best for private goods -
a free market in which consumerss reward preferred providers with their patronage;
(b) that giving individuals choice rights to public or social goods like education will
not only improve quality, but will distribute the goods in question equitably, since eacL
individual thus becomes responsible for their own fate; (c) that extending these consumer
rights to the users of public services is a democratising measure, which will emphasise
their active parcipatory citizenship and lessen the power of faceless bureaucrats and
professional vested interests. More will be said below about these central themes in
relation to a decade of educational changes, but it is first pertinent to note that the
adoption by government of these commitments, and their justification to the public
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by the publication of the Charters, has six central functions 11;hi'A) affect all public services,

but most significantly the education system, both directt; by rdlering the mechanism
by which the "good" in question is distributed, and directly by altering the public's
perceptions and expectations of that "good".

Each separate Charter - and the one for parents is typical - ostensioly has as its primary

purpose the description and justification of "reforms" instituted since 1979, and the
flagging of those still to come. It thus justifies recent changes in terms of the values
Gf individual rights and consumer choice, and of professional accountability and
competition, and then flags, on the same grounds, specific future commitments like
"performance related pay". The documents claim that, through the changesthey report,
the Conservative governments since 1979 have empowered the users of public services
by offering them greater information, wider choice, and redress where they find a service
unsatisfactory. For example, schools must publicise their examination resultsand rates
of truancy, so that they can be ranked (on these measures only) into league tables;
parents will then be enabled to choose "the best school" for a child, and redress takes
the form of "the right of exit" to a different school if some options fail to meet
expectations (!). Since resources will follow consumers, public sect.r providers will

be held to account, as when schools which are not selected by parents gradually shrink

and hence lose their underperforming staff. Where there are problems with any service,

these are seen to be the fault of the relevant professiona3s, thusabsolving policy-makers
from the consequences of reduced levels of resourcing and changed mechanisms of
distribution. This absolution of policy-roakers from responsibility for the results of policy,
together with the concomitant denial of social structural factors as at least partially
determining individual opportunities; legitimates a market model of social provision
and promotes an ideologically coherent set of political values.

The education system was the first "public service" to experience the shock waves of
these values from the earliest days of the 1979 Tatcher government. Indeed, the words
"parents' charter" were first coined informally by the media for legislation enacted in
1980 in England and Wales, and in 1981 in Scotland', which rescinded the principle
of school zoning whereby, unless there were special considerations, children attended
their local primary or secondary comprehensive schools. Under the changed legislation,

parents were not simply enabled but actively encouraged to select a school of their
choice, and Local Education Authorities were obliged to accede to these parental requests

by expanding or contracting schools accordingly. Although this legislation was greeted

with some dismay by Local Authorities, by many teachers and by most educational
theorists5, their concerns (since more than vindicated) that this would create a two-tier
schooling system, cut little ice with a public disillusioned in thelate seventies with public

services in general and with instrumental educational benefits in particular. Disillusion
with post-war meritocratic reforms in education, which had promised that any person
with sufficient ability and motivation could get to the top, set in with the belated public
realisation that "any" does not mean "all", except in the ambiguous sense that "any"

person can compete in the Olympic Games. Those meritocratic reforms were replaced
through the sixties by the gradual adoption of comprehensive secondary schooling,

which was again oversold to th e public as a mechanism for real41 giving room for all

at the top. With the oil crisis and consequent economic slump of the early seventies,
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these expansionary visions and their egalitarian aspirations collapsed, and public disillusion
was ripe for political manipulation.

By the end of that decade, rapidly rising youth unemployment was being reinterpreted
as a crisis in schooling, as was the developing social unrest in the deprived sections
of the major British cities. The incoming Conservative government, devoid of either
the economic means or the political commitment to invest in revitalising an underfunded
education system, instead opted for introducing the beginning of a market in education
by giving parents as consumers the right to compete with each other for the mere
desirable options within an unevenly provided service. The supporting rationaN was
that resources would follow consumers, thus applying lx)th carrot and stick to providers,
to persuade them to respond to consumer demands. At that stage, the iden ity of the
educational "consumers" was somewhat unclear, wiih parents cited when school choices
was the issue, but _with employers in industry and commerce cited when curriculum
content was in question.

Existing curricclum content was seen as ripe for change, both on the grounds that
it was irrelevant to the current and future economic and technological needs of the
country, and also on the gounds that a diversity of product is needed for a market
to operate. Neither teachers nor local Educational Authorities (who between them
had previously controlled the curriculum) were deemed fit to be relied upon to produce
the kind of changes though necessary. flurry of documents concerned with a more
vocational emphasis in secondary schooling was issued by government in the early
eighties', and in 1983 the Technical and Vocational Education intitiativewas launched,
significantly, not by the Ministry which oversees the schooling system, but by the
Manpower Services Commission, a government funded ind.:pendent body loosly attached
to the Department of Employment. This initiative was the first move in diversifying
the provision of secondary education, by offering alternative curricula for the 14-18
age group. Schools and Local Education Authorities were highly suspicious of the
Technical and Vocational Education Initiative at first, but since it offered them generous
resourcing levels at a time when the resource-base was steadily shrinking, opposition
g-ew gradually weaker until, when the TV EI scheme became mandatory for all schools
in 1988, active opposition had faded away.

There have subsequently been a series of further moves towards diversifying the provision
of schooling, particularly at the sccondary level. Perhaps the least successful from the
policy-makers point of view was the attempt to establish City Technology Colleges
funded by industry and offering alternative curricula determined by their funders. Very
few of these have been established throughout the U.K., simply because industry was
not prepared to use its funds this way. Central government has funded half a dozen
such ;chools - at many times the resourcing level of comprehensive secondary schools -

in a pump-priming exercise, but the scheme has not expanded. More successful, from
a policy-makers point of view, has been thc legislative provision for "opting-out", contained
in the Education Reform Act of 1988. 7 This legislation enables parents, by majority
vote, to decide to take their school out of the control of the Local Education Authority,
and to run it themselves with a direct grant from central government.
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At first, few schools took up this option, but as resource levels for schooling were
effectively cut, with the direct grant from central government being considerably greater
than the level of standard local provision, more and more schools began to do so. They
were partly impelled towards this strategy by legislation, contained in the same act,
for Local Management of Schools. This change meant that schools were now managed
by a governing body of parents and local people chosen by parents, with the governing
body responsible for managing a progressively shrinking budget. Opting out was seen
sometimes as the only way to balance the books, or in more favoured social-economic
areas, was saen as a means of giving independence to control entry to the school on
a selective basis, and hence became more attractive to parents consumers in the better
end of the education market. In some areas of the U.K., headteachers resisted being
forced into competition with each other, and decided to take collective action, by applying
en masse to "opt-out" with a view to subsequent inter-school co-operation, thus nullifying
the procedure. The Minister of Education immediately announced that "mass opt-out"
applications would automatically be rejected.

For a market to function with respect to any "good", two conditions must obtain: there
must be a diversity of pi Jvision, and consumers must be given, and persuaded to exercise,
choice within that diversity. I have briefly noted some of the ways in which diversity
has been introduced at the secondary level: Diversity within schools by parallel curriculum
provision with unequal levels of resourcing, and diversity between schools, with some
funded directly (and more favourably) by central government, and others (still the
majority) funded as before through Local Authorities, whose budgets have become
progressively more controlled by central government. Diversity within locally funded
state schools increases as the rights of parents to vote with their feet for more favoured
options draws r-sources (and able pupils) away from schools in deprived areas, and
adds resources and committed parents to schools in more privileged areas. A third
major source of diversity is in the increase in private or fee-paying schooling, with changed
tax arrangements both for those schools and for the better-off members ofsociety making
private education both relatively cheaper to provide and more affordable to take up.

These are merely the most notable of the measures introduced to stimulate diversity
in a previously comprehensive, common schooling system over a single decade. I have
already noted that at the beginning of the decade, parents were given choice rights
to select schools for their children. At first, parents were slow to take up these rights,
but the exercise has developed its own momentum, so that, as league tables of school
performance in terms of crude measures like test scores at 7, 11 and 14 and public
examination results at 16 and 18, together now with truancy rates, are given prominence
in the press and media, and as the "good" schools get "better" and the 'bad" schools
get "worse" with the outflow and inflow of pupils and resources, moreand more parents
are taking up their choice rights. For in this competitive situation, there is no neutral
option: To stand still when others move is to suffer a relative change of position, and
to become relatively disadvantaged.

The story above simply chronicles the most notable of the changes which have taken
place in the provision of the secondary level of schooling (11-18) in the U.K. over the
past decade; there is no space in this paper to describe equivalent changes in further
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and higher education which have also introduced an "education market" at that level.
Even less is there space to describe how, having first instituted in the education service,
similar radical changes have been introduced in all other public services. For example,
in the health service, hospitals, like schools, are invited to "opt-out" of N.H.S. control
and become "Self-governing Trusts"; doctors, like head teachers, are invited to control
their own budgets (though not to set them), and the consumers of health care, like
those of education, are given the right to compete with each other among a range of
service providers, for the best option they can secure for themselves. Since the current
British Prime Minister, as incoming President of the European Community, has vowed
to extend his Citizen's Charter principles to Europe, and to make this the hallmark
of his presidency, it seems apposite, in a European Journal, to look briefly at some
of the effects of these measures.

The direct effects on the school system need scarcely be elaborated. Formally, schools
and teachers are made accountable to the public by providing information about the
standards of service they give, so that parents as consumers can seek redress, either
by demanding that statutory obligations are kept, or by taking their custom elsewhere
when it is a matter of non-statutory "qualitf. Schools are required to (a) give information
annually on the progress of any child (b) divulge the results of public examinations
(c) divulge the rate of leavers going on to further study. Schools have, of course, always
done all three of these things. The real accountability stick therefore lies in the threat
and actuality of consumer choice rights, which of course, in school with unfavourable
social-economic catchment areas, serve only to demoralise teachers and to penalise
pupils. If a parent can chose between three schools, two nearby with relatively poor
examination results and high truancy rates and a more ditant with better grades and
better attendance, whom or what are they judging? It may be that teachers in the rust
two schools are lazy, incompetent and uncommitted. Or it may be that they serve areas
with high levels of unemployment and family breakdown, so that neither parents nor
children see the benefits of attendance. Teachers in the "worse" schools moreover,
may be working under additional adverse conditions consequent on a shrinking resource
base caused by other parents having already voted with their feet for more favoured
options. Of course, all parents as consumers have the right of exit, but they cannot
all exercise it, or the logical outcome would see the school at the top of the league
surrounded by 10 acres of temporary accomodation (thus soon becoming undesirable),
and the others empty. One might say, as the Charters do, that those others, threatened
with falling resources, will be forced by competition to pull their socks and remedy
the problems, as if all shortcomings were in their control. Of course, where poor
performance is the fault of teachers, then they can and should be held to account,
but if problems stem from the alienation and marginalisation of their consumers, what
are they to do, except themselves exit to a better option? Professionals must be
accountable where they are responsible, but they cannot be held responsible for what
lies outside their control, precisely because they cannot remedy it. To gloss over this
is to deflect responsibility from the level of decision-making where control truly lies,
and to turn accountable professionals into scapegoated technicians.

The market ethos, with its emphasis on individual consumer power, presses home the
message that social goods like education and health, or public goods like law and order,
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can most effectively be provided and distributed by the same mechanismwhich works

best for private goods: The free market. Under market conditions, providers compete
against each other to attract consumers, who influence the market by refusing to patronise

unattractive options. This message is simple but highly dubious where goods are social

or public, rather than private. Then, mechanisms which rely on the enlightened self-

interest of individuals produce changes in the good in question which, whilst delivering

benefit to some individuals, may well result in a deterioration of provision as a whole.

Moreover, in case of social goods like health and education, there is a flip side to the

competitive mechanism, since consumers are also competingwith each other for a limited

number of desirable options. In this market contest,where provision is a mix of public

and private, the losers will of course be those who are economically worst-placed. Where

provisions is wholly public, it is those lacking cultural capital who will come at the

back of the queue. Since we know that research over 40 years shows that non-school

factors are the single most powerful influence on school performance, public pressure

on teachers will not nullify that by constantly urging the public to regard any "crises

in schooling" as simply teacher failure, independent of social, cultural and economic

factors.

With a market in schooling (and other central public services) in place, those political

values which gave rise to a decade of policy change have now become formally
consolidated and placed openly before the public with the publication of Charters.

In practice, of course, those values are further reinforced by the operation of the

education (and public service) market itself. The Charter message is plain and deceptively

simple. Public services like schooling are paid for by the public for the good of the

public. The public is made up of individuals, each with equal rights to seek their own

welfare, and each responsible if they fail to do so. The "caring society' of the 90s will

come to the aid of those who cannot cope in this new environment, but that aid will

be of the safety-net variety, gone is the social concept of universal standards of provision,

without the need for any unpopular state manipulation of resource allocation, since

all resulting uneveness of distribution will be attributable only to market forces. With

a fourth election victory for this programme, there is no denying its popular appeal,

and that is easy to understand. For the language of rights, choice, control and individual

responsibility appeals to intuitions about the conditions for formal distributive justice.

However, that same rhetoet leads the public to overlook the fact that these are also

the very conditions for substantive injustice in distribution when they are introduced

into an already stratified society.

This can be seen by questioning the predominant themes of policy changes of the 80s,

now brought together in the Citizen's Charter. There is no need to labour the firs theme -

that all goods can be treated as equivalent for the purposes of distribution, whether

they be public or privat-.1, individual or social. There are some public goods like justice,

of which there is potentially an unlimited amount; problems here arise only when ensuring

that all can equally exercise the rights which all can equally have. But this is not true

of most public or social goods. Where resources are limited, and demand exceeds supply -

as in health or housing - competition brings both winners and losers with penalties

for losing depending on overall levels of resourcing, beyond the control of either users

or providers. With truly social (positional) goods like education the situation is even
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more problematic, since educational attainments are like numbered lithographs, having
worth to those who gain them precisely because not everybody gains them'. Even if
all poor teachers could be eliminated, all social effects discounted, and resources
indefinitely increased, not all children could go to schools which produced mostly high
flyers. For to fly high then, some would have to fly higher still. A market distribution
of such goods simply adds further relative advantage to the already relatively advantaged.
To emphasise this is not to evangelise for egalitarianism; it is to mark a contradiction
at the heart of the political programme which the Charters reflect and reinforce, and
which has characterised the educational changes of the past decade. The principal
justification for a free market in goods of all kinds is the supreme value of individual
freedom. But where individuals compete for goods like education, which are not the
results of freedom, but its very constituents, then when some must lose, it is not just
equality that is ill-served by the market, but freedom itself.

On the second theme, that giving choice rights to consumers will improve quality and
distribute eq- &ably, there is some plausibility in the first part of the proposition. If
resources fellow consumers, and consumers vote with their feet, them providers are
kept on their toes and the better end of the service will be relatively better resourced
and more effectively delivered. But even here, there is a double-edged sword. Resourcing
follows consumers, who are attracted by quality output, so quality is rewarded. But
where quality (or cost-effective) output depends on an interaction between providers
and consumers, the most sought-after providers will also be well advised to exercise
choice between theirpotential consumers- with schools in demand favouring pupils likely
to redound to their credit, and teachers with career aspirations favouring employment
in privileged schools. Equity is apparently served by giving choice rights to all, to be
exercised individually, as if choice effected only the chooser. But with the goods of
schooling, each person's choice logically affect thenature and range of choices available
to others, so that formal free choice for all entails actual loss of choice for some. This,
of course, is precisely why social and public goods were publicly provided and socially
distributed in the first place, since autonomy and choice must sometimes be constrained,
again the name of choice itself.

The third theme of the new market ethos is the consumer view of citizenship, negating
an older view which saw citizenship as the taking part in a collective decision-making
process to negotiate "the appropriate distribution of the benefits and burdens ofsocial
co-operation", seeking to agree "a proper balance between competing claims"9. In the
social market, the proper balance is whatever the hidden hand produces, with the extent
of any individual's enfranchisement thus depending on their market acuity. For some
there wit/ be new rights, freedoms and choices, within the options available, across
the schooling service. With lower direct tax levels, more than before can use economic
capital to exercise a "right of exit" from public to private provision. Within public
provision, sufficient cultural capital will enable more to vote with their feet between
publicly provided options. But choice rights for all cannot be equally respected for
all in schooling, because of the nature of the good in question and the sloping playing
field on which citizens compete for them. Moreover, what citizens as comsumers -
competing for quality - cannot do, is determine what should count as quality. They
make choices on the basis of information provided, all of which is in terms of measurable
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outcomes, devoid of considerations of process. And even on the most simplistic notion
of what should count as educational quality, market forces cannot act to "improve"

the system as a whole, for the ablest competitors in the market do not have the same
incentive as before to demand or approve increased overall levels of resourcing. The
overall size of the public sector cake is necessarily of less concern to individuals when

it is their own choices or market activity rather than global factors which determines
the size and quality of the slices they obtain for themselves.

But there is an even more important consequence of the individualistic notion of
citizenship, and this affects all citizens, whatever their individual preferences and whatever

their level of social privilege. The one choice that a market in services cannot deliver
is the fundamental political choice of whether to distribute social goods this way at
all. That choice, which determines the rules of the social game, has been made by one
political party in an adversarial system: The citizenry is merely given formal rights to

compete equally within the revised rules, in a game which most of them have not chosen.

And this is not just one end of the inevitable see-saw of adversarial democracy, but

a real loss of democratic freedom, precisely because choices are not just made in a
context of political values and social conditions: Those same choices, when enacted,
create changed social conditions and changedpolitical values. Education again provides
the best example to show how the hidden-hand of the market acts to twist our evaluative

arms. In schooling, each "exit right" exercised by each parent is a perfectly proper attempt
to secure relative advantage for a child, which the parent rightly intends. But it also
constitutes a ratchet to the spiral of social competition, which the very same parent
might well deplore. She cannot solve this dilemma by a neutral stance, for there is
none: Standing still, when others move, is to suffer a change of relative position. Parents
have thus gained rights to affect their children's welfare by additional means of influencing

those children's place in the social future. But they have simultaneously forgone the

right to choose how to influence that social future itself, since there is no abstaining
from a set of revised rules for play which push the social future in a determinate direction.

This is a crucial loss, for the world our children will inhabit is certainly no less basic
to their well-being than their own place in it. The parent-citizen as consumer thus becomes

prisoner of a dilemma where choices, not just from enlightened self interest, but also
from enlightened concern for one's family, have twin and inseparable effects. Whilst
bringing benefits of an immediate and specific kind to many individuals which those

individuals welcome, they also sum to changed social conditions which many of the

same individuals would be anxious to avoid. The same dilemma is presented to "school
managers" (headteachers and senior staff) by the legislation encouraging them to "opt-out"

and compete with colleagues in neighbouring schools, rather than collaborate. Political
choices, hitherto weighed by the citizenry, now become the preserve of the blind - but

all too foreseable - forces of the market.

Finally, it should be emphasised that the educational changes which have taken place
in the UK since 1979, and which are now mirrored in other central social services,
have wider implications than the immediate effects on schooling which this paper has

reported. For the changes in question are so coherent, consistent and far-reaching,
thet they bring significant effects to the democratic process itself. With its sloganeering

about "choice" "rights", "self-management", "decentralisation", "devolution", "local
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participation in decision making" etc. etc., the Education ReformAct, as a paradigm
for other social "reforms" during this period, capitalises on the rhetoric of the left,
whilst shifting policy signficantly to the right, presenting sweeping legislative changes
as an exercise in "rolling back the state" and giving power to the people. In fact these
changes entail no weakening of the power of central goverment; rather the reverse.
What is weakened is the power of intermediate institutions - the local authorities and
localised state structures which acted as checks and balances to central government,
and many of which were set up to protect the vulnerable. Secondly, with the focus
on individual rights and choices, a privatising of political interest results with a loss
of faith in the possibilities of collective action and a loss of interest results in the
significance for individual opportunity of the wider social framework. Relations with
fellow citizens and the social environment become instrumentalised, and in so far as
politics is about framing the rules of the game, (with operationalising them being a
question rather of management), political apathy increases, since market rules have
a momentum of their own which constantly ratchets a spiral of social competition,
impelling individuals to look to their own welfare and placing an increasing premium
on self-interest, and an increasing cost on social altruism. Finally, this fragmentation
of interest and action denies the public that most basic public good of all: Some shared
notion of what the public good consists in. If one rejects the emphasis on the atavistic
self-interested individual, if one resists the imperialism of instrumental economistic
rationality, and if, pace former Prime Minister Thatcher, there is indeed such a thing
as society, then it is clear that we are all social actors, affecting and affected by the
choices and actions of others, which change us, our society and the subsequent choices
available to all. On that more social view of public (and educational) policy there is
more to the autonomy of the Citizen than simple choice- rights for consumers.

Summary

Educational change in the UK in the 1980s. The imperialism of instrumental rationality

This paper describes the changes in educational policy of the past 13 years in the
UK from a common-sense perspective, showing how they stem from and 'inforce
changes in the political ethos which took place incrementally through the 80s and
are set to be consolidated during the 90s. The paper argues that the "big idea" in this
period is the concept of the citizen as consumer of private and public goods and services
in a mark:A-orientated enterprise society. The paper questions the presuppositons
of this view on education. For instance whether giving choice rights to consumers
will improve quality and distribute equitably and whether market forces ean act so
that they can "improve" the system as a whole. It is concluded thata more social view
of public (and educational) policy is needed to guarantee the autonomy of the Citizen.

Cormspondentieadres: R. Joanathan, Department of Education, University of Edinburgh,
10 Buccleuch Place, Edinburgh EH8 9JT, Schotland
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Instrumentele iationaliteit: ook in Be Igie?

J. L VANDERHOEVEN

Het probleem van de instrumentele rationaliteit kan op minstens twee niveaus worden
onderzocht: zowel op het niveau waarop leerinhouden worden geselecteerd en
samengevoegd tot leertrajecten als op het niveau waarop het onderwijsbeleid wordt
gestructureerd. In navolging van R. Jonathan beperken we onze commentaar tot de
tweede benadering.

Hoewel er een aantal formele gelijkenissen zijn te onderkennen in het onderwijsbeleid
in Groot-Brittannie en Belgie tijdens het voorbije decennium, is de interpretatie en
de betekenis ervan verschillend. Formeel geijkend is de politieke stabiiteit. Van 1981
tot 1988 regeerde een coalitie van christendemocraten en liberalen. Op 1 januari 1989
werd de quasi volledige onderwijsbevoegdheid overgedragen aan de Vlaamse, Franse
en Duitstalige Gemeenschappen. In Vlaanderen bleef van 1981 tot begin 1992, op enkele
maanden in 1988 na dezelfde christendemocraat onderwijsminister.InWalloni6 (Frans-
en Duitstalig) bleef onderwijs tot 1988 in handen van eon liberale minister. Nadien
werden aan Franstalige zijde de bevoegdheden verdeeld over een socialist en een
christendemocraat. Behalve de vergelijkbare politieke stabiliteit en de duurzame (neo-
)liberale invloeden is er ook een fundarnenteel verschil. Het politieke bestel in Belgie
is wezenlijk gebouwd op een compromis- en pacificatiemodel (Dewachter 1992). De
noodzaak om het levensbeschouwefijk en maatschappelijk evenwicht te bewaren heeft
ertoe geleid dat enerzijds het onderwijsbeleid een sterke centraliserende kracht behoefde
om een delicate balans onder controle te houden. Dit wordt nog versterkt door het
ongelijke 'gewicht' van de grote onderwijsnetten. De vrije gesubsidieerde (overwegend
katholieke) scholen hebben in Vlaanderen een marktaandeel van 69% en in Walloni6
van 44%. Het Gemeenschapsonderwijs (voorheen Rijksonderwijs) heeft een sterkte
van respectievelijk 22% en 27%. De overige, 'officieel gesubsidieerde', scholen vallen
onder de bevoegdheid van gemeenten en provincies. Anderzijds iseen meer objectieve
beleidsvoering maar mogelijk geworden nadat de foi mele gelijkheid tussen alle scholen
defmitief in de Crondwet was verankerd (15 juli 1988).

Het geschetste kader verschilt van het Britse modelop twee essenti6le punten: enerzijcls
werd tot 1980 het Britse onderwijsbestel getypeerd door een sterk doorgedreven
decentrale structuur en anderzijds was de positievan het openbaar onderwijs dominant.

Alvorens de vraag uit de titel te beantwoorden brengen we enkele krachtfijnen van
het onderwijsbeleid in Belgie in herinnering. Na de verankering van de gelijkheid van
alle scholen in de Grondwet kon de overheid eventueel haar evenwicht-bewarende
rol bijsturen en meer objectieve accenten naar voren schuiven. In de Vlaamse Gemeen-
schap zijn daartoe uitdrukkefijk initiatieven genomen. Beleidsmatig zijn de tendensen
in de richting van een meer instrtunenteel-rationeel beleid er duidelijker herkenbaar,
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al is de verschijningsvorm ervan milder dan in Groot-Brittannie. In de Franse
Gemeenschap daarentegen bleven de klassieke evenwichtzoekende krachten dominant

en is de nieuwe regelgeving na 1988 vrij beperkt in omvang (Vanderhoeven 1991).

De hoeksteen van de nieuwe opties in Vlaanderen vormt deoprichting van eigen beheers-

structuren, los van de directe invloed van -le overheid, voor het Gemeenschapsonderwijs
(ARGO of Autonome Raad voor het (3emeenschapsonderwijs) (in de andere
Gemeenschappen is dat niet gebeurd). Deze maatregel effende het pad ten gunste
van een gelijke financiering en behandeling van alle scholen. Een decreet (1990) voorzag
in een verdeling van de werkingsmiddelen op basis van objectieve parameters, een
gelijke behandeling op het vlak van de sociale voordelen voor alle leerlingen (vb. warme
schoohnaaltijden, voor- en naschoolse opvang...) en een meer geijke behandeling ten

aanzien van de scholenbouw. Het ingrijpende karakter hiervanblijkt uit de commentaar

van de Raad van State op het Voorontwerp van Decreet. De Raad beklemtoonde niet

zozeer dat de nieuwe regelgeving al dan niet verenigbaar is met het principe van de
gelijke behandeling, maar wel dat de bestaande politieke evenwichten grondig worden

herschikt.

De dereguleringsoptie uit 1984 om alle Rijksscholen hun eigen werkingsmiddelen te
laten beheren en alle scholen een omkadering toe te kennen bepaald op basis van

autonoom aan te wenden lestijdenpakketten werdin Vlaanderen consequent versterkt.

De overheid draagt er geen enkele verantwoordelijkheid meer voor het personeelsbeleid,

al blijven de salarissen centraal vastgelegd en (met uitzondering van de universiteiten)
uitbetaald. Recent werden voorstellen gelanceerd om voor het ganse hoger onderwijs

de enveloppefmanciering uit te breiden tot de personeelskosten. Inhoudelijk hangt
de verdere dereguleringsamen met het nieuwe denken over kwaliteitsbewaking, structureel

impliceert het een decentralisering van de verantwoordelijkheid.

In alle Vlaamse scholen werden lokale schoolraden met verkozen vertegenwoordigers

van leraren, ouders en de lokale gemeenschap operationeel. In het Gemeen-
schapsonderwijs vormen zij samen met de ARGO de inrichtende macht. In het gesubsi-

dieerd onderwijs gaat het om participatieraden waaraan ook de inrichtende machten
deelnemen. Hier blijven de bevoegdheden feitelijk vrij adviserend, slechts in een beperkt

aantal gevallen is er van een rechtstreekse beleidsbeInvloedingsprake (Vanderhoeven
1992). De autonomie van de inrichtende machten die de juridische verantwoordelijkheid

voor de seholen dragen is en blijft een uitgangspunt van het beleid en daarmee
samenhangend blijft de centraliserende invloed van de (coordinerende) onderwijskoepels

belangyijk.

lnhoudelijk hebben alle inrichtende machten in Belgie reeds lang het recht urn elk

hun eigen leerplannen op te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de overheid.

De controle hierop was, urn historische redenen, vrij forrnalistisch geworden. Toch

was er, omwille van dc coördinerende rol van de koepels, een sarnenhang tussen de

leerplannen gerealiseerd. Leerplannen werden in underling overleg ontwikkeld en op

elkaar afgestemd over de netten been. In Vlaanderen is .,a 1988 gepoogd om de urn
de formalistische kwaliteitscontrole om te buigen naar een effectieve. Daartoe ontwikkelt
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een nieuwe Dienst voor Onderwijsontwikkeling voor de verschillende onderwijsniveaus
en -vormen eindtermen waarop een kwaliteitsevaluatie kan worden gebaseerd.

In Vlaanderen werd ook een structuuringreep gerealiseerd in het secundair onderwijs
via de integatie van comprehensieve en categoriale elementen in an structuurmodel.
Idealiter zou de eerste graad moeten functioneren als een echte middenschool (gemeen-
schappelijke basisvorming en geleidelijke oridntering). In de tweede en de derde graad
werd een (nog onvoltooide) rationalisering van het aanbod doorgevoerd om de oridntering
van leerlingen doorzichtiger te maken en om de budgettaire druk van te dunbevolkte
opties te milderen. Hoewel de officidle legitimering van deze integratieoperatie luidde
het beste van twee denkwijzen te willen integreren, heeft het comprehensieve gedachten-
goed onder economische druk zich niet kunnen doorzetten (Vanderhoeven 1990). Het
meritocratische onderwijsmodel dringt zich weer op. De oude structuren van het
categoriale onderwijs manifesteren zich opnieuw in alle netten vanaf de aanvang van
het secundair onderwijs (hoewel dit strikt genomen juridisch onmogelijk is) (Gemeen-
schapsinspectie 1992). Voor wat het ganse hoger onderwijs betreft werden deereten
van kracht die de kwaliteitscontrole en een efficiantere financiering willen regelen binnen
het meer omvattende kader van een herdefinidring van de opdracht van deze onderwijs-
vormen. In de nieuwe wetgeving (1992) wordt de regelgerichtheid aangevuld met een
resultaatgerichtheid. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt bij de instellingen zelf
gelegd: zij moeten onderling visitatiecommissies organiseren. In een vroegere studie
werd aangetoond dat sinds de bezuinigingspolitiek van medio de jaren tachtig en de
daaruit voorvloeiende nieuwe fmancieringsmechanismen voor het wetenschappelijk
onderzoelc de afhankelijkheid hiervan ten aanzien van het utiitaire en economisch
bruikbare aanzienlijk werd versterkt. Op dit punt evolueerde het beleid zelfs zonder
uitdrukkelijk overheidsingrijpen in dezelfde richting als een intentioneel opgezette strategie
om de accountability te verhogen (Wielemans & Vanderhoeven, 1990).

In het licht van deze bondige samenvatting van enkele tendensen uit de ontwikkeling
van het onderwijsbeleid in Belgid formuleren we een drietal meer gerichte pogingen
om de Middle vraag naar de instrumenteel-rationele invloeden op het onderwijsbeleid
in Belgid te beantwoorden.

Allereerst merken we op dat R. Jonathan haar analyse in wezen uitsluitend ent op
dén (weliswaar uiterst ingrijpende) wijziging in het Britse onderwijsbeleid, met name
het sterk beperken van de invloed van de LEA's met daaraan gekoppeld een sterkere
nadruk op de centrale kwaliteitscontrole (o.a. via de invoering van een National
Cuniculum en het uitgebreide netwerk van centrale toetsen). Binnen een politiek systeem
waarin ddn meerderheidspartij gedurende langere tijd het beleid voert en rekening
houdend met het feit dat veruit de meeste scholen 'openbare' scholen zijn, kan een
dergelijke ingreep worden gerealiseerd. Haar analyse gaat evenwel voorbij aan twee
gegevens. Enerzijds gaat ze onvoldoende in op de verschillende implementatiemodaliteiten
van vergelijkbare maatregelen in Schotland en Engeland/Wales en anderzijds betrekt
ze de feitelijke onderwijssituatie te velde op het einde van de jaren zeventig nict in
haar analyse. Op die wijze ontstaat er een (te) monolitische beschrijving. Dit beeld
nuancerend zijn twee verdere kanttekeningen te maken. Bij het begin van de jaren
tachtig vertoonde het Britse onderwijssysteem relatief weinig interne coherentie (Standaert
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1989). Het aantal schooltypes, leertrajecten, leerplannen, enz. was eenonoveritchtelijk

geheel geworden. Enig coördinerend ingrijpen was derhalve wellicht onvermijddijk
geworden. Het aanwezige en stabiele politieke klimaat opende allicht de weg voor

een ingrijpende en relatiefeenzijdige ingreep. Vervolgens, naar Belgie toe, kan worden
gesteld dat het onderwijsbestel er als gevolg van de constitutionele uitgangspunten

van de onderwijspolitiek (onderwijsvrijheid en feitelijk centraliserende invloed van de
onderwijskoepels) relatief meer gentegreerd was dan het Britse. Op dit punt bestond
in Belgie minder behoefte aan een versterkte centrale invloed. Daarenboven impliceerde

het feitelijk aanwezige, verscheiden onderwijsaanbod - sinds 1988 op 'neer gelijke voet

behandeld - al langer het bestaan van een markt- of keuzeprincipe.Daar staat tegenover

dat de bescherming van de bestaande verscheidenheidvooralsnog niet toelaat om scholen

te gaan vergelijken op basis van testresultaten (ook niet in Vlaanderen op basis van
de nieuwe eindtermen). Het marktspel in de keuze tussen het verscheiden aanbod
in Belgie is niet op dezelfde lijn te plaatsen als de competitie onder gelijken in Groot-

Brittannid. Hier is juist het constitutioneel verankeren van de keuzevrijheid en het

crearen van de daaraan gekoppelde gelijke behandeling van alle onderwijsverstrekkers

tot 1988 een sterk doorwegend thema geweest (De Groof, 1989).

Vervolgens onderkennen we in beide landen, alhoewel meer uitgesproken in de Britse

situatie, de groeiende greep van de economisch-meritocratische druk op het secundair

onderwijs. Het meer uitgesproken consumerism in Groot-Brittannid kan wellicht worden

verklaard vanuit (a) het meer veralgemeende karakter van het comprehensieve, maar
vooral sterk gediversifieerde, onderwijsbestel en (b) de onmogelijkheid om het dominante

netwerk van openbare scholen op een andere wijze duurzaam te beinvloeden dan via

het versterken van de tokale invloed van de onderwijsgebruikers. In Belgie behoort
de onderwijsvrijheid (en het feit dat slechts en minderheid van de leerlingen een
Gemeenschapsschool bezoeken) en in het kielzog daarvan de subsidiariteit ten aanzien

van het bepalen van het pedagogisch project tot de kern van het educatief bestel. Deze
toestand wordt vrij algemeen aanvaard, maar maakt het onmogelijk dat de overheid
zich op dit domein al te uitdrukkelijk zou kunnen profileren. De discussie over de
betekenis van onderwijs als 'collectief goed' en bijgevolg als niet volledig te 'privatiser en'

vertrekt in beide landen dus vanuit een verschillende startpositie. Geconfronteerd met

een sterk uitgebreid vrij initiatief (overigens niet alleen op onderwijsgebied) is de
handelingsruimte voor de overheid in Belgid altijd - nu ook constitutioneel - afgebakend.

In het universitair onderwijs daarentegen, dat historisch minder strak gebonden was

aan de politieke vertaling van de traditionele levensbeschouwelijke evenwichten en

een grotere bestuurlijke autonomie kent, wordt de invloed van dominante economische
krachten, zowel op de opleidingen als op de fmanciering van het onderzoek, steeds
manifester. Het hoger onderwijs buiten de universiteit dat zichzelf als academisch wil

profileren, maar tegelijkertijd een sterke arbeidsmarktgerichtheid kent, wordt in dit

kielzog meegezogen (wil er in sommige sectoren zoals het economisch hoger ondcrwijs
ook in worden meegezogen?). Dat alles neemt niet weg dat ook binnen het leerplicht-
onderwijs de maatschappeijke druk en de drang naar uitmuntendheid steeds duidelijker

aanwezig zijn. Maar dan wel als expliciete maatschappdijke druk en minder als resultante

van intentioned overheidsbeleid.Het kan niet worden ontkend dat de maatschappelijke

druk ook de beleidsvoerders beInvloed, toch verschijnt hier ecn eigenlijk nader te
onderzoeken paradox. Enerzijds wilde de overheid via het nieuwe algemene kader
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voor het secundair onderwijs een veralgemeende invloed van de comprehensivei
tendensen ondersteunen, anderzijds werken hierop via de pedagogische vrijheil
de inrichtende machten andere krachten in. Tegelijkertijd - en dat is de paro
is tot op zekere hoogte juist het bestaan van inrichtende machten met een
pedagogische vrijheid misschien ook een rem op de ongebreidelde invloed
maatschappelijk dominante invloeden op vooral het leerplichtonderwijs.

Tenslotte herkennen we na 1988 in de Vlaamse Gemeenschap meer uitgespi
instrumenteel-rationele invloeden. Het onderwijsbeleid wordt er gekenmerkt
pogingen van de overheid om op een meer afstandelijke wijze de onderwijskw
(als outputcontrole) te bewaken en vooral om de onderwijsuitgaven te beheersen. R
werden de condities geschapen om, gegeven het feit dat de inrichtende machtei
pcdagogische vrijheid genieten, een daadwerkelijke en niet louter formele outputeol
door te voeren. Tegelijkertijd verhinderen het principe van de pedagogische vri
er, het nog steeds aanwezige (alhoewel reeds enigszins geobjectiveerde) problem
de (levensbeschouwelijke) evenwichten tussen de onderwijsnetten het organisere
reale examencompetities tussen scholen. Dat daarenboven een aantal scenario
de absoluut noodzakelijke kostenbeheersing te realiseren lokaal worden aange
als besparingen ligt voor de hand. Zonder een eigen creatieve invulling van de 1
autonomie zal e en decentralisatiebeleid hi de gegeven context louter besparend we
Onderzocht kan dan worden of in de Britse situatie het alleen de overheid is die kr
rnoet worden ondervraagd. De vraag rijst immers of de lokale schoolbesturen ze
zo sterk pedagogisch-onderwijskundig denken en handelen? Is het toch niet veel
kenend voor de reele verhoudingen in het Britse bestel dat het wegvallen va
intermediaire niveau (LEA) als 'sterke beleidsfactor' automatisch leidt tot een s
'centralisering' op het niveau van de overheid? In Belgie, en in Vlaanderen i
bijzonder, is de impact van het dereguleringsproces minder ingrijpend. De eigen
waarop de rol van de overheid in beide landen woidt gedefinieerd en het feitelijk ix
in Belgie van een marktsituatie met meerdere onderwijsnetten, zijn hierixi
onbelangrijk. Als hypothese zou kunnen worden gesteld.dat ten aanzien van he
gesubsidieerd onderwijs' in Belgie echte deregulering in neo-liberale zin en naar
model minder kansen maakt. De deregulering zal rich daar uiten in een regelverschu
van bepalingen over lesroosters naar regels over de outputmetingen (eindtermei
(cf. Vlaanderen). Het vrij onderwijs kan immers niet consequent worden geprivati
tot op het niveau van de individuele burger. Deze scholen ontlenen hun identei
aan een individuele keuze, maar aan een (levensbeschouwelijk) pedagogisch pi
dat in wezen een sociale dimensie impliceert. Het is dus niet geheel uitgeslote
de levenskracht van vrije gesubsidieerde scholen een bijzonder efficient middel
een contradictorische privatisering, naar 13:4ts model, van het onderwijsbestel zou in
zijn.

Cotresponientieadres: J. L. Vanderhoeven, Centrum voor Onderwijsbeleid en -verniet
K.U.Leuven, Vesaliusstraat 2, B 3000 Leuven
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In haar artikel Educational change in the UK in the 1980s laat Ruth Jonathan zien dat
het Britse onderwijsstelsel het afgelopen decennium ingrijpend hervormd is. De leidende
gedachte achter deze hervormingen was dat onderwijsvoorzieningen aan de logica van
de markt onderworpen moesten worden. Een dergelijke ingreep, zo dacht de Britse
regering, maakt dat: (a) onderwijsvoorzieningen effectief over de bevolldng verdeeld
worden; (b) de kwaliteit van onderwijsvoorzieningen toeneemt, terwij1 alle burgers
gelijke mogelijkheden krijgen om daarvan te profiteren; (c) burgers onafhankelijk worden
van het administratieve apparaat dat de onderwijsvoorzieningen over de bevolldng vadeelt.
Iedere Nederlander die Jonathans artikel leest, bekruipt waarschijnlijk een gevoel van
herkenning. Ook hier ten lande hebben wij immers kermis gemaakt met een 'terugtredende
overheid' die de markt meer ruimte wil bieden. In dit commentaar probeer ik na te
gaan in hoeverre dat gevoel van herkenning terecht is. Daartoe richt ik me op een
beperkt deel van het Nederlandse onderwijs, namelijk het wetenschappelijk onderwijs.'
De opbouw van mijn commentaar ziet er als volgt uit. In de eerste paragraaf schets
ik enkele hoofdlijnen van de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderwijs sinds
de Tweede Wereldoorlog. Daarbij ligt de nadruk op de toenemende vermaatschappelijking
van de universiteit tussen 1945 en 1985. De tweede paragraaf behandelt de reacties
op deze ontwikkeling zoals die zich in de jaren tachtig aftekenen. Daarbij komt met
name de verstatelijking van de universiteit ter sprake. Tenslotte kom ik in de derde
paragraaf terug op het artikel van Ruth Jonathan.

De afbraak van de Ivoren Toren

Direct na de bevrijding presenteert een groep hoogleraren een brochure met als titel
De vemieuwing van de universiteit. Volgens dit geschrift hebben de gebeurtenissen in
de oorlog aangetoond dat de universiteit zich niet langer bewust is van haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zodoende dringen de schrijvers aan op een
totale vernieuwing van het universitaire onderwijs. Zij worden op hun wenken bediend
want in 1946 installeert minister Van der Leeuw de Staatscommissie tot Reorganisatie
van het Hoger Onderwijs die drie jaar later rapporteert. De algehele teneur van dit
rapport is dat de universiteit zich van de samenleving vervreemd heeft. Enerzijds wordt
opnieuw gewezen op het tekort aan maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de
universiteiten tijdens de oorlog getoond hebben. Anderzijds wordt vastgesteld dat het
wetenschappelijk onderwijs te zeer opleidt tot onderzoeker en slecht aansluit bij de
maatschappelijke behoefte aan afgestudeerden. Om de= feilen te verhelpen, doet de
staatscommissie een aantal aanbevelingen (Foppen, 1989). In de eerste plaats bepleit
zij dat studenten doordrongen worden van hun maatschappelijk verantwoordelijk-
heidsbesef. Daartoe zouden Studium Generale colleges in het curriculum opgenomen
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moetenworden. Verder roept de staatscommissie op tot de invoering van een driejarige
opleiding naast de bestaande studies. Met behulp van zo'n verkorte studie zouden
studenten beter voorbereid moeten worden op de vervulling van een maatschappelijke
functie. Tens lotte maakt de staatscommksie een aarzelend begin met de discussie rondom
de verbetering van de studiefmanciering. De gedachte hierachter is dat de overheid
een actieve bijdrage dient te leveren aan de opbouw van een meritocratisch onder-
wijsstelsel.

Terugblikkend lijken de voorstellen van de staatscommissie weinig spectaculair, maar
in de jaren veertig en vijftig wordt daar anders over gedacht. Veel wetenschappers
en politici ervaren de plannen als een utilitaire inbreuk op de humanistische traditie
van de Alma Mater.2 Deze bezorgdheid spitst zich op drie punten toe. Om te beginnen
is men bang voor het verbreken van de eenheid van onderwijs en onderzoek in de
driejarige opleidingen. Verder vreest men dat de eenheid van onderwijs en vorming
verbroken wordt indien de opleiding een boroepsvoorbereidend karakter krijgt. Tenslotte
is men somber gesteld over de eenheid der wetenschappen die zelfs niet met de Studium
Generale colleges te redden lijkt. Deze twijfels maken dat de plannen van de
staatscommksie weliswaar intensief worden besproken, maar dat concrete hervormingen
nauwelijks van de grond komen (Bleich & Van Weezel, 1978).

Met het aanbreken van de jaren zestig lijkt hier verandering in te komen. Mede door
de gestage groei van het aantal studenten dreigen de universiteiten dan uit hun voegen
te barsten. Als reactie hierop ziet een groot aantal nota's het licht waarvan De universitei4
doelstellingen, functies, structuren van Posthumus uit 1968 het bekendst geworden is.
Deze nota bepleit een radicalisering van de lijnen die reeds in 1949 werden uitgezet.
Pc..Ithumus stelt namelijk voor de wetenschappelijke opleiding in twee fasen te scheiden.
De eerste fase zou een vierjarige opleiding moeten zijn die voorbereidt op de vc rvulling
van een maatschappelijke functie. Tijdens de tweede fase zou een klein aantal studenten
zich kunnen specialiseren tot wetenschappelijk onderzoeker. De crux van dit voorstel
is dat Posthumus de idee van de verkorte studieduur op alle eerste fase opleidingen
projecteert. Hierdoor wordt de eerste fase in haar geheel goedkoper zodat de universiteit
onderdak kan blijven bieden aan het stijgende aantal studenten.

In de wetenschappelijke en politieke wereld ontmoeten Posthumus' voorstellen relatief
weinig weerstand. Deze kringen lijken nu wel doordrongen van het besef dat de Ivoren
Toren niet meer te redden is. Met de studentenbeweging liggen de zaken anders. Ook
deze groepering wil de oude universitaire structuren niet behouden, maar verzet zich
desondanks tegen de hervormingsplannen die technocratisch bevonden worden. Dat
verzet boezemt blijkbaar zoveel ontzag in dat de rrgering in 1970 besluit de universitaire
bestuursstructuur te democratisei en. Ondertussen wordt naarstig verder gewerkt aan
de herstructurering van de opleidingen. Zo verschijnt in 1976 de nota Hoger onderwijs
in de toekomst, in 1978 gevolgd door de nota Hoger onderwijs voor velen. Beide
geschriften streven opnieuw naar de verkorting van de cursusduur, de vergroting van
het aantal studenten en de toespitsing van de studie-inhoud op maatschappelijke
behoeften. In verband met die laatste wens wordt steeds meer gesproken over de interne
differentiatie van de universitaire opleidingen en de toenemende integratie van het
wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs.
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In 1982 is het dan eindelijk zo ver. Na meer dan dertig jaar discussieren wordt de her-
structurering van het wetenschappelijk onderwijs voltrokken door de invoering van
de Twee Fasen Structuur. De universiteit die dan gestalte krijgt, lijkt in niets nicer
op een hnmanistische vormingsuniversiteit. Om te beginnen is de eenheid van onderwijs
en onderzoek verbroken door de scheiding tussen de eerste en de tweede fase. Verder
is de eenheid van wetenschap en vorming verdwenen doordat het universitaire onderwijs
nu in hoofdzaak voorbereidt op de vervulling van een maatschappelijke functie. Bovendien
is de eenheid der wetenschappen op sterven na dood door de vergaande specialisatie
en differentiatie van studierichtingen. Tenslotte is het nu ook echt gedaan met het elitaire
karakter van het wetenschappelijk onderwijs. De universiteiten zijn massale instellingen
geworden die hoger onderwijs voor velen bieden.

Naar een Ondernemende Universiteit

In de vorige paragraaf heb ik in grove lijnen geschetst hoe de universiteit tussen 1945
en 1985 veranderd is in een sociale voorziening voor alle burgers. Dat is een niet geringe
prestatie van de verzorgingsstaat waarover we ons niet laatdunkend hoeven uit te laten.
Tegelijkertijd mogen we echter niet de ogen sluiten voor de problemen die hieruit
voortvloeien. De vermaatschappelijking van het wetenschappelijk onderwijs kon alleen
worden doorgevoerd ten koste van een vergaand staatsingrijpen in de universiteit. In
de jaren tachtig wordt deze verstatelijking van de universiteit een heet polka hangijzer.
Dan wordt namelijk de crisis van de verzorgingsstaat uitgeroepen. In het verlengde
hiervan doemt een vertoog op dat zich bedient van slogans als 'deregulering en 'besturen
op afstand'.

Ook binnen de universiteiten is deze politieke omslag merkbaar. Na met cen groot
aantal nota's en wetten geconfronteerd te zijn, doen steeds meer universiteiten hun
beklag over het opdringerige beleid van 1.:0 overheid. In 1985 reageert de overheid
op deze klachten met de publikatie van de beleidsnota Hoger onderwijs: autonomie
en kwaliteit (kortweg: HOAK). Deze nota werkt het streven naar deregulering uit voor
het hoger onderwijs. Daarbij krijgt met name het bijzonder deel van het Academisch
Statuut veel kritiek. Het bijzonder deel van het Academisch Statuut legt gedetailleerd
vast aan welke eisen het programnia van een studierichting moet voldoen. Hierdoor
kan elke grotere wijziging van het programma pas plaatsvinden nadat het Academisch
Statuut gewijzigd is. Volgens de HOAX is dit systeem weinig effectief aangezien het
vernieuwingen van het onderwijs in de weg staat en voor ambtelijke rompslomp zorgt.
Daarom oppert de HOAK de universiteiten en de studenten meer programmeervrijheid
te gunnen. De universiteiten krijgen meer vrijheid door het bijzonder deel van het
Academisch Statuut te schrappen zodat zij zelf kunnen bepalen welke inhoud het
pi ogramma van een studierichting krijgt. De studenten krijgen meer vrijheid door het
vrij doctoraalexamen toegankelijker te maken zodatzij naar eigen inzicht een individueel
vakkenpakket kunnen samenstellen. De vrijheid van universiteiten en studenten is echter
niet onbeperkt. Om de kwaliteit van de universitaire onderwijsprogramma's veilig te
stellen, moeten deze onderworpen worden aan een collegiale toetsing door zogenaamde
visitatie-ccmmissies. De kwaliteit van het vrij doctoraalexamen wordt verzekerd doordat
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de toekenning van het civiel effect afhankelijk wordt gemaakt van nen toetsing achteraf
door examencommissies.

In de wetenschappelijke en politieke wereld wordt de HOAK goed ontvangen. Dit
blijkt onder meer uit twee boekjes die in 1987 verschijnen: De bedreigde universiteit
en Naar een ondememende universiteit. Beide geschriften zetten zich af tegen de grote
overheidsbemoeienis met de universiteiten die contra-produktief zou werken. In het
verlengde hiervan bezingen rij de universitaire autonomie die op de overheid herwonnen
zou moeten worden. Daarbij wordt de HOAK geprezen als een stap in de goede richting,
maar men wil meer. Delden et al. (1987) willen bijvoorbeeld dat de ontvoogding van
de universiteiten rover gaat dat dere rich als vrije ondernemers op de markt van onderwijs
en onderzoek kunnen begeven. Ten gevolge van de concurrentie die dan ontstaat, zo
wordt geredeneerd, zullen de doehnatigheid en kwaliteit van onderwijs en onderzoek
stijgen: "Internationale ervaringen suggereren dat een dergelijk systeem een hoog
rendement, een korte studieduur en lage kosten per student bevordert, dat het slagvaardig
opereert, en dat de toegankelijkheid van het universitaire onderwijs gehandhaafd kan

blijven. Ook de toenemende diffnrentiatie in de onderwijsvraag kan het best cpgevangen
worden door de toenemende differentiatie in aanbod die een geprofileerd systeem
biedt" (p. 14).

Het Hoger onderwijs en onderzoek plan 1988 (kortweg: HOOP '88) trekt deze lijnen
verder door. Daarbij wordt in een korte passage zelfs de welvaartstheorie aangeroerd.
Veel nieuws levert deze uitstap echter niet op want het HOOP '88 concludeert: "Col-
lectieve financiering heeft het voordeel dat doelstellingen, betreffende distributieve
rechtvaardigheid verwezenlijkt kunnen worden, maar tegelijkertijd het nadeel dat vcel
behcersingsvraagstukken opdoemen die bij individuele afweging van kosten en baten
via de markt niet zouden bestaan. Mede in dat licht kan men begrijpen, waarom
individuele afweging, privatisering en herstel van marktfuncties recent weer opgeld
doen" (p. 13). Vervolgens wijdt het HOOP 1988 honderden pagina's aan cijfers en
tabellen die telkens weer tot de conclusie leiden dat de universiteit gebaat is bij cen
deregulering die de markt meer kans geeft. Dit streven wordt geformaliseerd in de
nieuwe Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek uit 1992 die de
programmeervrijheid van universiteiten en studenten vergroot.

Meer markt, meer vrljheid?

De vorige paragraaf heeft laten zien dat een marktgerichte benadering de afgelopen
jaren haar entree heeft gemaakt in het denken over de universiteit. In dere paragraaf
wil ik proberen die benadering preciezer onder de ioep nemen. Daarbij maak ik gebruik
van Jonathans systematick. Zoals aan het begin vandit commentaar vermeld is, berust
hct marktgcrichte denkcn over de verzorgingsstaat volgens Jonathan op drie premissen.
Naar het Nederlandswetenschappelijk onderwijs vertaald, luiden doze voorondzrstellingen
dat de Ondernemende Universiteit in staat is: (a) effectief tegemoct te komen aan
de vraag naar wetenschappelijk onderwijs; (b) de kwaliteit van het ondersijs te laten
stijgen en alle burgerr gelijke mogelijkheden te bieden tot de universiteit toe te treden;
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(c) de universiteiten en studenten onafhankelijk te maken van een bemoeizuchtige
overheid.

Effectiviteit

De voorstanders van de Ondernemende Universiteit zijn inderdaad van mening dat
deze effectiever kan werken dan een universiteit die aan de leiband van de overheid
loopt. In dit verband spreken de hierboven aangehaalde citaten boekdelen. Vooralsnog
kan deze stelling echter niet gestaafd worden. Weliswaar zijn de exploitatiekosten van
het wetenschappelijk onderwijs gedaald en is het studierendement Licht gestegen, maar
deze effecten kunnen niet aan de Ondernemende Universiteit toerschreven worden.
De daling van de exploitatiekosten heeft zich narnelijk al tussen 1980 en 1985 voltrokken,
terwij1 de stijging van het rendement veroorzaakt lijkt te zijn door de toename van
het aantal vrouwelijke studenten (Ministerie O&W, 1990, p. 23 en p. 110). Afgezien
daarvan blijft de begoting van het wetenschappelijk onderwijs met tekorten katnpen.

Uiteraard zouden de voorstanders van de Ondernemende Universiteit hierop kunnen
antwoorden dat hun project nog onvoldoende tijd heeft gehad om tot wasdom te komen.
Een dergelijk weerwoord is juist, maar doet geen recht aan een tweede probleem dat
hier speck. De stelling dat de Ondernemende Universiteit effectiever werkt dan haar
voorganger veronderstelt namelijk dat de doelstellingen gelijk blijven. Dat laatste is
echter niet het geval. In de oude situatie waren de doelen die met het wetenschappelijk
onderwijs bereikt moesten worden, vastgelegd in het bijzonder deel van het Academisch
Statuut. Daarmee beschikten alle betrokkenen over een uniforme maatstaf waaraan
de opleidingen geijkt konden worden. In de nieuwe situatie is het bijzonder deel van
het Academisch Statuut echter afgeschaft. Dit betekent niet dat alle maatstaven verdwenen
zijn, maar wel dat zij vlottender worden. De maatstaven zijn namelijk afhankelijk gemaakt
van een complex overleg tussen overheid, universiteiten, visitatie-commissies en
werkgevers. Vanuit dit perspectief is het moeilijk te beweren dat de Ondernemende
Universiteit effectiever werkt dan haar voorganger, want de formulering van de doelen
is ondertussen gewijzigd. Vooralsnog kan men alleen vaststellen dat de Ondernemende
Universiteit minder democratisch is dan haar voorganger. Onder het mom van effectivitek
worden de discussie en besluitvorming over de maatstaven waaraan de opleidingen
moeten voldoen namelijk uit de publieke openbaarheid gehaald en toevertrouwd aan
een complex en nauwelijks te controleren overleg tussen belangengroepen.

Kwaliteit en Wegankelijkheid

Ook de stelling dat de Ondernemende Universiteit kwaliteitsverhogend werkt kan hi
allerlei geschriften getraccerd worden. Delden et al. (1987) wijzen in dit verband op
de heilzarne werking van de concurrentie tussen universiteiten onderling: "De universiteit,
hoe ook verder geprofileerd, zal beseffen dat haar maatschappelijk imago voor een
belangiijk gedeelte bepaald wordt door afgestudeerden. Zij zal er dan ook op toezien
dat de talenten van de individuele student maximaal tot ontplooiing komen, bijvoorbeeld
door via vergaande differentiatie en keuzevrijheid binnen het studieprogramma ver-
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schilIende routes naar het doctoraalexamen te creeren. Van de student zal maximale

inzet gevraagd worden, maar zij zullen mogen rekenen op voortreffelijk onderwijs in
kleine groepen waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met het oordeel van
de student over leerstof of prestatie en op goede begeleiding bij de keuze van de
studieroute en bij het selecteren van en solliciteren naar een loopbaan" (p. 15/16).

Dit citaat Iaat in de eerste plaats zien dat de operationaliseringvan het begrip 'kwaliteir
problematisch is. De kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs wordt bepaald door
een veelheid van individuele, maatschappelijke, didactische en pedagogische aspecten
wier onderlinge relatie lang niet altijd duidelijk is. De vraag in hoeverre het lwmanistische

vormingsideaal binnen de Ondernemende Universiteit nog enige betekenisheeft, wordt
daarbij niet eens gesteld. Zodoende is de stelling dat de Ondernemende Universiteit
de kwaliteit van het onderwijs bevordert op z'n minst voorbarig.

In de tweede plaats kent de kwaliteitsbelofte een keerzijde. De verhoging van de onder-

wijskwaliteit kan volgens de architecten van de Ondernemende Universiteit namelijk

alleen plaatsvinden indien de studenten aan de toegangspoort geselecteerd worden.
Daarbij wordt ons verzekerd dat de toegankelijkheid van de universiteit niet in het
geding is want "kwalitatieve selectie-eisen blijken in de praktijk bevorderend te werken

voor sociale gelijkheid" (p. 33). Waar de schrijvers deze wijsheid vandaan halen wordt
niet duidelijk, maar zij. is hoe dan ook in tegenspraak met recent onderzoek. Koppen
(1990) stelt dat de milieu-specifieke selectiviteit van het hoger onderwijs niet te
verminderen valt door een verandering van het onderwijsmodel alleen. Aanvullende
maatregelen, zoals de specifieke stimulering en begeleiding van doelgroepen, 2ijn volgens

hem ontnisbaar om de externe democratisering van het hoger onderwijs vorm te geven.
Hierover reppen de voorvechters van de Ondernemende Universiteit echter met geen
woord. Voeg hierbij veranderingen die onlangs in de studiefinanciering zijn doorgevoerd
(introductie van rentedragende leningen, beperking van het recht op studiebeurs) en
het is duidelijk dat de toekomst van studenten afkomstig uit minder geprivilegieerde
milieu's er niet best uitziet.

Autonotnie

Tenslotte is ook de stelfing dat de Ondernemende Universiteit de directbetrokkenen
onafhankelijk zal maken van een bemoeizuchtige overheid in de verschillende geschriften

terug te vinden. Zo noemt Van der Zwan het onderwijsbeleid dat uit de periode voor
1985 staint dirigistisch. Hij vervolgt: "Staatsdirigisme is in strijd met onze principes

van vrijheid en autonomie; staatsdirigisme is bovendien niet werkbaar" (Breman &
Schuyt, 1987, p. 45). Tegen deze achtergrond is het niet moeifijk te beloven dat de
Ondernemende Universiteit haar bewoners hun oorspronkelijke vrijheid zal teruggeven.
In mijn ogen is die belofte echter onterecht. De Ondernemende Universiteit wordt
namelijk nict in het leven geroepen door slechts de omgeving te veranderen waarin
de betrokken actoren zich bevinden. De Ondernemende Universiteit behelst, net als
ieder ander maatschappelijk project, tevens een verandering van die actoren zelf. Deze
moeten zo 'heropgevoed' worden dat zij in staat en bereid zijn adequaat te reageren
op de prikkels die vanuit de veranderde omgeving op hen afkomen. De betrokken actoren
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moeten eerst aangepast worden aan het functioneren van de markt voordat zij zich
kunnen bedienen van de vrijheid die hun in het vooruitacht is gesteld. (Donzelot, 1984).

Het project van de Ondernemende Universiteit behels, met andere woorden, een
verandering van ons begrip van vrijheid en autononaie. De invoering van de OV-jaarkaart
voor studenten kan dit punt illustreren. Een van de argumenten voor invoering van
de OV-jaarkaart was dat studenten zich daarmee vrij zouden kunnen bewegen tussen
de verschillende universiteiten. Niet lang daarna zagen allerlei plannen het licht om
de inbreng van studenten in universitaire bestuursorganen terug te dringen. Die inbreng
werd overbodig geacht aangezien studenten dankzij de OV-jaarkaart voortaan zouden
kunnen 'stemmen met hun voeten.' De vrijheid die studenten geboden wordt, is dus
de vrijheid van een geisoleerde onderwijscousument die individuele keuzes maakt uit
het aanbod op de universitaire markt. Over de wenselijkheid van die keuzes wordt
echter geen publieke discussie meer gevoerd.

Als we deze overwegingen samenvatten, blijkt dat de Ondernemende Universiteit ertoe
neigt de vermaatschappelijking van het wetenschappelijk onderwijs ongedaante maken.
Met Jonathan ben ik van mening dat zulke processen niet onschuldig zijn. In een
maatschappij als de onze werkt de privatisering van maatstaven, mogelijkheden en
keuzes namelijk altijd in het voordeel van de sterkeren en in het nadeel van de zwakkeren.
Minstens even nadelig zijn de gevolgen voor onze politieke cultuur. De privatisering
van maatstaven, mogelijkheden en keuzes vormt namelijk een directe ontkenning van
alle instituties en gebruiken die van onze maatschappij in de loop der tijdeen sociale
samenleving gemaakt hebben.

Tegen deze achtergrond moge duidelijk zijn dat Jonathans analyse van en oordeel over
het Britse onderwijs rnijns inziens ook op het universitaire onderwijs in Nederland
van toepassing is. In die zin acht ik het gevoel van herkenning dat haar artikel oproept
dus op z'n plaats. Toch wil ik hier twee opmerkingen maken die dat gevoel van herkenning
wat temperen. In de eerste plaats ben ik van mening dat we het project van de
Ondernemende Universiteit niet moeten overschatten. Ik betwijfel dat het marktgerichte
denicen in het onderwijs bier even veel effect zal sorteren als in het Verenigd Koninkrijk.
De Nederlandse verzorgingsstaat blijkt namelijk vrij taai te zijn. Zo stuit het pleidooi
voor een selectie van studenten aan de toegang,spoort van de Ondernemende Universiteit
op veel weerstand (niet in de laatste plaats afkomstig van het ministerie van O&W).
In de tweede plaats meen ik dat we het project van de Ondernemende Universiteit
ook niet moeten onderschatten. Zoals cerder aangegeven wortelt dit project in een
kritiek op de verstatelijking van de universiteit. In de Ondernemende Universiteit heeft
die kritiek een rechts-conservatieve vertaling gekregen waarbij ecn marktgerichte
benadering als oplossing naar voren wordt r choven. Dat necmt niet weg dat er ook
andere geluiden hoorbaar zijn. Zo heeft de collegevoorzitter van de Universiteit van
Amsterdam onlangs benadrukt dat het verschijnsel van de terugtredende overheid een
aanzet kan leveren tot een reflectie op de taken en doelen van de universiteit (Gevers,
1992). Een dergelijke reflectie hoeft zich niet tegen de vermaatschappelijking van de
universiteit te keren, maar zou deze juist tot haar uitgangspunt kunnen maken. De
discussie die dan opdoemt, draait om de vraag wat de pedagogische gevolgen zijn van
het kit dat de institutionele en epistemologische muren tussen universiteit en samenleving
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doorbroken zijn (Barnett, 1990). We nicht kan deze discussie in de toekomst meer

aandacht krijgen.

Correspondendeadres: P. Baggen, KU.Nijmegen, Erasmusplein 1, 6500 HD Nijmegen

Noten

1. Jonathan behandelt primair het lager en middelbaar onderwijs. In onzc samenleving geldt het volgen

van lager en middelbaar ondetwijs als cennoodzakelijke voorwaarde voor maatschappelijk slagen (constituents

of freedom). Het volgen van wetenschappelijk onderwijs geklt echter aLs een niet-noodzakelijke, maarvoldoende

voorwaarde voor maatschappelijke slagen (results of freedom). Hieruit lijkt te volgen dat een inperking

van dit commentaar tot hetwetenschappelijk onderwijs haar doel mist. Daar waar Jonathan 'constituents

of freedom' aan de orde stelt, zou dit commentaar immers alleen 'results of freedom' bespreken. Toch

meen ik dat ecn bespreking van het wetenschappelijk ondetwijs hier op haar plaats is. De belangrijkste

reden hiervoor is dat het volgen van wetenschappelijk onderwijs steeds meer ten noodza kr lijke voorwaarde

voor maatschappelijk slagen geworden is. De laatste decennia is de universiteit veranderd van een elitair

vormingsinstituut in ten instelling die hoger onderwijs voor velen biedt. De universiteit is, met andere

woorden, ten integraal onderdeel van de verzorgingsstaat geworden.
2. Wachelder (1992) heeft !sten zien dat de oude vormingsuniversiteit in feite al aan het eind van de

negentiende eeuwverloren was. Desondanks hee ft de IvorenToren zich nog tang in de beeldvormingstaande

gehouden. Zodoende hebben grote groepen het humanistische vormingsideaal nog lang na de Tweede

Wereldoorlog als maatstaf voor het wetenschappelijk onderwijs gehanteerd.
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Reynders, K., landenevatidatie in pedagogisch pespectief. (dissertatie 1992).
Groningen: Kinderstudies, f 29,00

Probleenistelling

De laatste jaren zijn in de kinderrevalidatie meerdere studies gedaan over de wijze
van begeleiding van kinderen met motorische beperkingen. in deze studies wordt het
belang van de opvoeding van de kinderen met motorische beperkingen in de
kinderrevalidatie benadrukt. Opvallend echter is dat er ternatiwernood middelen geboden
worden om het pedagogisch handelen systematisch te onderzoeken en met de
behandelaars te bespreken. In het onderzoek waarvan hier melding wordt gemaakt
is getracht iets aan dit manco te doen., door de ontwikkeling van een instrument waarmee
het pedagogisch handelen in de kinderrevalidatie kan worden gedvalueerd. Het onderzoek
spitst zich toe op de kinderfysiotherapie in de kinderrevalidatie. Deze bewegingsberoeps-
groep is gebruikt om het pleidooi voor pedagogisch handelen in de kinderrevalidatie
te demonstreren.

Theoretisch kader

Er wordt uitgegaan van de pedagogische handelingitheorie om het opvoedingsperspectief
voor de kinderrevalidatie te beschrijven. Deze theorie steunt op de handeling,stheoretische
uitgangspunten van Habermas.

De handelingstheorie leidt tot de selectie van vijf pedagogische begrippen die voor
de opvoeding van kinderen in het revalidatiecentrum van toepaAsing zijn. Deze begrippen
zijn: 1. verantwoordelijkheid leren dragen, 2. zelfstandig worden, 3. regels leren hanteren,
4. leren handelen binnen grenzen en 5. accepteren. Deze vijf begrippen samen worden
in deze studie het handelingsschema genoemd.

Onderzoeksopzet

De centrale onderzoeksvraag betrof de mogelijkheid een instrument te ontwikkelen
waarmee het handelen van de kinderfysiotherapeuten in de kinderrevalidatie kan worden
beschreven en gedvalueerd vanuit pedagogisch perspectief. Bij de ontwikkeling van
het instrument zijn drie gescheiden stappen gemaakt. 1. Er is een observatieschema
ontwikkeld door nauwkeurige observatie in de praktijk van de kinderfysiotherapie.
Het observatieschema bestaat uit 23 handelingen waarmee eon goede beschrijving van
de kinderfysiotherapie kan worden gemaakt. 2. ER iseen handelingsschema ontworpen
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aan de hand van de pedagogische handelingstheorie en de kinderrevalidatieliteratuur.

"; De derde en belangrijkste stap in het onderzoek is de verbinding tussen
observatieschema en handelingsschema. Met deze verbindingwordt aan de 23 handelingen

een theoretische lading gegeven vanuit de pedagogische handelingstheorie.

De verbinding is gelegd door aan 15 deskundigen uit de kinderrevalidatie te vragen

een pedagogische waarde (variarend van 0 tot 10) toe te kennen aan de 23 handelingen

met behulp van het handelingsschema. Vervolgens zijn met behulp van principale
component analyse de vijf begrippen geclusterd tot twee factoren. De drie begrippen
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en accepteren vormen samenan factor, evenals

het hanteren van regels en handelen binnen grenzen. Zo ontstond de taxonomic met

23 handelingen die door twee pedagogische factoren wordt gesteund. Met de taxonomie

kan de kinderfysiotherapie in de kinderrevalidatie worden beschreven en geevalueerd

vanuit pedagogisch perspectief.

Voorbeeld

Het ontwikkelde instrument is gebruikt om 32 op videoband vastgelegde fysiotherapiebe-

handelingen van kinderen met motorische beperkingen tebeschrijven en te evalueren.

Voor de beschrijving van de banden is gebruik gemaakt van de frequentie en duur

van voorkomen van de handelingen uit de taxonomie. Deze zijn samengevoegd tot éón

maat, de tijdsinvestering. Deze tijdsinvestering is afgezet tegen de waardesehatting

van de deskundigen.Daardoor is een rangorde van handelingen ontstaan. Handelingen

met een hoog pedagogisch perspectief komen hoog in de rangorde te staan en omgekeerd.

Uit de vergelijking van de rangorde van alle 32 behandelingen met de rangorde van

de deskundigen blijkt dat het pedagogisch perspectief in de behandelingen in beperkte

mate tot uitdrukking komt. Ook uit de analyse van twee afzonderiijke banden komt

hetzelfde beeld naar voren. De conclusie is dat de therapeuten een andere doelstelling

voor ogen hebben dan de pedagogen. Het gevolg daarvan is dat er nauwelijks een relatie

bestaat tussen het fysiotherapeutisch handelen en de hoofdtaak van de kinderrevalidatie,

nl. het begeleiden van een ontploolings- en opvoedingsproces, zoals door de Vereniging

Revalidatiecentra in Nederland (VRIN) is omschreven.

Belangrijkste conclusies

1. De onderzoeksprocedure heeft geleid tot een betrouwbaar instrument waarmee het

pedagogisch perspectief in de kinderfysiotherapie kan worden gavalueerd.

2. Er is een pedagogische handelingstheorie voor de kinderrevalidatie ontwikkeld die

in het instrument zijn operationalisatie heeft gevonden.
3. Uit de evaluatie van de 32 geanalyseerde behandelingen blijkt dat de therapeuten

slechts in zeer beperkte mate bijdragen aan de pedagogische bedoeling van het

kinderrevalidatie-handelen.
4. De opleiding tot fysiotherapeut is in belangrijke mate debet aan dit beperkt pedagogisch

handelen. In het studiepakket van de opleidingen zit slechts een uiterst klein deel aan
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pedagoetsche vakken. Fysiotherapeuten met een basisopleiding zijn dan ook niet
geequipeerd om kinderen te behandelen.
5. Op grond van verkregen inzichten uit bovenvermeld onderzoek is vervolgonderzoek
noodzakelijk. Dit onderzoek zal zich moeten richten op de wijze waarop revalidatiemede-
werkers het handelen zo kunnen bijstellen dat het pedagogisch perspectief beter tot
zijn recht komt. Dat handelen moet leiden tot het beter leren handelen van de kinderen
in het revalidatieproces.

Berg, MJ.M. van den, Eenheid en verscheidenhe4 vonngeving wm basisechwatie voor
voiwassenen. ABC, De Lier, 1992, ISBN 90-5478-006-1 (handelseditie). Verdediging
dissertatie 21 januari 1993 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Genoemd onderzoek heeft plaatsgevonden in de beginjaren van de basiseducatie, nadat
in 1987 in Nederland nieuwe regelgeving op dit terrein in werking is getreden. Belangrijke
uitgangspunten in de regelgeving zijn, dat het aanbodsamenhangend, flexibel en kwalitatief
goed is. Zo zou de leerstof moeten worden afgestemd op de cursisten en dient het
aanbod waar nodig dicht bij de doelgroep te worden uitgevoerd.

Op basis van inzichten uit de contingentiebenadering, onderzoek naar onderwijsinnovaties
en onderzoek naar onderwijseffectiviteit is als vraagsteliing geformuleerd: Welke
verschillen zijn er in educatief aanbod in de basiseducatie en hoe kunnen deze verschillen
verklaard worden uit, of hoe hangen deze verschillen samen met, verschillen in
omgevingskenmerken en organisatiekenmerken? Gekozen is voor een tweevoudige
strategie met dieptestudies en een survey. In 1989 en 1990 zijn 17 instellingen voor
basiseducatie elk een week bezocht voor interviews, documentenanalyses en observaties.
Eind 1991 is een landelijke schriftelijke enquête gehouden.

Met betrelLking tot de omgeving worden de sociaal-geografische omgeving en de
beleidsomgeving onderscheiden. Het blijkt dat werkgebieden te typeren zijn naar stad
en platteland, het aandeel allochtonen, het opleidingsniveau van de bevolking en het
aantal gemeenten. Wat betreft de beleidsomgeving verschilt de betrokkenheid van het
(inter)lokale beleid, zijn de ondersteuningsinstellingen in de helft van de gevallen nog
in opbouw en is met de inspectie vaak nog weinig contact geweest.

Wat betreft de organisatie worden de structuur, de cultuur en de grensorganisatie
onderscheiden. Bij een meer segmentale structuur zijn het leidinggevende niveau en
het uitvocrende niveau vrij sterk van elkaar gescheiden. Aan de andere kant staat de
meer collegiale/organische structuur, waarbij er diverse verbindingen zijn tussen het
leidinggcvende en het uitvoerende niveau, bijvoorbeeld doordat de directeur en het
team samen 66n werkkamer delen. Apart van de structuur als geheel, is tevens cen
onderschcid te maken naar het bestaan van subteams en coördinatoren. De formalisatie
of stabifiteit van de structuur is ecn apart kenmerk, waarbij een tweedeling is gemaakt
naar cen (nog) weinig vastgclegde structuur enerzijds en een meer vastgelegde structuur
anderzijds.
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Ook bij de analyses van cultuurkenmerken blijkt dat een typologle gemaakt kan worden.

De meervoudig integratieve cultuur is homogeen, sterk onderwijsinhoudelijk gericht

en vernieuwingsgericht. Men hecht veel belang aan consensus en aan onderling overleg

over het uitvoerende werk, de organisatie en de toekomst van de instelling. In een
liberale cultuur zijn directie- en teamleden autonoom, hetzij omdat men een goede
taakverdeling belangrijk vindt (positief autonoom), hetzij omdat de betrokkenen niet
met elkaar weten samen te werken en zich daarom terugtrekken op het eigen domein
(negatieve autonomie). Naast deze typen kan de ontevreden cultuur worden
onderscheiden, die gekenmerkt wordt door verschillende verwachtingen ten aanzien

van overleg over het werk. Dit type lijkt vooral voor te komen bij de ontwikkeling van
nieuwe organisaties. Verder is een onderscheid te maken naar de mate van
cursistgerichtheid en de mate van zakelijk/innovatieve gerichtheid.

Het meest duidelijke kenrnerk van de grensorganisatie is de aanwezigheid van een
tweede werksoort naast de basiseducatie binnen dezelfde instelling. Vooral de aan-

of afwezigheid van sociaal-cultureel werk blijkt van belang te zijn.
Ten aannen van het educatief aanbod zijn indicatoren onder meer: het v66rkomen

van verschillende onderdelen vanhet aanbod in 66n cursus (samenhang), de diversiteit
in tijd, naar plaats en naar inhoud (flexibiliteit) en de bestede lestijd en de relatie tussen

educatief werker en de groep (kwaliteit).

Wat betreft het belang van de omgeving van instellingen, blijken directe relaties tussen
beleidsomgeving en aanbod beperkt te zijn. De (inter)lokale overheid heeft vooral een
voorwaardenscheppende functie, met name door haar invloed op de gootte van de
instelling en door inzet van aanvullende financidle middeIen. De sociaal-geografische
situatie is wel direct van belang voor het aanbod. In meer compact;stedelijke gebieden

wordt relatief meer decentraal gewerkt dan in meer uitgestrekte, landelijke gebieden.

Gezien het beperktere voorzieningenniveau in iandelijke gebieden zullen daar minder

lokaties Zijn die geschikt zijn voor cursussen. Voor allochtonen en laag opgeleiden

die in steden wonen is de bereikbaarheid van het aanbod daarmee beter dan voor
anderen. Overigens zijn in stedelijke gebieden doorgaansgrotere instellingen gevestigd.

Behalve dat die grootte de realisatie van een flexibel aanbod vergemakkelijken kan,

vraagt de aard van het werkgebied waar giotere instellingen meestal zijn gevestigd
ook om flexibiliteit. Bovendien zijn er meer lokaties beschikbaar en zijn er meer potentiate

cursisten binnen een stedelijk gebied.

Tevens blijkt dat bij meer structurele en culturelesegmentatie de flexibiliteit op enkele

punten groter is. Zoals is verondersteld, sluit een differentidrende organisatiewijze
meer aan bij diversiteit in het aanbod. Met betrekking tot de organisatie van instellingen

k an echter niet zonder meer gesproken worden van 66n ideale manier van organiseren.

Zowel in gesegmenteerde als in integratief gestructureerde instellingen komt een positieve

waardering voor de manier van werken voor. In beide typen zijn autonoom ingestelde

en collegiaal gerichte personen. Een integratieve structuur, een integratieve cultuur,
cursistgerichtheid en de aanwezigheid van subteams gaan vaak samen.De relatie tussen

doze laatste twee ondersteunt de gedachte dat enigermate zelfstandig functionerende

eenheden binnen 66n instelling intern geintegreerd en cursistgericht kunnen zijn. Naar

het inzicht van de auteur zou daarom organisatie-ontwikkeling bij schaalvergroting
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gericht moeten zijn op bet behoud van autonome eenheden en de creatie van.
substructuren.

Wat betreft de grensorganisatie blijkt, dat in instellingen die combinaties zijn van
basiseducatie en sociaal-cultureel werk, er meer inhoudelijke samenhang binnen de
cursussen is dan in andere instellingen. Het gaat hierbij tevens om instellingen met
een vrij kleine afdeling basiseducatie.

Geconstateerde verschillen in samenhang, flodbiliteit en kwaliteit van het educatief
aanbod blijken voor een beperkt deel te kunnen worden toegeschreven aan kenmerken
van de omgeving en de organisatie. De grensorganisatie isvan belang voor inhoudelijke
samenhang; sociaal-geografische factoren en organisatiestructuur en -cultuur zijn van
belang voor tijd- en plaatsflexibiliteit en lesintensiteit. Toch gaat met name een aantal
kenmerken van leskwaliteit niet of nauwelijkssamen met omgevings- en organisatiekenmer-
ken. Het gaat hierbij ondev ineer om de besteding van de lestijci, verzuim, de relatie
tussen educatief werker en goep, en de aansluiting van de stof bij de cursisten. Dit
wijst op een vrij gelsolecrde positie van de cursuspraktijk binnen instellingen.
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Gemeentelijk Pedologisch Instituut, Amsterdam, 1993, 128 blz., ISBN 90-70673-28-2,
f 25,00
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Uit de boekenwereld
(Bij gewenste bespreking boeken in te zenden aan: Pedagogisch Tkjd-
schrift, Tiensestraat 102, B-3000 Leuven)

hoort 130 1992/5 themanummer
Dekker, J.J.H.
Het gezinsportret. Over geschiedenis van opvaeding adtuurovenlacht en identiteit(inaugurele
rede).
Ambo, Baarn, 1992, 43 blz., ISBN 90 263 1230 X

De Universiteit van Groningen heeft als hoogleraar in de grondslagen van de pedagogiek,
in het bijzonder de algemene, de wijs'6erige en de historische pedagogiek een historicus
benoemd. Dat moge in iijn algemeenheid verrassend heten, in het kader van dit
themanummer over wetenschapsgeschiedenis is het zonder meer een vreugdevolle
gebeurtenis. Dekker is geen onbekende in pedagogenland. Voor zijn vertrek naar de
Universiteit van Limburg in 1986 was hij een klein decennium aan de Universiteit van
Utrecht als historisch pedagoog werkzaam. Maar ook in de tussenliggende jaren heeft
hij het yak niet losgelaten. Het is in Nederland niet voor het eerst dat een algemene
stoel door een historicus wordt bezet. Zo werd bij voorbeeld de Groningse leeropdracht
in de jaren zeventig door N.F.Noordam vervuld, die er een "ideengeschichtliche" inhoud
aan gaf, terwij1 de Nijmeegse stoel van midden jaren zeventig 'tot het begin van de jaren
tachtig door H.C. de Wolf werd bezet, die - in Dekkers termen - juist volgens het nieuwe
paradigma probeerde te werken. Over aard en invulling van de leeropdracht lijkt gezien
de ondertitel van Dekkers oratie ("gescbiedenis van ..." in plaats ran "historische pedago-
gische analyse ...") geen misverstand te kunnen bestaan.

Dekker heeft meer dan eens eon pleidooi gehouden voor zelfstandige leerstoelen
historische pedagogiek. Daarbij maakte hij inderdaad een nogal strikt onderscheid
tussen de bemoeienissen die men traditioneel binnen de pedagogiek met degeschiedenis

had en het zogenocmde nieuwe paradigma dat methodisch vanuit de geschiedwetenschap
was geinspireerd en dan ook vooral door historici werd beoefend. De "pragmatische
vorm van taakverdeling", die hij zilch tussen de beide vormen voorstelde, had veel weg
van "schoonmaker hou je bij je leest". De theoretische en de historische pedagogiek
definieerde hij als nevenschikkend, waarbij hij het conceptuele en theoretische karakter
van de eerste en het wetenschappelijke en historische karakter van de tweede benadrukte.

Het ligt voor de hand dat Dekker de hierboven aangegeven lijnen in zijn oratie doortrekt.
In die zin doet zijn verhaal dan ook vertrouwd aan. Zijn opvattingen -en dat is een
aantrekkelijke eigenschap van oraties - vinden we er pregnanter in verwoord dan ooit.
"Het is zinloos de geschiedenis op te delen in perioden met en perioden zonder
opvoeding. De geschiedenis kan uiteraard wel worden opgedeeld in perioden met en
perioden zonder pcdagogische wetcnschap", luidt het samenvattend (p.29). Op het
eerste gezicht zijn we geneigd met Dekker mee to denken. Natuurlijk ,"opvoeding
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heeft altijd bestaan, al zolang er kinderen en ouders zijn, en "opvoedingswetenschap"
bestaat pas officieel zolang er aan universiteiten een yak wordt gedoceerd dat die naam
draagt. Bij nader inzien is dat toch minder Idaarblijkelijk. In beide gevallen is de zinvol-
heid van het onderscheid in perioden, met en zonder, natuurlijk direct afhankelijk van
de wijze waarop wijzelf de betreffende begrippen definidren. Het begrip opvoedingsweten-
schap lijkt gemakkelijker op een aanvaardbare manier te operationaliseren dan het
begrip opvoeding. Het is de vraag of dat in dit geval ook maar iets met een grondige
analyse van de aard van het verschijnsel te maken heeft, zoals Dekker suggereert.

Dekker pleitte er eerder voor zich bij de definiering van de begrippen op de theoretische
pedagogiek te richten. Hij kiest voor een descripdeve defmitie van opvoeding, wat in
het geval van het type onderzoek dat hij voorstaat goed verdedigbaar is. Door opvoeden
te omschrijven a's het handelen, van individuele personen of van opvoedkundige instituties,
dat gericht is op het inleiden van kinderen en jeugdigen in de affectieve, cognitieve,
emotionele, morele, godsdienstige en sociale gewoonten van een gegeven cultuur, zegt
hij aan te sluiten bij de defmitie van Spiecker. (Onduidelijk is in dit verband waarom
Dekker van het Imelmaniaanse "inleiden" in plaats van Spieckers "initi8ren" spreekt).
Met zijn definitie denkt Dekker een voldoende ruime, voor meerdere historische perioden
geschikte, omschrijvingte hebben gegeven, die ook voldoende heuristische kracht heeft.
Dat laatste is de vraag. Het is opvallend dat in de rest van zijn verhaal nergens op
de zorgvuldige definities van begrippen teruggekomen wordt. We blijken tijdens zijn
histrische excursie aardig met de common-sense betekenissen toe te kunnen. Ook
stellen we vast dat het probleem van de prescriptiviteit van opvoedingsdefmities door
Dekker niet wordt aangeroerd. Daarmee wordt een typisch pedagogisch grond-
slagenprobleem genF.:geerd.

Ook de andere cenzrale begrippen in Dekkers verhaal, cultuur, cultuuroverdracht en
identiteit, zijn nogal sociologisch geformuleerd. Zijn begripsbehandeling is erop gericht
om vooral toch maar niets uit te sluiten. In het geval van een pedagogische
begripsbehandeling van identiteit bij voorbeeld komt volgens hem de nadruk te veel
op de indMduele persoon te liggen en zou de historische pedagogiek zelfs anachronistisch
worden. "Identiteit" is in zijn ogen een begrip dat zich beweegt van individueel tot
collectief. Het is overigens de vraag of de te onderscheiden elementen van het begrip
identiteit zinvol op zo'n continuiim kunnen worden ondergebracht. Dekker suggereert
dat het middengebied van het continuum voor de opvoeding wel eens het interessantste
zou kunnen zijn: identiteit en identiteitsbesef, verbonden met gezin en familie. Ik vermoed
dat Dekker hier de vraag naar het relatieve belang van de onderscheiden elementen
van de definitie van identiteit verwart met de yr; .ag naar het relatieve belang van de
plaats waar de identiteitsvorming zich afspeelt.

Dekker constateert dat het begrip identiteit in de pedagogiek pas laat ii gebruik genomen
is. Hij merkt terecht op dat dat iets van doen heeft met de centrale rol die begrippen
als "persoon" en "persoon-in-wording" in de pedagogische theorievorming speelden
en nog spelen. (Langeveld heeft in tegenstelling tot wat Dekker op grond van het
raadplegen van de index van de Beforopte theoretische pedagogiek beweert wel ruime
aandacht aan "identiteit" besteed, maar dat zou men met Langevelds psychologische
interesse in verband kunnen brengen en dat doet dus aan het pedagogisch problematische
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karakter van het begrip niets af). Heel merkwaardig is dat Dekker hier zo weinig aandacht

besteedt aan het werk van Mollenhauer. Een grondige behandeling van het werk van
Mollenhauer zou bier naar mijn idee op zijn plaats geweest zijn. Zijn boek Velgessene

Zusammenhange uit 1983, met expliciete aandacht voor identiteit,doet het in de vertaling

heel goed aan Nederlandse pedagogiek-opleidingen en Dekker zou,vooral omdat hij
daarover andere standpunten lijkt in te nemen, zijn opvattingen op die wijze heel scherp

naar voren hebben kunnen brengen. Maar ook als het gaat om de koppeling tussen
de vraag naar het ontstaan van de pedagogiek en het ontstaan van de opvoeding, die
Dekker zoals we zagen wenst te bestrijden, is Mollenhauer eenbelangwekkend auteur.
In het laatste artikel van zijn bundel Umwege nit 1986 heeft Mollenhauer de koppeling
van opvoeding aan moderniteit, die Dekker zegt onjuist te achten, aan de orde gesteld
en onderzocht. In 1989 heeft het Pedagogisch tijdschrift een heel nummer aan het thema

gewijd onder de titel"Persoonlij ke verantwoordelijkheid alspedagogischebasiswaarde".
Het is Dekker blijkbaar allemaal ontgaan.

Ook het concrete historische verhaal dat Dekker naast de introductie van de
basisbegrippen van het Groningse onderzoekprogranuna "Opvoeding tussen
cultuuroverdracht en cultuurtransformatie" vertelt, komt voor een confrontatie met
het werk van Mollenhauer in aanmerking. Zijn pogingen tot hermeneuse van "het
gezinsportret" lijken zo uit het werk van Mollenhauer te zijn getrokken. Op de
interpretatie van het gezinsportret dat door Rembrandt geschilderd werd lijkt me veel

af te dingen, maar dat heeft niet zoveel zin zonder een afbeelding bij de hand. (Dekkers
toehoorders kregen overigens ook geen plaatjes te zien en in de gedrukte versie van
de rede vind ik ze ook niet terug. Ik herinner me Dekkers voorganger Imelman bij
diens strikt theoretische oratie in 1980 te hebben horen klagen over het feit dat er
op die preekstoel in die Groningse aula geen schoolbord aanwezig was. Dekker analyseert

schilderijen zonder ze te laten zien). Dekker doet een poging tot echte hermeneutiek
in die zin dat hij probeert "(...) gevoefig te zijn voor de mentaliteit van die vervlogen

tijd en deze mentaliteit niet onmiddellijk met onze mentaliteit te beinvloeden" (p.11).
De mentaliteit die uit de 17de eeuwse gezinsportretten blijkt is ons niet vreemd, zegt
Dekker. "Er zijn veel overeenkomsten tussen de multaten van de nogal statische gezins-
portretfotografie van enige tientallen jaren geleden - toenkinderen en ouders niet vaak
"in actie" werden vereeuwigd - en deze "portretten vanecht en trouw" nit de 17de eeuw"

(p.7, cursiveringen van ons; B.L.).

Dekker brengt op een wel erg verrassende manier tegenstrijdige interp retaties in een

verband samen, maar we kunnen hier wellicht toch beter aandacht bt.stedcn aan de
historische lijn die hij probeert op grond daarvan te trekken. Dekker promoveerde

in 1985 op een proefschrift over het ontstaan en de ontwikkeling van de residentidle

heropvoeding in West-Europa van 1814-1914. Het verzuilde tchuisportret dat zich in

de 19de eeuw als mogelijke tijdelijke vervanging van het ideale 17de eeuwse gezinsportret

aandiende wordt door Dekker aan volstrekt ander bronnenmateriaal ontwikkeld. Ik
begrijp wel wat hij bedoelt als hij "het gezinsportret" zegt op te vatten als "het geheel

aan opvattingen over de verbouding tussen ouders en kinderen", maar ik heb toch het

gevoel een beetje in de maimg te zijn genomen. Want het verhaal wordt zo wel erg

brokkelig en methodologisch zelfs uiterst aar.vechtbaar. Waarom is in de 19de eeuw,

of tiberhaupt in de periodc na de 17de eeuw, het echte gezinsportret niet gewoon gevolgd?
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Ze zijn echt te vinden hoor de schilderijen met de moeders en de vaders en ook vandaag
de dag nog hoef je maar langs de etalage van een fotograafte lopen om die statische,
maar toch andere, gezinsportretfoto's te zien hangen. De historische ontwikkeling die
Dekker sehetsen wil is riiet uit ean analyse van het "echte" portret alleen af te lezen.

historische ontwikkeling die Dekker schetsen wil is wel in zijn geheel op grond
van een analyse van andere bronnen plausibel te maken. Dit alles maakt Dekkers tocht
Jangs de schilderkunst in dit verbond tot een nutteloze omweg.

Pedagogen hoeven niet meer van het belang van historisch onderzoek te worden overtuigd.
Dekker heeft aan die overtuiging zelf in eerder werk een belangrijke bijdrage geleverd.
In de pzdagogiek bestaat er volgens Dekker, in tegenstelling tot in de psychologie bij
voorbeeld, ook minder noodzaak historisch onderzoek te verdedigen " (...) omdat de
kern van het yak een tijdsdimensie bevat" (p.10). Het is niet eenvoudigom historische
dimensies van de theoretische pedagogiek, die daarmee samenhangen,en zoals A.Rang
die in 1987 in kaart probeerde te brengen, te doorgronden. Dekker zegt nadrukkelijk
met zijn historisch onderzoek een bijdrage te willen leveren aan het pedagogisch
grondslagenonderzoek. Zijn oratie overziende zie ik niet goed hoe dat zou moeten.
Ik zie de discussie binnen de pedagogiek over het opvoedingsbegrip of over het begrip
cultuur door Dekkers bijdrage nog geen nieuwe inapuls krijgen. Zijn begripsbepalingen
zijn daarvoor nu eenmaal pedagogisch te a-specifiek.

In 1987 constateerde Dekker al in een overzicht dat de onderzoeksachterstandop het
gebied van de historische pedagogiek ten opzichtevan het buitenland tot aanvaardbare
proporties was teruggebracht. Wel moest hij toen constateren dat er geen enkele volledig
voor het yak bedoelde leerstoel meer over was. Als het om de toekomst van de ge-
schiedenis van opvoeding en onderwijs gaat kunnen we nu constateren dat deze met
de benoeming van Dekker voorlopig is veilig gesteld. Zijn werkkracht en gave om
studenten tot het doen van historisch onderzoek te stimuleren kennende, rechtvaardigt
de verwachting dat in de komende jaren nog een respectabel aantal delen aan het
betreffende kennisbestand zal worden toegevoegd.

Bas Levering

Genovesi, G., B.S. Gundem, M. Heinemann, J. Herbst, T. Harbo and T. Sirevag (eds.)
History of elementary school teaching and curriculum, Hannover 1990. pag. I-XI and
1-162.

Het boek "History of elementary school teaching and curriculum" is uitgegeven onder
toezicht van een zestal redacteuren. Zij hebben geen van alien een bijdrage geleverd
aan deze publikatie. Hun enige taak was teksten die eventueel in aanmerking kwainen
voor opname in hierbedoeld bock, te lezen en te beoordelen. De redactie heeft zich
echter niet op adequate wijze van zijn opdracht gekweten. De redacteuren hebben
zeventien auteurs de gelegenheid geboden zestien congrespapers, die in 1989 te Oslo
gepresenteerd waren aan het elfde "International Congres for the History of Education",
te laten afdrukken. Van ecn kritisch-analytische taakopvatting van de redactie blijkt
nicts.
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In zijn algemeenheid kan opgemerkt worden dat congrespapers niet gepubliceerd behoren

te worden. Dit soort teksten bevat veelal niet meer dan voorlopige onderzoeksdenkbeelden

en onvolledige onderzoeksbevindingen. Paperszijn discussie-teksten. Het zijn aanzetten
tot nog te schrijven neerslagen van nog af te ronden onderzoek. Het is verstandig papers

slechts voor te leggen aan collegae-wetenschappers. Het congres fungeert als een pre-
forum van mede-onderzoekers. In enkele pagina's zet de auteur van een paper zijn

probleemstelling uiteen, zonodig en voor zover relevant voorzien van het gebezigde

en verder nog te gebruiken methodologisch-technisch instrumentarium. Tevens worden
mededelingen gedaan over de tot dan toe gevonden, maar voorlopige onderzoeksuitkom-

sten. Het gaat op een congres eerder om een uitwisseling van gedachten omtrent
ondervonden problemen ten aanzien van een researchthema dan om het aanbieden
van racultaten van lopend onderzoek. De wetenschappelijke discussie tijdens het congres -

maar bovenal in de wandelgangen - dient er toe te leiden, dat het onderzoek zonodig
wordt bijgesteld en met meer inzicht wordt voortgezet.

Gevreesd moet worden dat ijdelheid de redacteuren en auteurs van het boek "History

of elementary school teaching and curriculum" parten heeft gespeeld. Zij hadden kritischer
kunnen zijn. De namen van zes redacteuren staan op de buitenkant van het boek en
die van zeventien auteurs komen voor in een "Inhaltsverzeichnis" van een overwegend

in het Engels geschreven publikatie. De goede zorgen die drukker Lax te Hildesheim

aan het boek heeft besteed, zijn tevergeefs; niet verhuld kan worden dat het bock in

een aantal opzichten een onevenwichtige publikatie is.

De gemiddelde omvang van elke bijdrage bedraagt bijna9 pagina's met een spreiding

van nog geen 5 tot ruim 16 pagina's per bijdrage. Het verschil in informatie-aanbod
is daardoor evident; uitvoerige teksten wisselen papers van een beperkte omvang af.
Bovendien is het merkwaardig dat twee van de zestien bijdragen in het Duits geschreven

zijn, tenvip de andere teksten aangeboden worden in de Engels taal. Verder is in de
zestien "Beitrage" nauwelijks sprake van het beloofde gemeenschappelijke thema. Slechts

enkele auteurs schrijven over "History of elementary school teaching and curriculum".

L.G. Smith zet zijn denkbeelden uiteen over de betekenis van de reformatie voor de
doelstellingen van het onderwijs. Vooral "Loyola and his Jesuits" en "Comenius and
his Brethren" zouden "as two sides of the same coin" in dit verband een belaugrijke
bijdrage geleverd hebben. A. Holter laat door middel van "six keywords: knowledge,
centralization, professionalization of teachers, new-educational theory, politicizing of

the school issue and pluralization" de invloed van de landelijke overheid op het onderwijs

in het Noorwegen van de 18de eeuw zien. Over scholen voor kleine kinderen - kleuters -

in het New England van de 17de en 18de eeuw schrijft E.J. Monaghan. Ze stelt dat
vele vrouwen als leesjuffrouwen optraden. De rol vanbisschop John Lancaster Spalding

als oprichter van het rooms-katholieke schoolsysteem voor lager onderwijs in Noord-

Amerika schrijven J.C. Barger and R.N. Barger. Spalding die leefde van 1840 tot 1916,

deed goed werk, "he turned out to be a social planner". Een tijdvak van sociaal-
pedagogisehe veranderingen en verbeteringen rond de eeuwwisseling in de Verenigde

Staten wordt beschreven door M. Drower and J.K. Smith. Hun bron bestaat uit secundaire

literatuur over de betekenis van "the American reader as an influential force in the

transmission of values". Soortgelijke opmerkingen kunnen gemaakt worden over J. Cool-

ahans paper over de ideologische betekenis van de inhoud van het leesboek in de 19de
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eeuw op nationale scholen in Ier land. E. Kwan beantwoordt de vraag of Australidrs
opgevoed en onderwezen dienen te worden tot "Australians or Britons". Het blijkt in
ieder geval een probleem te zijn gedurende de periode van 1901 tot 1939. Een
geschiedenis van pedagogisch-didactische denkbeelden lijkt te worden gepresenteerd
door B. Chmielowski in zijn "Gestaltung der neuen Konzeption der Grundschule in
Po len zwischen den zwei Weltkriegen, 1918-1939" en door C. Uhlig in de paper "Der
Einflusz der Reformpadagogik auf die Entwicklung der Bildungsinhalte der Volksschule
zu Beginn des 20. Jahrhunderts". De betekenis voor het hier besproken boek "History
of elementary school teaching and curriculiun" van de tekst van S. Rusak die betrekking
heeft op het Canadees-Vaticaans concordaat van 1879, is onduidelijk. De tekst van
T. Watson over "religion and morality in Queensland State primary schools" gedurende
de periode van 1860 tot 1875 is een typisch voorbeeld van een paper; het is een nog
niet voor publikatie geschilcte tekst die fragmentarisch en onaf is. Een algemeen overzicht
dat ondersteund wordt door kwalitatieve en kwantitatieve gegevens, ontbreekt. Slechts
de bijdragen van I. Markussen and R. Aldrich over alfabetisme in de 18de eeuw in
Denemarken en in de 19de eeuw in de regio van Bedfordshire zijn zinvol. Ook de paper
over "elemeatary education and religion in a colonial economy' van W.P. McCann dat
handeft over het onderwijs in Newfoundland van de 19de eeuw, is relevant. De paper
yam A.V. Frago over "the first Spanish campaign of literacy" in 1922 is interessant; er
wordt gesproken over een viertal activiteiten dat bij deze alfabetisering op te merken
valt, te weten "a special action, an intensive action, a localized action and an academic-
school action". Meer op secundaire dan op primaire hteratuur gebaseerd is de tekst
van E.V. Johanningmeier over de zin en betekenis van "the 17th and 18th century Piety
and Patriotism" voor het Noordamerikaanse onderwijs. Zijn relatief lang verhaal
- de tekst maakt de indruk een uitgewerkte paper te zijn geeft informatie over de
oprichting en ontwikkeling van Horace Maims common school, waarbij gegevens over
"hornbooks, primers, ABC-books, books for arithmetic and geography" lezenswaard
zijn. De bijdragen van de laatste genoemde vijf auteurs hebben in ieder geval betrekking
op de "History of elementary school teaching and curriculum". De andere teksten brengen
door hun onduidelijke relatie met het aangegeven thema de hier besproken publikatie
in discrediet.

N.L. Dodde

Hoksbergen, R. en Walenkamp, H. (Eds.)
Kind van andere ouders. Theorie en praktijk van de adoptie.
Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Antwerpen, 1991, 304 blz., ISBN 90-313-1129-4

In 1983 verscheen van de hand van dezelfde auteurs Adoptie uit de kinderschoenen.
Tussen toen en nu is reeds veel gebeurd in adopterend Nederland, zowel inzake de
praktijk van adoptie en begeleiding als wat betreft het wetenschappelijk onderzoek
terzake. Voldoende reden om een nieuw bock te wijden aan de praktijk en theorie
van adoptie. Zoals bij het eerste bock wordt de problematiek vanuit verschillende
invalshoeken ter sprake gebracht. Het is onmogelijk op de afzonderlijke bijdragen (19
hoofdstukken + 4 bijlagen) in te gaan. Een aparte vermelding verdient wel de relatief
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&rote aandacht die besteed wordt aan de persoonlijke ervaringen van de geadopteerden
zelf. Dit deel van het boek is trouwens m.i. het meest boeiende. Zeer treffend is het
relaas van Joan Wheeler. Met verwachting kijk ik uit naar haar boek over haar

adoptiegeschiedenis.

Toch enkele bedenkingen. Vooreerst vraag ik me af voor wie het boek bedoeld is. Uit
de historische schets van Hoksbergen blijkt immers dat adopterend Nederland een
klein wereldje is, dat bovendien eerder lijkt te krimpen dan te groeien. Daar zijn beide

auteurs en hun onderzoek en/of standpunten reeds bekend. Aan gelnteresseerde aspirant
adoptie-ouders is dit boek ook niet besteed. De handleidingen voor ouders en begeleiders

van Hoksbergen en Bunjes uit 1988 en 1989 zijn voor deze groep veel adequater. Voor
wetenschappers is het boek dan weer niet diepgaand genoeg en brengthet weinig nieuw

ten opzichte van recente wetenschappelijke (overzichts)werken inzake adoptie. Hierbij
sluit trouwens een tweede bedenking aan. In het voorwoord wordtterecht gesteld dat
wetenschappelijk onderzoek van de problematiek van adoptie o.m. nieuwe inzichten

in normale processen van ontwikkeling en opvoeding kan aanbrengen. Hiervan is in

het boek niets terug te vinden. Integendeel. Het trouwens zeer degelijk onderzoek bij
adoptiekinderen en gezinnen (van Verhulst en van Juffer) maakt gebruik van inzichten

en instrumenten (CBCL van Aschenbach resp. attachmenttheorie) die bekend zijn
en komt hierbij niet tot correcties t.a.v. deze thcoriedn of nieuwe inzichten. Tot slot
een derde bemerking. In bijlage wordt ook informatie gegeven voor Belgische (lees:
Vlaamse) lezers. Het is een verdienste van Hoksbergen dat hij in zijn publikaties zich

steeds ook richt naar Vlaamse adoptieouders en begeleiders. Het is evenwel jammer
dat dit zich beperkt tot het geven van adressen en niet doorgetrokken wordt naar de
inhoud van het boek. Waarom bijvoorbeeld ook geen aandacht voor historische
ontwikkelingen in Vlaanderen? Hierbij moet trouwens opgemerkt worden dat in de
juridische informatie over Belgie foutjes zijn geslopen. Vooreerst is het zo dat de
bemiddeling bij adoptie geen Belgische aangelegenheid is, maar bij een decreet van
de Vlaamse raad geregeld is. Bovendien wordt verwezen naar twee publikaties terzake
(van Senaeve en van Vanhaverbeek) die echter in de literatuurlijst ontbreken.

H. van Crombrugge

Kok, J.F.W.
Opvoeden als beroep: inleiding voor groepsopvoeders en leraren.
Nelissen, Baarn, 1992, 235 blz., ISBN 90244-12862.

De ideal' van prof. em. Kok zijn bij Nederlandstalige pedagogen genoegzaam bekend.

Ik hoef er her niet op terug te komen. Op allerlei plaatsen heeft Kok zijn opvattingen

over het eigene van het pedagogisch denken en waarnemen uiteengezet. Zowel voor
universitair geschoolde orthopedagogen, als voor de doorsneeouders, stelde hij reeds

zijn visie te boek. In de voorliggende publikatie richt Kok zich tot een groep die zich

ergens tussen ouders en academisch gevormde pedagogen bevindt: groepsopvoeders
en leerkrachten. Kortom diegenen voor wie opvoeden een beroep is. Mija inziens is
deze goep nog het meest gebaat met dergelijke opvoedingsleer. De intentie waarmee
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Kok kijkt naar kind en opvoeding ligt immers in het verlengde van de intentievan deze
beroepsopvoeders, zo ze er niet mee samenvalt. Het is limners de bedoeling van de
laatsten tegelijk professioneel afstandelijk, n toch itch engagerend in het opvoedproces,
met kinderen en hun opvoeding bezig te zijn. Hierdoor komen ze a.h.w. tussen twee
stoelen te zitten. En het is in het bezetten van deze tussenpositie d'it Kok de eigenheid
van de pedagogiek meent te kunnen vinden.

Dit alles vertaalt zich zeer duidelijk naar de wijzc waarop het boek is opgevat. Een
eerste deel theorie dat ontwikkeld wordt door middel van bondige reflecties bij concrete
praktische voorvallen. Een tweede deel uitgesponnen gevalstudies die dienen om de
theoretische inzichten uit het eerste deel verder uit tewerken. De twee delen zijn m.a.w.
zowel praktijk als theorie. Als zodanig komt Kok volledig tegemoet aan wat hij zelf
in het voorwoord over het statuut van de (lees: zijn) pedagogische theorie (lees:
opvoeclin&sleer) zegt. "Het ontwilckelen van een opvoedingsleer is geen studeerkamerwerk.
Een pedagogische theorie wordt opgebouwd via het analyseren van opvoedprocessen
in de realiteit van alledag. Een aldus tot begrippensysteem uitgekristalliseerde empirie
is geen btmdel casuistiek" (p. 11). Men hoeft het niet noodzakelijk met deze stellingnamen
eens te zijn, om te erkennen dat Kok overtuigend dit pedagogisch spoor weet te
bewandelen. Tot slot dén bedenking. Dit boek wil een inleiding zijn in het leren
pedagogisch denken en waarnemen; uit de opvattingen van Kok zelf volgt dat vanuit
welk boek dan ook, dus ook dit niet, men onmogelijk pedagogisch kan leren denken.
Eerst moet men zich engageren in het opvoedproces zelf. Een boek kan dan hoogstens
een hulp zijn bii pogingen van opvoeders ervaringen te verwoorden en deze in begrippen
te vatten. Inleiden in dergelijke ervaringen kan het boek zelf niet. Een inleiding kan
ook Kok niet bieden, wel een leidraad voor wie reeds opvoedt.

H. van Crombrugge

Cammaer, H. en Verhellen, E. (Eds.)
Onmondig en onvolwassen. De jonge mens in de eeuw van het kind.
Acco, Leuven/Amersfoort, 1990, 173 blz., ISBN 90-334-2249-2

"De kwaliteit van het kinderlijk bestaan" is al enkele jaren een punt van discussie. Daarbij
gaat het niet langer om de vraag hoe kinderen, als zwakkeren in de samenleving, nog
beter beschermd en verzorgd kunnen worden, maar is het punt of al die bescherming
niet te vcel is doorgeslagen naar het onmondig en afhankelijk houden van kinderen,
waarbij hun erkenning als volwaardige rechtspersonen is uitgebleven. De verzorgingsinstel-
lingen die jarenlang werden gezien als de beschermers van de. belangen van het kind,
de kinderbescherming voorop, zijn het mikpunt van kritiek geworden. Het boek
"Onmondig en onvolwassen. De jonge mens in de eeuw van het kind" is het produkt
van zo'n discussic, in dit geval van het postgaduaatprogramma Gezins- en relatieweten-
schappen van het Universitair Centrum Limburg (Belgi8). Het bevat de bewerkte teksten
van zeven in maart 1990 in het kader van dit programma gehouden voordrachten.
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Het cursief gedrukte en in de hoofdtitel geeft eigenlijk al het centrale thema van de
lezingen aan. Tijdens de twintigste eeuw is, aldus Annemie van Poucke in het voorwoord,

door pedagogen en psychologen het kind vooral vanuit het ideaalbeeld van
maatschappelijke volwassenheid bekeken. Daardoor werden zijn tekortkomingen
beklemtoond, meer dan de waarden en normen die voortvloeienuit de psychodynamiek

van kinderen en jeugdigen zelf. Er werd een juridisch en maatschappelijk netwerk
ontwikkeld waardoor kinderen en jongeren allerlei rechten kregen toegewezen.
Tegelijkertijd verloren zij alle competentie om deze rechten zelf uit te oefenen. Nu
de eeuw ten einde loopt is een belangrijke koerswijziging aan de ging die kind en jeugdige

als jonge mens erkent, beschikkend over fundamentele rechten. Deze stellingname
wordt met name verder uitgewerkt in de bijdrage van Eugeen Verhellen, ook een van

de initiatieinemers van de studiedagen en samenstellers vande bundeL Verhellen kritiseert

de zich steeds verder verlengende jeugdfase, waarin het kind kind, d.w.z. onvolwassen

moet zijn. Hij spreekt van een "op hol geslagenjeugdmoratorium, dat contraproduktief
wordt": een overbodige generatie, voor wie ook na de kind- en jeugdfase geen plaats

meer is. Kinderen ontberen alle burgerrechten; zij zijn machteloos, uitgesloten van
de beschikking over het eigen leven. Hij bepleit dat in de plaats van de in competentie

van het kind juist zijn competentie uitgangspunt van discussie is en gradueel meer erkend
wordt. In een aantal recente uitspraken van de Verenigde Naties en de Raad van Europa

meent hij deze tendens te kunnen constateren.

Marc Depaepe illustreert deze voortgaande "infantilisering" van het kind aan de hand

van ontwikkelingen in de Belgische kleuterschool. Vooral de toenemende kindgerichtheid

na 1950 ziet hij als factor die de ware emancipatie, d.w.z. inpassing in het volwassen

leven, onmogelijk maakte. Het kind werd kind gehouden. Evenals Verhellen ziet ook

Depaepe, zij het voorzichtig, in het laatste decennium enkele lichtpuntjes. De
literatuurwetenschapster Rita Ghesquiere illustreert dezelfde these langs de weg van

het beeld van het kind in de literatuur. In een boeiend essay gaat zij na hoe in enkele
tientallen, vooral Nederlandstalige, romans van de gehele twinti&ste eeuw het kind wordt

voorgesteld. onvermijdelijk komt zij tot de conclusie dat de schrijvers een spanning,

een breuklijn bijna, credren tussen de ongereptheid van de harmonische kinderwereld

en de vulgariteit van de volwassenenwereld. Het (geidealiseerde) kind wil zich
terugtrekken in zijn gesloten tuin. Het bLdt wel een perspectief op de toekomst, maar
kan dit niet doorgeven aan de volwassenen omdat het contact ontbreekt.
In deze romanliteratuur wordt het gezin gepresenteerd ais de veilige thuishaven voor

opgroeiende kinderen; soms ook de schrijnende afweigheid daarvan, maar de tendens

is dan dezelfde. De kinderarts Marjan Michiels waarschuwt echter voor een dergelijke
idealisering en constateert dat het gezin voor veel kinderenhdemaal niet zo veilig en

soms zelfs levensbedreigend is. Zij bespreekt een aantal vormen n oorzaken van
kindermishandeling en wijst op de gevolgen daarvan voor het kind zelf. Veei irishandelde

kinderen komen terecht in een vicieuze cirkeL De ouders hebben vaak zelf een
geschiedenis van mishandeling en verwaarlozing achter de rug. Zij verwachten dat het

kind hen aandacht, Iiefde en troost gaat geven, een onrealistische verwachting, waarin

het kind wel moct falen en die op haar beurt leidt tot mishandeling. Wanneer kinderen

niet uit zo'n vicieuze cirkel gered worden zullen zij opgroeien tot eenzarne, depressieve

en wantrouwende volwassenen.
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Een bundel als deze Devat vrijwel altijd gelijksoortige bijdragen. De artikelen van
Depaepe, Ghesquiere en Michiels iljn gebaseerd op uitgebreid empirisch onderzoek.
Andere opstellen zijn meer beschouwend, zoals de gememoreerde bijdrage van Verhellen
en ook die van de psycholoog Jacques Claeys: een impressionistisch geschreven, bijna
literair aandoende tekst, waarin wordt gefilosofeerd over de betekenis van de jeugdfase
in de huidige sainenleving (een moratorium) tegen het licht van voorgaande perioden,
uitmondend in een boodschap: "Het moratorium jeugd mag wel een schuilplaats zijn;
maar eigenlijk dient het een wachtplaats te we7en". Ook het laatste artikel van Henri
Carnmaer, door hemzelf geschreven, maar bedoeld als synthese van de diverse bijdragen,
kan als zo'n cultuurhistorisch en cultuurfilosofische beschouwing gekenschetst worden.
Cammaer schetst het ontstaan van het twintigste-eeuwse moratorium tegen de achtergrond
van wat hij noemt "het tijdperk van de Verlichte Mens". Het zijn de ideedn, van de
Verlichting (rationaliteit, erkenning van de burgerrechten van volwassenen, de natuurlijke
goedheid van de mens), die de voedingsbodem vormen voor de structurele afzondering
van kind en jeugdige uit de wereld der volwassenen en het ontstaan van de "padagogische
Provinz". Dit psychomaatschappelijk moratorium kreeg vanaf ongeveer 1750 gestalte,
eerst in de hogere standen en werd in de loop van de twintigste eeuw voor alien
gerealiseerd. Sterker nog, het moratorium werd voortdurend verlengd, niet alleen in
maatschappelijk opzicht (leerplicht, studie, jeugdbeweging, etc.), maar ook gesanctioneerd
door opvattingen als van Spranger. Men rekende er op dat binnen het jeugdmoratorium
een specifieke rijping tot stand zou komen die zou kunnen leiden tot een hogere stap
in dc evolutie.

Wat ik opmerkelijk vind, is dat bijna alle auteurs, Depaepe nog het voortichtigst, in
de meest recente periode een breuk met de voorgaande trend menen te kunnen
onderkennen. Cammaer houdt het erbij dat rond 1950-1960 de Eeuw van het kind ten
einde liep en een tijdperk ontstond waarin het scherpe onderscheid tussen kind/jeugdige
enerzijds en volwassene anderzijds ongedaan werd gemaakt. Hij noemt als argumenten
onder meer het doordringen van de gedachte dat fundamentele mensenrechten ook
voor kinderen gelden (vgl. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948
en de Conventie over de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties uit 1990; deze
tekst is integraal in de bunuel opgenomen, veranderingen in jeugdwerk en schoolse
programma's, waarin het kind niet langer als louter onvolwassene zou worden gezien
en vooral ook (krijgt Lea Dasberg toch nog gelijk ?) een veranderende levensstijI van
volwassenen: dynamischer, minder zelfverzekerd, meer on-af.
Het onderkennen van scherpe culturele en historische breuklijnen in een recent verleden
is altijd gevaarlijk. Immers, we missen het overzicht en de (lijfelijke en mentale) afstand,
zoals we die wel hebben ten aanzien van gebeurtenissen uit een verder verleden. Veel
van wat gezegd wordt blijft daarom speculatief, maar niet minder prikkelend. Daarin
ligt voor mij ook de betekenis van een boek als dit: een neerslag van boeiende lezingen,
die ongetwijfeld tot heftige discussies aanleiding hebben gegeven en de lezer tot nadenken
en ook tot verrassende inzichten kunnen brengen. Zo'n "AHA-Erlebnis" was voor mij
volgende passage uit het interview van Cammaer en Verhellen met kanunnik Joseph
Moerman, onder meer oudsecretaris van het Inter nationaal katholiek bureau voor de
kinderen en in die hoedanigheid initiator van het Internationaal Jaar voor het Kind
van de Verenigde Naties in 1979: "Ik wil wel de rechten van een kind van negen jaar
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beschermen maar tegen sommige jongeren van achttien zou ik graag zelf beschermd

worden".

P. Selten

Klaassen, Dr.Cees (red.)
Jeugd als sociaal fenomeen. Identheit, socialisatie en jeugdcultuur in theorie en onderzoek.

Acco, Amersfoort/Leuven, 1991, 153 blz., ISBN-90-5256-047-1, fl 35,00

Sinds jaar en dag bestaat er in de sociale wetenschappen veel belangstelling voor het
verrichteu van jeugdonderzoek, binnen elk van de disciplines pedagogiek, psychologie

en sociologie. Eveneens sinds jaar en dag wordt veel van dit onderzoek gekenmerkt
door een gebrek aan theoretische onderbouwing; met als gevolg, dat,er onvoldoende
vooruitgang wordt geboekt met de wetenschappelijke ontwikkeling opdit terrein. Dit
klemt te meer, daar bruikbare theorie-aanzetten voorhanden zijn. Teneinde deze meer
toegankelijk te maken voor jeugdonderzoekers heeft de SISWO-werkgroep "Jeugdstudies"

de voorliggende publikatie samengesteld. Volgens redacteur Klaassen zijn theoriedn
rondom jeugd in grote lijnen gericht op een combinatie van drie fimdamentele dimensies

van de jeugdstudie: socialisatie, identiteit, en jeugd(sub)cultuur. De verschillende bijdragen

in dit bock zijn rond deze dimensies gecentreerd. Dit geldt met name voor de twee
sociologisch getinte bijdragen over de generatietheorie van Mannheim (auteur Abma)

en de functionalistische benadering van Eisenstadt en Parsons (Klaassen), de psychologisch
getinte bijdrage over de identiteitstheorie van Erikson en Marcia (Meeus) en de meer
interdisciplinair getinte bijdragen over het symbolisch interactionisme (Stra-er) en de
CCCS-benadering van jeugd in het spanningsveld tussen systeem en leefwereld (Van
Zuylen en Klaassen). Deze hoofdstukken zijn allemaal volgens hetzelfde stramien
opgebouwd. Achtereenvolgens komen aan de orde: beschrijving en analyse van de
betreffende theorie c.q. benadering, situering ten opzichte van verwante theoriedn,
weerklank/gebruik in het werk van latere auteurs, sterke en makke punten c.q. opbrengst

in empirisch onderzoek; tensloM aanknopingspunten voor hethuidigejeugdonderzoek.
De consequente doorvoering van dit stramien in al deze bijdragen is een sterk punt
van het boek. Verschillen en overeenkomsten tussen de theoriedn, sterke en zwakke
zijden alsook toepassingsmogelijkheden komen nadrukkelijk naar voren. Het boek
beantwoordt daardoor in hoge mate aan de behoefte, waarop het wil inspelen: de
jeugdonderzoeker een staalkaart aanbieden bij de theoretische hindering van de eigen
vraagstellingen. Bij onderlinge vergelijking van doze hoofdstukken valt over elk nog
wel iets speciaals te vermelden. Het artikel over de generatietheorie van Mannheim
munt uit door helderheid en eruditie; het is uitvoeriggedocumenteerd, rijk aan informatie.
De functionalisten Parsons en Eisenstadt valt in de uiteenzetting van de auteur enig
eerherstel ie beurt. Na in de 70'er en 80'er jaren wat op de achtergrond te zijn geraakt
als zijnde "gedateerd" blijkt nu overtuigend, dat deze ook nu nog veel toepassingsmogelijk-

heden hebben. Het symbolisch inter-actionisme komt in de behandeling door Strayer

een beetje mager over, zeker in vergelijking met de CCCS-benadering in het volgende
hoofdstuk. De twee benaderingen overlappen elkaar, met name in overeenkomstige
methodische principes. Tegelijk valt op, dat de benadering van het CCCS meer diepgang
heeft en meer verklaringspotentieel. Dat komt door de verbinding tussen systeem en
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leefwereld, tussen macro en micro, tussen structuur en cultuur, die in het S.I. ontbreekt.
De identiteitstheorie tenslotte blijkt in de weergave van Meeus tegelijk rijk en nog
onaf: rijk door de sterke empirische onderbouwing; onaf door begripsonhelderheid
en (in verband daarmee) tegenstrijdige interpretatiemogelijkheden, met name waar
het gaat om de waardebepaling van de onderscheiden identiteitsstatussen. Dat treedt
scherp aan het licht bij de verschillende waardetoekenning aan "foreclosure" voor mannen
(laag) en vrouwen (hoog). Bij een speurtocht door het artikel naar een norm voor "hooe
komt de lezer nergens een duidelijke omschrijving hiervan tegen, terwijI hij tegelijk
stuit op een grote hoeveelheid verwante (maar evenmin gedefinieerde) termen die inwis-
selbaar blijken: "hoog", "sterk", "gezond", "respectabel", "functioneer, "positief'; nogal
verwarrend allemaal.

Het boek introduceert in aansluiting op deze vijf hoofdstukken nog twee benaderingen
in het jeugdonderzoek: een sociaal-historische benadering (Van Hessea en Klaassen)
en de sociaal-ecologische benadering (Van der Linden en Klaassen). Deze twee
hoofdstukken zijn als presentatie van theoretische benaderingen minder informatief,
om verschillende redenen. De eerste is eerder een eigen historische schets van de
jeugdfase dan een theorie; en de tweede heeft eerder het karakter van een analyseschema.
Zij hebben elk een eigen waarde, dat wel. Maar zij hebben de jeugdonderzoeker minder
theoretische aanknopingspunten te bieden dan de eerste vijf; naar mijn oordeel.
Over het geheel genomen waardeer ik dit werk als een bewouderenswaardig groeps-
produkt en een voortreffelijke overzichtstudie. Het is een verrijking van de jeugdliteratuur,
die in de academische opleiding kan dienen als inleiding in de jeugdtheorie; en bij
de verdere ontwikkeling van het vakgebied de beoogde scharnierfunctie metterdaad
zou kunnen vervullen.

M. Matthijssen

Dekovic, Maja
The role of parents in the development of child's peer acceptance.
Van Gorcum & Comp B.V., Assen, 1992, ISBN 90-232-2696-8, ing. F 29,50.
(Handelseditie van een Nijmeegse dissertatie uit 1991.)

Dit degelijk fundamenteel onderzoek levert interessante bevindingen voor onderzoekers
op het terrein van de sociale ontwikkeling van kinderen en op dat van ouderschapsonder-
zoek. In twee theoretische hoofdstukken geeft Dekovic een helder en beknopt overzicht
van beide terreinen. Ze onderzoekt vervolgens wat de invloed is van gedrag en cognities
van ouders op het niveau van sociaal cognitieve ontwikkeling, prosociaal gedrag tegenover
leeftijdsgenoten en sociale status in de klas van hun kind.

De onderzoeksgroep bestond uit 125 kinderen in de groepen 3, 5 en 7, die op basis
van hun sociometrische score ( populair of verworpen) geselecteerd zijn uit een pool
van 1158 kinderen. Van deze kinderen werd het prosociaal gedrag gescoord door
de leerkracht en de klasgenoten. Het socia al cognitief functioneren bepaalde Dekovic
via situatietekeningen en standaardvragen. De metingen van de ouders werden via een
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multi-methode aanpak (interview, observatie, beoordelingslijst en vragenlijst) bepaald
volgens de uit de literatuur bekende drie dimensies van ouderlijk gedrag : sociale
ondersteuning (social support), authoritatieve controle en restrictieve cont.! ole. De
Child Rearing Practices Report werd afgenomen in de 6-punts Likert-schaal versie
en socialisatie-strategieen werden bepaald via het voorleggen van den hypothetische
situaties.

Daarnaast werden ouders en kind thuis geobserveerd tijdens twee puzzel-taken van
ieder tien minuten en werd het gedrag van de ouder tijdens deze taken globaal beoordeeld
op een 5-punts ratingwhaal. Naast vergelijkingen metelk instrument afzonderlijk heeft
Dekovic vanuit de verschillende instrumenten indicatoren bijeengezet tot de drie
hoofddinaensies. ok het niveau van complexiteit van ouderlijk redenerenwerd bepaald
in een semi-gestructureerd interview rond ideeEn over de ouder-kind-relatie.

Populaire en verworpen kinderen blijken significant te verschillen in prosociaal gedrag
en sociale cognities. Oudere kinderen scoren hoger dan jongere, terwijI sociale klasse
en sexe nauwelijks invloed hebben. Gecontroleerd op leeftijd blijft het significante effect

bestaan.

Prosociaal gedrag voorspelt sociale status beter dan sociale cognities en lijkt daarmee
de sociale status direct te beinvloeden en gemedieerd te worden door sociale cognities.
De verschillende meetmethoden bij ouders geven een consistent beeld, zowel bij de
support- als bij de controledimensies. Populaire kinderen lijken op tegroeien in families
die gekenmerkt worden door een hoge acceptatie, warmte en zorg, terwijl bij verworper.
kinderea de ouder-kind-relatie een minder positieve affectieve kwaliteit heeft. Er is

ook een groot verschil in stijlen van controle: ouders van populaire kinderen hanteren
eerder een indirecte, inductieve wijze van controle (authoritatieve controle) en
benadrukken de autonomie en onafhankelijkheid van het kind. Aan de andere kant
lijkt een hoge mate van directheid en neiging tot straffen de controle-pogingen van
ouders van verworpen kinderen te karakteriseren (restrietieve controle). Verder
constateert Dekovic een samenhang met de complexiteit van redeneren van de ouders:
ouders van populaire kinderen hanteren een meer complexe wijze van redeneren over
kinderen en ouderschap. De gevonden relaties lijken samen te hangen met sociale klasse
en opleiding, maar blijken er niet door bepaald te worden. Tegen de verwachting in
laat een regressie-analyse zien, dat gedrag en cognities van ouders ook direct invloed
hebben op de sociale status van het kind.
De conclusie is, dat ouders direct en indirect invloed hebben op de popuiariteit van
hun kind in de klas. Een zorgelijke bevinding is, dat verworpen kindercn ook thuis
voornamelijk negatieve interacties ervaren. Een verrassend belangrijke va:iabele bleek
het niveau van complexiteit waarmee ouders over de relatie met hun kiud redeneren.
De resultaten geven duidelijke implicaties voor interventieprogramma's: deze dienen
zowel op cognities als gedrag gericht te zijn en de invloed van de ouders te onderkennen.
Door het gebruik van twee extreme groepen is er helaas geen uitspraak mogefijk over

de vorm van controle en ondersteuning van ouders aan kinderen die niet opvallen door

sociale status.

W.M. van Londen-Barentsen
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Oenen, Saskia van
Meesterschap en moederschap. Teksten van Jan Ligthart en tijdgenoten als onderwerp
van vrouwenstudies-pedagogiek
Amersfoort/Leuven, ACCO, 1990, 206 biz., ISBN 90 5256 030 7, f 32,00

Dit proefschrift plaatst zichzelf op het snijpunt van historische en theoretische pedagogiek
enerzijds en vrouwenstudies anderzijds. Het biedt een interpretatie van E,eschriften
van de bekendste Nederlandse reformpedagoog, Jan Ligthart (1859-1916), vanuit een
constructivistisch kader. Centraal staat de vraag naar Ligtharts visie op opvoederschap
als een al dan niet seksespecifieke taak. Daartoe heeft Van Oenen het door Ligthart
en R. Casimir geredigeerde tijdschrift School en Leven (1899-1921) doorgenomen.
Wanneer anderen binnen of buiten dit blad met Ligthart in debat gingen, werden deze
discussies eveneens nagetrokken. Dit vormt de rechtvaardiging voor de verwijzing naar
"tijdgenoten" in de ondertitel. Ligtharts pedagogiek werd, onclanks de vele lovende
woorden in overrichtswerken, niet eerder kritisch in studie genomen. Historische bijdragen
op het gebied van vrouwenstudies vermeldden de Haagse pedagoog tot dusverre alleen
als medestander van de ethisch-feministische jubelzang over de superieure kwaliteiten
van de vrouw als opvoedster. le aanleiding dus tot nieuwsgierigheid naar de bevindingen
van deze auteur.

De studie heeft een meervoudige doelstelling. Van Oenen beoogt niet Meeks de ontwikke-
ling van Ligtharts "conceptvorming" binnen toemnalige pedagogischc "debatvorming"
en in "een aantal sociaal-culturele contexten" te analyseren, maar stelt bovendien de
vraag welke betekenis zijn werk Icon en rnisschien nog kan hebben voor een doorbreking
of daarentegen juist een consolidering van een bepaalde beeldvorming over vrouwelijkheid,
namelijk beeldvorming die vrouwelijkheid op de een of andere manier identificeert
met (een bepaald soort) moederschap." (12). Hier wordt het verleden mede geraadpleegd
omwille van een standpuntbepaling. Dat heeft consequenties voor de inhoud.

De auteur onderscheidt drie fasen in Ligtbarts "conceptvorming" over opvoederschap:
een eerste "nonconformistische" (1899-1904), een "aanpassingsmanoeuvre" (1904.1908)
en een laatste, die zich kenmerkte door een lofrang op de vrouwelijke opvoedster (1908-
1916). Eerdere interpretaties van Ligtharts werk hadden vooral oog voor de laatste,
waarin de reformpedagoog zich had geconformeerd aan de destijds gangbare identificatie
van liefdevol opvoeden met vrouwelijke intultie. Van Oenen lijkt wat doorgeslagen
naar de andere kant in haar positieve waardering van Ligtharts vroege ideean. In die
fase liet hij zich niet in seksegebonden begrippen uit over opvoederschap, maar nam
wel regelmatig moeders als voorbeeld van competente ouders. Zijn opvoedin&sconcept
omvatte toen onder meer het ideaal van rolwisseling door ouders en onderwijzers,
waardoor dezen in staat zouden ziju zowel een gewoon mens, als een groot kind als
een goede pedagoog te zijn. Hiermee plaatste Ligthart zich tegenover de algemene
mening in die tijd, dat opvoeders voorbeeldige persoonlijkheden moesten zijn. Voor
zover tijdgenoten-pedagogen de mannelijke opvoeder aanmerkten als superieur op
het vlak van de daartoe vereiste zelfbeheersing, heeft Van Oenen hen het etiket "mas-
culinistisch" opgeplakt. Dit is kennelijk bedocld als cen antipode tegenover de
feministische idealisering van vrouwelijk opvoederschap. Het heeft echter een suggestieve
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werking, waardoor de auteur het zich extra moeilijk maakt om te komen tot een afgewogen

knterpretatie. In het slothoofdstuk presenteert zij Ligtharts concept van de rolwisseling

expliciet als perspectief voor een hedendaagse, niet aan seksestereotypen gebonden

visie op ouderschap.

De vooringenomenheid van Van Oenen ten aanzien vanLigtharts vroege opvoedersideaal

zou niet storen, als de studie als geheel meer evenwichtig zon zijn geweest. Op grond

van een heel beperkt bronnenonderzoek doet, de auteur toch uitspraken over "de"

toenmalige pedagogiek. Wat zij opvoert als sociaal-culturele contexten en pedagogische

debatten is niet meer dan een keuze uit wat nch in de kring van het reformpedagogische

School en Leven manifesteerde. Dat levert geenverbredend perspectief en soms foutieve

conclusies op. Zo kan moeilijk volgehouden worden, dat "de" pedagogiek voor 1910

geen aandacht gaf aan vrouwelijkheid. Verder blijken veranderingen in de "con-
ceptvorming" van anderen buiten het blikveld van de auteurte liggen. Ligtharts perspec-

tiefwisseling had bier goede diensten kunnen verrichten. En tenslotte: ik kan mij niet

voorstellen, dat Ligtharts ideeen zich los van 's mans persoonlijk leven hebben ontwikkeld.

Die voor de hand liggende context ontbreekt geheel. Kortom, iets meer reconstructie

zou de constructie van dit verhaal ten goede zijn gekomen.

N. Bakker

Hoeven-van Doornum, A.A. van der
Kinderen over het milieu.
Instituut voor Toegepast Sociale Wetenschappen, Nijmegen, 1992, 173 blz. ISBN 90

6370 845 9, prijs: f. 31, 00

In de beleving van kinderen vormen "natuur" en "milieu" twee min of meer tegengestelde

begrippen. Natuurbeleving is een voorwaarde voor het goede leven en milieubeleving

een kenmerk van het slechte leven. Goede mensen (die natuur en milieu beschermen)

horen wel bij de natuur, slechte mensen (die natuur en milieu bedreigen) niet. Dat

is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek van A.A. van der Hoeven-van Doornum

naar de milieubeleving bij kinderen. Voor dit onderzoek - dat werd gesubsidieerd door

de Stichting Kinderpostzegels Nederland -Weld zij interviews met 84 kinderen uit groep

5 en igoep 8 van 6 verschillende basisscholen. Ook ondervroeg zij de leerkrachten

en ouders van de kinderen om een verband te kunnen leggen met de opvoeding thuis

en op school.

Uit het onderzoek blijkt dat het vooral de voorbeeldrol van de ouders en de leerkrachten

is, die invloed heeft op de milieubeleving van de kinderen. Kinderen die opgroeien

in cen milleubewuste omgeving komen tot een diepere beleving van natuur en milieu.

Zij zijn over het algemeen positiever in hun natuurbeleving en somberder in hun milieu-

beleving. Sommige van deze kinderen geven een bijna lyrische beschrijving van de natuur.

Kinderen die opigoeien in een omgeving met weinig aandacht voor natuur en milieu

praten globaal en weinig specifiek over natuur en milieu en hebben het vooral over

zaken als schoon, nctjes en opgeruimd.

82



Ilk de boekenweirld

Opvallend in het onderzoek is dat de scholen waar de kinderen zijn ondervraagd, gekozen
zijn uit verschillende omgevingen: uit grote steden, nit middelgrote steden en uit plane-
landsgemeenten. Uit het vaderzoek blijkt dat kinderen uit de grote steden veel minder
weten te vertellen over natuur en milieu dan de andere kinderen. Ook hebben zij het
bij milieuproblemen eerder over mondiale problemen, terwijl de andere kinderen meer
over de problemen uit de eigen omgeving praten.

Een ander opmerkelijk resultaat is dat kinderen in het algemeen veel minder somber
zijn over het milieu in de eigen omgeving dan over de toestand van het milieu in het
algemeen. De auteur vermoedt dat het hier gaat om een beschermingsmechanisme
waarmee kiuderen zichzelf afsluiten van de dreiging in de eigen omgeving. Mijns inziens
is het even goed denkbaar dat kinderen de milieuproblemen in eigen omgeving niet
zien omdat ze nu eenmaal niet beschikken over de kennis om milieuproblemen in bun
eigen omgeving waar te nemen. Mondiale rnilieuproblemen worden hun direct als milieu-
probleem gepresenteerd op d TV of op school. Op basis van de onderzoeksgegevens
alleen is het moeilijk hier voor een bepaalde theoretische verklaring te kiezen.

Een ander bezwaar bij het lezen van het boek is dat vanaf het begin geen duidelijkheid
bestaat over het onderscheid tussen de termen natuur en milieu. Het onderzoek gaat
volgens de doelstelling over milieubeleving, maar toch speelt de natuurbeleving een
belangrijke rol. Hoe in de onderzoeksopzet het onderscheid tussen beide is gemaakt
wordt vanuit het boek niet duidelijk.

De auteur heeft in dit onderzoek door middel van zowel kwantitatieve als kwalitatieve
analyse van de onderzoeksresultaten geprobeerd aan de gegevens een maximum aan
informatie e ontlokken. De waarde van het onderzoek ligt daarineevooral in de schat
aan empirisch materiaal, dat aanleiding geeft tot het forrnuleren van nieuwe hypothesen.

Met name door de opmerkelijke resultaten met betrekking tot de dichotome wijze
van denken over natuur en milieu, met betrekking tot het verschil in milieubeleving
tussen stads- en plattelandskinderen en met betrekking tot het verschil van de beleving
van tnondiale en lokale milieuproblemen levert het onderzoek nieuwe aandachtspunten
die van belang kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van onderwijs en opvoeding
op het gebied van natuur en milieu.

J.M. Praamsma

Brands, Jan
"Die hoeft nooit meer wat te leren". Levensvehalen van academici met laa eschoolde
ouders.
SUN, Nijmegen, 1992, 352 blz., ISBN 90-6168-3696, f 39,50

In dit acadernisch proefschrift doet Jan Brands verslag van de levensgeschiedetii: en
van zeven academici, afgestudcerd in cen der sociale wetenschappen, afkomstig uit
een ongeschoold arbeidersmilieu. Het betreft dus levensgeschiedenissen van mensen,
die ecn proms van sociale stijging hebben doorgemaakt. De interesse voor dit onderwerp
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stoelt op het ongelijkheidsdebat in de onderwijssociologie in de zeventiger en tachtiger
jaren. Dat gaat over de klassegebondenheid van het onderwijssysteem, en over barritres,
die mensen uit lagere milieus hebben te overwinnen bij hun streven naar gelijke kansen
in het onderwijs. Het bock wil daarover meer informatie brengen. Dat de auteur dit
probeert aan de hand van slechts zeven gevallen, roept meteen vraagtekens op. Wat
kan het wetenschappelijk belAng zijn van zo'n beperkte empirische basis? Dat kan toch
nooit generaliseerbare conchk 'es opleveren. Bovendien kunnen heel wat vertekeningen
optreden in een levensverhaal, t achteraf, als momentopname, wordt opgetekend.
De auteur rekent in zijn veranv ,00rding af met deze vermeende bezwaren. Het is hem
te doen om een gedetailleerd initcht in cultuurverschillen, waarmee zijn gesprekspartners
te maken hebben gehad; hij wil achterhalen, hoe het leven van/met deze verschillen
zich als een soort thema in hun biografie heeft ontwikkeld en hoe dat mede hun
persoonlijkheid heeft gevormd. Verder wilde hij een meer gefundeerd inzicht krijgen
in moeilijkheden waarmee zijn respondenten in het proces van sociale stijging tetnaken
hebben gehad. Het gaat hem dus niet om generaliseerbare conclusies, maar om verdieping
van het inzicht in persoonlijke processen van cultuurbreuk. Daarbij past ook de volgende
overweging (in de woorden van de auteur): "De vraag hoe de ontwikkeling van het
individu zich als een maatschappelijk proces voltrekt, en wat die ontwikkeling te maken
heeft met de formatie van maatschappefijke verhoudingen, blijft in de sociologische
theorie grotendeels onbeantwoord" (blz. 20). Brands is in zijn studie over leven en
maatschappelijke ongelijkheid als biografisch thema niet fichtvaardig te werk gegaan.
Hij volstaat niet met een eenmalig interview; hij heeft zich integendeel meernialen met
zijn gesprekspartners onderhouden, gemiddeld tussen vijf en zeven uur lang.

De zeven respondenten zijn allen kort v66r of kort na 1950 geboren. Zij zijn dus
opgegroeid in de periode van sterke economische groei na de oorlog, een periode van
stijgende welvaart en toenemende democratisering. Allemaal hebben ze de
studentenbeweging van omstreeks 1970 meegemaakt. Hun leeftijd bedraagt tijdens het
onderzoek om en nabij 40 jaar. Hun verhalen komen in het bock uitvoerig aan de orde
en dat leest als een roman. Ze starten hun relaas met de familie waarin ze zijn geboren.
Het blijken geen doorsnee arbeidersgezinnen te zijn; in de meeste gezinnen is een begin

van sociale stijging al bij de ouders aanwijsbaar, vooral bij de moeder; in deze zin is
er sprake van een familieproject. Vervolgens gaat het verhaal over het leven als kind,
thuis, op de lagere school, in de omgeving: hoe zij als kind al dagelijks geconfronteerd
werden met een wereld van culturele verschillen. Daarna komen de middelbare school

en de universiteit aan de beurt: hun handicaps die slechts gedeeltefijk gecompenseerd
werden door een goed stel hersens. De volgorde van de hoofdstukken ischronologisch.
Daarbinnen is de rapportage veelal thematisch. Voorbeelden daarvan zijn de symbolen
van verschil (waaronder taalcodes, kleding en woninginrichting) in hoofdstuk 4, een
tekortschietend cultured kapitaal in het middelbaar onderwijs, en het proces van
studiekeuze met betrekking tot het wetenschappelijk onderwijs in hoofdstuk 5. Hoofdstuk
6 gaat over hun arbeidsloopbaan tot nu toe. De hoofdstukken 7 en 8 zijn in hun geheel

thematisch van opzet. De auteur vat daarin de belangijkste gegevens samen over"Het
eigen project" en "Terzijde". De term "Het eigen project" staat voor het proces van
bewustwording/voming van een eigen identiteit, in relatie tot de wereld van thuis enerzijds

en de wereld van de professionele loopbaan anderzijds: al bij al een uitdagend
intellectueel, maar ook eenzaam, avontuur. In "Terzijde" komt het thema eenzaamheid
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uitgebreid terug in eel' ononderbroken besef van "buitenstaander" te zijn, een besef
dat nooit helemaal verdwijnt.

Het is een spannend boek geworden, goed geordend en rijk aan informatie. Dat komt,
naast de gedegen analyse van de auteur, doordat de zeven gesprekspartners begenadigde
woordvoerders blijken te zijn van indringende observaties. Centrale begrippen uit het
onderwijssociologische ongelijkheidsdebat zoals milieugebonden "taalcodes" en "cultured
kapitaal" komen in dit bock tot leven als uiterst complexe sociale fenomenen met een
grote reikwijdte in het psycho-sociaal functioneren. (Een aardig voorbeeld van beperkte
taalcode: "Ms ik met iets zit dat ik wil verwoorden maar als ik niet daar de woorden
voor heb, dan rnerk ik, dat het in mijn achterhoofd blijft"). De levendige beschrijvingen
brengen deze concepten indringender en overtuigender over het voetlicht dan menige
theoretische besehouwing over deze onderwerpen; om nog te zwijgen over de schamele
operationalisering in empirisch onderzoek.

Sterk ook is het boek door de talrijke observaties van sociaal gestegenen, die
maatschappelijke verhoudingen en rituelen doorprikken. Een paar voorbeelden: "Figenlijk
weten al die bevoorrechten niet goed wat er buiten hun eigen kring aan de hand is"
(309); "Ik had me een beeld gevormd van professoren: een zekere gelouterde
intellectualiteit.../ Nou daar vond ik in Wageningen helemaal niets van terug. Ik vond
het bijna platvloerse mensen, de professoren die daar rondliepen. Manntjesmakers
vond ik het" (161). Over sociale verhoudingen in een "deftig" gezin: "Ik vond het dus
ook heel kil. Een kille sfeer meestal. Afstandelijkheid, met rust gelaten worden, je eigen
gang moeten gaan" (89).

"Die heeft nooit meer wat te leren" is een heel mooi boek, en bovenal leerzaam. Als
ik toch een punt van kritiek mag geven: ik vind de conclusies in het slothoofdstuk een
beetje mager. Deze kwalitatief diepgravende studie heeft inzichten opgeleverd, die
nieuw zijn ten opzichte van de opbrengsten van de geijkte methoden van het kwantitatief
onderzoek. Dat geldt met name in twee opzichten: de rijk geschakeerde uitbeelding
van twee kernconcepten in de socialisatietheorie in verband met sociale ongelijkheid,
taalcodes en cultureel kapitaal; en de dynamiek van leven met culturele verschillen
als biografisch thema. Deze nieuw verworven inzichten bieden als zodanig bouwstenen
voor verdieping van de theorie, maar Brands laat deze ongebruikt riggen. Je moet ze
als opmerkzaam lezer bij elkaar sprokkelen uit meer dan 300 blz. tekst. Ik ervaar het
ook als een gemis, dat hij in het slothoofdstuk niet terugkomt op de in hoofistuk 1
gesignaleerde lacune in de sociologische theorie met betrekking tot de persoonsontwikke-
ling als maatschappelijk proces, gerelateerd aan de formatie van maatschappelijke
verhoudingen. Brands had in zijn slothoofdstuk dus best meer kunnen binnenhalen,
een rijkere oopt.

M. Matthijssen

Giesecke, H.
Pedagogiek als beroep: grandvonnen van pedagogisch handelen.
De Meerval, Voorburg, 1990
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Uit het Duits vert. en ingel. door M. Spierts en F. Berkers. Vert. van Hfdstk 1 t/m

5 van Padagogik als Beruf; Grundfonnen padagogischen Handelns. Munchen, Juveuta,

1987.

In 1985 stelde Giesecke onemwonden het dude van de opvoeding vast. Volgens Giesecke

is de handeling die we opvoeding noemen, d.w.z. de op de topkomst van het kind
georianteerde en van daaruit gelegitimeerde handeling die gerichtis op de constituering

van de persoonlijkheid in haar totaliteit zinloos en faktisch onmogelijk geworden. Zinlar
omdat er geen eenheidsbeeld meer is van hoe het kind is en hoe het 7.011mozten worden,

faktisch onmogelijk omdat doelgericht beinvloeden het heeft moeten afleggen tegen
anonieme socialisatieprocessen. Giesecke onderzoekt in het voorliggende boek de conse-

quenties van deze vaststellingvoor de pedagogische professionaliteit. Hij hertormuluert

in feite deze pedagogische professionaliteit.

Centrale opdracht van het pedagogisch handelen is niet langer "opvoeden", maar "leren

mogeijk maken". Pedagogen zijn "helpers bij leren". Aangezien iedereen altijd leert,
is pedagogisch handelen niet meer beperkt tot kinderen, maai betreft principieel alie

goepen. Het pedagogisch handelen heeft nochtans een particuller en beperkt perspeetief
(hfdstk 1). De verantwoordelijkheid voor de individuele ormingsgeschiedenis komt
immers het individu zelf toe. Pedagogen helpen alleen door een anbod te doen.
Pedagogisch handelen is bovendien handelen in face-to-face-situaties, actie en reactie

zijn direct waarneembaar, eenmalig, onherhaalbaar en in principe open. Professioneel
pedagogisch handelen onderseheidt zich van het private handelen, doordat het een
openbaar karakter heeft en dus verankerd is in maatschappelijke instituties, die het
handelen tegelijkertijd 'oegrenzen en mogelijk maken (hfdstk 2). De instituties scheppen

een geeigende sociale plaats. Daaraan gekoppeld is een belangrijke grens voor het
"helpen bij leren": de voor de staat geldende grondrechten en rechtsbepalingen. Het

gaat volgens Giesecke om het helpen mondig worden binnen deze "publieke context",
d.i. het zelfstandig beoordelen van rechten en plichten. Fundamenteel is de erkenning

van het basisgrondrecht: vrije ontplooiing van de persoonlijkheid.

Professioneel pedagogisch handelen heeft niet alleen een bepaalde plaats, maar wordt

ook gekenmerkt door een bepaalde structuur (hfdstk 3). Het is altijd ten eerste doelgericht

en vertrekt daarom van het vastleggen van het doel. Het omvat ten tweede ,.en diagnose

van de situatie waarbinnen gehandeld wordt (dat is de opdracht van het veldonderzoek),

en, ten derde, een anticipatie op het verloop van het proces. Vervolgens, ten vierde,
wordt getoetst of het doel ook bereikt wordt, en daarbij aansluitend wordt tenslotte

het leerproces gecorrigeerd. Giesecke onderscheidt tevens vijfgrondvormen van professio-

neel pedagogisch handelen: onderrichten, informeren, adviseren, arrangeren en animeren

(hfdstk 4). Dat daze vijf grondvorrnen methodisch zijn, mag ons evenwel niet doen

vergeten dat pedagogisch handelen sociaal handelen is, aldus Gieseeke. Het succes

van het pedagogisch handelen is in beslissende mate afhankelijk van de pedagogische

relatie (hfdstk 5). De pedagogische competentie ligt dan ook met in een pedagogische

technologie, maar in de kwaliteit de pedagogische relatie. Die relatie been len
particulier karakter: ze blijft begrensd tot een bepaald doel en bestaat slechts yoor

de duur van dit doel. Meer specifiek worden als pedagogische competenties vereist:

een culturele competentie, die de inhouden van de communicatieprocessen betreft,
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en een sociale compctentie die betrekking heeft op de pedagogische relatie en dus
volgens Giesecke op het ontvverpen van een produktief sociaal arrangement voor bet
leren, het mogelijk maken van vorming (die nog sterker dan in de traditionele pedagogiek
voor Giesecke "zelfvorming" is). Professionele pedagogen zijn "helpers bij leren", die
planmatig en daelgericht te werk gaan en dit op bepaalde, openbare plaatsen doen.

Gieseckes boek is zeer informatief m.b.t. tot de huidige "crisis" in de pedagogiek. De
grote verdienste van dit zeer leesbare boek is dat het, weliswaar volkomen tegen
Giesecke's bedoeling in, duidelijk maakt dat wanncer men elk normatief perspectief,
of elke vraag naar geldigheid en rechtvaardigheid wil uitsluiten, of beperken tot de
feitelijk geldende maatschappelijke regels (is Giesecke d .n werkelijk volkomen vergeten
wat hij in een recent verleden ze3f beleed ?), m.a.w. wanneer men opvaeding uit het
"pedagogische" perspectief wil uitsluiten, men in weerwil van de goede bedoelingen,
enkel technologie overhoudt, zoals in Giesecke's besprekingvan de gondvormen van
pedagogisch handelen duidelijk tot uiting komt. De pedagogische relatie wordt zelf
een uitgevroken vorm van technologie. Het is problematisch om, zoals Giesecke, te
stellen dat pedagogen met opvoeding niets te maken hebben omdat opvoeding een
bepaald mensbeeld veronderstelt (p.65), en in een normatief pluralistische maatschappij
geen enkele publieke instelling nicer de legitimatie kan vinden om via opvoeding een
particulier mensbeeld over te dragen. Men kan wel legaal gedrag afdwingen en juridisch
toezicht uitoefenen, aldus Giesecke, men kan een aanbod doen, maar meer niet. Naar
mijn mening kan men op die wijze de vraag naar de rechtvaardiging niet ontlopen omdat
die vraag niet het mensbeeld betreft dat men "overdraagt", maar het handelen dat men
tegenover een ander persoon en in antwoord op diens vraag stelt. Giesecke is trouwens
in dit opzicht erg inconsequent wanneer hij elders stelt (p.'76) dat adviseringals vorm
van professioneel pedagogisch handelen betekent dat de raadgever beschikt over zo
gefundeerd mogelijke inzichten t.a.v. het onderwerp van advies, dat is dus inhoudelijke
competentie, die Giesecke overigens zelf ook culturele competentie noemt. Het is echter
moeilijk in te zien hoe dit zonder de vraag naar geldigheid of waarheid kan, tenzij
men ook cultuur niet meer verbindt met normatieve kwesties, met maatstaven, met
oordelen. Overigens zegt Giesecke zelf dat de pedagogisehe competentie zich ori8nteert
op "waarheid" en "juistheid", dat de pedagoog niet agiteeri en indoctrineert of anderszins
zijn partners overdondert (p.104). In het algemeen valt op hoe Giesecke terugvalt op
elementen die precies traditioneel met "opvoeding" verbonden werden (zoals vertrouwen,
belang van de persoon van de opvoeder, authenticitcit, het uit zijn op haar eigen chide,
..) wanneer hij de "pedagogische" competentie wil afbakenen van louter technologie.
Giesecke komt in moeilijkheden omdat hij eigenlijk een verdediging van een bepaalde
beroepsgroep beoogt, een verdediOng die hij poogt op te bouwen vanuit haar specifieke
nut en effect: helpen bij leren.

Dat leidt echter tot een sociaal-technologie, een conclusie die Giesecke niet wil
aanvaarden, maar waarvoor hij geen uitweg meer vindt, eens hij de normatieve vragen,
de vragen van "opvoeding", heeft verbannen. In plaats van uit te gaan van de vraag:
"wozu aber brauche ich einen Padagogen ?", zoals het in de inleiding tot de Duitse
versie luidt, zou hij beter opnieuw vertrekken van de vraag: "wozu Erziehung ?", m.a.w.
niet uitgaan van de vraag naar het effect of het doel (het einde), maar van de vraag
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naar het "waarom" (het begin). Het is echter niet zeker of het antwoord op die vraag
ook zal toelaten een professie te verdedigen.

J. Masschelein

Tulder, Margriet van
Nacho lins en Onderwijsvemieuwing. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van

de sociale wetenschappen, in het bijzonder de onderwijskunde.
Katholieke Universiteit Nijmegen, (proefschrift), 1992.

De nascholing verandert. De veranderingen in de structuur en werkwijze van de
onderwijsverzorging hebbengrote invloed op de nascholing. Met name de overheveling

van de nascholingsgelden van de nascholingsinstellingen naar de scholen zal het gezicht

van de nascholing drastisch veranderen. In toenemende mate krijgen scholen de
beschikking over een eigen budget voor nascholing. De geldstroom wordt verlegd van

de aanbod4de (bijvoorbeeld de lerarenopleidingen) naar de vraagzijde (de scholen).
Scholen kunnen voor dit geld naseholing kopen bij de instellingen. Schoolbesturen
kunnen nascholing als beleidsinstrument gaan hantercn. De instellingen voor de nascholing

moeten "marktgericht" en "kostendekkend" gaan werken. "U vraagt en wij draaien" lijkt

het adagium te worden voor de nascholing in de jaren negentig. Misschien komt er

een geheel nienwe defmitie van effectiviteit van nascholing. Een nascholingsactiviteit
is effectief naarmate er meer vraag naar is. Het zijn leraren en scholen die de effectiviteit

definidren door "te stemmen met de voeten". Het succes van een nascholingsinstelling
kan dan worden afgemeten aan de verkoopeijfers van nascholing. Dit zou er toe kunnen

leiden dat belangen van leraren erj scholen prevaleren boven het belang van leerlingen,

namelijk eon stimulereude leeromgeving en effectieve instructie.

Op dit breukvlak van onderwijsbeleid verschijnt het proefschrift van Margriet van Tulder
getiteld "Nascholing en Onderwijsvernieuwing". De titel gceft al aan dat naseholing
ergens toe moet leiden. Van Tulder beziet nascholing in het perspectief van
ondcrwijsvernieuwing. Het is een onderzoek naar de vormgeving van effectieve nascholing

van leraren die een rol dient te vervullen bij vernieuwingsprocessen in het onderwijs.

Alvorens het empirische onderzoek te beschrijven geeft de auteur een kort historisc:h

overzicht van een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van nascholing.
Bovendien presentecrt 4 een literatuuroverzicht van theoretisehe uitgangspunten en
empirisehe bevindingen op het gebied van nascholing. De belangrijkste conclusie uit

deze literatuurstudie is dat empirische bevindingen over effectiege nascholing schaars

zijn en weinig houvast bieden hij de vormgeving van effectieve L ascholing. Wel is er

een aantal aanknopingspunten voor effectieve naseholing in de Eteratuur te vinden.
7:o blijkt nascholing weinig effectief wanneer het beperkt blijft tot hooreollegees, lezingen

en discussies. Het lijkt van belang bij nascholing te streven naar een combinatie van
onderdelen zoals het presenteren van theorie, demonstratic, oefening en feedback.
Eigen inbreng van deelnemers wordt in de Uteratuur veelal a:s kenmerk van effectieve
nascholing genoemd. Het in de tijd sprciden van de nascholing, met I ussentijdse

toepassingen in de eigen praktijksituatie, blijkt eon positieve factor bij de implementatie.
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Doel van het onderzoek is een bijdrage te leveren aan de kennis over vormgeving,
inrichting en kwaliteit van nascholing als instrument voor onderwijsvernieuwing. Het
ondertoek betreft de volgende vragen: (1) aan welke kenmerken moeten nascholingscur-
sussen die een rol dienen te vervullen bij de invoering van onderwijskundige vernieuwingen
naar het oordeel van onderzoekers en andere deskundigen voldoen? (2) in hoeverre
hebben de ontwerpers van nascholingscursussen rekening gehouden met deze kenmerken;
en (3) is er een relatie tussen de kwaliteit (effectiviteit) van deze cursussen en de mate
waarin bij de ontwikkeling en implementatie ervan rekening gehouden is met de van
belang geachte kenmerken?

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen. Allereerst worden deskundigen volgens
een Delphi-procedure geraadpleegd over het belang van een aantalvormgevingskenmerken
van effectieve nascholing. Dat leverde een reeks aanwijzingen op voor de opzet, uitvoering
en evaluatie van effectieve nascholingscursussen. Daarmee is de eerste vraag van het
onderzoek beantwoord. De uitkomsten van deze procedure zijn gebruikt bij de constructie
van de vragenlijsten die in het survey iijn gebruikt. Via deze interviews en enqueter.
is getracht antwoord te geven op de tweede en een deel van de derde vraag. Twe
varianten van nascholing zijn daarbij onderzocht: teamgerichte nascholing e.-,

individugerichte nascholing. Bij de eerste variant is gekozen voor intervit ws.
individugerichte nascholing is onderzocht door middel van een enquête. Om de
complexiteit van het onderwerp naschofing zoveel mogelijk recht te doen is bovendien
een aantal gevalsstudies uitgevoerd. Het onderzoek bestaat, zoals gezegd, uit drie
onderdelen: de Delphi-studie, het survey en de gevalsstudies. Het survey vormt de
kern van het onderzoek. De twee andere onderdelen zijn voorbereidend c.q.
ondersteunend voor het survey.

In het survey is gebruik gemaakt van interviews en schriftelijke vragenlijsten. Het
onderzoek betreft zelfrapportages van ex-cursisten van nascholing. Hiermee is vooral
getracht de vraag te beantwoorden naar de relatie tussen effectiviteit en kenmerken
van nascholing. De vragenlijsten zijn in de vorm van een schriftelijke enquete voorgelegd
aan deelnemers aan individugerichte nascholing en hun schoolleiders. Deelnemers aan
teamgerichte nascholing en hun schoolleiders werden via een interview benaderd. Ook
werden interviews afgenomen bij nascholingsdocenten en schoolbegeleiders. De totale
steekproef bestond uit 355 deelnemers van individugerichte nascholing en 169
schoolleiders. Voor wat betreft de teamgerichte nascholing waren de.Te aantallen
respectievelijk 55 en 35. De respons op de vragenlijsten was zoals gebruikelijk bij
vragenlijsten laag. De auteur noemt responscijfers van 18, 44 en 63 procent bij de
verschillende categoriedn respondenten.

Door middel van regressie-analyses is vastgesteld wat invloed is van de oaafhankelijke
variabelen (a) schoolkenmerken, (b) nascholingskenmerken, (c) implementatiekenmerkon
en (d) type nascholing (individu versus teamgericht) op de drie afhankelijke varie).:len
(effectmaten). Doze laatste zijn: effect op klasseniveau, effect op schoolni%, zau en effect
op het gebruik in de praktijk.
Uit de analyse blijkt dat van de vier blokken onafhankelijke variabelen de "schoolkenmer-
ken" niet samenhangen met effecten. De overige blokken (b,c,d) geven ee t significant
effect te zien. De kenmerken van nascholing dragon als blok nog het ment bij aan
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de effecten. Toch verklaren ook deze slechts een klein deel van de variantie. Nadere
analyse naar specifieke kenmerken levert te verwachten en onverwachte effecten op.
Positieve samenhangen met effecten op klasseniveau werden gevonden voor: extra
geinvesteerde tijd buiten de bijeenkomsten, participatiegraad van de deelnemers,
waardering voor de inhoud en praktijkgerichtheid van de nascholer. Voorts blijken
ervaringen in het verleden, informatie vooraf en de duur van de cursus negatieve effecten

op te leveren. Deze negatieve effecten blijken niet goed verklaarbaar. Teamgerichte
nascholing blijkt een gering positief effect te hebben op klasniveau en op het gebruik

van het geleerde.

Zes gevalsstudies leveren additionele informatie betreffende het implementatieproces
op de scholen. Het bleek dat de 'cases" tebeschrijven zijn aan de hand van drie factorem
instrumentele capaciteit, implementatiestructuur en de sturingsfuctie.

Mijn hoofdpunt van kritiek ligt in de beperking van deze studie: het zijn de nage,choolde
leraren die zeggen dat zij toepassen wat ze tijdens de nascholing hebben geleerd. De
effectmaten zijn dus subjectief. Daar komt nog een belangrijk punt bij. Watde gebruikers

aan cognities, attitudes en vaardigheden weebrengen v66r deelname aan een cursus
is waarschijnlijk veel invloedrijker dan het effect van de cursus zelf. Maar er zijn op
dit punt geen metingen verricht en dus kon hiervoor ook niet worden gecontroleerd.
Hiermee is weer een studie toegevoegd wader dat "effectiviteit" in de betekenis van
leerwinst bij leraren, feitelijke implementatie in de klas en verhoging van leerresultaten
bij leerlingen is vastgesteld. De studie is beperkt tot zelfrapportages van betrokkenen.
Hiermee blijft het onderzoek binnen de kring van direct belanghebbenden. Juist in

een tijd waarin de definidring van "effectiviteit" van nascholing in toenemende mate
door de markt wordt bepaald, zouden onderzoekers verder moeten gaan dan het
registreren van opinies van betrokkenen. Het is niet onbelangrijk wat leraren zelf van
de nascholing vinden, maar uiteindelijk gaat het er om de factoren bloot te leggen
die de effectiviteit van nascholing bepalen op het niveau van de leerlingen. De auteur
erkent dit en wijst er op dat zij binnen het beperkte budget geen andere keuze had.

Hoewel de empirische resultaten van deze studie op zichwelf weinig spectaculair zijn,

heeft de auteur toch een waardevolle bijdrage aan het onderwerp nascholing geleverd.

Dat is onder meer te danken aan de inbedding van het onderzoek in een kort historisch
overzicht, een theoretische verkenning, de heldere analyse van de data en een
slothoofdstuk waarin alles bijeen wordt gebracht. Binnen de gegeven randvoorwaarden

rnag gespi oken woreien van een rijke, professioneel opgezette studie. Do auteur en
ce researchgroep rondom S. Veenman, waarvan de auteur deel uitmaakte, hehben
samen verschillende hoofdstukken uit deze dissertatie (vooraf) in nationale en
internationale tijdschriften gepubliceerd. Ook dat is eon aanwijzing voor kwaliteit.
Vervolgeudcrzoek zou fangs twee lijnen opgezet kunnen worden: (a) theoretische,
reflectieve stud;es en (b) gecontroleerde, experimentele studies met een vergelijkend
design naar effecten van nascholing op de implement atie in de klas en de leerresultaten

van de leerlingen, bijvoorbeeld binnen bepaalde vakken in de eerste fase voortgezet

nderwije (basisvorming).

J. Terwel
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Smaling, A., & F. van Zuuren, (Red.)
De prakfijk van kwatitatief onderzoelc: Voorbeelden en reflecties.
Meppel, Boom, 1992, ISBN 90 6009 197 3

Kwalitatief onderzoek is een vorm van systematisch empirisch onderzoek waarbij zowel
de materiaalverzameling als de analyse van de gegevens zoveel mogelijk gebeuren in
de natuurlijke LILL let is vooral geschikt om de sociale werkelijkheid en de belevingswe-
reld van mensen te bestuderen. Gewoonlijk wordt kwalitatief onderzoek geassocieerd
met de "hermeneutische" stromingen in de psychologie (zoals de fenomenologische,
de kritische en de handelingspsychologie, het symbolisch interactionisme en het sociaal
constructionisme). Daarnaast kan men er echter ook op grond van algemeen methodo-
logische factoren (betrouwbaarheid en validiteit) en om pragmatische redenen (zoals
de scholing of de persoonlijke voorkeuren van de onderzoeker, de onderzoekssituatie,
de vraagstelling) voor opteren. De paradigmatische en pragmatische factoren die kunnen
leiden tot de keuze van kwalitatieve methoden, worden in het eerste en het laatste
hoofdstuk van dit boek behandeld. Daarin wordt ook getracht de mythe te doorbreken
dat kwalitatief onderzoek om ontologische, epistemologische of meta-theoretische redenen
Met verenigbaar zou zijn met kwantitatief onderzoek en met de empirisch-analytische
benadering in de psychologie.

Niet deze concepteele achtergrond van het kwalitatief onderzoek echter, maar wel
de praktijk en de concrete methodologische uitwerking ervar staan in dit boek centraal.
In een zevental hoofdstukken worden voorbeelden van dergeijk onderzoek gegeven.
Inhoudelijk gezien hebben doze bijdragen uiteenlopende onderzoeksonderwerpen: het
beleven en omgaan met bedreigende medische situaties, belevingswijzen van systematische
desensitisatie, verschillen in belasting van farnilieleden van dementerenden, liefdesconcep-
ties in hitsongs, reflectief denken en oplossen van wiskundige problemen van basisschool-
leerlimgen, organisatie-ontwikkeling, en organisatiestress bij gevangenisbewaarders.

Qua materiaalverzameling komen in deze studies de volgende bronnen aan bod: het
schriftelijk verslag, het interview (van gestructureerd tot open), de hardop-denkmethode,
bestaande documenten, enzomeer. De verwerking van deze gegevens gebeurde meestal
via een herhaalde en steeds meer grondige omgang met het materiaal waarbij gezocht
werd naar betekenisvolle gehelen, naar patronen van overeenkomsten en verschillen.
Kenmerkend voor kwalitatief onderzoek is dat het verzarnele en analyserenvan gegevens
cyclisch-interactief gebeur n dat de onderzochte als mede-onderzoeker wordt beschouwd.
Tevens illustreren deze ho fdstukken wat reeds in de eerste alinea werd verrneld, namelijk
dat kwalitatief en kwantificerend onderzoek kan gecombineerd worden en dat zowel
pragmatische als paradigmatische overwegingen een rol spelen bij het kiezen van de
meest geschikte methode. Zo werden naast de vermelde methoden van materiaalver-
zameling ook vragenlijsten gebruikt, en werd er hier en daar voor de dataverwerking
cen beroep gedaan op statistische procedures. Zo ook komen niet alle onderzoekers
uit 66n van de hoger genoemde hermeneutische stromingen: sommigen behoren tot
de empirisch-analytische traditie en kozen om pragmatische redenen voor een kwalitatieve
onderzoeksmethode.
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Het interessante van deze hoofdstukken ligt vooral in het feit dat van elk onderzoek
de concrete fasen en methodologische beslissingen worden beschreven enbeargumenteerd.
Ook de moeilijkheden bij het verzamelen en verwerken van kwalitatieve gegevens komen

aan bod: het arbeidsintensieve karakter, problemen bij het knterviewen, alsook de
voortdurende uitdaging om de gulden middenweg te vinden tussen weinig zeggende
algemeenheden en hoogst individuele belevenissen, en tussen persoonlijkebetrokkenheid
en afstandelijke reflectie. Wie zelf aan kwalitatief onderzoek deet, kan hier zeker enige

steun en inspiratie vinden.

H. Lietaer

Vreeke,
Zorg en rechtvaardigheid. Analyse van de Kohlberg-Gilligan discussie.
1992, VIII + 196 blz., ISBN 90-255-0076-5, f 37,50

Kohlberg en Gilligan ontwikkelden theorieën over de ontwikkeling van het morele
oordelen. Kohlberg analyseert deze ontwikkeling in termen van objectieve, universele
stadia van rechtvaardigheidsdenken. Gilligan analyseert de morele oordeelsontwikkeling

in termen van seksespecifieke, niet-objectieve, niet-universele, contextuele stadia van
zorgdenken. Vreeke probeert in deze studie antwoorden te vinden voor drie vragen:
(1) Oordelen mannen en vrouwen inderdaad anders in het morele vlak?, (2) Is
zorg-denken inderdaad een andere vorm van moreel oordelen dan rechtvaardigheids-den-
ken?, en zo ja, (3) Zijn beide vormen van moreel oordelen even adequaat?

Na een gedetailleerde beschrijving van beide theoriedn en van de kritiek die Kohlberg

en Gilligan op elkaars theoriedn gegeven hebben, bespreekt Vreeke eerst de
methodologische problemen die het zoeken naar antwoorden op cle eerder genoemde
vragen met zich mee brengen. In het derde deel beantwoordt hij zijn vragen. Op grond
van recent empirisch onderzoek met behulp van onderzoeksinstrumenten die gecontroleerd

zijn op sekse-bias blijkt Met overtuigend aangetoond te zijn dat het moreel oordelen
van mannen anders is dan het moreel oordelen van vrouwen. Als er al verschillen zijn,
dan zijn die zeer gering. Wel is zorgdenken een andere vorm van moreel oordelen
dan rechtvaardigheidsdenken. Hoewel ze dezelfde problemen tot onderwerp hebben,
interpreteren beide benaderingen deze problemen verschillend. Zehanteren verschillende
grondbegrippen en procedures, en zijn niet tot elkaar te herleiden.

Tot zover is Vreekes analyse consistent, zorgvuldig en helder. Dat is minder het geval

waar hij de adequaatheidsvraag analyseert. Vreeke stelt op p. 110, mijns inziens terecht,
dat het zoeken naar criteria voor adequaatheid bemoeilijkt wordt doordat een criterium

al snel 66n van beide benaderingen bevoordeelt. Daarom kiest hij pragmatisch voor
twee adequaatheidscriteria die al ter discussie staan in het Kohlberg-Gilligan-debat
en die op het eerste gezicht beide partijen beurtelings bevoordelen, nameujk conteAualiteit
(door Gilligan sterk benadrukt) en objectiviteit (door Kohlberg benadrukt). Bij nader

inzien blijkt dit echter niet zo te zijn. Kohlberg vat contextualitcit negatief op als het
onvermogen macro-problemen tot onderwerp van moreel oordelen te maken, terwijl
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Gilligan het positief formuleert als de neiging om relevante situatie-specifieke details
van een moreel probleem in ogenschouw te nemen. Vreeke neemt nu, zonder specifieke
rechtvaardiging, Kohlbergs interpretatie van het begrip "contextualiteit" over en
argumenteert vervolgens dat het zorgdenken niet geschikt is om macro-problemen te
behandelen, iets wat rechtvaardigheidsdenken wdl kan. In termen van het criterium
contextualiteit (zoals Vreeke dat interpreteert) is zorgdenken dus minder adequaat
dan rechtvaardigheidsdenken. Maar Vreeke had ook Gilligans interpretatie van
contextualiteit kunnen overnemen, waarna hij welficht een ander antwoord op de
adequaatheidsvraag had gevonden. Weliswaar argumenteert hij eerder in het boek
dat ook in het rechtvaardigheidsdenken aandacht voor situatie-specifieke details mogelijk
is, maar het zou kunnen blijken dat in het zorgdenken meer of betere aandacht voor
sit u atiespecifieke details mogelijk is, en dat zorgdenken gemeten naar deze interpretatie
van contextualiteit dus adequater is dan rechtvaardigheidsdenken. Met het andere
criterium voor adequaatheid, objectiviteit, is ook jets mis. Vreeke neemt hier een criterium
voor adequaatheid dat in de ene visie in het debat (Gilligans zorgdenken) reeds per
definitie, en ook per implicatie van Gilligans omschrijving van het begrip "zorg", wordt
uitgesloten. Hanteert Vreeke hier (ongewild en ongeweten) een rechtvaardigheids-bias?

Ondanks deze schoonheidsfout is Zorg en Rechtvaardigheideen aanrader voor iedereen
die meer duidelijkheid wenst over deze belangwekkende theoriedn van morele
ontwikkeling van kinderen.

A. Tellings
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Van de Redactie

Hoewel er de laatste jaren steeds meer over opvoedingsvoorlichting wordt gesproken,
ligt het toch niet voor de hand om de termen opvoeding en voorlichting zomaar met
elkaar te verbinden. Als voorlichting met opvoeding in verband wordt gebracht, denken
we immers van oudsher in eerste instantie hooguit aan bepaalde specifieke domeinen
binnen de opvoeding waarop die voorlichting betrelddng zou kunnen hebben, maar
zeker niet aan een mogelijke remplacant voor de hulpverlening op het hele gebied.
Bij voorlichting denken we bij voorbeeld aan aeksuele voorlichting. Het gaat daarbij
dan bij uitstek om een activiteit die de noodzakelijke wetenswaardigheden op het gebied
van de seksualiteit aanbrengt, een activiteit die wellieht een voorwaerde voor een
geslaagde seksuele opvoeding vorint, maar die de seksuele opvoeding nooit zal kunnen
vervangen.

Een van de problemen die men met de huidige aandacht voor opvoedingsvoorlichting
zou kunnen hebben is hiermee gegeven.

Als men inderdaad denkt dat men grote delen van de hulpverlening op het gebied
van de opvoeding door opvoedingsvoorlichting kan vervangen, dan moet men 'hulpverle-
ning' en 'opvoeding' wel op een heel specifieke manier opvatten. 'Hulpverlening' wordt

gezien in termen van kennis- of informatieoverdracht en gedragsverandering, terwijl
de normatieve vragen, die traditioneel bij 'opvoeding' in het geding werden gebracht,
niet langer worden gesteld. Als we het veld overzien fijksen twee tendensen van belang
te zijn voor het begrijpen van de huidige belangstelling voor opvoedingsvoorlichting.
Die beide tendensen betreffen goed beschouwd geen nieuwe ontwikkelingen, maar
lijken eerder constanten, die de ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek
op het gebied van de opvoeding en ontwikkelingen op het gebied van de hulpverlening
al langer begeleiden, de eerste sinds jaar en dag, de tweede sinds het laatste decennium.

Zolang de pedagogiek bestaat, worden er pogingen ond ernomen om er een echte
wetenschap van te maken. Het proefschrift van Depaepe Meten om beter te weten?
heeft laten zien hoe de strijd tussen de oude normbetrokken pedagogiek en de na-
tuurwetenschappelijke benadering het toneel van de pedagogiek en kinderstudie van
rond de eeuwwisseling tot aan de Tweede Wereldoorlog bepaalde. Deed men in de
jaren zestig alsof die strijd tot dan toe nog nooit gestreden was, het beeld van het
onderzoek rond opvoedingsvoorlichting vandaag ademt de zelfde sfeer. Opvoedingsvoor-
lichting wordt genen als een nog jonge tak aan ch. peclagogische stam. Het feit dat
zij nog in de kinderschoenen staat wordt geweten aan het feit dat er nog te weinig
wetenschappelijk onderzoek is gedaan om haar als volwassene aan te spreken. De
hooggespannen verwachtingen roepen inderdaad beelden op die herinneren aan de
vroegejaren van de child-studies. Het ontwikkelingspsycholoetsch gehalte in de bijdrage
aan het onderzoek naar opvoedingsvoorlichting is dan ook respectabel.

Hulpverlening in het algemeen, en hulpverlening op het gebied van de opvoeding in
het bijzonder, lijkt de laatste tien jaar in Nederland politiek in het teken van de bezuini-
gingen te staan. Er is sprake van verschuiving van taken op dit gebied van het rijk naar
lagere overheden. Die verschuiving -in het Haagse jargon met de bedrieglijk aantrekkelijke
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Hulpverlening in het algemeen, en hulpverlening op het gebied van de opvoeding in
het bijzonder, lijkt de laatste tien jaar in Nederland politiek in het teken van de bezu.ini-
gingen te staan. F2 is sprake van verschuiving van taken op dit gebied van het rijk naar
lagere overheden. Die verschuiving -in het Haagse jargon met de bedrieglijk aantrekkelijke
term 'decentralisatie' aangeduid- komt er op neer dat de zelfde taken met minder
financiale middelen moeten worden volbracht. In een dergelijk politiek klimaat moet
de aandacht voor opvoedingsvoorlichting, maar ook voor preventie, met een waakzaani
oog worden beiten. Onderzoekers moeten echt oppassen dat zij niet worden ingehuurd
om ondoordacht bezuinigingsbeleid van een wetenschappelijk alibi te voorzien.

Als dat het kader is waarbinnen we de nieuwe ontwikkelingen rond opvoedingsvoorlichting
moeten beschouwen, dan biedt een inleiding op ons thema-nummer het volgende beeld.

Han Groenendaal vat opvoedingsvoorlichting op als een methodiek voor preventieve
opvoedingsondersteuning, die in de praktijk al heel lang bestaat, maar pas sinds kort
echt planmatig en theoretisch wordt onderbouwd. Voor die theoretische onderbouwing
doet hij nadere voorstellen. In die voorstellen worden pedagogische en voorlichtingskundi-
ge theorieën en modellen op elkaar betrokken. Benaderingen die factoren in kaart
brengen, die een bedreiging of een bescherming vormen voor een optimale kinderlijke
ontwikkeling, zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt. Groenendaal benadrukt in zijn
bijdrage dat veel empirische onderzoek noodzakelijk is om een goede projectmatige
opzet van opvoedingsvoorlichting van een stevig fundament te kunnen voorzien.

Mirjam Lambermon bespreekt een concreet opvoedingsvoorlichtingsproject. De
betreffende voorlichting had betrekking op aspecten van de ouder-kind interactie die
relevant zijn voor de gehechtheidsontwikkeling. In een experiment werden twee
voorlichtingsvormen met elkaar vergeleken, voorlichting door middel van video en
voorlichting door middel van schriftelijk materiaal. Naast de uitgangspunten komen
ook de effecten van het experiment aan de orde. De resultaten lieten tegen de verwachting
in zien dat videobanden, althans op de korte termijn, minder effectief waren dan folders.
Lambermon besteedt in deze bijdrage, meer dan in haar proefschrift over dit onderwerp,
aandacht aan een evaluatie van die resultaten in het Licht van de algemene literatuur
over opvoedingsvoorlichting.

Stella Roomans levert in haar bijdrage een kritische beschouwing van een drietal
opvoedingsvoorlichtingsprojecten, te weten "Spelvoorlichting aan huis", "Moeders
informeren moeders" en "Slaapkaarten". Zij vat opvoedingsvoorlichting op als een van
de mogelijke manieren om het opvoedkundig handelen van opvoeders zodanig te
beinvbeden, dat het ldnd daar in zijn psychosociale ontwikkeling optimaal van profiteert.
Het kader dat zij ontwikkelt om de drie projecten te beschrijven en te beoordelen
kan in haar visie ook dienst doen bij het opzetten van opvoedingsvoorlichtingsprojecten.
De aldus ontwikkelde checklist kan zo bij voorbeeld helpen bij de keuze van doelstellingen
en selecteren van doelgroepen, wat van het grootst mogelijke belang is voor een gedegen

effect-evaluatie.

Ina Bakker schetst in haar bijdrage hoe opvoedingsvoorlichting in de praktijk gestalte
krijgt op de verschillende beleidsterreinen. Een van de terreinen is dat van de jeugdge-
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zondheidszorg waarbinnen sinds jaar en dag opvoedingsvoorlichting wordt gegeven
door de consultatiebureaus, die meer dan 90% van alle ouders van kinderen van nul
tot vier jaar bereiken. Een ander terrein is dat van het jeugdwelzijnswerk waarbinnen
opvoedingsvoorlichting wordt gegeven door club- en buurthuizen, peuterspeelzalen
en kinderdagverblijven. Ina Bakker ziet over de afgelopen dertig jaar veranderingen
binnen de opvoedingsvoorlichting die kunnen worden aangeduid als een verschuiving
van voorlichtingnaar ondersteuning. Geen verschraling van de hulpverlening dus, maar
verdieping. Voor de gegroeide belangstelling voor opvoedingsvoorlichting verwijst zij
onder andere naar de gegroeide opvoedingsonzekerheld bij ouders.

Op dit laatste gegeven sluit de kritisch-historische bijdrage van Nelleke Bakker aan.
Zij onderzoekt de historische achtergronden van deze, werkelijke of vermeende,
opvoedingsonzekerheid. Daarbij is de vraag van belang hoe de relatie tussen
oudervoorlichters en hun doelgroepen iich van het midden van de vorige eeuw tot
het midden van de 20e eeuw ontwikkelde. Wie traden als deskundigen op het gebied
van de gezinsopvoeding naar voren? Op welke groepen richtten zij zich? Wat waren
hun motieven en bedoelingen? Wat veranderde er in de loop del tijd inhoudelijk aan
de adviezen? Bakker houdt de overige auteurs van dit themanummer wel heel nadrukkelijk
een spiegel voor. Moet opvoedingsvoorlichting inderdaad worden gezien als oorzaak
van opvoedingsonzekerheid in plaats van de remedie ertegen die het wenst te zijn?

In de loop van vorig jaar werden we in de media opgeschrikt doordat de minister-
president zich hoogst persoonlijk met de voorlichting bemoeide. Het ging toen om
de ouwe trouwe I ostbus 51, die sinds jaar en dag de voorlichting van regeringswege
in Nederland op radio en televisie verzorgt. De aanleiding was een concrete campagne
die door sommige delen van het yolk als kwetsend werden ervaren, welk gevoel door
de met die volksdelen verbonden vertegenwoordigers onder de aandacht van de regering
werd gebracht. Het debat dat volgde liep uit op een discussie over het nut van
voorlichtingscampagnes in het algemeen, want inmiddels was duidelijk geworden dat
er met die campagnes meer dan aanenlijke sommen geld gemoeid waren. Op die
terreinen, waar voorlichting van oudsher heel gebruikelijk is, en wetenschappelijk
onderzoek reeds een traditie heeft, blijkt het mogelijk zomaar aan d effectiviteit, en
daarmee aan het nut van voorlichting, te twijfelen. Op het terrein van de opvoe-
dingsvoorlichting, waar in zekere zin het onderzoek naar effectiviteit nog moet beginnen,
moet, op een aantal echt beproefde terreinen na, wetenschappelijk aan het nut van
voorlichting worden getwijfeld, in die im dat het nut ervan nog moet worden aangdoond.
Daarbij lijkt het van het gootste belang, dat ook na vluchtige analyse duidelijk is, dat
bepaalde inhouden zich beslist niet en andere zich misschien wel voor overdracht door
middel van voorlichting lenen. Voorlichting kan in die hulpverlening, waarbinnen
informatieoverdracht een relevante plaats inneemt, zo een belangrijke aanvullende
rol vervullen. Een ontwikkeling die, in het kader van de eerder gesignaleerde
bezuinigingstendens, erop gericht zou zijn kunnen zijn de goedkopere voorlichting in
de plaats te doen komen van bestaande noodzakelijk vormen van hulpverlening, moet
als onwenselijk worden aangemerkt. Tegen de achtergrond van maatschappelijke
ontwikkelingen die aan de soliditeit van de thuisbasis van de opvoeding in het primaire
milieu knagen, gaat er ook van aldus gelegitimeerde bezuinigingen een sterke bedreiging
uit. Want we gaan er voor het gemak maar even vanuit, dat alle inspanningen op het
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gebied van de hulpverlening aan opvoeders en kinderen toch niet om het even zijn,
al ziet het er op de brede historische schaal misschien zo uit.

H. Groenendaal & B. Levering
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Opvoedingsvoorlichting
Op zoek naar theoretisch bruikbare kaders en modellen

J.H.A. GROHNENDAAL

Samenvatting

In dit artikel wordt opvoedingsvoorlichting opgevat als een methodiek van preventieve
opvoedingsondc rsteunlng. In de praktijk bestaat opvoedingsvoorlichting al heel lang,
maar als een planmatige en theoretisch onderbouwde actIviteit nog maar kort. Er
wordt ten speurtorht ondernomen naar mogelijk bruikbare theoretische kaders ter
onderbouwing van opvoedIngsvoorlichting. Deze worden voorlopig gevonden in
pedagogische en ontwikkelingspsychologische theorieën rond 'parenting' en factoren
die de opvoeding en ontwikkeling van kinderen kunnen bedreigen. De rol en functie
van voorlichtingskundige theoriein en modellen wordt aangegeven.

Tenslotte wordt een poging ondenwmen de behandelde theoretische kaders te integreren
door beide benaderingen (de opvoedkundige en de voorlichtingskundige) te plaatsen
in een schema voor de projectmatige opzet van opvoedingsvoorlichting.

1. Inleiding

Opvoedingsvoorlichting wordt meestal gezien als 66n van de mogelijke manieren om
het opvoedend handelen van opvoeders zodanig te beinvloaden of te ondersteunen
dat het kind daar in zijn psychosociale ontwikkeling optimaal van profiteert. Opvoe-
dingsvoorlichting wordt dus beschouwd als een mogelijke methodiek naast andere preven-
tie- en ondersteuningsmethodieken zoals bijvoorbeeld: de consultatiemethode, ne;werk-
ontwikkeling, zelfhulpmethode, oudercursussen. In de praktijk blijkt deze methodiek
echter nauwefijks theoretisch onderbouwd te 7ijn. Vandaar dat in deze bijdrage een
poging wordt ondernomen op zoek te gaan naar theorie8n of systemen ter mogelijke
onderbouwing van deze methodiek, met het doel een bijdrage te leveren aan syste-
matisering en wetenschappelijke verantwoording van deze preventieactiviteit. Wat in
deze bijdrage bewust blijft liggen is de vraag of zo'n wetenschappefijke verantwoording,
planmatige opzet en professionalisering wel zo noodzakelijk is voor de praktijk van
opvoedingsvoorlichting. In andere bijdragen aan het themanummer wordt opvoedingsvoor-
fichting als maatschappefijk verschijnsel kritisch onder de loep genomen (N. Bakker)
en worden diverse activiteiten (I. Bakker) en enkele projecten (S. Roomans) op het
gebied van opvoedingsvoorlichting behandeld.

Als voorlopige ondersteuning van het belang van de verdere ontwikkeling van
opvoedingsvoorfichting als methodiek kan men het volgende aanvoeren:
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1. In de praktijk blijkt er op plaatsen waar ouders met kinderen komen (consultatiebu-
reaus, GG en GD's, peuterspeelzalen, credies e.d..) sprake van een toegenomen behoefte
van ouders om informatie, raad en advies inzake de omgang met hun (jonge) kinderen.
Hiervoor is zelfs een nieuwe term gevonden: opvoedingsonzekerheid. Zie voor een
nadere toelichting en kritische beschouwing van deze term onder anderen N. Bakker
in dit themanunmier en de oratie van Hermanns uit 1992. Er lijkt in ieder geval sprake
van toegenomen vragen, twijfels en zorgen bij ouders op pedagogisch terrein Opvoedings-
voorlichting als activiteit zou hierop een antwoord kunnen zijn.
2. Opvoedingsvoorlichting staat als preventiebeleid hong op de agenda in de div ise
landelijke beleidsnota's over preventie van psychosociale problematiek (o.a.: 'Opvoe-
din&s.steun op maat, 1991; Preventie van psychosociale problematiek door het kruiswerk,
1988).
3. Opvoedingsvoorlichting lijkt - naast Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding (GVO) -
een vastere plaats te gaan innemen op de universiteiten (o.a.: Hermanns (1992);
onderzoekprogramma 'Pedagogische preventie van opvoedings- en ontwikkeling,spro-
blemen', vakgroep Pedagogiek R.U.). Studenten worden dus opgeleid om opvoedingsvoor-
lichting - binnen het bredere domein van pedagogische preventie of opvoedingsonder-
steuning - als vak te gaan beoefenen.

Uiteraard is bovenstaande polemg tot legitimering voorlopig, Ook moet worden opgemerkt
dat de neiging tot professionalisering van bestaande, vaak laagdrempelige, opvoedings-
ondersteunende activiteiten niet door iedereen als wenselijk wordt gezien (o.a. Singer,
1982; De Winter, 1986).

2. Onderbouwing vanuit pedagogische en ontwikkelingspsychologische theorievorming

Om te beginnen valt te constateren dat de opvoedkundige kant van opvoedingsvoorlichting
veel minder ontwikkeld is dan de voorlichtingskundige kant. Voor-zover al sprake is
van planmatigbeid en systematiek, vooral bij de grotere projecten, minder bij de kb inscha-
lige, wijkgebonden activiteiten, hanteert men schema's uit de voorlichtingskunde.
Voorbeelder van dergelijke schema's 2:in: de GVO-matrix van Kok (1987), de
'Kernpunten voor het opstellen van een voorlichtin&sprogramma' (Blans, 1992), en
de zogenaamde 'Checklist van voorlichting (Wapenaar, Roling, & Van den Ban, 1989).
Hieronder geven we zo'n schema weer en lichten het kort toe, om van daaruit beter
te kunnen aangeven waar in het schema plaats is voor pedagogische, respectievelijk
voorlichtingskundige theoriedn en noties.

planning
probleem-gedrag-determinanten-interventie-invoering

evaluatie

problem: in deze fase in het opstellen van een voorlichtingsprogramma wordt het probleem (bv. overmatig
alcohol- en druggebruik bij jongeren) geanalyseerd in termen van de vraag bij wie en hoe vaak enz. het
pro-bleem zich voordoet (epidemiologisch materiaal) en tevens wat de mogelijke (negatieve) gevolgen zijn
voor de latere ontwikkeling (ontwikkelingspsychopathologie).
gedrag welk deal van het probleem Avrdt door gedrag in dz. hand gewerkt?
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determinant= door welke detenninanten wordt het gedragbepaald? Kan eventueel een verklaringsschema
worden opgesteld?
interventim na analyse van de verschillende determinanten op relevantie en beinvioedbaarheid voor intementie
via voorlichting, volgt de eigenlijke interventie.
implemesdatic in dem fase worden inhoud, methoden, strategiedn en organisatie van de interventie vastgesteld
en met name hoe de interventies zijn in te voeren.
evaluatie: tenslotte wordt vastgesteld in welke mate de doelstellingen gerealiseerd zijn, en wat de gewenst
(en ongewenste) resultaten zijn.

In het volgende zal de stelling worden uitgewerkt dat pedagogische en ontwikke-
lingspsychologische theoriedn vooral bruikbaar zijn bij het opstellen van een
verklaringsmodel dat wil zeggen: bij de gedragsanalyse en bij de formulering van de
determinanten. Voorlichtingskundige know-how is vooral bruikbaar in de fasen van
interventie en implementatie en bij het bepalen van doelgroepen en formuleren van
doelstellingen). Eerst presenteren we een mogelijk pedagogisch kader. Dat kader is
recentelijk ontwikkeld ter onderbouwing van het eerder genoemde VF-programma
'Pedagogische preventie enz.'. Omdat het daarbij om een relatief nieuw vakgebied gaat
zal de uiteindelijke bruikbaarheid van het model in de diverse toepassingsgebieden
van pedagogische preventie, waaronder opvoedingsvoorlichting en opvoedings-
ondersteuning nog bewezen moeten worden. Het model ziet er als volgt uit. (zie Figuur
1)

De figuur geeft het idee weer dat kind en ouder 'bedreigd' kunnen worden bij het
uitvoeren van hun respectievelijke ontwikkelings- en opvoedingsopgaven, terwij1 bescher-
mende factoren deze bedreiging kunnen ombuigen. Voor het terrein van de opvoedings-
voorlichting stellen we opvoedingsgedrag centraal: opvoedingsvoorlichting richt zich
nu eenmaal primair apvoeders en niet op de kinderen. Zoals in de figuur weergegeven
is, zijn er verschillende clusters van factoren die in de empirische literatuur van invloed
blijken te zijn op de kwaliteit van het opvoedend handelen cparentina namelijk kind-,
gems-, en omgelAngsfacoren. Hierbij kan men denken aan respectievelijk kindkenmerken
zoals gedragsstijl, intelligentie, persoonlijkheidskenmerken en de al of niet aanwezigheid
van psychosociale problematiek bij het kind; aanopmederskenmerken zoals voorgeschiede-
nis van de ouders, persoor 1.4 kheidskenmerken, welbevinden; aangezinskenr, :erken zoals
gezinsklimaat, materi8le kenmerken en geimssamenstelling; en tenslotte aan
orngevingskenmerken zoals formele en in-formele bronnen van opvoedingsondersteuning,
stressvolle gebeurtenissen, en de culturele en maatschappelijke contead van de opvoeders.
Van alle mogelijke beihvloedende factoren op opvoedend handelen zijn bepaalde factoren
in principe relevanter voor voorlichting dan andere. Het gaat dan om die factoren of
kenmerken waarop in principe door middel van voorlichting invloed is uit te oefenen.
In de praktijk blijken dat veelal opw)ederskenmerken te zijn, namelijk: ouderlijk welbevin-
den, subjectieve competentie (gevoel adequaat met opvoedingsvragen te kunnen omgaan),
opvattingen van ouders over opvoeding en otitwikkeling, en, wat gedrag betreft, leren
gebruikmaken van steunbronnen binnen en buiten het gezin.

Ook in de empirische literatuur zijn bronnen te vinden waaruit informatineput kan
worden over belangrijke determinanten van opvoedend handelen en over factoren die
lijken uit te maken waarom sotnmige kinderen wel en anderen niet psychosociale
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problematiek gaan vertonen. We zullen hieronder een tweetal bronnen kort weergeven,
ter onderbouwing van de verdere invulling van het model zoals in figuur 1 weergegeven.

Figuur 1. Conceptueel schema van bedreigende en beschermende factoren,
opvoedingsgedrag en kwaliteit van uitvoering van de ontwikkelingsopgaven door het
kind
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De eerste bron is het klassieke artike) van Belsky. De tweede bron is de research rond
beschermende en bedreigende factoren in de ontwikkeling van kinderen.

Belsky stelt dat er drie factoren iijn die de kwaliteit van de opvoeding bepalen, te weten:
- de persoon van de opvoeder(s) (het ouderlijk welbevinden)
- de omgevingskenmerken (de sociale context)
- de kindkenmerken (de kinderlijke ontwikkeling)
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Figuur 2. A process model of the determinants of parenting (Belsky, 1984)

De veronderstelling is verder dat bronnen van stress en steun zowel direct het ouderlijk
handelen beInvloeden, alsook indirect, namelijk via beinvloeding van het persoonlijk
welbevinden. Persoonlijke kenmerken op hun beurt zijn weer van invloed op omgevings-
kenmerken, zoals stress en steun. Genoemde factoren kunnen een bedreiging dan wel
een bescherming (bufferwerking) bieden voor de kwaliteit van het ouderlijk handelen.
De bufferwerking van de verschillende gebieden is volgens Belsky Met even sterk.
Opvoedervariabelen, de persoonskenmerken, vormen de belangrijkste buffer in de
opvoeder-kind relatie; daarna komen omgevingskenmerken, de steunbronnen, en op
de laatste plaats kindkcnmerken. Het model spoort met de gangbare opvatting dat
de al dan niet problematische ontwikkeling van een kind gezien kan worden als een
proces dat afhankelijk is van de mogelijkheden die het kind bij de geboorte heeft
meegekregen (aanleg, temperament, al of niet intact zenuwstelsel), van de mogelijkheden
van de ouder (levensgeschiedenis, opvoedingsstijl), van de omgeving (steunbronnen,
ingrijpende levensgebeurtenissen, werkomstandigheden) en tenslotte van de interactie
tussen ouder en kind. Wanneer meerdere subsystemen problematisch of bedreigend
zijn, wordt de kans groter dat er problemen ontstaan in de opvoeding en daarmee
in de ontwikkeling van het kind. Het model van Belsky is in Nederland al eens toegepast
in een voorlichtingsproject voor ouders van jonge baby's, gericht op verhoging van
de responsiviteit voor signalen van de pasgeborene (Lambermon en Llzendoorn, 1988).

De research met betrekking tot beschermende en bedreigende factoren, levert ons
inziens bruikbare informatie op voor het opstellen van voorlopige verklaringsschema's
voor specifieke risicogroepen. (Voor eenoverzicht wordt verwezen naar Groenendaal,
Meijer, Veerman, & de Wit, 1987; en naar Goudena, Groenendaa', & Swets Gronert,
1988). Het algemene raamwerk is eerder in Figuur 1 weergegeven. De status van dit
raamwerk is dat van een conceptueel schema waarin een overitcht wordt geboden
van risicofactoren en beschermende factoren die inempirisch onderzoek vaak worden
genoemd. Voor afzonderlijke risicogroepen dient het raanawerk ingevuld te worden
met mogelijke bedreigende en beschermende factoren die voorbeinvloecling via voor-
lichting in aanmerking komen. Vaak betreft dat factoren ala 'subjectief beleefde opvoe-
dercompetentie', 'zelfeffectiviteit' (d.i, de verwachting van het individu dat hij het
aanbevolen of gewenste gedrag zelf succesvol kan uitvoeren), 'ervaren steun', en de
intentie om 'zelf informatie of steun te zoeken'.

Een voorbeeld van zo'n verklaringsschema van beschermende en bedreigende factoren
is te vinden bij Dhondt & Van Doesum (1990), opgesteld ten behoeve van preventie

111



106 J H.A. Groenendaal

van problematiek bij kinderen van ouders met psychiatrische stoornissen (Zie figuur
3).

Figuur 3. Model van beinvloedende factoren op de draaglast van kinderen van ouders
met psychiatrische problematiek (Dhondt et al., 1989)
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Bovenstaand schema werd opgesteld op basis van een onderzoek waarin aan mensen
uit de prakijk, zoals kinderpsychiaters, maatschappelijk werkers, pedagogen en
psychologen, werd gevraagd de relat eve belangrijkheid van verschillende factoren te
schatten en aan te geven wellce factoren als beinvloedbaar werden gezien. Er kwam
een viertal factoren naar voren die kinderen van ouders met psychiatrische problematiek
zouden kunnen beschermen tegen de mogelijke bedreigingen in hun levenssituatie,
te weten: een goede ouder-kind interactie, de aanwezigheid van een ondersteunend
netwerk, een goede ondersteuning van de 'gezonde' ouder, en de competentie van het
kind.

Mede op basis van dit verklaringsschema werd door enkele samenwerkende RIAGG's
een blauwdruk opgesteld van een omvattend preventieproject. Het project is sinds
1989 in uitvoering. Binnen het geheel van de preventieve activiteiten speelt voorlichting
een grote rol. Er wordt voorfichting gegeven aan de kinderen over de ziekte, het verloop
en de eventuele herstelinogelijkheden van hun ouder, en over de rol van de verschillende
hulpverleners. Daarnaast is er voodichting over mogelijke hulp en ondersteuning waarop
de kinderen zelf een beroep kunnen doen, zoals gespreksgroepen voor lotgenoten en
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zelfhulpgroepen voor oudere kinderen. Tenslotte wordt op macroniveau gewerkt aan
massamediale voorlichting in de vorm van folders en videoprodukties over veel
voorkomende psychiatrische beelden en de mogelijke gevolgen voot kinderen. Dergelijke
uitgewerkte modellen, die als basis voor een voorlichtingsprogramma fungeren, vormen
overigens een zeld7namheid. Op zich is dat niet verwonderlijk omdat veelal de empirische
basis ontbreekt om verklaringsmodellen op te stellen. Blans (1992) spreekt hierover
beeldend van 'het gevoel van veel voorlichters dat zij met hun vingers door het peda-
gogisch behang gaan bij het opzetten van een verantwoord programma' (p. 138). Een
verklaringsschema kan men pas opstellen na een grondige literatuurstudie over de betref-
fende opvoedingsproblematiek, of door gebruik te maken van gegevens uit voorhanden
of zelf uit te voeren epidemiologisch onderzoek. Een meer praktische weg kan ook
zijn, de betreffende risicogroep en hulp-verleners te interviewen over factoren die zij
relevant achten voor de betreffende problematiek.

3. Onderbouwing vanuit voorlichtingskundige theorievorming

Bij het woord 'voorlichting' denkt men in eerste instantie aan informatieverstrekking
zoals bijvoorbeeld bij voorlichting over aanstaand ouderschap of over manieren om
responsief om te gaan met baby's met een laag geboortegewicht. De veronderstelling
is dat toename van kennis en inzicht een voorwaarde is om de attitude van een persoon
om te buigen zodat deze zijn of haar gedrag zal veranderen in de gewenste richting,
gegeven de morlijkheden om bepaald gedrag te vertonen.Attitudeverandering wordt
daarbij weliswaar niet als een garantie genen voor gedragsverandei ing, maar een
werkelijke gedragsverandering kan volgens de gangbare theorie niet plaats vinden en
stand houden zonder verandering van attitude. Studies naar theorieen over beredeneerd
gedrag (Ajzen & Fshbein, 1980) hebben geleid tot een model dat in de voorlichtingskunde
even klassiek is als dat van Belsky op het terrein van het opvoedend handelen. (Zie
figuur 4).

Het model heeft zijn bruikbaarheid in allerlei gedragsvoorspellend onderzoek bewezen,
onder andere op het gebied van milieugedrag, verkiezingsgedrag, consumentengedrag
en beroepskeuzegedrag, en op het gebied van gezondheid, onder andere roken en obesitas.
De bruikbaarheid van dit model voor de voorlichtingskunde is gelegen in het feit dat
het model een richtlijn geeft voor het opsporen van de specifieke determinanten van
gedrag, wanneer eenmaal in de probleemanalyse is vastgesteld welk gedrag of welke
gedragingen (mede)bepalend zijn voor het probleem waarover men wil voorlichten
of voorgelicht wil worden. Het model geeft aan dat deze determinanten zowel in iemands

persoon als in zijn omgeving gelegen kunnen 7ijn. Eentnaal ingevuld voor een specifiek
probleem, bijvoorbeeld rookgedrag bij jongeren, biedt het model concrete aangrij pings-
punten voor een preventie-strategie in de vorm van voorlichting.

Blans (1992) geeft een voorbeeld van een uitwerking van het Fishbein-model als
hulpmiddel bij opvoedingsvoorlichting: De 'veronderstellingen' bij de opvoeder over
de gevolgen van bepaald opvoedingsgedrag, bijvoorbeeld in het openbaar een standje

geven aan je kind, worden bepaald door persoonlijheidskenmerken, maatschappelijke
achtergronden, eerdere ervaringen met verschillende gedragsmogelijkheden en kennis
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Figuur 4. Het attitudemodel van Ajzen en Fishbein, aangevuid met de aspecten kennen,
willen, kunnen en mogen
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van de ervaringen van anderen. Ook de 'waardering' van de voor- en nadelen die een
opvoeder toekent aan die veronderstellingen wordt op die wijze gevormd. De afweging
van voor- en nadelen die verbonden worden met verschillende aannames bepalen de
attitude (links boven in Figuur 4). De inschatting van de normen die door 'belangrijke
anderen' in de omgeving worden gehuldigd ten aanzien van het gedrag worden op
de zelfde basis gemaakt. Deze inschatting plus de mate waarin de opvoeder bereid
is lach hieraan te confermeren bepaalt de sociale norm. Opvoedingsvoorlichting richt
zich voornamelijk op beide groepen determinanten, te weten de afweging van voor-
en nadelen van het gewenste en ongewenste gedrag (de attitude), en de steun vanuit
de omgeving dan wel juist nee leren zeggen tegen de omgeving (de sociale norm). De
mogelijkheid om het gewenste gedrag te vertonen (het kunnen) vormt de derdu
determinant . Hierbij kan men denken aan het crearen van voorzieningen dan wel er
gebruik van leren maken.

Het verschil tussen het model van Ajzen & Fishbein en Belsky is hierin gelegen dat
het eerste model van toepassing is op specifiek gedrag en de belangrijkste determinanten
van dat specifieke gedrag. Voorlichting over bijvoorbeeld disciplineringsgedrag, zoals
straffen en belonen, zou mogelijk gebruik kunnen maken van dit model. Het model
van Belsky heeft daarentegen vooral betrekldng op de kwaliteit van het ouderlijk handelen
in het algemeen. Het biedt een handreiking voor de analyse van de domeinen die mogelijk
een bufferverwerking kunnen uitoefenen in een problematische opvoedingssituatie en
als zodanig aangrijpingspunt kunnen vormen voor pedagogische preventie. Het model
van Belsky is weliswaar meer opvoedkundig, maar tevens globaler van aard dan -het
toepassingsgebied van het Fishbein-model.

Naast het Fishbein-model worden soms andere modellen gehanteerd op het gebied
van het voorkomen van gezondheidsproblemen, zoals het Health Belief Model (HIM)
(Becker & Maiman, 1975). Dit model richt itch specifiek op gezondheidsgedrag en
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bevat een aantal concepten die met name bij gezondheid en 71ekte een rol spelen, zoals
ernst van en kans op ziekte, de dreieng van itekte, en de door een persoon geschatte
effectiviteit van het gewenste gezonde gedrag. In vergelijking met het Fishbein-model
dat voor elk specifiek gedrag verbijzonderd moet worden, is het HBM-model zeer
geschikt voor preventieprogramma's op het gebied van gezondheid (roken, verslaving,
hart en vaatziekte e.d.). Voor pedagogische problematiek biedt het echtergeengeschikt
theoretisch kader.

4. Pot Ong tot integratie van genoemde pedagogische en voorlichtingskundige henadering.

De stelling van deze bijdrage, is dat het algemene model van figuur 1, en met name
de theorievorming over beschermende en bedreigende factoren, bruikbaar lijken in
de eerste fasen van een planmatige opzet van een voorlichtingsproject. In het geval
van opvoedingsvoorlichting betreft het de fasen van probleemanalyse en het opstellen
van een voorlopig verklaringsschema van problemen in het opvoedend handelen van
ouders of in de ontwikkeling van kinderen. De omslag naar het gebruik van meervoorlich-
tingskundige theorian en modellen vindt plaats wanneer er enkele geschikt bevonden
7ijn voor beInvloeding door middel van voorlichting, na overwegingen van relevantie
en beinvloedbaarheid van de diverse factoren uit het opgestelde verklaringsschema.
Wel moet het gewenste gedrag specificeerbaar zljn. Het Fishbein-model kan dan gebruikt
worden om in vooronderzoek de relevante determinanten van dat gedrag, namelijk
de voor- en nadelen, de sociale norm, en de mogelijkheden en barritres omhet gewenste
gedrag uit te vocren, te achterhalen. Hoe meer de voorlichter weet van de achterliggende
kennis en inzichten, attitudes en intenties van de doelgroep in relatie tot het te
beinvloeden gedrag, hoe meer de voorlichtingsactiviteit inhoudelijk gericht kan worden

op voornoemde determinanten. Naast de inhoudelijke specificering van de voorfichting,
kan de voorlichtingskunde eveneens behulpzaam zijn bij de verdere vormgeving van
de opvoedingsvoorlichting. En client bijvoorbeeld een keuze te worden gemaakt voor

een bepaalde methode van voorlichting, massamediaal of interpersoonlijk. Informatie
over deze verschiliende methoden van voorlichting is te vinden in elk voorlichtingslcundig
handboek (bijvoorbeeld: Wapenaar et al., 1989; Damoiseaux et al. 1987). Verder kan

men bij de uitwerking van de eigenlijke voorfichtingsactiviteiten gebruik maken van
diverse schema's znals het 'werkplan voor massamediale voorlicking van Van Woerkum

(in Wapenaar et al., 1989) of het 'model van gedragsverandering viavoorlichtine (Kok,
1985). Het schema van Kok is reeds vele malen toegepast in de GVO-preventie, bij
voorlichting over roken, alcohol, aids e.d. Bij mijn weten is het raamwerk nog zelden
toegepast op het terrein van opvoedingsvoorlichting. Zie echter voor eenvoorlichtingskun-

dige analyse van projecten op het gebied van opvoedingsvoorlichting de bijdrage van

Roomans in dit themanummer

5. Slotbesehouwing

Ten eur en inhoud van deze bijdrage kan als volg worden saniengevat.Opvoedingsvoor-
fichting kan men zlen als een professionele methodiek binnen een geheel van
opvoedingsondersteunende activiteiten. Daarvoor is het noodzakelijk dat men zo veel
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mogelijk gebruik maakt van wetenschappelijke kennis en inzichten op het gebied van
pedagogische en ontwikkelingspsychologische theorian. Deze kennis kan men vervolgens
koppelen aan voorlichtingskundige kennis, inzichten en methoden. Koppeling vindt
plaats wanneer de probleemanalyse resulteert in an of meer factoren die voor
beinvloeding door voorlichting in aanmerking komen. Wordt een project of activiteit
op het gebied van opvoedingsvoorlichting op deze wijze theoretisch onderbouwd, dan
kan ook de evaluatie van zo'n project een theoretische lading krijgen en bijdragen aan
de theorievorming. Dat alles klinkt zeer professioneel Daarbij kunnen wel enige
kanttekeningen worden gemaakt.

De eerste kanttekening is dat deze bijdrage geschreven is na kennismaking met een
veld waarin weliswaar veel gebeurt (zie bijdragen van I. Bakker en S. Roomans in dit
nummer), maar waarin de theoretische onderbouwing vaak onthreekt of zeer gebrekkig
is. Dit vormde de reden om op zoek te gaan naar mogelijk bruikbare theoriedn en
kaders. Of daarmee opvoedingsvoorlichting effectiever of succesrijker zal worden valt
op dit moment echter nog te benen.

Enkele voorbeelden van theoretisch onderbouwde projecten op het gebied van
opvoedingsvoorlichting zijn: het project 'voorlichting over vroegkinderlijke opvoeding'
van Lambermon et al. (ne bijdrage Larnbermon in dit themanummer), en het zogenaamde
'KOPP-project' (zie bijdrage van Roomans in dit themanummer). Het eerste project
is reeds gedvalueerd, het tweede project moet nog gedvalueerd worden op effectiviteit.
Afgenen van de effectiviteitsvraag zal het resultaat van de door mij bepleite exercitie,
het opstellen van een voorlopig verklaringsschema waaruit te beInvloeden factoren
als aangrijpingspunt voor voorlichting gelicht kunnen worden, in ieder geval njn dat
een project of activiteit planmatiger wordt opgezet dan nu veelal het geval is. Men
kan namelijk nauwkeuriger aangeven welke risicocondities bestreden worden, welke
beschermende factoren versterkt worden, maar ook welke factoren men laat liggen
omdat ze niet of nauwelijks voor beinvloeding door voorlichting in aanmerking komen.

De tweede kanttekening betreft het gebruik van voorlichtingskundige theorian en model-
len voor opvoedingsvoorlichting. In de praktijk blijkt men vaak slechts een deel van
opvoedingsproblematiek te kunnen isoleren tot specifiek en concreet gedrag. Pedagogisch
preventieve interventies omvatten daarom meestal meer sporen dan alleen voorlichting.
Toepassing van de in deze bijdrage gesuggereerde werkwijze geldt dus slechts wanneer
in de probleemanalyse factoren of kenmerken te isoleren zijn die met voorlichting te
beInvloeden zijn (kennis-attitude-gedrag). Andere factoren zijn wellicht met andere
methodieken te beInvloeden, zoals oudertrainingen, netwerkontwikkeling, en structurele
voorneningen. In de grote projecten is vaak sprake van een mengvorm van methodieken
voor diverse onderdelen van een preventie project, een vorm van meersporenbeleid.

De derde kanttekening, tenslotte, betreft de vraag die aan het begin van deze bijdrage
gesteld werd. Is verdere professionalisering van opvoedingsvoorlichting en academisering
van het terrein wel zo hard nodig? Dat zal de toekomst moeten lerenl
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Summary

Parent education can be seen as one method of parent support. Parent education
has already a long history, but as part of a systematic preventive enterprise it needs
theoretical underpinning in order to evaluate the effectiveness of parent education
projects. In search for such a theoretical basis we adopted the notion of risk and
protective factors as determinants of parenting behavior and child development. Also

the usefulness of methods and models of health education are discussed. Both
approaches e.g. parent education and health education, areintegrated within a frame-

work for the systematic planning of parent education projects.

Conesponclentieadres: J.H.A. Groenendaal, Rijksuniversiteit Utrecht, Faculteit der Sociale

Wetenschappen, Postbus 80140, 3508 TC Utrecht
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Over de instructieve waarde van
opvoedingsvoorlichting voor ouders, voorlichters en onderzoekers
Evaluatie van een project

hLW.E. LAMBERMON

Samenvatting

In dit artikel worden de uitgangspunten en effecten van een voorlichtingsexperiment
besproken. De voorlichting was bedoeld voor ouders van een eerste, pasgeboren baby.
In het evaluatie-onderzoek werden twee voorlichtingsvormen met elkaar vergeleken,
te weten videovoorlichting met schriftelijke voorlichting.

Uit het onderzoek kwam, tegen de verwachting in, naar voren dat videobanden minder
effectief waren dan folders in het verbeteren van de kwaliteit van het opvoedend handelen
en het verminderen van gevoelens van overbezorgdheid, aithans op korte termijn.
Op lange termijn bleken er geen verschillen in de kwaliteit van het opyoedend handelen
van de moeders of de velligheld van gehechtheid van de kinderen. In de discussie
zullen de resultaten van dit onderzoek en inzichten die daaruit voortvloeien worden
afgezet tegen algemene Hteratuur over opvoedingsvoorlichtIng.

1. Inleiding

De komst van een eerste kind vraagt om een groot aantal veranderingen in dagindeling,
taakverdeling, invulling van rollen, interactiepatronen, enzovoort van de partners. De
incorporatie van het kind in het gezin en het zich eigen maken van de ouder-rol verloopt
niet altijd moeiteloos (Miller & Sollie, 1980; Fedele, Golding, Grossman & Pollack,
1988). Veel jonge ouders-van-nu zijn afkomstig uit kleine twee-generatie gezinnen;
de mogelijkheden om de kunst (of kunde) van het zorgen voor baby's af te kijken of
te oefenen zijn hierdoor vaak beperkt.

In een onderzoek van McKim (1987) bij 184 gezinnen met een pasgeboren eerste kind,
bleek dat 46% van de moeders proble, en ervoeren tijdens de eerste drie maanden,
niet alleen van medische, maar ook van pedagogische aard. Terwijl men redelijk tevreden
was over de verkregen steun en informatie bij gezondheidsproblemen, vond men de
beschikbare voorlichting en steun van niet-medische aard ontoereikend. Deze conclusie
wordt ondersteund door het onderzoek van Kousemaker, Van Duyn en Helderman
(1987) bij 319 Brabantse gezinnen met minstens e.6n kind tussen de 0 en 4 jaar. Ongeveer
de helft van de respondenten gaf aan niets aan de steun of informatie van professionele
instellingen, vrienden en/of familieleden gehad te hebben bij problemen van niet-medische
aard.
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Gezien het praktische belang van opvoedingsvoorlichting is het opvallend dat er nog
maar weinig evaluatie-onderzoek naar de effecten ervan op ouders en kinderen is verricht.
Zo weten we weinig over verschillen in effectiviteit van de diverse voorlichtingsmiddelen
en nog minder over mogelijke negatieve effecten van de voorlichting.

In dit artikel zal een voorlichtingsexperiment worden beschreven voor ouders met een
eerste, pasgeboren baby. Het betreft bier een vorm van extensieve voorlichting, bedoeld
voor niet-risicogezinnen. Achteree.nvolgens komen de uitgangspunten van de voorlichting,
de opzet en resultaten van het evaluatie-onderzoek naar de effecten van de voorlichting
aan bod. In de discussie worden enkele voorlichtingskundige en normatieve kwesties
uitgewerkt.

2. Een voorlichtingsexperiment

2.1 Theoretisch uitgangspunt: de gehechtheidstheorie

Onderzoek naar de gehechtheidsontwikkeling van kinderen heeft laten zien dat een
veilige gehechtheidsrelatie een goede basis vormt voor de verdere sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen (bijvoorbeeld Erickson, Sroufe & Egeland, 1985; Easterbrooks
& Goldberg, 1991). Voor het ontstaan van een veilige gehechtheid blijkt de sensitiviteit
van de opvoeder voor signalen en behoeften van de baby een belangrijke bepalende
factor te zijn. Doordat de opvoeder sensitief inspeelt op de behoeften van de baby
ontwilckelt deze een gevoel van vertrouwen in de beschikbaarheid van de opvoeder
en een gevoel van effectiviteit in het eigen vermogen de sociale omgeving te kunnul
beinvloeden (Bowlby, 19'73; Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978). Insensitiviteit
duidt erop dat de opvoeder onvoldoende in staat is om het perspectief van de baby
te zien en ermee rekening te houden. Dit kan allerlei oorzaken hebben, zoals de levensge-
schiedenis en persoonlijkheid van de opvoeder, de huidige levensomstandigheden, maar
ook een gebrek aan ervaring en informatie over de gedragsmogelijkheden van baby's.
Ouders beseffen niet altijd hoezeer baby's al vanaf de geboorte sociaal zijn ingesteld,
dat wil zeggen gericht op het uitzenden en ontvangen van signalen, die het contact
met de opvoeder uitlokken of vasthouden. Voorlichting kan niet de persoonlijkheid
of levensomstandigheden van opvoeders veranderen. Wel kan geprobeerd worden om
hun kijk op de baby als sociaal wezen te verruimen en zo het perspectief nemen te
vergemakkelijken.

Dat het mogelijk is om via extensieve voorlichting het gedrag van ouders te beinvloeden,
is inmiddels in een aantal studies naar de effecten van opvoedingsvoorlichting bij ouders
met een baby gebleken (bijvoort eeld Rikse n-Walraven, 1978; Dickie & Gerber, 1980;
Metzl, 1980; Whitt & Casey, 1982; Worobq & Belsky, 1982; Van den Boom, 1988).
In geen enkele van deze studies werden de lange-termijn-effecten van de voorlichting
getvalueerd. Halpern (1990) wijst crop dat de effecten van opvoedingsvoorlichting
uiteraard beperkt zijn, aangezien het slechts enkele van de vele determinanten van
het handelen van de ouder kan beinvloeden.

1 0
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2.2 Praktische uitgangsi9unten

Het initiatief voor dit onderzoek ligt bij het Haagse Bureau voor Gezondheidsvoorlichting

en -opvoeding (G.V.0.). De voorlichters stelden zich ten doel om jonge ouders van
informatie te voorzien die de sensitiviteit van de ouder voor signalen van de baby zou
bevorderen, en daardoor de kans op het ontstaan van een veilige geheehtheidsrelatie
zou vergroten. Om dit doel te bereilcen formuleerde het bureau enkele uitgangspunten

zoals:
- De voorlichting moet zo vroeg mogelijk gegeven worden. Hoewel het de bedoeling
van de voorlichters was om de voorlichting tijdens de zwangerschap te geven, is om
ondermekstechnische redenen ervoor gekozen om de voorlichting in het eerste kwartaal

na de geboorte te geven.
- De voorlichting moet betrekking hebben op aspecten van de ouder-kind interactie
die relevant zijn voor de gehechtheidsontwikkeling: ouders aanmoedigen aim de baby

te troosten als het huilt; ouders helpen om de lichaamstaal van de baby te begrijpen;
ouders stimuleren tot omgang met de baby buiten de verzorgende momenten.
- Omdat de voorlichting ouders meet helpen om de lichaamstaal van baby's beter te
begrijpen, dient de voorlichting beeldend te zljn.
- De voorlichting is voor alle ouders bedoeld (dus niet voor bepaalde risicogroepen).
De voorlichting client derhalve aantrekkelijk, uitnodigend en makkelijk te begrijpen

Verspreiding zou via consultatie-bureaus kunnen gebeuren.

Indachtig deze uitgangspunten ontwikkelde het bureau vier korte voorlichtingsbanden,
die ieder ongeveer 10 minuten duren en die bedoeld zijn voor individuele toepassing

(ouders kunnen de videoband this bekijken). De voorlichtingsbanden bestrijken de
onderwerpen: het troosten van de baby; het baden van de baby; praten met de baby;

en spelen met de baby.

2.3 Het evaluatie-ondeizoek opzet en methode

Om na te gaan of dergelijke korte instructiefilmpjes over aspecten van de interactie

tussen ouder en baby bij individuele toepassing een educatieve waarde hebben voor

de opvoeder, is een evaluatie-onderzoek gedaan. Hierbij ligt een vergelijking van de
videovoorlichting met de gangbare foldervoorlichting voor de hand. Immers, alleen

als de videovoorlichting een verbetering of aanvulling op het gebruikeijke schriftelijke
voorlichtingsmateriaal kan betekenen, is verder gebruik ervan zinvol. De eerste
onderzoeksvraag is, welke voorlichtingsvorm (video of folder) het meest effectief is

om de kwaliteit van het opvoedend handelen te verbeteren. De verwachting is dat
videovoorlichting effectiever zal zijn dan foldervoorlichting, omdat video's beter visuele

kennis kuanen overbrengen (bijvoorbeeld de lichaamstaal van de baby) en emoties

en intuitieve preferenties kunnen beInvloeden (bijvoorbeeld het al dan niet troosten
van een huilende baby) (Damoiseaux, 1987; Linde, 1988). Schaars onderzoek naar de
vergelijking van deze twee Aedia binnen de opvoedingsvoorlichting wijst inderdaad
in de richting van een hogere effectiviteit van video's boven schriftelijke voorlichting

(Nay, 1975; Flanagan, Adams & Forehand, 1979; O'Dell, Mahoney, Horton & Turner,

1979; O'Dell, O'Quinn, Alford, O'Briant, Bradlyn & Giebenhain, 1982). Voor het
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onderzoek werden folders ontwikkeld over dezelfde onderwerpen als die van de
videobanden. Enkele folders bevatten foto's van baby's om lichaamstaal of houdingen
uit te beelden. Gezinnen werden aselect aan de video- of foldergroep toegewezen.

Aangenomen werd dat de video's vooral een aanvulling zouden vormen op foldermateriaal,
dat de informatie-zoekende ouder in ieder geval in huis haalt. Om deze reden werd
besloten de ouders van de videogroep 66k de folders te geven, zodat het meereffect
van videovoo:rlichting gedvalueerd zou kunnen worden. Gedurende het onderzoek zou
echter blijken dat de oaders van de videogroep de bijgaande folders niet of slechts
oppervlalckig lazen. Van een meereffect van video kon zodoende geen sprake tneer
zijn. Het evaluetie-onderzoek betreft het differentidle effect van video- versus
foldervoorlichting.

De effectiviteit van de voorlichting hangt niet alleen af van de vorm waarin deze is
gegoten (video of folder), maar zeer waarschijnlijk ook van de behoefte aan voorlichting.
Onderzoeken van Clarke-Stewart (1978) en Birkel en Repucci (1983) tonen aan dat
moeders met een kleiner sociaal netwerk intensiever gebruik maken van publieke
opvoedingsvoorlichting dan moeders met een meer uitgebreid ondersteunend netwerk.
Omdat de behoefte aan voorlichting zodoende lijkt te varidren naar gelang de omvang
van het sociale netwerk waarin de ouders zijn ingebed, is de omvang van het sociaal
netwerk als tweede factor in de onderzoekopzet betrokken. Er ontstaan zo dus vier
groepen: video / groot netm ak; video / klein netwerk; folder / groot netwerk; folder
/ klein netwerk. Daarbij 4n extreme groepen geselecteerd van gezinn,. - met 3 of minder
wekelijkse contacten met vrienden of familieleden (ldein netwerk) of 6 of meer wekelfikse
contacten (groot netwerk). Deze criteria zijn gebaseerd op een vooronderzoe k (zie
Lambermon, 1991, pp. 48-49). De tweede onderzoeksvraag is of de grootte van het
sociaal netwerk de effecten van de voorlichting modereert.

Bij alle onderzoeksgroepen is tussen de zesde en achtste week na de geboorte van
het kind een voormeting gedaan. Daarna volgde de voorlichtingsperiode, waarbij de
geimnen wekelijks een folder en eventueel een video per post kregen toegestuurd over
respectievelijk het troosten, baden, praten en spelen. Na iedere week vond in het kader
van de proces-evaluatie eer telefonisch interview pints, waarin informatie werd verzameld
over het gebruik en de bedordeling van de voorlichting. De nameting vond plaats van
de dertiende tot de zestiende week. Tenslotte zijn de gezinnen een jaar later (tijdens
de vijftiende maand) uitgenodigcl voor een vervolg-onderzoek.

Om een nauwkeurige analyse van de interactie tussen ouder en kind mogelijk te maken,
is gekozen voor een intensief onderzoek bij een kleine steekproef van 35 gezinnen.
Voor het onderzoek is een homogene steekproef van gezinnen met eerstgeboren baby's
en een traditionele geimsvorm geselecteerd. De ouders hebben een redelijk goede
oplc-ding genoten (gemiddeld: MAVO plus avendopleiding) en behoren veelal tot
de middenklasse. lets minder dan de helft van de moeders heeft een baan buitenshuis
(van maximal 24 uur). De moeders zijn de primaire verzorgers van de baby en vormen
de focus van dit onderzoek. Voor een meer uitvoerige beschrijving van de onderzeeksopzet
wordt de lezer verwezen invir Lambermon, 1991.
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Ten behoeve van de produkt-evt. uatie zijn thuisobservaties gedaan. Hiervoor zijn de
gezinnen twee of drie keer tijdens een voor- of nameting bezocht en geobserveerd
vanaf het moment dat de ouder het kind uit bed ging halen tot het moment dat het
kind in slaap viel. De observatie omvatte dageijkse handelingen als het voeden en
baden, maar ook speelse interacties en momenten waarop de ouder geen aandacht
aan het kind besteedde. Door gebruikmaking van een gedragscoderingssysteem en
moordelingssehalen kon de kwaliteit van het opvoedend handelen van de ouder op
diverse manieren geoperationaliseerd worden. Er is onder meer gebruik gemaakt van
beproefde meetinstrumenten van Belsky (Belsky, Taylor & Rovine, 1984) en Ainsworth
(Ainsworth, 1973). De betrouwbaarheid van deze instrumenten bleek bevredigend.
Zo konden de algehele sensitiviteit, de responsiviteit voor het huilen, het stimulerend
gedrag en de hoeveelheid aandacht worden geoperationaliseerd. Bij voorbereidende
analyses bleken deze variabelen vrij hoog met ellcaar samen te hangen en er is derhalve
én samengestelde maat gecreeerd, die de kwaliteit van het opvoedend handelen
weergeeft.

Lieha lve het pedagogiseh handelen van de moeders zijn ook opvoedingsattituden en
belevingsaspecten geoperationaliseerd met behulp van vragenlijsten en interviews. Na
datareductie konden er een maat voor de attitude en drie belevingsmaten worden oncier-
scheiden. De attitudemaat betreft de mate waarin de ouder de voorkeur geeft voor
een strikte regelmaat in de babyverzorging en een autoritaire rol voor de ouder (we
noemen deze variabele verder: striktheid). De belevingsmaten betreffen (a) negatieve
gevoelens ten aanzien van het kind en de moederrol (afwijzen); (b) gevoelens van fysieke
of psychische belasting als gevolg van het moederschap (vermoeidheid); en (c) extreem
hoge verwachtingen of overdreven bezorgdheid jegens de baby (overbetrokkenheid).

Tenslotte zijn diverse achtergrondvariabelen geoperationaliseerd, zoals persoonlijkheids-
kenmerken van de opvoeder, het temperament van de baby, ervaren problemen bij
de verzorging en steun van partner en sociaal netwerk (zie Lambermon, 1991, voor
een meer uitvoerige beschrijving van de meetinstrumenten en variabelen).

Het vervolg-onderzoek vond plaats toen de kinderen 15 maanden oud waren. Om de
kwaliteit van de gehechtheidsrelatie te kunnen vaststellen is de Vreemde Situatie
procedure (Ainsworth et al., 1978) toegepast. Dit leidt tot een classificatie in één van
de volgende categoriedn: een veilig gehecht kind blijkt de moeder als veilige basis te
kunnen gebruiken; angstig-vermijdend gehechte kinderen vermijden het contact met
de moeder op momenten van verhoogde stress; angstig-ambivalent gehechte kinderen
klampen zich bij stress aan de n. oeder vast en zijn niet snel gerustgesteld. Daarnaast
zijn video-opnamen gemaakt van gestructureerde en ongestructureerde interacties van
moeder en kind tijdens hun bezoek aan de universiteit, die naderhand zijn gecodeerd.
Na datareductie blijken er twee dimensies aan het gedrag van de opvoeder te igondslag
te liggen: (a) de mate waarin de ouder een ondersteunende rol heeft voor het kind
tijdens gestructureerde of ongestructureerde interacties (ondersteuning); en (b) de
mate waarin de ouder respect toont voor de autonomie van het kind versus een actieve
en structurerende rol op itch neemt tijdens een gestructureerde interactie (structureren).
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2.4 Het evaluatie-onderzoek: korte-ternujn-effecten

Uit de procesevaluatie blijkt dat de moeders het voorlichtingsmateriaal serieus hebben
bestudeerd en er zijn geen opvallende verschillen in beoordeling of gebruik tussen
de video- en foldergroep. Het materiaal is overwegend positief ontvangen.

Om het voorlichtingseffect te bepalen is een MANOVA gedaan met voorlichtingsvorm
en grootte van het sociaal netwerk als onaflaankelijke variabelen en kwaliteit van het
opvoedend handelen, striktheid, afwijzen, vermoeidheid en overbetrokkenheid als
afhankelijke variabelen. Er is een multivariaat hoofdeffed voor voorlichtingsvorm (F (5,27)
= 2,79, p = .04). Dit effect betreft hoofdzakelijk de kwaliteit van het opvoedend
handelen en de overbetrokkenheid. Nadere analyse van de gegevens wijst uit dat de
folders leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het opvoedend handelen bij
moeders met een klein sociaal netwerk. Verder geven folders bij beide netwerkgroepen
aanleiding tot een vermindering van gevoelens van overbetrokkenheid. De videovoor-
lichting blijkt bij ouders met een groat sociaal netwerk tot een lichte verbetering van
de kwaliteit van het opvoedend handelen te leiden. Tegen de verwachting in blijken
videobanden doorgaans niet effectiever te zijn clan folders in de befnvloeding van het
opvoedend handelen, opvoedingsattituden of de beleving van moeders. Eveneens tegen
de verwachting in blijkt er geen eenduidige sarnenhang te zijn tussen de grootte van
het sociaal netwerk en de effectiviteit van de voorlichting.

Eerder is vermeld dat de kwaliteit van het opvoedend handelen een samengestelde
variabele is, opgebouwd uit maten voor onder andere sensitiviteit, stimulerend gedrag
en hoeveelheid aandacht. Bij een verdere exploratie van de gegevens is nagegaan welke
van deze aspecten bet meest hebben bijgedragen aan het hierboven beschreven
voorlichtingseffect. Een reeks ANOVA's met de afzonderlijke variabelen wijst uit dat
het effect vooral toegeschreven dient te worden aan de variabele die de hoeveelheid
aandacht weergeeft. Terwijl moeders in de videogroep tussenvoor- en nameting minder
tijd gingen besteden aan hun kind (een trend die overigens normaal is in deze periode;
Van den Boom, 1988; Liptak, Keller, Feldman & Chamberlin, 1983), hadden de moeders
in de foldergroep juist meer aandacht voor hun baby.

Tenslotte is nagegaan of de voorlichtingvoorg effectief is voor bepaalde groepen moexiers.
Hier;oe zijn achterigondvariabelen als het temperament van de baby of persoonlijk-
heidskenmerken van de moeder in een serie ANOVA's telkens als derde factor meegeno-
nien. Het voorlichtingseffect blijkt niet afhankelijk te ja van onder nicer het opleidings-
niveau van de moeder, maar wel van de mate waarin de moeder problemen ervaart
bij de verzorging van de baby. Bij moeders die weinig problemen en hun baby als
makkelijk ervaren, blijkt van de videovoorlichting geen positieve stimulans uit te gaan.

2.5 Het evaluatie-onderzoek: Iange-tennijn-effecten

.77 Een multivariate analyse met voorlichtingsvorm en grootte van het sociaal netwerk
als onafhankeijke, en ondersteunen en structureren als afhankelijke variabelen, laat
geen significante effecten zien. De verschillen die in het eerste kwartaal kunnen worden
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geconstatem d ten voordele van de foldergroep, lijken zich niet te hebben gehandhaafd.

Hierbij 2ij opgemerkt dat bij het vervolgonderzoek, waarvande meting op de universiteit

plaatsvond, de hoeveelheid aandacht niet geoperationaliseerd konworden. De voorlichting

blijkt in het eerste kwartaal juist op deze variabele het meesteeffect gehad te hebben.
Strikt genomen kan dus niet worden uitgesloten dat er ten tijde van het vervolgonderzoek

nog steeds verschillen bestaan tussen de groepen ten aanzien van deze variabele.
Gehechtheidstheoretisch is dit overigens niet zo relevant, aangezien het vooral gaat

om kwalitatieve verbeteringen van het handelen van de opvoeder.

Er blijkt geen verschil te zijn tussen de folder- en videogroep ten aanzien van de veiligheid

van gehechtheid (veilig versus angstig). Wel blijkt er een groot verschil ten aanzien
van het type angstige gehechtheid (vermijdend versus ambivalent) tussen de twee
voorlichtingsgroepen (x2= 831, DF =2, p = .02). In de groep waarvan de ouders tijdens

het eerste kwartaal foldervoorlichtingkregen, vertonen bijna atle angstig gehecitte kinderen

ambivalent gedrag. De angstiggehechte kinderen in de videogroep vertonen bijna allemaal

vermijdend gedrag. Daarnaast valt op dat de steekproef eenopvallend hoog percentage
angstig gehechte kinderen bevatte (56%), waar percentages tussen de 30% en 40%
te verwachten zijn bij een steekproef van hoofdzakelijk gezinnen uit de middenldasse.

Deze resultaten wekken de suggestie dat de voorlichting een negatief effect heeft op
de gehechtheidsontwikkeling. Uitvoerige analyses van debeschikbare gegevens hebben

echter op geen enkele manier aannemelijk kunnen maken dat dit het geval is (zie
Lambermon, 1991). Wel blijkt dat de groepen ten tijde van het vervolgonderzoek niet
meer vergelijkbaar zijn, doordat zich bij een aantal gezinnen in de videogroep ingrijpende
stressvollegebeurtenissen hebben plaatsgevonden (echtscheiding, postnatale depressie,
werkloosheid). Hoewel hiermee geen afdoende verklaring voor de versrhilten is gegeven,

lijkt de merkwaardige verdeling van gehechtheid over de groepen en het hoge percentage

angstig gehechte kinderen in deze steekproef voornamelijk veroorzaakt door factoren

die niet met de voorlichting te maken hadden.

In de discussie zullen de resultaten verder wordenbesproken, waar bij de interpretatie

naast literatuur gebruik gemaakt zal worden van bevindingen van de procesevaluatie.

3. Dtscussie

De beperkte doelstelling (vergelijking van twee voorlichtingspakketten), kleine steekproef

(35 gezinnen) en homogene steekproefsamenstelling(moeders van eerstgeboren baby's

uit een niet-risico populatie) beperkt de generaliseerbaarheid van de gevonden resuitaten

aanzienlijk. Het onderzoek heeft echter een aantal verrassende resultaten opgeleverd

en het is daarom zeker de moeite waard om deze, gegeven de kaders van dit experiment,

zorgvuldig onder de loep te nemen.

3.! Video of folder: een herbezinning

In de literatuur wordt erop gewezen dat video's beter zijn in het overbrengen van visuele

kennis en het beInvloeden van intuitieve preferenties(Damoiseaux, 1987; Linde, 1988).
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De verwachte positieve effecten van videovoorlichting blijven in dit onderzoek echter
uit. Dit onderzoeksresultaat wijkt ook af van de resultaten van enkele andere studies
naar het differentiate effect van schriftelijke- en videovoorlichting voor ouders (Nay,
1975; Flanagan et al., 1979; O'Dell et al., 1979; O'Dell et al., 1982). Deze onderzoeken
komen echter noch qua doelgroep, noch qua inhoud van de voorlichting overeen met
die van het onderhavige onderzoek. In de genoemde studies ging het telkens om ouders
van kinderen boven de vier,jaar, terwijI in ons onderzoek ouders van pasgeboren baby's
centraal staan. De inhoud van de voorlichting betrof in de genoemde studies de toepassing
van belonings- en bestraffmgstechnieken, geant op leertheoretische principes, terwijl
de onderhavige voorlichting over sensitiviteit en stimulerend gedrag gaat.

De procesevaluatie biedt aanknopingspunten voor de interpretatie van het gevonden
onverwachte resultaat. Hoewel er weinig verschillen naar voren komen in gebruik en
waardering van het voorlichtingsmateriaal tussen de video- en foldergroep, blijken moeders
in de foldergroep vaker te rapporteren dat ze nieuwe informatie zijn gaan uitproberen.
Er mag day eerder een gedragsverandering verwacht worden dan wanneer men deze
bereidheid tot uitproberen niet toont (hoewel niet iedere moeder zich bewust hoeft
te zijn van de beinvloeding). Verder blijken de videobanden soms tot herkennings-
problemen te leiden. Moeders zijn op zoek naar herkenningspunten; dit is moeilijker
bij het zien van een specifieke baby of een specifieke moeder. In deze eerste maanden
na de geboorte lijken moeders nog vrij kwetsbaar en zijn ze op zoek naar ondersteuning
en bevestiging (dat het goed doen en dat het goed gaat met de baby). Het zien
van een moeder en een baby op een video lokt onherroepelijk tilt tot vergelijking. Het
is prettiger om overeenkomsten op te merken dan verschillen te nen; dit laatste kan
als bedreigend worden ervaren. En in die verschillen, dat wat de moeder op de video
anders doet, zit nu juist de nieuwe informatie opgesloten voor de kijker. Het zien van
verschillen tast niet het zelfvertrouwen van de moeders in onze steekproef aan (dit
is althans niet gerapporteerd bij de procesevaluatie), maar lijkt eerder te leiden tot
een defensieve reactie: men gaat kritiek geven op de videoband. Bij analyses van antwoor-
den op open vragen blijken er subtiele verschillen in de inhoud van de kritiek op het
voorlichtingsmateriaal, zoals die door moeders uit de twee groepen wordt gegeven.
De kritiek van de moeders uit de videogroep richt zich veelal op de keuze van de baby
of op de moeder, waaruit een zekere defensiviteit spreekt. Webster-Stratton (1982)
wees erop dat herkenbaarheid een cruciale voorwaarde is voor de effectiviteit van video-
voorlichting. Het tonen van meerdere modellen kan de kans op herkenning vergroten.
Hiervan is bij de videobanden van dit onderzoek slechts beperkt gebruik gemaakt.

Een tweede oorzaak voor de relatieve ineffectiviteit van de videobanden kan gelegen
zijn in de beeldvluchtigheid (Veen, 1982) ervan. Videobeelden bevatten talloze int .ressan-
te, maar irrelevante concrete details, die afleiden van de eigenlijke informatie.
Nieuwbakken moeders lijken, gezien het comtnentaar dat zij tijdens de proces-evaluatie
gaven, hier speciaal gevoelig voor te zijn: de kleertjes van de baby, de inrichting van
de baby-kamer, het merk luier, of wat de baby-al-kan trekken soms meer aandacht
dan de voorlichtingstekst. Daarbij komt nog het probleem van visuele dominantie (de
neiging om meer op beelden te letten dan op geluid), waardoor de kijker eigen, maar
verkeerde interpretaties aan de beelden kan geven (Heuvelman, 1989). Het is van belang
de aandacht van de kijker zoveel mogelijk te richten op dat wat relevant wordt geacht:
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naast gebruilc van helder commentaar hadden herhalingen, slow motion, het bevriezen
van beelden en een oncpvallende achtergrond de effectiviteit van de video's wellicht
kunnen verhogen.

Tegeuover deze nadelen van de videobanden kunnen voordelen van de folders genoemd
worden die de onverwachte effecten in de tegenovergestelde richting bij de natneting
mede kunnen verklaren. Schriftelijk materiaal is niet bedreigend en vanwege de herken-
baarheid van de besproken onderwerpen is het niet moeilijk om de eigen werkelijkheid
te projecteren op het materiaal.

Bekende nadelen van foldervoorlichting, zoals de geringe aantrekkelijkheid en de moeilijke
leesbaarheid, blijken bovendien niet te gelden in ons experiment. De folders werden
wat uiterlijke vormgeving betreft positief gedvalueerd. De leesbaarheid van de folders
van het onderhavige onderzoek is tamelijk gemakkelijk (indien de formule van Flesch
wordt toegepast op de folders blijkt de leesbaarheid te varieren van niveaus van 6 jaar
leesonderwijs tot LBO/MAVO, zie Van Woerkom, Van Doom & Loeve, 1987, p. 79-80).
Gezien het opleidingsniveau van de deelnemende moeders zijn de folders dus goed
leesbaar. Dit blijkt ook uit de procesevaluatie, waarin de folders vrijwel unanietn als
goed leesbaar zijn beoordeeld. De compacte vorm (gemiddeld ongeveer 400 woorden)
waarin de onderwerpen werd gepresenteerd en de sprekende foto's zijn door de moeders
positief beoordeeld en dit maakt het materiaal waarschijnlijk overzichtelijker en toeganke-
lijker dan boeken en tijdschriftartikelen over baby's. Tenslotte mogen we niet uit het
oog verliezen dat participatie aan het onderzoek de moeders ertoe aangezetzal hebben
om de folders goed te lezen.

We kunnen concluderen dat bekende nadelen van videovoorlichting (beeldvluchtigheid
en herkenningsproblemen) bij de populatie van dit onderzoek en bij de vier videobanden
die in dit onderzoek zijn toegepast de effectiviteit van de video's hebben ingeperkt.
Specifieke nadelen van schriftelijke voorlichting, zoals de moeilijke leesbaarheid voor
sommige ouders en de relatieve onaantrekkelijkheid, spelen bij de ouders van ons
onderzoek juist nauwelijks een rol. Zoals eerder opgemerkt zijn de resultaten niet zonder
meer generaliseerbaar naar andere voorlichtingspakketten en andere doelgroepen.
Alle owl rs waren bovendien gemotiveerd en nieuwsgierig naar het voorlichtingsmateriaal,
en de wekelijkse telefonische interviews ten behoeve van de procesevaluatie gaven
gelegenheid om over het voorlichtingsmateriaal te praten. In de alledaagse
voorlichtingspraktijk kunnen consultatiebureauwerkers de effectiviteit van extensieve
voorlichting (folder en video) wellicht verhogen door het materiaal aan te prijzen en
er naderhand over te praten.

3.2 Over de effectiviteit van primaire preventie

In het onderhavige onderzoek blijkt de foldervoorlichting in vergelijking met
videovoorlichting een fors effect gehad t hebben op gevoelens van overbezorgdheid
en op de kwaliteit van het opvoedend handelen. De impuls die van de foldervoorlichting
uitging is echter niet krachtig genoeg om to leiden tot veranderingen in de kwaliteit
van het opvoedend handclen van de mocders die relevant zijn voor de ontwikkeling
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van een veiige gehechtheidsrelatie. Verschillende verklaringen zijn denkbaar. Bijvoorbeeld
dat de verschillen in de loop van de maanden steeds kleiner worden (met andere woorden:
dat hereffect is weggeebd). De informatie beklijft onvoldoende of is moeilijk generali-
seerbaar naar andere ontwikkelingsfasen van de baby. Dit laatste lijkt, gezien de inhoud
van het voorlichtingspakket die zeer nauw aansluit bij de ontwikkelingsmogelijkheden
en -behoeften van de pasgeboren baby, zeer plausibel. Dit zou kunnen pleiten voor
het gebruik van zogenaamde nieuwsbrieven, waarbij maandelijks of per kwartaal informatie
wordt gegeven over de ontwikkeling en ingegaan wordt op veelvoorkomende vragen
(Cadubak, Darden, Nelson, O'Brien, Pinsky & Wiggins, 1985; Cameron & Rice, 1986;
Grimley & Robinson, 1986).

Verdere relativering van de gevonden (korte-termijn-) effecten is op zijn plaats. Hoewel
het feit dat de foldervoorlichting bijdraagt tot een afname van gevoelens van
overbetrokkenheid (overdreven zorgen of verwachtingen) op zichzelf beschouwd een
positief effect is, blijkt deze verandering in beleving niet samen te gaan met veranderingen
in het handelen van de moeders.

Voorts blijkt dat het effect op het opvoedend handelen vooral de hoeveelheid aandacht
voor de baby betreft en in (veel) mindere mate typische kwaliteitsaspecten als de
sensitiviteit, responsiviteit voor het huilen of het stimulerend gedrag. Een reden hiervoor
kan gelegen zijn in het feit dat in het voorlichtingsmateriaal zowel tips over de aanpak
van de verzorging als over interactie worden gegeven. In de procesevaluatie is onder
meer aan de moeders gevraagd wat zij denken dat de boodschap van de betreffende
folder of video is. Hierbij blijkt dat de meeste moeders blijven steken in de verzorgings-
gerichte informatie en slechts een minderheid zich bewust is van de informatie over
het belang van seusitiviteit en het stimuleren van interacties met de baby. Vanuit een
gehechtheidstheoretisch perspectief is juist het laatste soort informatie belangrijk. Het
verschaft immers een kader, waarbinnen de verzorgingsgerichte tips betekenis krijgen.
Zo zal een ouder weinig doen met informatie over de verschillende troosthoudingen
(de verzorgingsgerichte informatie: hoe kan men de baby vasthouden) als hij / zij niet
overtuigd raakt van het belang van het troostend reageren op huilen van de baby (de
interactiegerichte informatie). Mogelijk heeft de voorlichting aan effectiviteit ingeboet
door vermenging of onevenwichtige integratie van de twee informatiesoorten.

3.3 Opvoedingsvoorlichting voor niet-risico-gezinnen

Me tot nu toe gemaakte opmerkingen over het voorlichtingspakket betroffen vooral
de vorm en er werden wat dit betreft suggesties gedaan die de effectiviteit van de folders
of video's zouden kunnen verhogen. Als we naar de inhoud kijken, zijn vragen relevant
als: sluit de voorlichting aan bij specifieke problemen van de ouders; maakt het hen
onzeker; is de inhoud wetenschappelijk verantwoord?

Uit een onderzoek van Clarke-Stewart (1978) komt naar voren dat opvoedingsvoorlichting
soms te algemeen is en ouders onvoldoende het gevoel hebben dat ze geholpen worden
met hun specifieke problemen. Deze ontevredenheid blijkt niet bij de ouders in ons
onderzoek. Dit is mogelijk te danken aan de timing en onderwerpskeuze van de
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voorlichting. In de proces-evaluatie is stilgestaan bij de vraag of de voorlichtingaansluit
bij problemen die de ouders op dat moment ervaren. Over de eerste twee onderwerpen
(troosten en baden) melden veel ouders dat ze meer aan de informatie hadden gehad,
indien ze deze tijdens de eerste weken na de bevalling hadden gekregen, in plaats van
in de achtste of negende week erna. De informatie werd op zichzelf wel als relevant
beoordeeld. De laatste twee onderwerpen (praten en spelen) bleken goad aan tesluiten

bij vragen van ouders op dat moment.

Voorts is bij een exploratieve analyse met enkele achtergrondvariabelengebleken dat
moeders die rapporteren weinig problemen te ervaren in de verzorging enopvoeding

van de baby, ook nauwelijks positieve stimulans krijgen van de voorlichting. Met name
de video's zijn bij deze groep ineffectief. Deze resultaten vertonen gelijkenis met die

van het onderzoek van Affleck (Aff leck, Tennen, Rowe, Roscher & Walker, 1989)
over de effectiviteit van pedagogische voorlichting aan ouders met een zieke baby. Het
program= bleek meer effect te hebben op decompetentiegevoelens van de moeders

indien de medische problemen groter waren.

Het onderhavige voorlichtingspakket lijkt kortom redelijk goed aan te sluiten bij vragen
of problemen die doorgaans leven bij ouders met een pasgeboren eerste kind. Indien

de ouder echter weinig problemen ervaart, lijkt de ontvankelijkheid voor de informatie

gering.

De bevindingen ondersteunen de opvatting dat voorfichting niet alleen zinvol is vooi
risicogezinnen, maar ook voor gewone ouders met een eerste, pasgeboren baby (Metzl,

1980; Myers, 1982). Ook bij veel van deze ouders leven er vragen overde juiste aanpak

van de babyverzorging. Velen van hen hebben behoefte aan voorlichting, gaan er actief

naar op zoek en stellen zich ook open voor de informatie (Deutsch, Ruble, Fleming,
Brooks-Gunn & Stangor, 1988). Ouders lezen of horen graag over specifieke onderwerpen
die nauw aancluiten bij de ontwikkelin&sfase van hun baby. Voor de makers vanextensieve
voorlichtingsmiddelen lijkt het cruciaal zich te richten op specifieke doelgroepen
(werkende moeders, moeders van tweelingen, huisvaders, moeders met eenpostnatale
depressie, moeders uit Marokko, alleenstaande moeders enz.; vgl. Clarke-Stewart, 108),

op specifieke ontwikkelingsfasen (bijvoorbeeld maand-voor-maand) en op specifieke
onderwerpen (borstvoeding, flessevoeding, de overgang van borst- naar flesvoeding

enz.).

Dergelijke extensieve voorfichtingsprogramma's, waarvan het gebruik grotendeels of
geheel buiten het zicht van de makers of andere deskundigen valt, dienen echter
zorgvuldig op hun effecten geevalueerd te worden (Belsky & Benn, 1982; Clarke-Stewart,

1988). Belangrijke evaluatiepunten zijn bijvoorbeeld, of de voorlichting de ouders onzeker

maakt, of het herkenbaar is en of het aansluit bij de specifieke vragen waar de ouders

mee zitten.

3.4 Maakt de voorlichting ouders onzeker?

In Nederland hebben verschillende personcn kritiek geuit op lie voorlichtingspraktijk:
deskundigen trachten ouders houvast te geven, maar vergrc ten hierdoor het gevoel
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van falen en belasten ouders met een verantwoordelijkheid die hun mogelijkheden
overtreft (Lodewijks-Frencken, 1989; Van der Ham, 1989). De illusie wordt gewekt
dat het kinderleven voorspelbaar en beheersbaar is (De Winter, 1986; Singer, 1989)
en dat iedere afwijking van de statistische norm uit den boze is (Van der Ham, 1989).
Daar staat tegenover dat veel ouders die net hun eerste baby hebben gekregen zich
onzeker voelen en met vragen zitten (McKim, 1987; Kousemaker et al., 1987), op zoek
gaan naar informatie en deze gebruiken bij de ontwikkeling van een defmitie van 'goed
ouderschap' (zie Deutsch et al., 1988, voor een bespreking van dit proces van zelf-
socialisatie). Deze informatie zullen ze altijd vinden, is het niet in het professionele
circuit, dan in ieder geval in het commerciele circuit. De vraag lijkt daardoor niet zozeer
of er voorlichting gegeven moet worden, maar eerder hbe deze gegeven dient te worden.
Het is daarom van groot belang om aandacht te besteden aan de inhoud en de effecten
van diverse voorlichtingspakketten. Bij de evaluatie van voorlichtingsprojecten dienen
opzet en instrumentarium niet alleen afgestemd te zijn op het toetsen van hypothesen
omtrent verwachte positieve effecten, maar ook omtrent mogelijke negatieve effeeten.

Zo leek er in het onderhavige onderzoek sprake te zijn van een negatief effect op de
lange termijn op de gehechtheidsontwikkeling. In het kader van het dissertatie-onderzoek
kon uitvoerig worden nagegaan, of deze suggestie enige plausibiliteit bezat. Dat leek
niet het geval. Ook vonden we geen aanwijzingen dat de voorlichting ouders onzeker
maakte. Wel leek de videovoorlichting bij sommige ouders tot defensieve reacties te
leiden paragraaf 3.1). We deden de suggestie dat het gebruik van meerdere modellen
op de video's deze defensiviteit zou kunnen verminderen.

3.5 Keurrnerk: pedagogisch verantwoord!

Een laatste kwestie betreft de vraag, of de inhoud van de voorlichting wetensehappelijk
verantwoord is. Young (1990) onderzocht bijvoorbeeld in hoeverre de adviezen in
Noordamerikaanse populaire opvoedingstijdschriften gmelateerd waren aan ontwildtelingen
in de wetenschappelijke kennis. Juist bij discussies over de relatie,tussen moeders en
baby's bleek de invloed van culturele waarden pregnanter te zijn dan die van
wetenschappelijke inzichten. Het artikel van Young kan niet alleen opgevat worden
als een aansporing voor praktijkwerkers om de literatuur over de relatie tussen moeders
en baby's beter te lezen of er meer waarde aan toe te kennen, maar ook als een
aansporing voor wetenschappers hun onderzoeksresultaten op overzichtelijke en
inzichtelijke wijze te presenteren. Meta-analyses en besprekingsartikelen dragen vooral
bij aan een kritische verslaggeving van de stand van zaken van een bepaald onderzoeks-
terrein.

Naast de vraag of de voorlichting wzelateerd is aan wetenschappelijke inzichten, kunnen
er ook normatieve vragen geformuleerd worden over de inhoud van de voorlichting.
In Nederland analyseerden Van der Ham (1989) en Van Lieshout (1989) het blad 'Ouders
van Nu' respectievelijk op aspecten als het normaliteitsconcept (statistische of klinische
normaliteit) en de toon (de babytaal van de deskundige). Van der Ham concludeert
dat de adviezen van 'Ouders van Nu' niet zo waardevrij zijn als de redactie doet
voorkomen (p. 39). Van Lieshout vraagt zich op grond van haar analyse af wat de
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'babytaal' die in het blad gebezigd wordt, betekent voor het alledaagse denken over

kinderen, ouders en deskundigen (p. 46). Dergelijke inhoudsanalyses kunnen bijzonder

leerzaam zijn, omdat het voorlichters bewuster kan maken van normatieve kwesties

die verbonden zijn aan hun werk.

Tenslotte client men zich bij de beoordeling van opvoedingsadviezen af te vragen of

deze pedagoesch wenselijk zijn. Newberger (1980) on derscheidt, aansluitendbij ideedn

van Piaget en Kohlberg, vier niveaus in de ouderlijke cognities. Een ouder die op het

laagste niveau functioneert richt zich uitsluitend op icjn/haar eigen behoeften. Het tweede

niveau wordt gekenmerkt door een oriEntatie op tradities en sociale normen. Ouders

die op het derde niveau functioneren beschouwen het als hun taak om tegemoet te
komen aan de behoeften van het kind. Op het hoogste niveau onderkent de ouder

de complexiteit van de interactie en beschouwt het als zijn/haar rol am te balanceren
tussen eigen behoeften en die van het kind. Empirisch onderzoek gaf ondersteuning

aan deze notie (Newberger & White, 1989; DekoviC, Janssens & Gerris, 1989). Ervan

uitgaande dat de pedagogische relatie een dialogisch karakter heeft waarin beide
interactiepartners tot hun recht moeten kunnen komen, is het eenzijdig benadrukken

van de noodzaak dat de ouder zich sensitief afstemt op de behoeften van de baby (een

interpretatie waartoe de gehechtheidstheorie makkelijk aanleiding geeft) pedagogisch

niet wenselijk.

Summary

Aims and effects of an education programme, meant for parents vvith a newborn infant,

are discussed in this paper. Twomethods of education, nameley brochure and videotape,

are compared in the evaluation study. Contrary to our hypotheses, it appeared that

videotapes were less effective than brochures in improving the quality of maternal

behaviour and in diminishing overinvolvement, at least at short notice. On the longer

term no differences in quality of maternal behaviour or in security of attachment
of the children were found between the two groups. In the discussion paragraph we

reflect upon the results of this study in relation to the literature about parent education.
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Kritische besehouwing van een aarazi projecten
m.b.t. opvoedingsvoorlichting

S. ROOMANS

Samenvatting

Enerzijds worden in deze bijdrage enkele opvoedingsvoorlichtingsprojecten op hun
voorlichtingskundige en theovetisch-pedagogische mérites bekeken, anderzijds dlenen
deze projecten ter illustratie voor de stelling dat het ook voor opvoedingsvoorlichting
mogelijk is om gebruik te maken van de "checklist van de voorlichting". De kritische
analyse toont ook aan dat het niet alleen mogelijk is, maar zelfs raadzaam om deze
checklist als raamwerk te gebruiken voor het opzetten van een opvoedingsvoorlichtings-
project, omdat deze laat zien hoe probleemanalyse en doelstellingen, vanaf een abstract,
maatschappelijk niveau tot en met een specifiek niveau van concreet gedrag en vice
versa, zich tot elkaar (dienen te) verhouden. De checklist helpt bij de keuze van
doelstellingen en doelgroepen, hetgeen ook van belang is voor een latere effect-evaluatie.

1. Inleiding

Opvoedingsvoorlichting is een van de mogelijke manieren om het opvoedkundig handelen
van opvoeders zodanig te beinvloeden, dat het ldnd daar in zijn psychosociale ontwikkeling
optimaal van profiteert. Tegelijkertijd zien we dat veel voorlichtingsacdviteiten erop
gericht zijn ouders, die daarom vragen, te ondersteunen in hun opvoedingstaak, ongeacht
de vraag of de psychosociale ontwikkeling van hun kinderen gevaar loopt of niet.
In deze bijdrage wil ik nagaan in hoeverre een aantal bestaande projecten op het gebied
van opvoedingsvoorlichting beantwoordt aan een ideaal opgezet voorlichfingsprogramma.
Mijn stelling is dat (opvoedings)voorlichtingsprogramma's effectiever zijn, wanneer
zij zoveel mogelijk ontworpen zijn aan de hand van voorlichtingskundige theorietn
en modellen. Zo moet de voorlichtinggebaseerd ziljn op eendegelijke probleemanalyse,
en streven naar een concreet en specifiek omschreven doelstelling. Tegelijkertijd moeten
inhoud en vorm van de boodschap afgestemd zijn op de mensen voor wie de voorlichting
bedoeld is. In paragraaf 2 zal ik een raamwerk bespreken volgens welke een voorlichtings-
kundig project kan worden opgezet. In paragraaf 3 volgt de analyse van enkele projecten
volgens dat raamwerk. In paragraaf 4 besluit ik met enkele conclusies en aanbevelingen.
Mijn opzet is om inzicht te geven in een manier om de voorlichtingskundige kwaliteit
van deze projecten te bepalen. Het is niet mijn bedoeling projecten te bekritiseren
omdat zij niet volgens het door mij voorgestelde raamwerk opgezet zijn. Veel projecten
zijn weliswaar niet volgens dit raarnwerk opgezet, maar blijken er toch goed in te passen.
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2. Een voorlichtingskundig raamwerk voor opvoedingsvoorlichting

In de meeste gevallen is voorlichting gericht op het bewerkstelligen van een vrijwillige
gedrapverandering bij de doelgroep of de client, welke crop gexicht is ongewenst gedrag,
waarvan men veromierstelt dat het een ongewenste toestand (probleem) veroorzaakt
dan wel in stand houdt, om te buigen tot gewenst gedrag waarvan wordt aangenomen
dat dit het probleem in het vervolg zal voorkomen, dan wel zal leiden tot een gewenste
toestand (oplossing). Dus stoppen met roken ter voorkoming van hart- en vaatziekten,
langzamer rijden ter voorkoming van ongelukken en ter bescherming van het milieu,
enzovoort. Deze twee uitgangspunten, concreet gedrag als aangrijpingspunt voor veran-
dering, en gedragsverandering als oplossing voor een bestaand of toekomstig pr
vormen de ondersteuning voor het argument dat een voorlichtingsactiviteit gelaseerd
moet zijn op een degelijke probleemanalyse en zich moet richten op een duidelijk
omschreven doelstelling, die in verband met een mogelijke effect-evaluatie in meetbare
termen gesteld moet worden. Probleemanalyse en doelstellingen zijn samen verwerkt
in het zogeheten "Basismodel van een interventie". Samen met de dotlgroepen vormen
zij de checklist van de voorlichting (Wapenaar, Roling en Van den Ban, 1989), welke
derhalve mijn raamwerk vomit (figuur 1).

Figuur 1. De checklist van de voorlichting

kenweg keuzeweg

doelstellingshii:rarchie doelcategorie

- probleemanalyse uiteindelijk doel populatie of bevolking
- analyse van oorzaken interventiedoel doelgroep
- analyse van determi- gedragsdoel contact of intermediame
nanten van gedrag doelgroep
- strategische analyse activiteiten voorlichters

middelen en manage- beleidsmakers,direetie
ment

Toelichting op de checklist:

Uitgangspunt bij het opzetten van een voorlichtingsactiviteit is dat er sprake is van
een probleem, hetzij reeds aanwezig, hetzij in de toekoinst te voorzien, waar met behulp

van gedragsbeInvloeding iets aan gedaan zou kunnen worden. Om vast te stellen of
en zo ja, op welke manier een opvoedingsvoorlichtingsproject kan bijdragen tot preventie
van een probleem, moet eerst een probleemanalyse gemaakt worden, waarin de aard
en omvang van het probleem bepaald wordt, en de factoren worden vastgesteld, welke
het probleem veroorzaken dan wel in stand houden. Uit de probleemanalyse moet
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tevens blijken wat de uiteindelijke doelstelling van het programma is. Vaak blijkt de

probleemanalyse een reeks oorzaken van oorzaken op te leveren, waarvan de oplossing

een hiararchisch geordende reeks van doelstellingen produceert. Het bereiken van

een relatief eenvoudigedoelstelling, bijvoorbeeld meer gebruik maken van beloningen

in de opvoeding, draagt dan bij tot een hogere doelstelling, zoals een kind dat beter

luistert. Voor opvoedings-voorlichtingsprojecten moet de probleemanalyse uitkomen

op gedrag, van kinderen of van opvoeders, dat als meest relevante oorzaak van het

probleem de focus gaat vormen voor de beoogde verandering. Het gedragsdoel is dan

het gewenste gedrag. De laat s. stap van de analyse bestaat uit het vaststellen van de

determinanten voor dat gedrag.

Op basis van de probleemanalyse en de daarop gefundeerde keuzes voor het te veran-

deren gedrag, worden de concrete activiteiten ontworpen. Welke methode van voorlichten

het meest gedigend is, welke elementen de boodschap moet bevatten en in welke vorm

deze gepresenteerd moeten worden, wie dat alles moet organiseren en uitvoeren, al

deze zaken horen thuis in de strategische en de logistieke analyse, die leiden tot het

ontwerpen van activh Aten en de organisatie daarvan. Bij de probleemanalyse, analyse

van oorzaken, etcetera moet ook de doelgroep betrokken worden. Wie loopt het risico

met het probleem geconfronteerd te worden? Wiens gedrag moet en kan beinvloed

worden door middel van voorlichting? Op elk niveau in de checklist moet opnieuw

worden uagedacht over de doelgoep, omdat de doelcategorie op het niveau van de

uiteindelijke doelstelling niet altijd dezelfde is als bijvoorbeeld de contactdoelgroep

op het niveau van het gedragsdoel.

Uit bovenstaande toelichting op de checklist volgen een vijftal beoordelingsmomenten,

welke ik zal gebruiken bij de analyse van enkele projecten op het gebied van

opvoedingsvoorlichting.

1. Is er een probleemanalyse tot en met de determinanten van gedrag gemaakt en

zo ja, wat is de kwaliteit van de theoretische onderbouwing?
2. Zijn de doelstellingen geformuleerd als antwoord op de analyse van oorzaken?

3. Leidt, bijvoorbeeld blijkens onderzoeksgegevens, de lagere doelstelling tot de

hogere?
4. Zijn de doelgroepen per niveau geexpliciteerd en sluiten activiteiten en doelstel-

lingen aan bij de kenmerken van de gekozen doelgroep?

5. Zijn de doelstellingen op elk niveau zo geformuleerd dat een effect-evaluatie

mogelijk is?

3. Analyse van de .nrojecten

In deze paragraaf zal ik enkele projecten kort beschrijven en vervolgens bespreken

aan de hand van de beoordelingsmomenten genoemd in paragraaf2. Voor twee projecten

zal ik laten zien hoe een project kan worden ingevuld in de checklist. Voor de selectie

van een aantal projecten met betrekking tot opvoedingsvoorlichting heb ik gebruik

gemaakt van het themanummer "Opvoedingsondersteuning" en van de congresmap

over "Opvoedingsondersteunine, beide uitgegeven door TJJ, maart 1992, van het Werk-
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program= van het NIZW (1992) en van de brochure "De RIAGG & Preventie", (mei1991). In de overtuiging dat hierin de meeste projecten, die recentelijk in Nederlandzijn uitgevoerd, te vinden zijn, heb ik uit deze publicaties een keuze gemaakt. Er isgestreefd naar verscheidenheid in doelstelling, doelgroep en opzet.

3.1 Spelvoorlichting aan huis

Dit is een project dat door middel van spel wil voorkomen dat allochtone kleutersal bij bireenkomst in de basisschool een ontwikkefingsachterstand hebben. Naderonderzoek wees uit dat een aantal, grotendeels allochtone, kleuters uit een relatief
geisoleerde thuissituatie komt, met weinig ruimte en mogelijkheden om te spelen. Alslaagdrempelige, "gezinsgerichte interventie" (Groenendaalen Kurvers, 1992) komt eenspeelster bij het gezin thuis spelen, uitgaande van een speelplan, dat is afgestemd opde behoeften en mogelijkheden van het kind en het gezin. Tevens informeert ze demoeder over spel, speelgoed en het belang ervan voor het kind, en probeert zo deattitude en het gedrag van de moeder met betrekking tot spelen, knutselen, en hetaanschaffen of lenen van speelgoed te beinvloeden.

De analyse van de thuissituatievan de kmderen bij wie de problematiek geconstateerdword resulteerde ook in een aantal determinanten van gedrag (zoals de kennis vanallochtone ouders met betrekking tot het belang van spel voor het functioneren vanhun kinderen op school, en bun attitude ten opzichte van spel en schoolprestaties),
op grond waarvan concrete gedragsdoelen (zie figuur 2) op het gebied van spel zijngeformuleerd.

De theoretische onderbouwing blijft impliciet. Men is ervan uitgegaan dat het spelen,zoals de meeste Nederlandse peuters dat thuis doen, direct verband houdt met deontwikkeling van de op school benodigde cogaitieve vaardigheden.Voor de veronderstelderelatie tussen spelarmoede enerzijds en school- ofontwikkelingsachterstand anderzijdswordt echter in de fiteratuur over spel en ontwikkeling onvoldoende empirische steungevonden. Door ouders zowelals leerkrachten worden gunstige effecten gerapporteerdvan deelname aan het project op het totale gedrag van de kinderen. Echter door deflexibele methodiek van het project is het moeilijk na te gaan welke aspecten van datgene
wat de speelster in het gezin doet, nu bijdragen tot deze gunstige effecten. Eensystematisch opgezette effect-evaluatie lijkt mij dan ook zinvol.

Alhoewel de ontwikkelaars niet zijn uitgegaan van de checklist van de voorlichting,
blijkt het project er achterafnaadloos in te passen. Expliciet geformuleerde doelstellingenop verschillende niveau's waren: het bevorderen van de ontwikkelingskansen vanallochtone (furkse en Marokkaanse) kinderen, het voorkomen van ontwikkellngsachter-standi bij deze kinderen bij intrede in het basisonderwijs, het vergroten van despelvaardigheden en spelmogelijkheden voor deze kinderen en het vergroten van hetinitcht bij de ouders in de spelbehoeften van hun kinderen en in de mogelijkheden
daarin te voorzien. Doze doelstellingen waren geformuleerd als antwoord op de oorzakendie uit de probiz.emanalysenaar voren kwangen. Figuur 2 laat zien hoe probleemanalyse
en doelstellingenhiörarchie met elkaar samenhangen:
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Figuur 2. De checklist van de voorlichting: doelstellingenhiErarchie en doelgroepen,
ingevuld voor "Spelvoorlichting aan Huis"

Doelstellingen Doelgroepen

Probkemanalyse Uiteinde lijk doel Popo latie
- aduerstand in vaanligheden - ontwildrelingskansen alloch- - allochtone kinderen
Nederlandse basisschool tone kinderen verbeteren

Analyse van oomaken Interventiedoel Doelgrocp
- te weinig speelmogelijkhe- - aa vergroten speelmogc- - allochtone kinderen
den kleuters thuis lijkheden all. kleuters 0-4 j:

Determinanten van gedrag Gedragsdoel Doeljpoep/Intermediaixen
bepalen
- o.a. attitude ouders Lag: - as. kleuters en ouders - allochtone kleuters met
spekn, inzicht in spelbehoette bekend maken met ape/en dat bcperkte speelmogelijkbeden

kinderen leren bevvrdert - hun ouders (snoeder)

SO-anise& analyse Strategic Voorliehters
- laagdrempelige interventic - inzetten van speelsters die - speelsters
bij gezinnen thuis op interpersoonlijk niveau

spel introduceren

Logisikke analyse Logisdek Voorlichtingsorganisatie
Beleidsmakcis

- samenwerken bcovkken - begcleidingscommissie - Stichting SenO
instantic in bepaalde vajk bestaande uit betmkken - gemeente (0Vgbeleid)

lage kcisten instantics, plaatselijke cn - wijk (wijkwerkgroep 0-4
landelijke coordinatic jarigen, netwerkgroep)

3.2. Moeders infoimeren Moeders

Het Consultatiebureau in Breda constateerde dat veel moeders, met name uit de lagere
sociaal-economische milieus, de reguliere anticiperende voorlichting zoals die gegeven
werd door het bureau niet of verkeerd begrei.,en. In dit project gaan ervaren moeders
op bezoek bij moeders die hun eerste kind krijgen. Aan de hand van vragen van de
bezochte moeders n uitgaande van de mogelijkheden en behoeften van moeder en
kind, geven zij voorlichting over de ontwikkeling van en de omgang met het kind en
eventuele problematische gedragingen van het kind. Ook ouders die buiten de oorspron-
kelijke doelgroep vallen, kunnen desgewenst aan het project deelnemen. Cruciaal in
het project is dat de bezoesende moeder dezelfde sociale achtergrond heeft als de
bezochte moeder.

Het programma onderscheidt zich in positieve zin door de wijze waarop ervaren moeders
als paraprofessionele voorlichtsters worden ingezet om met name moeders uit achter-
standsgroepen te ondersteunen. De voorlichtsters worden opgeleid en gedurende de
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voorlichtingsperiode intensief begeleid door deskundigen vanuit het Kruiswerk. Zo
kan de (oorspronkelijke) doelgroep beter berellct worden, met behoud van de kwaliteit
van de geboden informatie. De keuze voor paraprofessionele voorlichtsters is gemaakt
op grond van de theorieon over voorlichting aan achterstandsgroepen. Deze leven vaak
in een "informatiegetto", waar anderssoortige informatie meestal niet opgezocht of
opgepikt wordt (de Walle-Sevenster, Van den Beucken en Wiling, 1986).

Figuur 3. De checklist van de voorlichting: doelstellingenhiErarchie en doelgroepen;
ingevuld voor "Moeders informeren moeders"

Doelstellingen Doelgroepen

Probleemanalyse
- A voortichtingop CB blijkt
met name mocders uit ach-
terstandsgroepen nict fe
bereiken
- veel moeders uit aYe
lag= van de bewitch? g geven
aan onzeker te zrja LAY.
opvocden

Analyse van oonaken
- A. daze voorlichting sluit
niet aan op leefwereld van
deze moeder4 aa. qua teal-
gebruik

B ervaring en vnorbeelden
ontbreken of voldocn niet

Determinanten van gedrag

Strateesthe analyse

Logistiebe analyse

Uiteindelijk doel Populatie
- A. optimale opvoedings- - A. (moeders en) kindcren
voorsvaarden scheppen voor uit achterstandsgroepen
(daze moeders en) hun kin-
der=

B als A? - moedcrs en hun
kinderen?

Interventiedoel Doelgroep
- A. verhogen van zelfzorg- - moeders uit achterstands-
vermogen van due moeders groepen van cerste kinder=

- B. onzekerheid wegnemen? - alle moeders van =ate
kinder=

Gedragsdoel
- A verhogen responsiviteit

- B?

Doelgroep/Intentlediairen
- A. moeders uit achter-
standsgroepen die voor het
ceist moeder worden

B. she nieuwe moeders

Strategic Voorlichters
(a.s.)moeders thuis bezoe- - ervaren moeders uit de

keneninformerenladviseren eigen sociakIgeogndische
over komende ontwikkehn,gs- omgeving
fase kind

Logistiek Voorlichtingsorganisatie/
Beleidsmakers
- Kruiswerk Breda, NIZW

In figuur 3 staat de probleemanalyse weergegeven, die gericht is op de methode van
voorlichting. Echter, de geformuleerde doelstellingen hebben betrekking op de inhoud
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van het prograrnma: het zelfzorgvermogen van de moeders vergroten, en de
ontwikkelingskansen van de kinderen verbeteren. De kwaliteit van de relatie tussen
moeder en kind, die van belang is voor de mate waarin de moeder het kind kan
stimuleren, wordt bepaald door haar sensitiviteit en responsiviteit voor de signalen
en initiatieven van het kind. De hechtingstheorie van Bowlby, zoals uitgewerkt door
Van lIzendoorn en collegae, vormen de theoretische onderbouwing van de programma-

inhoud. Er vindt een voortdurende procesevaluatie plaats, en de geplande effect-evaluatie

zal zich richten op de zelfbewustheid van de moeders in de opvoeding, op het gevoel
zelf beslissingen te kunnen nemen, en de opvoeding van het kind zelf in de hand te
hebben (Van de Sande, 1993 - mondelinge communicatie). De probleemanalyse voor

het kennelijke probleem, dat moeders uit achterstandsgroepen onvoldoende sensitief

en responsief zijn en zelfzorgvermogen ontberen, ontbreekt echter in de projectbeschrij-

ving.

Verder is men in de loop van het project afgeweken van de uitgestippelde weg ten

aanzien van de oplossing van het voorlichtingsprobleem met betrekking tot een specifieke

doelgroep: vanwege de geconstateerde opvoedingsonzekerheid bij moeders uit alle
lagen van de bevolking en om stigmatisering tegen te gaan, werden in tweede instantie
ook moeders uit de midden- en hogere milieu's benaderd om mee te doen. Een aanpak

die is afgestemd op een bepaalde doelgroep, wordt zo zonder meer toegepast op een
geheel ander type doelgroep met andere kenmerken (zie Van Woerkum, 1987) en met

een ander soort probleem, waarbij dus waarschijnlijk ook andere oorzaken een rol

spelen.

Kortom, in dit qua oorspronkelijke opzet zeer elegante project kan worden vastgesteld,
dat de geformuleerde doelstellingen niet de oplossing van degeformuleerde problemen
vormen, en dat wederom de niet-achterstandsgroepen waarschijnlijk het meest van
de voorlichting zullen profiteren. De checklist laat de discrepantie zien tussen probleem-

analyse en doelstellingen (figuur 3).

3.3. Slaapkaarten

RIAGG's werden geconfronteerd met ernstige opvoedingsproblematiek, die naar hun
mening voorkomen had kunnen worden, wanneer ouders in het beginstadium hetzij

de problemen beter haden kunnen aanpakken, hetzlj lichte pedagogische hulpverlening
hadden gekregen. Naar aanleiding daarvan is het Project Pedagogische Preventie opgezet,

met slapen als eerste thema. Ouders van jonge kinderen krijgen bij hun bezoeken aan
het Consultatiebureau vijf maal een "Slaapkaart" met informatie over de slaapontwikkeling

bij jcnge kinderen in vijf opeenvolgende leeftijdsfasen, tips ter voorkoming en voor
de aanpak van slaapproblemen, en verwijsmogelijkhedenbij eventuele problemen. Doel

van het project is te voorkomen dat relatief kleine problexnen bij jonge kinderen kunnen

escaleren tot ernstige opvoedingsmoeilijkheden.

Waarom het project heeft gekozen voor een thematische aanpak, wordt niet nader
toegelicht. De keuze voor slaapproblemen is gemaakt op grond vande grote prevalentie

ervan. Problemen met slapen kunnen tijdelijk van aard zijn en hoeven geen negatieve
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invloed te hebben op latere psychosociale ontwikkeling. De preventie is echter vooral
gericht op die gevallen, waarbij slaapproblemen het begin vormen, maar waar de
gezinssituatie als gevolg van deze slaapproblemen zo uit de hand loopt, dat de hele
opvoedingssituatie verslechtert. Een van de oorzaken voor het feit dat een aantal ouders
niet adekwaat met beginnende slaapproblemen kan omgaan, is volgens de RIAGGs
gelegen in opvoedingsonzekerheid. Deze wordt verklaard vanuit het feit dat ouders
tegenwoordig in mindere mate een voorbeeld kunnen nemen aan de opvoeding in hun
gezin van herkomst. Het project beoogt derhalve in eerste instantie ouders van jonge
kinderen inzicht en adviezen te geven, zodat zij bij slaapproblemen weten hoe te handelen.
Aangezien in dit stadium niet te voorspellen is wie met slaapproblemen te maken zal
krijgen, moet iedereen bereikt worden, en wel op een moment dat de informatiebehoefte
nog vrij laag is. De massamediale benadering, die het project toepast, in combinatie
met een gesprek bij de uitreiking van de slaapkaart, is mijns innens een adekwate aanpak
wanneer de doelstelling van het project zich zou beperken tot het voorkomen van
slaapprobiematiek. Het project wil echter een stap verder gaan, namelijk het voorkomen
van een escalatie van opvoedingsproblematiek voor zover slaapproblematiek daaraan
ten grondslag ligt. De keuze voor slaapproblemen is echter niet gemaakt op grond
van een empirisch vastgestelde relatie met opvoedingsproblematiek, maar op grond
van de mate waarin ouders er vragen over stellen. De veronderstelling van Brugman
en Boezeman (1988, in Rikken, 1990) dat slaapstoornissen "verwijzen naar een
interactieprobleem tussen ouders en kind, dat via gedragsverandering om een oplossing
vraagt", laat zien dat slaapproblematiek waarschijnlijk slechts symptomatisch is voor
onderliggende interactieproblemen. Mijns inziens vraagt een project pedagogische
preventie door middel van een thematische benadering een uitgebreide voorstudie
naar de empirische relatie tussen het thematische interventiedoel en de uiteindelijke,
bredere doelstelling, en om een voorlichtingsmethode die meer gericht is op een doelgroep
die wèl al problemen ervaart met betrekking tot het thema.

4. Conclusies en aanbevelingen

Wat levert een dergelijke analyse van een aantal projecten nu op? Op de ee e plaats
kan men zich afvragen of het mogelijk is, om een pedagogisch preventieproject achteraf
in een model uit een andere discipline in te passen, en of het eerlijk is een oordeel
uit te spreken over de voorlichtingskundige kwaliteit van dergelijke projecten, die zijn
ontwikkeld door pedagogisch deskundigen en door preventiewerkers, niet door
voorlichtingskundigen. Op de tweede plaats is het de vraag, of het gebruik van de checklist
en andere voorlichtingskundige modellen en theoriedn een meerwaarde kunnen bieden
voor toekomstige projecten op het gebied van opvoedingsvoorlichting.
Ten eerste moet opgemerkt worden, dat preventiemodellen zoals die van Hosman (zie
Dhondt, Van Doesum & Zonneveld, 1988), raakvlakken hebben met de checklist: in
beide modellen staan de probleemanalyse en de vaststelling van doelen centraaL Projecten
die gebaseerd zijn op een analyse van het probleem, aan de hand waarvan doelen zijn
geformuleerd, passen dus in grote lijnen in de checklist. Deze conclusie leidt tot een
bevestigend antwoord op de vraag of pedagogische preventieprojecten zoals
opvoedingsvoorlichtingsprojecten op hunvoorlichtingskundige kwaliteitgetoetst mogen
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worden. Wanneer een project deze toets niet doorstaat, valt hij ook als preventieproject
door de mand.

Wat de tweede vraag betreft: de checklist heeft als bijkomend voordeel, dat de oorzaken
van het probleem en de "bijpassende" doestellingen opverschillende niveaus vastgesteld
moeten worden, waardoor beter zichtbaar wordt welke activiteit waartoe zal (moeten)
leiden. Door de focus van voorlichting op de verandering van kennis-attitude-gedrag
worden de elementen van de voorlichtingsboodschap bijna vanzelf duidelijk. Mijns
inziens wordt de meerwaarde van de checklist gevormd door de grotere overzichtelijkheid,
de hi6rarchische ordening van problemen en doelstellingen tot op het niveau van de
vaststelling van determinanten van gedrag, en de toevoegingen van de doelgroepen
op elk niveau.
E6n van de besproken projecten heeft zijn doelstellingen logisch en consistent
geformuleerd aan de hand van de gemaakte probleemanalyse (Spelvoorlichting aan
Huis), bij de andere twee ontbreekt het verband geheel (Moeders informeren Moeders)
of gedeeltelijk (slaapkaarten), hetgeen door de checklist zichtbaar gemaakt wordt. Het
gevolg voor deze laatste projecten is dat een effect -evaluatie, die verder gaat dan het
vaststellen of de gedragsdoelen bereikt zijn, niet mogelijk is.
In het algemeen wekken de projectbeschrijvingen en de evaluatieverslagen van de
projecten de indruk, dat er veel energie wordt besteed aan de uitvoering van het project
en de procesevaluatie die daarop betrekkingheeft, minder energie aan de probleemanalyse

en met name de theoretische onderbouwing daarvan, en dat een.echte effectmeting,
zelfs op het niveau van gedragsdoelen, maar ook op interventie-niveau, om welke reden
dan ook eigenlijk niet plaatsvindt. Terwijl bij alle projecten veel zorg besteed wordt
aan de invulling en de uitvoering van de strateete, weet niemand welk nut deze
inspanningen hebben gehad, afgezien van de constatering dat iedereen het al dan niet
leuk vond. Daarmee hebben deze projecten een t6 vrijblijvend karakter. In het kader
van het door de overheid voorgestelde preventiebeleid zou ik derhalve niet alleen het
gebruik van de checklist van de voorlichting, maar ook het van te voren plannen en
begroten van een wetenschappelijke effectevaluatie op interventie-niveau willen bepleiten.

Summary

In this article three pedagogical extension or information projects are judged on their
informational as well as pedagogical merits on the one hand, while on the other hand
these projects serve as an illustration of the fact that it is indeed possible to use a
general "checklist of extension" also with projects on pedagogical information. The
critical analysis demonstrates that the use of this checklist as a framework forsetting
up an extension project on a pedagogical subject is not only possible, but advisable
at that, because the checklist shows very neatly how the analysis of the problem and
the objectives of the project, ranging from an abstract, social level down to the very
specific level of concrete behaviour and vice versa, should be related. The checklist
is also a practical aid in determining the objectives and the target groups of the project,
which bears a substantial impact on future effect evaluation.
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Opvoedingsvoorlichting in de praktijk
van opvoedingsvoorlichting naar opvoedingsondersteuning

L BAKKER

Samenvatting

De afgelopen dertigjaar heel% opvoedingsvoorlichting in Nederland zich ontwikkeld

van voorlichting naar ondersteiming. Voorlichting hield in die begindid in: informadever-

strekking over opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Ondersteuning houdt in dat

ouders en andere opvoeders van ldnderen (0-12jaar) bij de opvoeding ondersteuning

kunnen vinden bij beroepskrachten, vrkjwilligers en andere ouders maar ook Wj

voorzlening zoals kinderdagvcblijven, speel-o-theken en opvoedingswinkels. De

veronderstelling is dat de toegenomen behoefte aan ondersteuning samenhangt met

een toenemende onzekerheid van ouders over de mauler waarop ze hun kinderen

(moeten) opvoeden. In deze bijdrage wordt uiteengezet hoe opvoedingsvoorlichting

in de praktijk gestalte krijgt binnen de beleidsterreinen: Jeugdgezondheidszorg,
Jeugdwelzijnswerk en de Jeugdhulpveriening.Recente ontwikkelingen worden aangegeven

en van kritische kanttekeningen voorzien. Tenslotte worden enkele Implicaties voor

de toekomst van preventie van opvoedingsproblemen en opvoedirgsondersteuning

geschetst.

In het uitvoerend werk en in het overheidsbeleid bestaat er veel belangstelling voor
opvoedingsvoorlichting en opvoedingsondersteuning en terecht neemt die aandacht

nog steeds toe. Bij de jeugdhulpverlening, de jeugdgezondheidszorg en het jeugdwelzijus-

werk neemt het een steeds grotere plaats in. De belangstelling blijkt onder andere

uit het feit dat twee in het voorjaar van 1992 georganiseerde congressen hierover zeer

druk bezocht werden. Er is een explosie van activiteiten en projecten op het terrein

van opvoedingsvoorlichting en opvoedingsondersteuning. Belangrijke stimulansen gaan

uit van het WVC-beleid, onder meer vastgelegd in de nota Opvoedingssteun op maat,

naast het sociale vernieuwingsbeleid en nieuwe ontwikkelingen binnen dejeugdhulpverle-

ning. In de nota Opvoedingssteun worden de hoofdlijnen voor pedagoeische preventie

in het kader van het jeugdbeleid uitgewerkt:grotere nadruk op preventie door de ombouw

van zware naar lichtere vormen vanhulpverlening en preventie; noodzaak tot betere

samenwerking en afstemming tussen bestaande voorzieningen en het ontwikkelen van

een samenhangend aanbod van 'opvoedingssteun op maat', en: prioriteit bij kwetsbare

groepen, dat wil zeggen jeugdigen die geconfronteerd worden met een cumulatie van

risicofactoren.

Deels kan de toenemende belangstelling in verband gebracht worden met het belang

van een zo vroeg mogelijk intervenidren om te voorkomen dat pedagogische problemen

ontstaan dan wel verergeren. Het aantal ouders en kinderen in Nederland dat een
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beroep doet op hulpverlening groeit nog steeds. Door in een zo vroegmogelijk stadium
in te grijpen, dat wil zeggen al op jonge leeftijd en als er nog geen of 'slechts' lichte
problemen zijn, hoopt men het aantal kinderen waarvoor een beroep wordt gedaan
op de jeugdhulpverlening terug te dringen. Dit is zowel een hulpverlenings- als een
beleidsbelang.

Die belangstelling hangt deels ooksamen met de grote, en volgens sommigm toegenomen
opvoedingsonzekerheid bij ouders over de mauler waarop ze hun kinderen (moeten)
opvoeden. Deze onzekerheid wordt treffend beschreven door bijvoorbeeld Hellinckx
(1983) en Gerards en Queisen (1986). Deze laatsten beschrijven in hun artikel Op
zoek naar een houvast in de opvoeding: de crisis van de 'helping mode', hoe ouders
stuurloos geraakt zijn, in hun pogingen hun kind een andere (lees: minder autoriaire)
opvoeding te geven dan zij zelf vroeger gehad hebben. In de 'helping mode'vinden
zij wel de helpende, kindvriendelijke atttitude die hen ampreekt, maar niet de
bijpassende gedragsalternatieven voor bun opvoedingshandelen.

Uit diverse onderzoeken blijkt verder dat ouders grote behoefte hebben aan informatie
(Hendriks, 1992: Peeters, 1993 en Roosingh, 1992) of itch ongerust maken over hun
kind. Zo vonden Kousemaker e.a. (1987) dat ruim driekwart van de ouders van kinderen
in de leeftijdsperiode van anderhalf tot vier jaar, zich regelmatig zorgen maakt over
de ontwikkeling van hun kind.

In deze bijdrage wordt geschetst hoe opvoedingsvoorlichting in de praktijk gestalte
krijgt binnen de verschillende beleidsterreinen. Hierbij is niet gestreefd naar volledigheid.
Geprobeerd is een algemeen beeld te geven en enkele interessante activiteiten er uit
te lichten. Voorafgaand aan deze 'praktijkschets' wordt geschetst hoe opvoedingsvoorlich-
ting zich ontwikkeld heeft van voorlichting naar ondersteuning en welke vormen van
opvoedingsvoorlichting er bestaan. Aan het slot worden knelpunten aangegeven in de
huidige ontwikkeling van opvoedingsvoorlichting in de praktijk en worden aanbevelingen
gedaan voor verbetering.

Van voorlichting naar ondersteuning

In de afgelopen dertig jaar heeft opvoedingsvoorlichting in Nederland zich ontwikkeld
van voorlichting naar ondersteuning. In de jaren '60 vormden opvoedingsvoorlichtsters
van de stichting Kinderverzorging en -opvoeding (K&O) een vertrouwd beeld. Gewapend
met informatie en voorlchtingsmateriaal trokken ze door het land om ouderavonden
en oudercursussen over opvoeding te verzorgen. Hierbij was sprake van voorlichting
in strikte Een deskundige die informatie verstrekt over kinderverzorging en opvoeding.
Ook de opvoedingsvoorlichting binnen de (jeugd)gezondheidszorg droeg in die tijd
nog sterk het karakter van het overdragen van een boodschap via een proces van
eenrichtingsverkeer: De voorlicht(s)ter (bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige) informeert
de ouders. Er werd veel gebruik gemaakt van schriftelijk materiaal, waarbij de grote
hoeveelheden tekst en de soms belerende toonzetting opvallen.
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Begin jaren '70 groeit het besef dat dergelijke vormen van eenrichtingsvoorlichting
niet effectief genoeg zijn. Vormingselementen komen meer centraal te staan binnen
de opvoedingsvoorlichting (zie bijvoorbeeld Janssen, 1977). an veel gebruikte methodiek
in die tijd was de zogenaamde ouderpraatgroep, waar ouders discussieerden over de
opvoeding van hun kinderen.

De inbreng van ouders zelf in het voorlichtingsproces krijgt een steeds groter accent.
Een trend die zich in de jaren '80 verder doorzet: Ouders worden steeds meer zelf
als deskundig gezien voor het oplossen van alledaagse opvoedingsvragen en -problemen.

Deze visie heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de stichting Spel- en
Opvoedingsvoorlichting (S&O), de organisatie bij uitstek die zich met opvoedingsvoorlich-
ting bezighoudt, haar werkwijze en organisatie radicaal veranderde. In 1985 werd het
direct uitvoerend werk met ouders afgestoten en overgedragen aan eerstelijnswerkers,
c.q. instellingen. S&O werd een stimulerende en serviceverlenende organisatie, met
als belangrijkste doelstellinv "Het streven dat ouders en andere opvoeders van kinderen
van nul tot twaalf jaar bij de opvoeding van hun kinderen in hun eigen omgeving
ondersteuning kunnen vinden bij beroepskrachten, vrijwilligers en mede-ouders" (Ek,
1984).

Het ondersteuningselement van opvoedingvoorlichting is in de loop van de tijd steeds
belangrijker geworden en wordt ook in voorlichtingmethodieken steeds beter uitgewerkt.
Er 2ijn speel-o-theken en spel- en opvoedingswinkels opgericht en zogenaamde 'ontmoe-
tingsplaatsen voor ouders' gecreeerd. Hier kunnen ouders in contact komen met andere
ouders en antwoorden vinden op hun opvoedingsvragen, opdat deze vragen niet uitgroeien
tot grote opvoedingsproblemen.

Met behulp van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek wordt thans het belang van

(sociale) steun bij de opvoeding benadrukt. Vanuit de voorlichtingskundige
veran deringsoptiek is dit overigens niets nieuws. In verschillende voorlichtingsmodellen
is de sociale omgeving al lang als relevante factor voor gedragsverandering opgenon.n.
Zie bijvoorbeeld Fishbein en Ajzen (1975), die de sociale omgeving als een van de
belangijke beinvloedende factoren beschouwen van de sociale normen van individuen.
Deze sociale normen verrullen op hun beurt weer een belangrijke rol bij gedragsverande-

ring.

Naast sociale steun ontstond gaandeweg meer aandacht voor de inbreng van het kind
in het opvoedingsproces en voor de rol van omgevingsfactoren, zoals de leefomgeving
waarin een kind opgroeit en de invloed van zogenaamde stressvolle factoren op de
opvoeding. Deze 'ecologische' benadering van het opvoedingsproces wordt bijvoorbeeld

gepropageerd door Hermanns (1992a).

Betekent dit nu dat opvoedingsondersteuning hetzelfde is als opvoedingsvoorlichting
in een nieuw jasje ?

Opvoedingsondersteuning is breder dan opvoedingsvoorlichting. Onder opvoedingson-
dersteuning verstaau we: al die activiteiten die specifiek tot doel hebben de opvoe-
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dingssituatie van kinderen te verbeteren. Deze activiteiten richten zich niet op het kind,
zoals het onderwijs vooral doet, maar richten zich op de situatie waarin het kind wordt
opgevoed" (Hermanns, 1992a). In deze situatie zijn opvoedingsondersteunende activiteiten
niet alleen gericht op de opvoeders (zowel ouders als 'beroepsopvoeders'), maar vooral
ook op de context waarin de opvoeding plaatsvindt: het gezin, de kinderopvang, de
buurt, de media, enzovoorts. Zo gedefinieerd gaat het zowel om activiteiten die tot
doel hebben pedagogische problemen te voorkomen, als orn activiteiten die gericht
zijn op het stimuleren van de kinderlijke ontwikkeling.

Opvoedingsondersteuning omvat globaal de volgende vijf functies:
I. infornaatie en voorlichting over ontwikkeling en opvoeding;
2. pedagogische advisering en licht-pedagogische hulpverlening;
3. stimuleren, organiseren en begeleiden van systemen van zelfhulp en sociale
ondersteuning;
4. vroegtijdige signalering en onderkenning van ontwikkelingcstoornissen en problemen
in de thuissituatie en in de sociale situatie van het kind;
5. bevorderen van een sthnulerende fysieke en sociaal-pedagogische omgeving waarin
opvoeding en ontwikkeling plaatsvinden.

De 'doelgroep' van opvoedingsvoorlichting wordt zowel gevormd door ouders (en hun
kinderen), als door de groep professionele opvoeders. Dit kunnen zowel beroepskrachten
als vrijwilligers iija die de rol van opvoeder vervullen. Bijvoorbeeld Edsters in kinderdag-
verblijven of peuterspeelzalen, peuter- en kinderwerkers in club- en buurthuizen,
onderwijsgevenden of de groepsleiding in jeugdhulpverleningsinstellingen.

In deze bijdrage ligt het accent op de praktijk van de opvoedingsvoorlichting aan ouders.
Er wordt ingegaan op welke instellingen en personen zich in Nederland bezifhouden
met opvoedingsvoorlichting en hoe opvoedingsvoorlichting aan ouders in de praktijk
vorm krijgt. Daarbij worden voorbeelden gegeven van concrete opvoedingsvoorlichtingsac-
tiviteiten.

Opvoedingsvoorlichting in de praktijk

Opvoedingsvoorlichting wordt gegeven door instellingen die dit specifiek in hun
takenpakket hebben, maar vindt ook langs andere wegen plaats. Huisartsen, gezins-
en kraamverzorgsters en medewerkers van het Algemeen Maatschappelijk Werk worden
in de praktijk regehnatig met opvoedingsvragen van ouders geconfronteerd en geven
voorlichting Ook VTO-teams hebben een belangrijke rol bij opvoedingsvoorlichting.
Bij veel aangemelde kinderen blijkt eerder sprake van opvoedingsproblemen dan van
ontwikkelingsstoornissen en ook bij die kinderen bij wie stoornissen worden vastgesteld
hebben ouders dikwijls extra behoefte aan opvoedingsvoorlichting.

Vanuit de Riagg's en de regionale S&O-centra worden regelmatig uitvoerende activiteiten
verricht met betrekking tot opvoedingsvoorlichting, hoewel deze instellingen in feite
een tweedelijnsfunctie hebben. Ze zijn onder meer betrokken bij experimenten met
opoedingssprelauen en opvoedingsburean's (zie bijvoorbeeld Van Vilsteren, 1990; Roos-
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ingh, 1992). Een aantal S&O-centra heeft een interregionale opvoedtelefoon opgezet,
waar ouders naartoe kunnen bellen via een 06-nummer. Voorts is er een groot aantal,
vaak landeijk opererende organisaties die zich met opvoedingsvoorlichting bezighouden,
waaronder oudervereningen en belangengroeperingen. Bijvoorbeeld de vereniging Ouders
van couveuze kinderen en de vereniging Kind en ziekenhuis. Dergelijke instellingen
geven regelmatig voorlichtingsbrochures ult. Kenmerkend is dat ze zich richten op
een bepaalde doelgroep of een bepaald probleem.

pvoedingsvoorlichtingis eenbij uitstek intemetorale activiteit.Opvoedingsvoorlichting
valt onder verschillende beleidsterreinen. Naast de kinderopvang en het onderwijs is
dat de (jeugd)gezondheidszorg, het jeugdwelzijnswerk (waaronder de onderwijsvoorrang)
en de jeugdhulpverlening.

(Jeugd)gezondheidszorg

Binnen de (jeugd)gezondheidszorg wordt opvoedingsvoorlichting met name gegeven
door de consultatiebureaus. Zij bereiken meer dan 90% van alle ouders van kinderen
van nul tot vier jaar.

Naast het periodiek medisch onderzoek en voorlichting over verzorging en gezondheid
geven consultatiebureau-artsen en wijkverpleegkundigenvoorlichting over opvoeding.
Dit gebeurt in individuele gesprekken met ouders. Via het consultatiebureau wordt
ook het bekende 'groeiboekje' verspreid. In dat informatie-dagboekje, dat alle ouders
van pasgeborenen ontvangen, is naast informatie over medische zaken, verzorging en
voeding ook informatie opgenomen over de ontwikkeling van kinderen en over een
aantal opvoedingsthema's. Wijkverpleegkundigen leggen vaak huisbezoeken af. Soms
zijn er aan het consultatiebureau speciaal daartoe opgeleide opvoedingsvoorlichters
verbonden.

Op een groeiend aantal consultatiebureaus warden nieuwe vormen van opvoedingsvoor-
lichting uitgeprobeerd. Er zijn bijvoorbeeld de groepsconsultatiebureaus, waar ouders
in groepjes worden uitgenodigd en voorlichting krijgen. Op andere bureaus worden
themabijeenkomgen georganiseerd, waar ouders ervaringen kunnen uitwisselen road
specifieke opvoedingsthema's. De voorlichting wordt soms ondersteund door in de
wachtruimtes informatiemateriaal op te hangen en uit te stallen. Dergelijke wachtkamerm-
jecten zijn rond een bepaald thema, bijvoorbeeld laalontwikkeling of 'sper, gecentreerd.
Een geheel andere vorm is gekozen door de Kruisvereniging Breda waar in samenwerking
met het NIZW wordt geexperimenteerd met de methodiek Moeden inform= moeden.
Moeders van eerstgeborenen worden bezocht door vrijwilligers, de 'bezoekmoeders',
die voorlichting geven over de ontwikkeling van kinderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van speciaal ontwikkeld schriftelijk voorlichtingsmateriaal (Wolf en Van de Sande,
1992). Door een aantal consultatiebureaus is geexperimenteerd thet zogenaamde
peuterbrieven, informatieve brochures die elk half jaar worden uitgereikt aan ouders
van kinderen in de leeftijd van anderhalf tot vier jaar. In elke brief, een soort folder,
worden specifieke aspecten beschreven van de ontwikkeling en het gedrag van peuters
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op die bepaalde leeftijd, waarbij geanticipeerd wordt op te verwachten opvoedingsvragen
(Lim-Feyen, 1992).

De jeugdgezondheidszorg voor oudere kinderen (vanaf vier jaar) is ondergebracht
bij de gemeentelijke diensten voor gezondheidszorg (de GG en GU's). Opvoedingsvoor-
lichting vindt hier plaats via de schoolgezondheidszorg en via activiteiten en projecten
door onder andere de consulenten Gezondheidsvoorlichting- en Opvoedhig (GVO).
Zo is een aantal GG en GD's betrokken bij de landelijke verspreiding van de video-
oudercursus Opvoeden: zol een speciaal voor ouders in achterstandssituaties ontwikkelde
vorm van groepsvoorlichting aan ouders.

Jeugdwelztjnswerk

Binnen het jeugdwelztjnswerk wordt opvoedingvoorlichting gegeven door club- en
buurthuizen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Bij peuterspethalen en
kinderdagverblijven gaat het hierbij enerzijds om individuele interpersoonlijke voorlichting,
tijdens de reguliere haal- en brengcontacten, of tijdens de formele oudergesprekken.
Anderzijdb gaat het om speciaal georganiseerde vormen van groepsgewijze voorlichting,
zoals ouderavonden en themabijenkomsten over specifieke opvoedingsthema's. Op een
aantal plaatsen in Nederland wordt geexperimenteerd met Kind in de Buurt-projecten.
In het kader van deze projecten worden in peuterspeelzalen in onderwijsvoorrangsgebie-
den ouderbijeenkomsten georganiseerd en krijgen ouders de gelegenheid om hun kind
in de speelzaal te nbserveren.

Ook veel buurthuizen organiseren regelmatig ouderbijeenkomsten in de vorm van koffie-
ochtenden of theemiddagen, soms specifiek gericht op bepaalde groepen ouders, bij-
voorbeeldallochtone moeders. Sommige buurthuizen orgailiseren meermalige ouderbij een-
komsten in de vorm van oudercursussen of ouderpraatgroepen.

Voorlichtingsactiviteiten kunnen tegelijkertijd op zowel de ouders als op de kinderen
gericht zijn, zoals bijvoorbeeld de methodiek Spelvooriichting aan huis waarbij 'speelsters',
veelal Nederlandse HBO-J-stagiaires, wekelijks komen spelen in Turkse en Marokkaanse
gezinnen. Doel hiervan is om Turkse en Marokkaanse kinderen in contact te brengen
met spelmogelijkheden die in Nederland gebruikelijk zijn. Verondersteld wordt dat
hierdoor een betere aansluiting wordt bereikt bij het onderwijs. Via 'modeling' toont
de speelster de mogelijkheden van spel en speelgoed aan kinderen en aan ouders. Naast
activiteiten binnenshuis tracht de speelster vaak ook activiteiten buitenshuis te stimuleren,
zoals het bezoeken van een speel-o-theek, bibliotheek of speelmogelijkheden buitenshuis

Aartsma en Spencer, 1992).

Een aantal buurthuizen heeft zogenaamde onintoetingsplaatsen voor ouders opgezet.
Dit idee, indertijd ontwikkeld door de stichting S&O en voor een deel voortgekomen
uit de Spel- en opvoedwinkels, houdt in dat bepaalde ruimtes ingericht worden waar
ouders schriftelijke en mondelinge informatie kunnen krijgen over opvoeding en opvoe-
dingsvragen, maar vooral ook ervaringen kunnen uitwisselen met andere ouders.
Uitgangspunt is dat ouders zelf het meest deskundig zijn om opvoedingsvragen te beant-
woorden.
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Opvoedingsvoorlichting vindt ook plaats via de speel-o-theken, waarvan er in Nederland
intniddels bijna 200 zijn. Bij een speel-o-theek kunnen ouders speelgoed lenen en adviezen
krijgen over spel en speelgoed. Veel speel-o-theken organiseren hiernaast ook
bijeenkomsten of koffie-ochtenden voor ouders rond specifieke thema's.

Veel activiteiten rond opvoedingsvoorlichting en -ondersteuningworden opgezet vanuit
het onderwijsvoorrangswerk. Daarbij is veel aandacht voor de voorschoolse periode.
In de meest recente nota over het onderwijsvoorrangsbeleid, 'De OVB-draad samen
weer opgepakt', worden kinderen van nul tot zes jaar en hun ouders als belangrijkste
doelgroep aangemerkt (ministerie van WVC, 1992). De doelstelling van het onderwijs-
voorrangsbeleid is het verbeteren van de onderwijskansen en het vergroten van het
schoolsucces bij kinderen uit achterstandsgroepen. Hoewel veel activiteiten specifiek
op de scholen en op de ldnderen gericht zijn, maken ook opvoedingsvoorlichtingsativitei-
ten deel uit van het onderwijsvoorrangsaanbod.

Allochtone kinderea vormen een belangrijke doelgroep van het onderwijsvoorrangsbeleid.
Via prograrmna's ais Opstap en Opstapje, ontwikkeld en gecoordineerd door de Aver-
roesstichting, wordt geprobeerd de onderwijskansen van deze groep kinderen te verbete-
ren. Tijdens deze langlopende programma's, die door gemeenten op buurt- en wijkniveau
worden aangeboden, voeren Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Nederlandse moeders
een gestructureerd stimuleringsprogramma uit met hun kind, gericht op het vergroten
van de schoolse vaardigheden. De moeders worden hiertoe intensief begeleid door
para-professionals ('buurtmoeders') afkomstig uit de eigen etnische groep. Daartoe
vinden wekelijks huisbezoeken en groepsbijeenkomsten plaats. Hoewel het accent ligt
op de uitvoering van het stimuleringsprogramma met het kind vinden er ook opvoedings-
voorlichtingactiviteiten plaats, in individuele contacten tussen moeder en 'buurtmoeder',
en tijdens de groepsbijeenkomsten waar regelmatig opvoedineghema'sworden besproken
(zie bijvoorbeeld Cres en Van Loggern, 1992; Rispens en Van der Meulen, 1992).

Jeugdhulpverlening

Een relatief nieuwe ontwikkeling is dat er vanuit de jeugdhulpverlening activiteiten op
het gebied van opvoedingsvoorlichting worden ontwikkeld en uitgevoerd. Onder het
motto 'Jeugdhulpverlening: van opvoedingsvervangendnaaropvoedingsondersteunend'
verovert de opvoedingsondersteuning zich een steeds sterkere plaats binnen de jeugdhulp-
verlening (zie Hermanns en Hol, 1992). Steeds vaker worden ouderbijeenkomsten
georganiseerd binnen jeugdhulpverleningsinstellingen als de Boddaertcentra en de Medisch
kleuterdagverblijven. Op een aantal plaatsen hebben jeugdhulpverleningsinstellingen
pedagogische spreekuren of projecten Licht-pedagogische hulp aan huis opgezet. Dit
zijn vormen van lichte hulp (maximal vijf gesprekken) voor ouders met opvoedingsproble-
men.

Als gevolg van de decentralisatie van de jeugdhulpverlening ligt de verantwoordelijkheid
voor het jeugdhulpverleningsbeleid nu bij de provinciale overheden. Dit geldt ook voor
het beleid ten aanzien van pedagogische preventie. Een belangrijke ontwikkeling in
de jeugdhulpverlening betreft de vormgeving van een meer functionele structuur en
werkwijze conform de voorstellen van de commissie Normharmonisatie. Dit is een
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landelijke commissie die voorstellen heeft gedaan voor een nieuwe organisatorische-
en fmanciele structuur voor de jeugdhulpverlening. Deze functionele structuur houdt
in dat het hulpverleningsaanbod in verschillende functies wordt opgedeeld, varierend
van zware, residentiele hulpverlening tot lichte ambulante hulpverlening en preventie.
Pedagogische preventie valt binnen deze optiek onder de functie preventief/ambulant.
Voorlichting, advisering en lichte hulp bij opvoedingsproblemen zijn hiervan een
onderdeel. Daarmee wordt aan voorlichting en advisering expliciet een plaats toegekend
binnen het hulpverleningsaanbod.

Een tweede belangrijke ontwikkeling in de jeugdhulpverlening is het streven naar
schaalvergroting. Doel daarbij is de vorming van grootschalige multifunction& instellingen
voor jeugdhulpverlening waarin al de verschillende functies van residentieel tot preventief
worden uitgevoerd. Al deze multifunctionele instellingen zullen dan ook advisering
en voorlichting in hun aanbod hebben.

In veel provincies worden initiatieven ontplooid voor samenwerkingsverbanden rond
opvoedingsondersteuning. De regionale S&O-centra zijn op dit terrein actief. In Zuid-Lim-
burg heeft een samenwerkingsverband van een aantal instellingen voor jeugdhulpverlening
samen met instellingen op het terrrein van de gezondheidszorg het initiatief genomen
tot het oprichten van een Stampunt opvoedingsondersteuning. Deze Stop's zijn laagdrempe-
lige voorzieningen, waar zowel ouders als professionele opvoeders informatie en adviezen
kunnen krijgen over opvoeding. Dit gebeurt via gemakkelijk bereikbare 'winkels'
(vergelijkbaar met de spel- en opvoedwinkels) waar men zonder afspraak kan binnenlopen
voor informatie, voorlichting of met vragen om hulp. Zonodig kunnen afspraken gemaakt
worden voor pedagogische adviesgesprekken of ontwikkelin&sscreening. Indien intensievere
hulp nodig is kan verwijzing plaatsvinden naar instellingen voor jeugdhulpverlening
of geestelijke gezondheidszorg. Voor professionele werkers in organisaties die zich
met opvoedingsondersteuning bezighouden wc den cursussen en andere vormen van
deskundigheidsbevordering georganiseerd (zie Hermanns, 1992b).

Ondersteuning

De uitvoerende organisaties in basisvoorzieningen en eerste- en tweedelijn worden
ondersteund en gevoed door provinciale en regionale steunfunctie-organisaties, zoals
de S&O-centra, de vereniging Samenwerkende Welzijnsinstellingen (VSW), de Kinderop-
vangkoepels en de Erkende Kruisorganisaties (EKO's). Deze organisaties verzorgen
onder meer deskundigheidsbevordering, bijscholingen en informatie, soms in de vorm
van nieuwsbrieven. Met name de S&O-centra hebben een specifieke taak en deskundig-
heid op het gebied van opvoedingsondersteuning en -voorlichting.

Op landelijk niveau houden verschillende organisaties zich bezig met werkontwikkeling
en/of ondersteunin& bijvoorbeeld het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn/NIZW,
het Landelijk Centrum voor GVO (LCG), het Bureau Voorlichting Gezondheidszorg
Buitenlanders (BVGB), de Averroesstichting en het Nederlands Centrum voor Buitenlan-
ders (NCB). De sticking Opvoedingsinformatiajeugdwelzijncinformatie geeft ouderbro-
chures over opvoeding uit.
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Knelpunten

147

Er is al met al een groot aantal activiteiten op het terrein van opvoedingsvoorlichting
en -ondersteuning te onderscheiden. Dat betekent niet dat er getn knelpunten zijn
of terreinen die nog ontgonnen moeten worden. Hieronder wordenenkele knelpunten
aangestipt en worden aanbevelingen gedaan voor verbetering.

Probleem-analyse en effectiviteitsvraag

Een belangrijk knelpunt bij opvoedingsvoorlichting in de praktijk is het ontbreken van
onderzoek naar de effecten van de voorlichting en de dikwijls weinig systematische

manier waarop voorlichtingsactiviteiten ontwikkeld worden.

In de praktijk wordt vaak snel tot ontwikkeling en uitvoering van concrete activiteiten
overgegaan, zonder dat een degelijke analyse van de (probleem-)situatie is pmaakt
en aansluitend hierop doelstellingen en strategian zijn geformuleerd. Soms wordt, onder
druk van beleidsmakers of fmanciers die al op voorband een doelgoep of activiteit
hebben aangewezen, snel een plan in elkaar gezet. "De gemeente heeft geld voor
huisbezoeken aan Marokkaanse moeders" is dan het startsein om binnen dit reeds
afgeperkte kader te zoeken naar passende activiteiten. De vraag of huisbezoeken de
meest gedigende methodiek zijn om het probleem (indit geval isolement van een groep
Marokkaanse moeders) op te lossen, wordt vervolgens niet meer gesteld.
Doelgroep, doelstelling en produkt (dat wil zeggen vorm en inhoud van de
opvoedingsvoorlichtingsactiviteit) dienen een samenhangend geheel te vormen.
Veranderingen in een van deze drie elementen hebben gevolgen voor de andere twee.
Veranderingen in het produkt leiden er vaak toe dat de oorspronkelijk geformuleerde
doelstelling niet meer bereikt wordt. Bij een verandering in de doelgroep moet de inhoud

of vorm van het produkt aangepast worden. Een veel toegepaste methodiek als
Spelvoorlichting aan huis blijkt juist op dit punt tekortkomingen te vertonen. Zo
constateerde een landelijke commissie die de methodiek aan een analyse onderwierp

dat de methodiek een dubbele doelstelling kent, waarop dewerkwijze (spelvoorlichting
door HBO-J-stagieres) slechts gedeeltelijk is toegesneden.

Mede als gevolg van de weinig systematische werkwijze, is de vraag naar de effecten

van interventies of activiteiten moeilijk te beantwoorden, en deze vraag wordt in de
praktijk ook weinig onderzocht. Er zijn echter ook uitzonderingen, zie bijvoorbeeld
Van Grol en Hermans (1992), Klein (1991) en Lim-Feijen (1992).

Een eerste aanbeveling is dan ook om bij het opzetten en ontwikkelen van
opvoedingsvoorlichtingsactiviteiten en- projecten als cerste stap een heldere probleem-
of situatie-analyst te maken. Op basis hiervan kunnen concrete doelstellingen
geformuleerd wordel3 en kan de exacte doelgroep worden bepaald. Vervolgens kunnen
strategieen ontwikkeld worden om deze doelstellingen tc bereiken. Zie vow suggesties

bijvoorbeeld Blans (1992).
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Zowel bij het ontwikkelen van nieuwe voorlichtingsactiviteiten als bij het overnemen
en toepassen van bestaande methodieken in een nieuwe context is het belangrijk om
steeds weer te bedenken: is dit produkt het antwoord op mijn vraag? Bereik ik hiermee
mijn doelstelling, mijn doelgroep? Welk doel heb ik precies voor ogen met mijn activiteit?
Naast een grondige ontwikkelfase pleit ik ook voor een grondige experimenteerfase,
waarin terugkoppeling naar doelstelling en doelgroep plaatsvindt: worden doelstelling
en doelgroep inderdaad bereikt met deze activiteit?

Tenslotte zou er meer evaluatie-onderzoek gedaan moeten worden naar voorlichtingsactivi-
teiten. In de praktijk is grondig evaluatie-onderzoek lang niet altijd mogelijk, gezien
de beperkte menskracht en financidle middelen. Toch zou door middel van het registreren
van gegevens, dat helemaal niet zoveel tijd hoeft te kosten, al een betere terugkoppeling
naar doelstelling en probleem-analyse mogelijk zijn. Via contacten met universiteiten
(over onderzoeken en stages) en met wetenschapswinkels van universiteiten kunnen
de mogelijkheden voor onderzoek worden uitgebreid.

Gebrek aan samenhang

Praktijkervaringen wijzen uit dat van een daadwerkelijke samenwerking tussen
jeugdhulpverleningsvoorzieningen, basisvoorzieningen en de eerstelijns-jeugdgezondheids-
zorg nog steeds onvoldoende sprake is. Taakverdelingen tussen de verschillende
instellingen die itch op ldnderen en ouders richten zijn niet overal duidelijk en zijn
ook voor ouders vaak ondoorzichtig. Een en ander geldt met name voor de verdeling
van taken tussenRiagg's, maatschappelijk werk en instellingenvoor jeugdhulpverlening.
Op sommige plaatsen worden, door verschillende instellingen, vergelijkb are activiteiten
rond opvoedingsvoorlichting en opvoedingsondersteuninguitgevoerd, zonderdat hiertussen
een relatie bestaat.

Naast overlap zijn er ook lacunes in het aanbod te constateren. Zo ontbreekt op de
meeste plaatsen een goede aansluiting tussen de jeugdgezondh&dszorg, onder andere
de consultatiebureau's en vormen van (lichte) hulpverlening. Een laagdrempelige,
makkelijk toegankelijke plek/lokatie waar ouders en kinderen pedagogische adviezen
en licht-pedagogische hulp kunnen krijgen, ontbreekt veelal. Ook binnen het onderwijs
en andere voorzieningen leeft deze behoefte aan een mogelijkheid voor licht-pedagogische
hulp. Mede als gevolg van de toegenomen en fijmazige signalering in de kinderopvang,
het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg neemt de vraag naar lichte opvoedingshulp
toe. In toenemende mate wordt hierin dan ook voorzien door bijvoorbeeld het aanstellen
van pedagogen of pedagogisch medewerksters in de eerstelijn (bij regionale kruisorgani-
saties) en bij instellingen voor jeugdhulpverlening. Daarbij blijkt er grote behoefte te
bestaan aan deskundigheidsbevordering, onder andere op het gebied van pedagogische
gespreksvoering ('pedagogisch adviesgesprek').

Het is mijns inziens wenselijk dat er op grote schaal een aanbod aan licht pedagogische
hulpverlening ontwikkeld wordt. Het gaat hierbij niet om een nieuwe voorziening, maar
om een (veelal) nieuwaanbod binnen en vanuit bestaande voorzieningen. Bijvoorbeeld
door het opzetten van opvoedingspreekuren in de wijk of op consulaticbureaus of door
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het ontwikkelen van vormen van lichte pedagogische hulp aan Ws. Ben dergelijk aanbod
kan door verschillende instellingen in samenwerking opgezet worden, zoals dit bijvoorbeeld
al gebeurt in Zuid-Limburg in het project Licht Pedagogische Hulpverlening, een
samenwerkings project van Kruiswerk en RIAGG en in het project Opoedingsbureau
Twente van de Stichting Spel- en Opvoedingsvoorlichting en de Stichting Jeugd- en
Gezin, waarbij een pedagoge in de wijken opvoedingsspreekuren houdt.

Kortom, er ontstaan al wel steeds meer vormen van samenwerking tussen instellingen,
maar het zou nog beter kunnen en niet alleen op regionaal niveau, maar ook op landelijk
niveau. Ook landelijke instellingen en de verschillende afdelingen binnen de
departementen van de landelijke overheid zouden meer en beter kunnen samenwerken.

Opvoedingsvoorlichting aan allochtone ouders

Een laatste knelpunt dat ik hier wil noemen ligt op praktisch niveau. Het betreft het
gebrek aan geschikte materialen en methodieken voor opvoedingsvoorlichting aan
allochtone ouders.

Voor veel allochtone gezinnen is de opvoedingstaak zwaar, als gevolg van de maatschappe-
lijke positie die ze in Nederland innemen en door het feit dat zij hun kinderen moeten
opvoeden in een samenleving met andere culturele waarden, gebruiken en voorzieningen,
dan in het land van herkomst. Onder deze omstandigbeden is de situatie waarin kinderen
opgroeien vaak verre van optimal en kunnen allochtone ouders zich onzeker voelen
over de opvoeding van hun kinderen. Dit heeft invloed op hun pedagogische draagkracht.

De directie VMA van het ministerie van WVC stimuleert activiteiten en projecten
gericht op ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuningaan allochtone ouders
met jonge kinderen. In dat kader zijn diverse grootschalige projecten opgezet, bijvoorbeeld
Opstap, Opstapje, Overstap, Instapje. Het accent ligt op het stimuleren van de cognitieve
ontwikkeling van kinderen en het bevorderen van schoolsucces. Tegenover de behoefte
aan opvoedingsondersteuning staat echter nog steeds een te gering aanbod van
methodieken en materialen voor opvoedingsondersteuning en voorrichtingsactiviteiten
voor deze doelgroep.

Bij het ontwikkelen van nieuwe opvoedingsvoorlichtingsactiviteiten zou mijn inziens
dan ook prioriteit gegeven moeten worden aan methodieken en materialen voor
opvoedingsondersteiming aan allochtone ouders. Daarbij vat te denken aan ondersteunend
materiaal voor voorlichting in groepen, maar ook aan nieuwe vormen van voorlichting
en ondersteuning om zogenaamd moeiijk bereikbare groepen te bereiken. Het gaat
dan om meer dan het simpelwegvertalen of aanpassen van bestaand Nederlands materiaal.
Vanuit het bij de eerste aanbeveling beschreven principe dient het materiaal ontwikkeld
te worden, uitgaande van de behoeften en vragen van de doelgroep, de allochtone
ouders zelf.

154



150 I. Bakker

Tenslotte

De beleidsmatige aandacht voor preventie van opvoedingsproblemen en opvoedingsonder-
steuning is eigenlijk niet nieuw, maar dateert al vanaf het begin van de jaren '80 en
is sindsdien alleen maar toegenomen. Een aantal van de in de nota Opvoedingssteun
op mast geformuleerde beleidsdoelstellingen ward al op vergelijkbare wijze verwoord
in de in 1984 verschenen nota van de Interdepartementale Werkgroep voor ambulante
Voorzieningen, in de vorm van het zogenaamde 'zo,zo,zo-beleid': Hulpverlening dient
zo licht en zo kortdurend mogelijk te zijn en in een zo'n vroeg mogelijk stadium, zo
dicht mogelijk bij huis gegeven te worden (de Winter, 1992). Wel nieuw is, dat thans
opvoedingsvoorlichting en opvoedingsondersu'uning niet anger vrijwel uitsluitend binnen
het jeugdwelzijnswerk en de jeugdgezondheidszorg zijn gesitueerd, maar ook in de
jeugdhulpverlening.

Dit beinvloedt het karalcter en de inhoud van opvoedingsvoorlichting. Zo komt er
bijvoorbeeld steeds meer aandacht voor individuele advisering aan ouders en voor vormen
van ficht-pedagogische hulpverlening in de vorm van opvoedingsspreekuren en
pedagogische hulp aan huis. Opvoedingsondersteuning ontwilckelt zich daarmee in
de richting van opvoedingshulpverlening.

Op zich is dit een gunstige ontwikkeling omdat een aanbod van Fichte opvoedingshulp
een duidelijk aanwezige lacune in het voorireningenaanbod opvult. Er zit echter ook
een gevaarlijke kant aan. Namelijk dat deze verschuiving van opvoedingsvoorlichting
richting hulpverlening ten koste gaat van een breed aanbod van algemene opvoedingsvoor-
lichting aan ouders bij wie (nog) geen sprake is van opvoedingsproblemen. Op dit terrein
is de laatste jaren een groot aanbod aan materialen en methodieken ontwikkeld en
wordt een grote goep ouders bereikt, ook met interpersoonlijke voorlichting. Misschien
is dit juist wel de reden dat de lacune in het vervolgtraject, het tekort aan mogelijkheden
voor fichte hulp, zo merkbaar wordt: onder de groep van ouders die met het brede
aanbod van opvoedingsvoorlichting bereikt worden bevindt itch een populatie voor
wie een specifieker aanbod noodzakelijk is.

Indien de aandacht en de activiteiten nu verlegd worden naar deze groep, zal zich
in de toekomst en nieuwe lacune aandienen, namelijk op het terrein van de algemene
opvoedingsvoorlichting. Daarmee zou het kind met het badwater worden weggegooid
en dreigt de lage drempel van preventie weg te vallen.

Summary

ln the past thirty years parent education in the Netherlands developed from educational
advice t parentsupport. Parent education in the sixties (and earlier) could be
characterized as information and advice about the development of children and good
child-rearing practices. Nowadays the meaning of support inclades support by
professionals, paraprofessionals and also by institutions such as daycare, 'speel-o-theken'
and other typical Dutch initiatives.
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The assumption is that the increasing need for help and support is interelated with
increasing parental uncertainty about adequate upbringing strategies.

This article presents an overview of regular activities on the field of youth health,
education and welfare. Recent trends will be mentioned and critical remarks will be
made. Finally, implications for the future of preventive enterprises with regard to
parent education and support are described.

Conespondentieadr es: I. Bakker, NIZW, Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht, Nederland
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Onzekere ouders?
Over de geschiedenis van opvoedingsvoorlichting en opvoedingsonzeker-

heid

N. BAKKER

Samenvatting

Ter on derstreping van de noodzaak van opvoedingsvoorlichtingpostuleren pedagogen
onzekerheld van ouders in hun rol van opvoeders. Dit artikel onderzaekt de historische

achtergronden van deze, werkelijke of vermeende, onzekerheid. De vraagwordt gesteld

hoe de relatie tussen oudervoorlichters en hun doelgroepen zich in Nederland tussen

cirm 1850 en 1950 heeft ontwikkeld. Daartoe wordt nagegaan wie zich eertijds opwierpen

als deskundigen op het gebied van gezinsopvoeding, op welke groepen ouders zij zich

richtten en vanuit welke motieven en bedoelingen zij ditdeden. De opvoedingsonzekerheid

wordt tevens gerelateerd aan inhoudelijke veranderingen in de pedagogische adviezen.

rre veelvuldig worden kinderen behave door hun ouders
ook nog door de raadslieden dier ouders verprutst."

(MJ. Langeveld, 1938 p. 4)

Inleiding

Tegenwoordig wordt weer vaak verkondigd dat ouders hulp en advies nodig hebben

bij de opvoeding van hun kinderen. Sterk in opkomst in dit verband is Let begrip
'opvoedingsondersteuning'. Daarin zijn zowel deskundige hulpverlening en advisering

als sociale ondersteuning vanuit de directe omgeving van het gezin vervat. 'Opvoe-
dingsondersteuning' staat voor een heel programma van maatregelen ter verbetering

van de opvoeding van jonge kinderen in het gezin. Behalve optimalisering van de
ontwikkeling wordt hiennee tevens vroegtijdige onderkenning van ontwikkelings- en
gedrapstoornissenbeoogd. Tijdige pedagogische hulpverlening kan ernstiger ontsporingen

voorkomen. Op die manier dient men niet alleen het levensgeluk van het individuele

kind, maar worden ook grote besparingen bereikt op uitgaven voor medische,
psychologische, psychiatrische en justitiöle hulpverlening, zo luidt de verwachting
(Hermanns, 1992; Hol, 1992). Het wekt dan ook geen verbazing dat het op preventie

gerichte model behalve op academische =kenning' ook kan rekenen op steun van

een altijd zuinige overheid.

In theorie legt het model van opvoedingsondersteuningnadruk op het samengaan van

professionele voorrichting en mentale en praktische ondersteuning door personen tut

de omgeving van het gezin. Aan beide zouden ouders behoefte hebben, zo bleek uit
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pp. 21-27) komt deze synthese echter nauwelijks tot stand. De nagestreefde integratie
tussen de "professionele" en "ecologische" benaderingen blijft steken in een ondersrhikking
van de laatste aan de eerste. De nadruk ligt veel sterker op voorlichting en advisering
door deskundigen dan op zelfhulp en steun uit de directe sociale omgeving.2 Over
de machtsverhouding tussen de multidisciplinair deskundige 'winker, die infonnatie
over opvoedingsproblemen moet geven "in een apart gebouw met het bordje 'Steunpunt
Opvoeding' op de voordeur" (Hermanns, 1992, p. 26), en de "wijkmoedee die onervaren
moeders moet heipen door met hen tepraten over verzorging, ontwikkeling en opvoeding,
behoeven we ons geen Musks te maken. Zelfs een bordje op haar deur zou de laatste
niet aan meer aanzien helpen.

Een gemeenschappelijk kenmerk van alle reeds gerealiseerde projecten volgens het
preventiemodel - waaronder het werk van de Stichting Spel- en Opvoedingsvoorfichting
en de diverse wijkprojecten - is de gerichtheid op specifieke maatschappelijke groepen.
Steeds gaat het om gezinnen in achterstandssituaties en allochtonen, ofwel de groepen
die via gedrukte voorlichting niet of nauwelijks worden bereikt. Van het feit dat de
eigen speerpunten steeds in een bepaalde richting wijzen, geeft de theorie van de
opvoedingsondersteuning zich echter geen rekenschap.

Vanuit mijn historisch-pedagogisch onderzoek naar opvoedingsvoorlichting - het
verschijnsel is al wat ouder dan vandaag - zal ik in dit artikel een paar kanttekeningen
plaatsen bij, in mijn ogen ongereflecteerde, vooronderstellingen van gezinspedagogen.
Voor de goede orde: ik wil hiermee niet afdingen op de waarde van het preventiewerk.
Die staat buiten kijf. Het gaat mij erom met behulp van de geschiedenis van oudervoor-
lichting aannamen ten aanzien van het belang en het functioneren ervan kritisch tegen
het richt te houden.

Ik richt mij in dit artikel vooral op dén, ter onderstreping van de noodzaalc van
voorlichting steeds terugkerende, veronderstelling. Die luidt, dat ouders in hun rol
van opvoeders worden geplaagd door onzekerheid en dat deskundige adviezen die
zouden kunnen wegnemen. Een verklaring van die strekking vinden we, behalve in
beleidsrapporten, in nagenoeg alle moderne opvoedingfihandleidingen (B.v. Ter Horst,
1986; Herbert, 1987; Pearce, 1988; Buitenhuis e.a., 1991/1992). In dit verband wordt
bovendien venvezen naar de hoge oplagecijfers van tijdschriften als Ouders van nu
en Kinderen en naar de brede belangstelling voor speel-o-theken, opvoedingswinkels
en allerhande oudercursussen. Ondanks dit aanbod zou den onwetendheid en onzekerheid
van ouders voortduren. Als oorzaken van de huidim opvoedingsonzekerheid wordt
onder meer verwezen naar: toegenomen sociale mobiliteit, het wegvallen van de
traditionele steun van familie en buren, ontkerkelijking, de multi-culturele samenleving,
eenoudergezinnen en een snelle verandering van waarden en normen. De oplossing
wordt in beleidsaanbevelingen echter niet gezocht in analyse van het aanbod, raaar
in nicer of beter bereikbare voorlichting (Opvoeding Ondersteund, 1986; Kousemaker
c.a., 1987; Van der Baan-Van Krieken & Oudshoorn Brands, 1988). De opvoedingsonze-
kerheid van ouders wordt als zodanig niet ter dis =sic gesteld.

De enige kritiek op deze vanzeltsprekende aannarne werd tot nu toe geformuleerd
door Singer (1991). Zij constateert eon discrepantie tussen d e beleidsaanbevelingen
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tot uitbreiding van professionele begeleiding en voorlichting en de werkelijke uitkomsten

van - soms door dezelfde auteurs verricht - empirisch onderzoek naar de behoeften

van ouders. Moeders - want daar gaat het natuurlijk om bleken inmeerderheid zelden

of nooit te twijfelen over hun opvoedingsgedrag.Aileen bij zorgen over de lichamelijke

ontwikkeling raadpleegden zij een professionele iAalpverlener, de huisarts. Singer toont

itch in de rest van haar betoog een voorstandster van het 'ecologische' model. Ze geeft

de voorkeur aan steun vanuit de omgevingboven professionele en wetensehappelijke

bemoeienis met het 'normale' gezin. Ze kritiseert vervolgens de superioriteitsclaim

van pedagogen en psychologen, hun ambivalentie ten aanzien van opvoeding door moeders

(men postuleert tegelijk onwetendheid en almacht) alsook tegenstrijdigheden in hun

adviezen (verwennen mag niet maar permanente bescbikbaarheid moet). Via een omweg

plaatst ze rich uiteindelijk toch nog op een realistisch standpunt ten aanzien van de

opvoedingsonzekerheid: de opvoedingsdeskundigen zelfzouden er debet aan zijn. In

een slotparagraaf bepleit zij daarom een "multidisciplinaire ecologAche systeenabe-

nadering", die de dagelijkse leefwereld van ouders enkinderen als uitgangspunt neemt,

gevoegd bij een kritische reflectie op de vermeende waardevrijheid van wetenschappelijke

kennis (Singer, 1991, p. 181).

Hermanns, eon van de architecten van het model van opvoedingsondersteuning, toont

een opmerkelijke tweeslachtigheid ten aanzien van Singers kritiek. Enerzijds erkent

hij, dat empirisch onderzoek weliswaar geen feitelijke opvoedingsonzekerheid heeft
aangetoond, maar anderzijds neemt hij wel een behoefte waar aan steun en "informatie

over opvoedingsproblemen". Lopend onderzoek toonde, volgens hem, aan dat nagenoeg

alle ouders problemen over opvoeding bespreken met familie, buren en vrienden, alsook

dat de helft van de ouders regelmatig een pedagogisch tijdschrift raadpleegt. Dit geeft

hem aanleiding het a anbod van opvoedingsondersteuning te legitimeren door een
veronderstelde neiging van ouders bewust te "zoeken naar cen goede informatiebasis

voor hun opvoedend handelen" (Hermanns, 1992, p. 9). De afhankelijke, door

'onzekerheid' getergde opvoeder, is hier vervangendoor een bewust handelende burger

met een gezonde honger naar informatie, terwijl het informed bespreken van opvoedings-

problemen als aangrijpingspunt client voor het aanbieden van het totale pakket van
opvoedingsondersteuning. Opnieuw blijkt het tweesporen-karakter van dit model slechts

schijn; in werkelijkheid torent de waarde van de wetenschappelijk ondersteunde
"informatie" hoog uit boven alle andere opvoedingswijsheid. Geen begrip brengt de

superieure claim van waardevrijheid beter tot uitdrukking dan "informatie".

Op grond hiervan blijkt bet nuttig de kwestie van de opvoedin&sonzekerheid van ouders

te berien in het licht van de rol die pedagogische deskundigen in het verleden hebben

gespeeld. Om de functie van voorlichting binnen een veranderende maatschappij te

kunnen begrijpen is het nodig na te gaan wie rich eertijds opwierpen als deskundigen

op het gebied van gezinsopvoeding en vanuit welke motieven zij dat deden. We zullen

ook moeten nagaan of deskundigen via de voorlichting ook andere, culturele of
maatschappelijke, doelen nastreefden en, zo ja, welke. Dit hangt weer samen met de

vraag op wie de verschillende voorlichtingsmedia zich in het verleden richtten. Aileen

op die manier kunnen we inzicht krijgen in de a chtergronden van de huidige (werkelijke

of vermeende) onzekerheid of informatiebehoefte van ouders. 1k beperk mij hierbij
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tot enkele hoofdlijnen uit de geschiedenis van de gedrukte Nederlandse opvoedingsvoor-
lichting tussen 1845 en 1950?

Een welmenende dokter

Rond het midden van de vorige eeuw kreeg de opvoedingsvoorlichting, vanouds het
terrein van dominees en pastoors, een nieuwe impuls vanuit de medische stand.
Vooruitstrevende, liberale artsen hygienisten genoemd - ontdekten de preventie als
middel om de mensheid veel ongeluk te besparen. Zij bepleitten in dit verband niet
slechts aanleg van waterleiding en riolering ter voorkoming van toekomstige cholera-
epidemieen, zij verwachtten daarnaast veel van een gezonde leefwijze van de burgers
zelf. Publieke en private hygiene waren volgens hen beidenoodzakelijke voorwaarden
voor maatschappelijke vooruitgang. Gezondheidsvoorlichting vormde daarom een
onderdeel van hun, onder meer op het terugdringen van de zuigelingensterfte geriehte,
propaganda.

Op dit terrein heeft vooral GAN. Allebe zich onderscheiden. Deze Amsterdamse
stadsgeneesheer publiceerde in 1845 zijn alom geprezen vademecum voor moeders,
De ontwikkeling van het kind naar lichaam en geest. Dit werk behandelt de lichamelijke
ontwikkeling en verzorging van jonge kinderen; in het verlengde daarvan komt ook
de karaktervorming aan bod. Het boek was een groot succes: het raakte spoedig uitver-
kocht en drie jaar later verscheen al de eerste herdruk Zoietswas in die tijd uitzonderlijk,
temeer daar het zeker niet voor anderen dan ontwikkelde vrouwen was bestemd. De
ontwikkeling beleefde in totaal acht herdrukken, de laatste postuum, in 1908.4 Aanvanke-
lijk behandelde Allebe alleen de eerste drie levensjarea, maar vanaf de tweede druk
reikten Zijn ontwikkelingsleer en aansluitende adviezen tot het zevende jaar.

Tegenover het succes van Allebe's eerste publieksuitgave slaat zijn enkele jaren later,
onder aupicien van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, uitgegeven Het kind
in zijne eerste levensjaren (1853) een mager figuur. Het is niet minder vlot en helder
geschreven en er worden geen andere dingen in beweerd. Het behoortslechts tot een
ander genre: geen expose voor een geletterd pubfiek, maar t--cm gedramatiseerd verhaal
over een denkbeeldig maar v66rbeeldig werkmansgezin. Het boekje ademt de geest
van oudere Nutspublikaties, die al aan het elude van de aehttiende eeuw verspreiding
van kennis en deugd onder het yolk hadden beoogd, maar niet verder waren gekomen
dan de leestafels van de burierij (Kruithof, 1980). Met een dergelijk werkstuk bereikte
men rond 1850 de burgerlijke middengroepen niet meer; daaryoor achtten zij zichzelf
inmiddels te ontwikkeld. De lagere standen waren er nooit mee bereikt. Hoe aangrijpend
het verhaal van Klara en Willem Melberts en de opvoeding van hun vijf kinderen ook
was, aan een timmermansvrouw wenste het koperspubliek geen voorbeeld te nemen.
Meer identificatiemogelijkheden boden - onbedoeld - de figuren van de dorpsonderwijzer
en de arts, door wie de verstandige Klara itch radon liet - alle bakerpraat van onverstan-
dige buurvrouwen ten spijt.

Als hygienist geloofde de dorpsdokter in de samenhangvan lichaam en geest, in preventie
en in een geleidelijke en voorzichtige harding van het kinderfijk lichaam. Alle weekheid,
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slapheid en bedomptheid was uit den boze. Aileen frisse lucht en lichamelijke beweging
garandeerden een opgeruimde geest. Maar, anders dan zijn geestelijke vader, onthield
hij zich van adviezen inzake de verstandelijke, morele en godsdienstige vorming in
het gezin. Daarvoor moest Klara bij de al even vooruitstrevende dorpsonderwijzerzijn.

Dankzij de opofferingen van hun moeder, haar flinkheid en doorzettingsvermogen,
vroomheid en het geduldig navolgen van de goede raad van de beide heren, kwain
het met de kinderen natuurlijk allemaal dilt in orde, zij het dat wel enkele "kwade
neigingen" bestreden hadden moeten worden. De raadgevingen aan Klara vinden we
in beargumenteerde vorm terug in Allebes voorlichtin&sboek voor de meergegoede

burgerij.

Uitgangspunt van De ontwikkeling van het kind naar ligchaam en geest was, dat kennis
van bet kind onmisbaar is om het te kunnen leiden. Een vrouw die de ontwikkelingsgang
van het kind in het algemeen begreep, zou die van haar eigen kind gemakkelijker doorzien

en "als van zelve den leiddraad tot doeltreffende verpleging in handen krijgen" (Alleb6,
1865, p.III). Door studie en nauwgezette observatie konden ouders de bijzondere
eigenschappen van hun kind leren kennen. Zelf had Allebe Studie gemaakt van buitenland-
se opvoedingswerken. Geen dnarvan achtte hij geschikt voor een vertaling, ze behandelden
6f alleen de lichamelijke 6f alleen de geestelijke ontwikkeling. Voor hem was de
samenhang tussen geest en materie nu juist de kern. Een harmonische ontwikkeling

van beide was het doel van de opvoeding. Daarom moest men de kinderlijke geest
zich vrij laten ontwikkelen en was alle onderwijs tot het zevende jaar taboe. Tot het
uitvallen van de melktanden behoorde het kind te spelen en zich daarbij vrij te kunnen
bewegen in gemakkelijk zittende kleding. Zo kon het zich in vrijheid leren beheersen.
Orde en regehnaat vormden de beste voedingsbodem voor deugd.

Het doel van de opvoeding was, volgens Allebé, de zedelijke vervolmaking. Daartoe
moesten de ouders de wil ontvankelijk maken. Gelukkig was de mens een "aandrift
tot zelfveredeling" ingeprent, waarvan de opvoeder zich meester moest maken, haar
kweken en leiden. Hierbij moest de kinderlijke individualiteit worden gerespecteerd.
Onophoudelijke observatie bood de moeder inzicht in de individuele eigenschappen
van haar kind. De dokter hamerde er steeds op, dat de moeder zich niet door blinde
liefde maar door haar verstand moest laten leiden. Zijn lezeressen dichtte hij een neiging

tot toegeeflijkheid toe: te veel willen vertroetelen,knuffelen en een overdreven angstval-

ligheid. Zo was het beslist verkeerd huilende baby's, buiten de vastgestelde voedingstijden

en nadat men zich verzekerd had dat er geen lichamelijk ongerief was, uit bed te nemen.

Dan huilde het kind slechts om zijn zin door te drijven en aan dwingelandij mocht

een verstandige moeder geen gehoor geven. In de eerste jaren was het kind het meest
vormbaar. Daarom moest de zedelijke opvoeding terstond beginnen. Dat deed men
door het goede, dat zich openbaarde, aan te moedigen en het kwade geen kans te geven
zich te ontplooien. Hoe la nger men wachtte, hoe dieper het kwadewortel zou schieten.

De opvoeding van jonge kinderen was het alleenrecht van moeders. Kindermeisjes,
dienstboden ei andere "onbeschaafden" konden maar beter uit de buurt blijven. Als

moeder kon de vrouw een onschatbare bijdrage leveren aan het in die tijd wanhopig
begeerde nationaal herstel. Aanhoudende economische stagnatie en de afscheiding

van het iieh reeds .'olop industrialiserende Belgie hielden Nederland gevangen in
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uitzichtloze armoede en de geest van Jan Salie. "In onze dagen schittert Nederland
niet meer zo glansrijk als voorheen" schreef dokter Alleb. Hij bood de natie echter
troost op haar ziekbed: "Moeders! waardeert en gebruikt de macht zonder wedergade,
u, doordien gij moeders zijt, geschonkenl Door te beschikken over de eerste levensjaren
van het geslacht, dat pas geboren is, beschikt gij over de toekomst van uw yolk; want
gedurende die eerste jaren worden de deugden ingeprent, waardoor de natian bloeijen."
De invloed van de vrouw werkte via de huiselijke kring weldadig "op de geheele maat-
schappij" (Allebé, 1845, pp. 299-300). Uit de na 1870 verschenen drukken van De
ontwikkeling is iedere verwijzing naar een nationale crisis alweer verdwenen. Toen het
economisch herstel eindelijk was ingetreden, werd van moeders daaraan geen bijdrage
naeer verwacht. Haar opvoeding vormde de nuttige burgers die de vooruitgang verder
konden helpen.

Allebb's populariteit bij het publiek had een lange adem, zoals gezegd. Zijn adviezen
waren maatgevend tot in de twintigste eeuw. Voor de lezeressen lag de aantrekkingskracht
vermoedelijk in de combinatie van veel praktische informatie over lichamelijke verzorging
en de geruststellende, tamelijk lichtvoetige adviezen over karaktervorming. Als een
moeder het een beetje verstandig aanpakte, lukte het wel de ondeugden uit te bannen.
Voorwaarde was wel, dat ze alleen raad aannam van echte deskundigen, zoals artsen
en onderwijzers, en die van de buurvrouw in de wind sloeg. Allebé belichaamde het
negentiende-eeuwse geloof in vooruitgang door middel van toenemende kennis en
behersing. Vrijheid was in die visie essentieel voor mens en maatschappij. Maar het
was een beheerste vrijheid, binnen de grenzen van een ordelijke samenleving, die hoge
eisen stelde aan de zelfbeheersing van haar burgers. Die eisen werden geformuleerd
door een elite van mannen die waren ingewijd L de moderne wetenschap, niet door
de dominee of de pastoor en zeker niet door de buurvrouw. Alledaagse kennis over
opvoeding, voor handen in de omgeving van de opvoedster, boette hierdoor in aan
waarde.

Democratisering van beschaving

Tegen het einde van de negentiende eeuw nam het volume van de gedrukte voorlichting
sterk toe. Geinspireerd door reformistische pedagogische idealen begonnen onderwijzers
en kweekschooldocenten handleidingen te publiceren, die ouders en kwekelingen houvast
moesten geven bij de karaktervorming (Versluys, 1878; Douma, 1891; Kooistra, 1894;
Bouwmeester, 1895; Oppel, 1899). De auteurs prezen hun raadgevingen aan op grond
van theoretische kennis en praktische ervaring. Zij richtten hun geschriften op de kleine
burgerij, het milieu waaruit zij zelf afkomstig waren.'

Het ideaal van de onderwijzers-pedagogen, kinderen op te voeden tot morele
zelfstandigheid, vroeg om een terughoudende maar invoelende en liefdevolle benadering
van ouders en opvoeders. Dezen moesten zb opvoeden dat zij zich geleidelijk overbodig
zouden maken. Deze auteurs gingen ervan uit dat voorkomen beter was dan genezen
en dat het kwade in de kinderlijke aanleg het beste werd bestreden door het goede
op te kweken. Dit beginsel werd, volgens hen, het beste gediend door een mengeling
van gestrengheid en zachtheid, waarbij het eerste stond %;oor vastheid en consequentie
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en het tweede voor het begrip dat de opvoeder altijd moest kunnen opbrengen voor
de kinderlijke onvolmaaktheid.

Deze auteurs hekelden de geestelijke overlading op de scholen. In de samenleving
werd, volgens hen, te veel waarde gehecht aan vorming van het verstand, terwij1 het
karakter evenzeer opvoeding behoefde. De noodzaak van persoonlijke deugd gold voor
iedere burger. Zij was niet langer het prerogatief van de gegoede burgerij en werd
de Ideine burgerij voorgehouden als een bereikbaar ideaal. Dit streven naar
democratisering van beschaving loopt in de tijd Filen opmerkelijk in de pas met politieke
hervonningen; de uitbreiding van het kiesrecht naar brede middengroepen kreeg immers
ook in de jaren negentig haar beslag - voor zover het althans de mannen betrof.

De deugden die in het bijzonder werden aangeprezen, hadden alle een seculier karakter.
Kinderen moesten liefde, achting en dankbaarheid voor hun ouders opvatten, om deze
kwaliteiten later tegenover de medem.ms in praktijk te kunnen brengen. Verder behoorden
ze iich de traditionele christelijke en burgerlijke deugden eigen te maken: waarheidsliefde,
arbeidim, plichtsbesef, bescheidenheid, rechtvaardigheid en verdraagzaamheid, die
door deze auteurs werden aanbevolen. Opmerkelijk is de nadruk op sociale vaardigheden,
waaronder naastenliefde. In andere door deze auteurs bepleite deugden - zoals eenvoud,
netheid en goede manieren kan men typisch klein-burgerlijke idealen herkennen.
Hierbij werd een wisselwerking tussen innerlijke welwillendheid en uiterlijke wellevendheid
verondersteld. Met conventionele uiterlijke wellevendheid kon niet worden volstaan.
Al deze deugden hadden tot doel het de opvoedeling te vergemakkelijken zich in de
maatschappij te bewegen: "Beleefdheid, bescheidenheid, gepaste vrijmoedigheid,
openhartigheid banen den weg voor achting." (Douma, 1891, P. 56).

Naast deze ;neer traditionele deugden brachten de onderwijzers-oudervocrlichters
twee nieuwe opvoedingsdoelen naar voren: zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Ook
hier is sprake van een duidelijke chronologjsche correspondentie met een maatschappelij-
ke ontwikkeling, die deze eigenschappen als het ware eiste. In de laatste decennia van
de negentiende eeuw waren de sociale s6jgingskansen voor jongens uit de rniddengroepen
sterk toegenomen. De ambitieuze jongeling diende in een meritocratische samenleving,
die meer dan ooit werd gekenmerkt door zakelijke en onpersoonlijke contacten, up
eigen kompas te kunnen varen. Nu hij zijn status niet langer aan familiebanden kon
ontlenen, maar uitsluitend aan eigen verstandeijke en morele kwaliteiten, verschoof
het accent in de 'ideate' opvoeding naar zelfstandigheid.

Opvallend is dat deze auteurs een opvoeding door beide ouders gezamenlijk voorstonden.
De woorden waarin aan vaders het belang van het mede-opvoeden in het gezin werd
voorgehouden, stemmen overeen met die waarin decennia eerder de gegoede burgeres
was gewezen op de grote betekenis van haar moederschap voor de natie. Een vader
die begreep dat "de inrichting der maatschappij (...) afhangt van de gesteklheid van
hoofd en hart dergenen, die haar samenstellen" zou ook begrijpen "dat de toekomst
des vaderlands" mede in zijn handeu rustte (Douma, 1891, pp. 7-8).

Het geloof via de gezinsopvoeding mede richting te kunnen geven aan een snel
veranderende maatschappij - industrialisatie, verbetering van communicatiemiddelen
en de opkomst van een loonafhankelijke sociale middengroep waren inmiddels m volle
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gang kan gevoelens van machteloosheid en vrees voor de toekomst hebben afgezw
Ging het eerder in de negentiende eeuw om integratie van een Idasse vrouwen
gegoeden, voor wie buitenshuis geen eer te behalen viel; ditmaal lijkt de integr
van de kleine burgerij in het geding. Voor de nieuwe, loonafhankelijke middengr(
bestaande uit employes en ambtenaren, noch voor de oude, zelfstandige middengr
dreigde het gevaar van proletarisering objectief, maar wel in hun *igen ervaring.
'goede' gezinsopvoeding kon een handvat zijn om angst voor sociale dating te bezwei

Het ideaal van opvoeding tot zelfstandigheid lijkt voor de middengroepen
maatschappeijke en politieke betekenis te hebben gehad. Tegenover lagere soc
groepen kon de 'juiste' opvoeding als distinctiemiddel worden gehanteerd, tegen(
de gegoede burgerij kon imitatie een middel zijn tot acceptatie. Want, dreigde
de afstand tussen de sociale groepen niet hetzelfde als was gebeurd in de samenleN
waar "stoom en electriciteit de afstanden tusschen de verst verwijderde streker
weggenomen" hadden? Deze voorlichting lijkt de "behaaglijke eenvoud" van de middzn1
se te hebben moeten beschermen (Kooistra, 1894, p. 66). Juist de hoge verwachtlr
illustreren de waardencrisis die deze groep ondervond en daarmee het onvermc
hun kinderen voor te gaan in zelfvertrouwen.

Verbreding van het front

Aan het begin van de twintigste eeuw groeide de opvoedingsvoorlichting uit tot
breed en divers verschijnsel. Niet alleen nam het aantal gepubliceerde boeken s
toe, er verschenen ook tijdschriften die zich specialiseerden in oudervoorlichting. N
de liberate voorlichting, die de hoofdstroom bleef vormen, begonnen ook rooms-kath
ken, orthodoxe protestanten en socialisten rich te roeren op de markt van de opvoec
volgens-het-boekje.8 In steeds bredere kring werd opvoeding beschouwd als iets waA
niet iedere mening even zwaar woog.

In het confessionele milieu werden de richtlijnen voor de opvoeding, die sinds heug
vanaf de kansel waren gegeven, niet langer als toereikend ervaren.7 Onder sociali
waren het de echtgenotes van politici (zelf afkomstig uit de liberate burgerij) di
mensheid niet alleen verblijdden met frisse kinderliteratuur, maar ook een eigen gezin
dagogisch ideaal begonnen te formuleren.8 Dat week inboudelijk nauwelijks af
het liberaal-burgerlijke model. Zoals de schrijvende protestantse theoloog de prek(
dominee nu als deskundige naar de kroon stak en de gestudeerde rooms-kathol
priestc: de dorpspastoor uit de canon der opv iedingswijsheid begon te verdri]
zo wierp de socialistische moeder zich naast de .olksonderwijzer op als desku
adviser!. Ook liberate dames, doorgaans van zeer goede stand, gaven via pedagogi
tijdsthriften hun - door de redacties wel steeds aan de theorie ptoetste - ern
door aan jonge ouders. In het inmiddels sterk verzuilde Nederland koesterde ie
kring zijn eigen idealen. Maar ondanks de verschillen waren er grate overeenkom:
Opvallend is, dot de liberate voorlichting weliswaar de toon bleef zetten, maar inhouc
sterk werd beInvloed door de striktere pedagogische idealen van de confessione

Arisen, onderwijzers, kweekschoolleraren, predikanten, priesters en ervaren moe
putten zich gezamenlijk uit in het formuleren van steeds gedetailleerdere richtli
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voor de dagelijkse opvoeding in het gezin. Daarbij konden deze pedagogen nu steunen
op de uitkomsten van de empirische kinderstudie en de ontwikkelingspsychologie. Het
meeste gezag viel in ons land echter toe aan de Duitstalige geesteswetenschappelijke
pedaeogiek en psychologie, die op grond van de normatief-levensbeschouwelijke fimdering
ook voor confessionelen aanvaardbaar waren.

Gemeenschappejk in de inspanning van al deze voorlichters was de gerichtheid op
het eigen milieu. 'Eigen' niet alleen in levensbeschouweltike en culturele zin, maar
ook sociaal. De oudervoorlichters keken nog altijd niet verder dan het eigen idyllisch
tuintje. Ouders die om welke reden dan ook niet konden beantwoorden aan de gestelde
burgerlijke norm - bijvoorbeeld omdat vader en moeder samen de kost moesten verdirmen
en er dus weinig tijd was voor gerichte opvoeding - vielen buiten het blikveld van
pedagogische voorlichters. Als het mis ging in een gezin, was er vanaf 1905 'net vangnet
van de kinderbescherming. Wel probeerde men vanaf 1912 via een reizende tentoonstelling
van speelgoed, kleding, jeugdliteratuur en allerhande materialen een breder publiek
van geinteresseerden te bereiken. Maar ook dit Nationaal Reizend Museum voor Ouders
en Opvoeders - waaruit de huidige Stichting Spel en Opvoedingsvoorlichting is
voortgekomen - pleegde, bij nadere beschouwing, slechis 'inwendige zending' onder
de midden- en kleine burgerij.9

Opvoeden in het gezin werd in de eerste decennia van deze eeuw begrepen in termen
van een morele orde. Kinderen dienden daarin te worden ingevoegd. Daarbij mocht
men de kindernatuur geen geweld aandoen en moest voortdurend rekening worden
gehouden met de individuele aarileg van ieder kind. Auteurs legden na 1900 echter
weer sterker de nadruk op het being van het oudergezag. Het keerpunt lag precies
in 1903. Verantwoordelijk daarvoor was enerzijds de verschijning van de Nederlandse
vertaling van E Keys De eeuw van het kind. Dit boek, dat het kind tot "majesteit" verhief,

joeg de Nederlandse pedagogen de schrilc om het lijf. Anderzijds waren het de grote
spoorwegstakingen in dat jaar, die de realiteit van een op orde en gezag gebaseerde
klassenmaatschappij hardhandig in herinnering brachten. D Eerste Wereldoorlog
betekende een hernieuwde bezinning op een "te vrije" opvoeding. Pedagogen menden
toen oprecht, dat een duidelijker gengshandhaving in het gezin toekomstige ontsporingen
van geweld - opgevat als een collectief gebrek aan zelfbeheersing - zouden kunnen
voorkomen. Opnieuw was de burgerlijke bestaanswijze kwetsbaarder gebleken, dan
men lange tijd had willen geloven.

De ouderliefde diende na 1900 dus vooral ter ondersteuning van het ouderlijk gezag.
Uit liefde moesten ouders tucht over hun kinderen uitoefenen. Aileen zo was het doel
van de karaktervorming te bereiken: een volkomen beheersing van alle impuisen en
neigingen. Kinderen, zo meende men, konden die zelfbeheersing alleen bereiken, wanneer
ze eerst hadden geleerd hun geweten te gehoorzamen. En dat lukte weer uitsluitend,
als ze van jongsaf aan gewoon waren geweest hun ouders te gehoorzamen. Hun gewcten
moest zo worden gevormd, dat de kinderen feilloos het onderscheid wisten tussen goed
en kwaad. Een treffende zegsvajze uit die tijd is, dat de kindereu via tucht tot zelftucht
moesten worden gebracht. Onder 'tucht' moeten we hier geen lijfstraffen verstaan,
maar de vanzelfsprekende onderschikking van de kinderwil aan die van de ouders.
Naarmate kinderen ouder werden, dienden ze meer vrijheid te krijgen zich te oefenen
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moesten worden gebracht. Onder 'tucht' moeten we hier geen lijfstraffen verstaan,
maar de vanzelfsprekende onderschikking van de kinderwil aan die van de ouders.
Naarmate kinderen ouder werden, dienden ze meer vrijheid te krijgen zich te oefenen
in het varen op eigen kompas, het gaandeweg te vormen geweten. In dit verband wezen
auteurs er graag op dat luche was afgeleid van het Duitse 'ziehen', dat trekken betekent:
opvoeden was in essentie niets anders dan omhoog trekken, dat wil zeggen in de moraliteit
invoeren. Confessionelen benadrukten hierbij steeds de eigen striktere invulling van
moraliteit. Onder liberalen leefde de stilzwijgende veronderstelling dat alien de algemeen-
cbristelijke zedenleer onderschreven.

Het oudergezag werd uitgeoefend in dienst van de morele vorming van het kind. Daarom
moesten ouders het kindergedrag eveneens in morele termen beoordelen. Het ging
erom of het kind zedelijke vooruitgang boekte. Aileen daarover mochten zij zich
verheugen. Daarom moesten zij het kinderlijk handelen niet op zija effecten maar naar
de intenties beoordelen. Een leugen uit berekening of naijver was bijvoorbeeld vele
malen meer aficeurenswaardig dan onwaarheid spreken uit onnadenkendheid. Ook
een fantasieleugen van een jong kind kon op clementie rekenen. Schier eindeloze
discussies over morele dilemma's, die liefst tot op het bot werden uitgebeend, vulden
de kolommen van de pedagogische tijdschriften.

De voornaamste verdienste van deze media lijkt dan ook te zijn geweest dat de lezeressen
- want vrouwen lazen de bladen - opvoeding niet langer als iets vanzelfsprekends zagen.
"Als getrouwe lezeresse van Het rind zijn u de oogen wellicht meer opengegaan, en
heeft u uwe opvoeding aan strenge kritiek onderworpen en de revisie laten gaan over
de gevolgen." kreeg de schrijfster van een ingezonden brief te horen (Mw.G., 1904,
p. 17). Luisteren naar de goede raad van deskundigen betekende dus breken met de
traditie en afieren van opvoeden op eigen gezag. Zo droeg juist de voorlichting bij
aan de gedachte dat ouders begeleiding nodig hadden.

De zelfkritiek van ouders en daarmee de kans op onzekerheid werden bovendien versterkt
door de nadruk die in deze tijd werd gelegd op het geven van het goede voorbeeld.
Van ouders werd een onberispelijke leefwijze verwacht. In zijn persoonlijkheid moest
de opvoeder de eigen zedelessen toepassen. De hoge eisen gesteld aan persoon en
gedrag van de ouders vormden de pendant van het bijna onbegrensde geloof in de
mogelijkheden van de opvoeding. Kinderen mochten dan met goede en kwade
eigenschappen ter wereld komen, door toedoen van de ouders kon aan een gegeven
aanleg heel wat worden bijgesteld. Als geen ander kenden zij de slechte eigenschappen
van hun kind. Dat waren doorgaans dezelfde als hun eigen persoonlijke zwakheden.
Inzicht daarin en ervaring in de strijd ertegen vormden, volgens de voorlichters,
a anknopingspunten voor het doorgronden van de aanleg van hun kind. De vereiste
kennis van de individualiteit van het kind resulteerde daarom niet alleen uit observatie
van het jonge kind, maar evenzeer uit zelfonderzoek, zelfkennis en de daarop gebaserde
zelfopvoeding. "De ware opvoeder is nooit met zichzelf klaar; veel meer werk dan aan
al zijn kinderen heeft hij aan zichzelf." waarschuwden de pedagogen (Gunning, 1917,
p. 85). Oudervoorlichting moest het proces van kritische zelfreflectie ondersteunen.
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Het kind en de gemeenschap

Rond 1930 begon zich in de opvoedingsvoorlichting een geleidelijk proces van
popularisering af te tekenen. Er verschenen foto's, tekeningen, cartoons en allerhande
reclame in de tijdschriften. De toon werd meer onderhoudend, de artikelen korter
en concreter. Er werd in steeds mindere mate een beroep gedaan op algemene ontwikke-
ling, kennis van de letterkunde en het abstractievermogen van de lezers. Nadrukkelijker
dan tevoren werd geprobeerd ook de lagere sociale groepen met de voorlichting te
bereiken. Afgaande op de ingezonden brieven, die nu tot de vaste ingredidnten van
de voorlichting gingen behoren, slaagde men daarin vooralsnog niet. Het lezerspubliek
bleef in hoofdzaak gerekruteerd worden uit de sociale middengroepen. Waarschuwingen
tegen de pedagogische inbreng van, per definitie "onbeschaafde", dienstboden werden
nog steeds - maar minder frequent - gehoord. Omdat de economische crisis de
middenklasse niet spaarde, klonken de materidle en andere zorgen uit die kring door
in de voorlichting. Edn daarvan was de angst de ldnderen niet langer "fatsoenlijk" -
dat wil zeggen anders dan de arbeiders - te kunnen opvoeden.

In dezelfde tijd traden grote inhoudelijke veranderingen op in het denken over de 'goede'
opvoeding. De liefde van de ouders diende niet meer ter ondersteuning van hun gezag,
maar ter schraging van het begrip voor de kinderen en het wederzijds vertrouwen tussen
opvoeders en opvoedelingen. Het werd nu belangrijker, dat ouders hun kinderen
vertrouwen inboezemden dan respect afdwongen. Dit hangt samen met de verschuiving
van het omvattende opvoedingsdoel: niet langer gold zelfbeheersing als voornaamste
inzet van alle ouderlijke inspanning; nu werd zelfvertrouwen het centrale doeL
Zelfvertrouwen zou het kind alleen verwerven via de ervaring van vertrouwen in de
leiding van zijn ouders, meenden de voorliehters. Zo verschoof binnen de voorlichting
het accent van zedelijke en gewetensvorming naar emotionele vorming. Opvoeden werd
nu begrepen binnen het raamwerk van een emotionele orde. Het kind werd v66r alles
een wezen met een zich ontwikkelend gevoelsleven. Het werd belangrijk dat het kind
innerlijk hannonieus opgroeide. Het mocht niet een te hoge, maar ook niet een te
lage dunk hebben van zichzelL Het moest zich met al zijn eigenschappen aanvaard
en gekoesterd weten.

Dit nam niet weg, dat er duidelijke grenzen gesteld bleven worden aan aanvaard
Idndergedrag. Tot die tijd had de voorlichting een overwegend positieve strekking gehad:
ouders leerden welke doelen zij op welke manier in hun opvoeding behoorden na te
streven en wat daartoe van hen werd gedist. Opvoedingsproblemen die werden besproken,
vormden eenvoudig de keerzijden van de doelen. Rond 1930 kwamen de afwijkingen
van het 'normale' echter centraal te stun.' Gedragsproblemen van indMduele kinderen
werden het voornaamste thema in de voorlichting. Het scala van problemen, waarover
ouders werden geinformeerd, breidde zich enorm uit. Werden aanvankeijk bijna
uitsluitend gezagsproblemen behandeld, voortaan kregen ouders een bonte schakering
van mogeijke stoornissen - emotionele, relationele en neurotische - opgediend.

Problemen met de uitoefening van het oudergezag, zoals ongehoorzaamheid, liegen
of eigenzinnigheid, bleven intussen veel aandacht krijgen in de voorlichting. Ze werden
echter niet langer als moreel verwerpelijk gezien, maar als uitingen van gevoelens van
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kinderen ten aanzien van de relatie met hun ouders. Het werden signalen van scheefgroei
daarbinnen: het kind werd te veel gekoesterd en verwend, zodat het zijn vleugels niet
uit kon slaan, of het kreeg juist te weinig aandacht en vroeg daar indirect om met zijn
gedrag. Emotionele kinderproblemen, zoals onzekerheid, en relationele manco's, zoals
verlegenheid, begonnen de deskundigen op te vallen. Er kwam echter vooral aandacht
voor een veelheid van zogenoemde 'nerveuze' stoornissen: bedwateren, angsten, aanhou-
dende onzindelijkheid of het terugvallen daarin, eetproblemen, duimzuigen, nagelbijten,
slaapstoornissen en stotteren. Gaandeweg werden ook gezagsproblemen geInterpreteerd
als uitingen van nervositeit. Wat eerst lastig heette, heette nu steeds vaker nerveus.

Achter deze verschuivingen gut een complex van oorzaken schuil. Eón daarvan is,
dat de Nederlandse voorlichting vanaf ongeveer 1930 in de ban raakte van de Individual-
psychologie van Freuds bekendste leading, Alfred Adler." De vrijzinnigen en godsdien-
stig-neutralen wat eerder, de confessionelen wat later, allemaal werden ze beInvloed
door deze variant van de dieptepsychologie, die tegenwoordig nauwelijks meer bekend
is. We kunnen spreken van een paradigmatische verschuiving. Een statische
temperamentsleer en een funetionalistische leer der voorstellingen maakten plaats voor
een dynamische psychologie van de individuele ontwikkeling.

In de /ndividual-psychologie van Adler staat de spanning tussen het zich ontwikkelende
kind als ir dividu en de omringende gemeenschap, vooralsnog belichaamd door de ouders,
centraaL De aandacht gut vooral uit naar de - symbolische geInterpreteerde - problemen
die het kind ondervindt bij het zich schikken naar de eisen van de gemeenschap. Ouders
konden in deze theorie hun kinderen 'ontmoedigen' door te hoge eisen te stellen of
de individualiteit van hun kind te miskennen. Opgroeien was een kwestie van het
oorspronkelijk kinderlijk minderwaardigheidsgevoel overwinnen, zonder te vervallen
in een 'abnormaal verhoogd zelfgevoel' of een 'ongezond geldingsstreven'. Verstandige
ouders waren hun kind hierbij een steun.

De meest gelezen gezinspedagogen uit de jaren dertii 2 lieten zich behalve door Adler
ook inspireren door de zogenaamde karakterkunde van diens leerling en collega psychiater
Fritz Minkel." Net als zijn leermeester veronderstelde deze een verlangen naar een
opgaan in de gemeenschap als onbewuste fmaliteit van het kinderlijk gedrag. De polen
waartussen de sociabiliteit van het kind vorm moest krijgen, het ik- en het wij-gevoel,
doopte hij om in de normatief geladen begrippen 'ilcruchr en 'zakelijkheid'. Zakelijkheid,
het :rich ongedwongen in dienst stellen van de gemeenschap, en ikzucht waren omgekeerd
evenredig. Geluk bereikte men wanneer de spanning tussen beide was opgelost in een
evenwicht. De opvoeder moest zich, volgens deze theorie, altijd op het zakelijke standpunt
plaatsen om zodoende het ik-zuchtige streven in het kind te kunnen bestrijden. In Kiinkels
leer kon iedere jong-volwassene, die nog onvoldoende op het zakelijke standpunt stond,
via een pijnlijke katharsis zelf zijn groeiproces voltooien. Het is niet moeilijk achter
de ikzuche het christelijk zondebesef te ontwaren. Deze vermenging van pedagogisch
optimisme en christelijke levensfflosofie sprak cen groot aant al Nederlandse pedagogen
zeer aan. 14

Het zal duidelijk zijn dat het zelfvertrouwen waartoe het kind moat worden opgevoed,
onder invloed van deze theorieen uitsluitend werd gezien in functie van de otnringende
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geineenschap. Het gemeenschapsideaal tnankte in die tijd ook opgang in dejeugdbeweging

en in politieke theorieen (Kohnstamm, 1929). Het vormde de uitdrukking van een sterke
angst voor het uiteenvallen van de natie. Deze werd behalve door de verzuildheid ook
gevoed door toenemende internationale spanningen. De "nieuwe zakelijkheid" was slechts

ten van de reacties op het besef dat het 1113erale tijdperk van individuele vrijheid definitief

ten einde was (Riemens-Reurslag 1932). Aileen gemeenschappelijkheid zou de nationale

cultuur van een dreigende ondergang kunnen redden.

Het enthousiaste onthaal van de /ndividual-psychologie blijkt nog op een andere manier
behalve oorzaak ook symptoom van veranderingen in de opvoedingsvoorlichting. Road
1930 nam het aandeel daarin van onderwijzers, kweekschooldocenten, theologen en
ervaren moeders snel af ten gunste van psychologen en psychiaters. Met de onderwijzers
verdween ook de door hen aangeleerde psychologie uit de voorlichting, om plaats te
maken voor psy-deskundigen met hun eigen theoretisch instrumentarium. Ook de
pedagogische adviesbureau's die in deze tijd werden opgericht, stonden onder leiding

van psychiaters of psychologen. Aileen in confessionele kring bleven predikanten en
priesters tot in de jaren vijfdg deel uitmaken van het corps van oudervoorlichters. Hun
inbreng liep echter sterk terug. Daarmee verdwenen ook de meer traditionele opvattingen

over het handhaven van het oudergezag uit de voorlichting.

Het idee van een goede opvoeding ging onder invloed van de psychiatric steeds meer
samenvallen met het hebben van moeilijkheden. Omgekeerd kon het niet onderkennen
van problemen gemakkelijk op 6en lijnworden gesteld met een traditionele, ongereflec-
teerde opvoedingswijze. "Met het geloof in de opvoeding groeiende opvoedingsproblemen.
Wie geen moeilijkheden heeft, heeft ook geen idealen. (...) Daaromkan het zich bewust
worden van problemen het gevolg zijn van den eerste stap op den goedenweg." schreef

een voorlichtster al in 1924 in de inleiding van haar boek (Mankes-Zernike, 1924, p.
2). Voortaan moesten ouders problemen hebben om tot de doelgroep van de voorlichting

te kunnen behoren. Daarmee vervaagde de grens tussen voorlichting en hulpverlening,

tussen de 'normale' en de 'afwijkende' gezinssituatie, tussen 'normale' en *probleemkinde-

ren'.

Deze identificatie van opvoeden-volgens-het-boekje met opvoedingsprobleruen kon
bij het lezerspubliek natuurlijk alleen maar verwarring en onzekerheid oproepen.
Bovendien schroefde deze ontwikkeling het voetstuk van de deskundigen verder omhoog.
In 1938 vroeg een moeder in een ingezonden brief aan een tijdschrift wanhopigon
raad, omdat zij geen problemen had met haar kinderen. Ze vreesde "karakterfouten"

over het hoofd te zien. De redacteur, die nog honderden brieven van moeders met
problemen op zijn bureau had liggen, kon haar gerust stellen: "waarom zouden er ook

geen gewone kinderen zijn?" (Waterink, 1938, p. 181). Dit sprak niet meer vanzelf.

Een andere welmenende dolder

Pas in de jaren vijftig drong Freuds psychoanalyse door in de Nederlandse
gezinspedagogiek. Dat gebeurde voornamelijk via het werk van dochter Anna Freud.

In de oudervoorlichting thong het freudiaanse gedachtengoed binnen als een paard

van Troje. De vooruitstrevende Amerikaanse dokter Benjamin Spock gebruikte die
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theorie alleen impliciet in zijn terstond immens populaire Baby en kleuterverzorging,
dat in 1950 voor het eerst in Nederlandse vertaling verscheen. In Spocks boek staan
de dagelijkse problemen van ouders met jonge kinderen centraal: voeding, verzorging
en zindelijkheidstraining. Dankzij Freuds symbolische gedragsinterpretatie werden de
lichamelijke en geestelijke ontwikkeling en verzorging weer als een eenheid gepresenteerd.
Dit was het eerste boek, dat ouders niet vermaande om verkeerd gedrag, maar
aanmoedigde en geruststelde. Zo groot was de behoefte daaraan inmiddels, dat het
boek overal in de westerse wereld in ongekende oplagen werd verkocht. In Nederland
verscheen meer dan vijfentwintig jaar Lang ieder jaar een herdruk van dit meestverkochte
boek over opvoeding. De gehele middenklasse gebruikte het in de opvoeding. Als geen
ander wist dokter Spock de verzuilde schotten te slechten.

De opvoeding volgens Spock moest via een ongestoorde ontwikkeling leiden tot
zelfstandige en op zicbzelf vertrouwende jonge mensen. Daaraan had de westerse wereld,
die onder Amerikaanse leiding in hoog tempo uit de naoorlogse malaise werd
opgetrokken, meer dan ooit behoefte. Deze dokter bereidde de jeugd voor op de 'tweede'
industriee revolutie, waarin een grote vraag bestond naar geschoold, zelfstandig en
loyaal middenkader (Zuckerman, 1975). Daarmee lijkt hij tevens een rol te hebben
vervuld als wegbereider voor de grote democratiseringsgolf van de jaren zestig.
Tegenwoordig wordt Spock in Amerika gemakkeijk gelijk gesteld met 'spoiled'.

Spocks adviezen betekenden een totale breuk met het denken in termen van ouderlijk
gezag. Ouders moesten vrienden worden. Zij mochten geen slaven zijn van een strak
voedingsschema voor de baby, als een baby honger had, moest hij worden gevoed.
Meer dan een eeuw had de kinderverzorging - ter voorkoming van karakterbederf -
in het teken gestaan van 'rust-reinheid-regehnaat'. Nu telden plotseling alleen de
kinderlijke behoeften. Ouders waren Trzt slechts hoeders van een "natuurlijke" of "gezonde"
ontwikkeling. Ofschoon de dokter in latere drukken van zijn boek wel grenzen stelde
aan de toegeeffijkheid die hij vroeg, bleven geduld en begcip de voornaamste aan ouders
gestelde eisen.

Letterlijk lijkt Spocks boek alle onzekerheid van ouders weg te nemen. Hoe kunnen
kinderen zelfvertrouwen verwerven, als hun ouders geen vertrouwen hebben in zichzelf,
komt als leidende gedachte naar voren. De dokter spoort ouders zelfs aan meer op
Achzelf te vertrouwen dan op buren en deskundigen (Spock, 1950, p. 13). In werkelijkheid
werden ouders definitief beroofd van ieder gevoel van opvoedingscompetentie. Men
kan in het bock namelijk geen pagina opslaan of ouders worden gemaand zlch voor
advies te wenden tot een ecbte deskundige: een arts, psycholoog of psychiater. Ook
hedendaagse opvoedingsvoorlichting is vaak niet veel meer dan verkapte en vooral
gefilterde doorverwijzing naar hulpverleners. Er worden grenzen getrokken van wat
wel en wat net niet een 'echt' opvoedingsprobleem is. Opnieuw een aanwijzing, dat
we de veronderstelde onzekerheid van ouders niet los kunnen zien va n de activiteiten
van voorlichters en hulpverleners.
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Beguit

Opvoedingsvoorlkining en onzekerheid van ouders blijken historisch gezien onlosmakelijk
met elkaar verbonden en bovendien een wederkerige relatie te hebben. De voorlichting
was niet in de eerste plaats een reactie op onzekerheid bij het publiek, maar kwam
omgekeerd voort tilt een zekere mate van auturele verwarring bij de baar producerende
professionele groepen. Vooruitstrevende liberalen, die met de traditie ook de religieuze
zekerheden achter zich hadden gelaten, waren steeds de voortrekkers op de markt
van de opvoeding-volgens-het-boekje., Zij stelden zich de 'beschaving', ofwel de integratie
in een geseculariseerde nationale cultuur, van specifieke maatschappelijke groepen
ten doel. Om als cultuuruiting te kunnen overleven moest de voorlichting ook een
draagvlak hebben in de vonn van een waardencrisis bij het ontvangende publiek. Daarvan
lijkt inderdaad sprake te ziin geweest. Gaandeweg richtte de voorlichting zich op lagere
sociale groepen. De huidige oridntatie op sociale achterstandsgroepen en allochtonen
blijkt niets anders te zijn dan een laatste stadium in een lang lopend proces.Traditionele

opvoedingswijsheidmoetdaarkplaatsmakenvoorwetenschappelijkgefundeerdeinzichten.
Van een blind 'beschavingsoffensief van boven naar beneden is geen sprake.' Eerder
kunnen we spreken over een sub6el samenspel tussen enerzijds een professionele norme-
ringsdrang, gepaard aan voortschrijdende secuiarisering van het dagelijks leven, en
anderzijds culturele aspiraties van stijgende maatschappelijke groepen.

1nhoudelijk is de - aan grote verandering onderhevige voorlichting steeds meer bepaald
geweest door levensbeschouwelijke en politieke uitgangspunten en theoretische aannamen
van de voorlichters dan door de 'eigen' problemen van de doelgroepen. Wat de
voorlichters als problemen in de opvoeding signaleerden, werd bepaald door de doelen
die zij zelf hadden geformuleerd. Voor zover problemen van ouders doorklonken in

de voorlichting, gebeurde dat binnen het conceptuele raamwork van devoorlichters.
Zo credert het pedagogische veld de behoefte aan voorlichting en ondersteuning.

De processen an popularisering, psychologisering en professionalisering van de
voorlichting verliepen ongeveer gelijktijdig. Naarmate psychologische theoriedn het
fundament gingen vormen van pedagogische adviezen, raakte de rol van niet-
wetenschappers als onderwijzers en ervaren moeders in de voorlichting uitgespeeld.
Toen de theorie eenmaal mocht bepalen hoe de normale opvoedingsrelatie eruit zag,
eiste de professionele status van de voorlichters dat morele kwestks buitende voorlichting
zouden blijven.18 Daarmee werden ook de dominees en pastoors tenslotte buiten
de kring van erkende deskundigen gesloten.

Absolute normen voor opvoeding in het gezin bestaan echter niet. Of de tegenwoordige
onzekerheid van ouders nu rebel is of een constructie van de voorlichting, ze kan in
ieder geval worden aangemerkt als een uitvloeisel van een lange traditie van deskundige
bemoeienis met geimsopvoeding. Erkenning van de historiciteit en daarmee van de
culturele en maatschappelijke gebondenheid van normen voor een 'goede' opvoeding -

en dus wat meer bescheidenheid aan dezijde van de voorlichters - zou moderne ouders
wellicht kunnen helpen aan meer zekerheid in hun ouderrol. De "wijkmoeder" kan

intussen maar beter een bordje "geen buurvrouw" op de deur spijkeren.
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From a historical point of view, educational advice literature and parental uncertainty
appear to be strongly interrelated. However, the Dutch advice literature from the period
1845-1950 did not originate from parental uncertainty. It was a product of the
development during the nineteenth century of a modern, liberal and secular society.
Family educationalists sought the integration of specific social groups within a secular,
national culture. Since the turn of the century the widening stream of parents' advice
literature was also fed by a crisis of values among the readers, i.e. the upwardly mobile
sections of the middle class. After about 1930 this literature came firmly under the
influence of scientific psychology, especially depth psychology; problems became its
central interest. From now on adequata upbringing meant dealing with problems.
So, parents' counsellors timmselves created the need for professional advice and support.
Parental uncertainty may be a construction or a reality. Either way, it can be seen
as the outcome of a long tradidon of professional interference with family education.

Correspondentieadres: N. Bakker, RU Groningen, Sectie Algemene Pedagogiek, Grote
Rozenstraat 38, 9712 TJ Groningen.

Noten

1. Pin van de voortrekkers van het 'project' opvoedinpondersteuning, J.M.A. Henuanns, werd te
Amsterdam benoemd tot hoogleraar in de algemene opvoedkunde, met name het empirisch onderzoek
van normale opvoedingssituaties. Zijn oratie (1992) vormt de academische vertaling van het 'project'.

2. Hermanns noemt un het einde van zijn oratie (1992) vier concrete activiteiten, waaruit de praktijk
van opvoedingsondersteuning zou kunnen bestaan. Drie daarvan hebben betrekking op voodichting en
advisering door deskundigen en slechts 6in op zelfbulp en sociale ondersteuning (Hermann', 1992, p. 25).

3. Ik baseer mij hiervoor op het promotleonderzoek, dat ik met steun van NWO heb verricht, nur
de geschiedenis van opvoedingsvoorlichting in Nederland tussen 1845 en 1950. In 1994 zal een proefschrift
verschijnen. Vooralsnog verwijs ik near de volgende publikatiec Bakker (1987, 1988, 1989, 1991a, 1991b,
199k, 1991d, 1992).

4. De beide postume herdrukken werden bewerkt door artsen: Ph. Kooperberg (1896) en GA Ootmar
(1908). De laatste publiccerde ook zelf over de lichamelijke en geutelijke ontwikkeling van het kind, b.v.:
De wereld van het kind (1903).

5. Vooral Koolara simple min dit publiek te bereiken. Haar Zedellike opvciedingwetd jarenlang herdrukt
in forse oplagen.

6. Ik noem hier slechts de voornaamste gezinspedagogische tijdschriften. Van liberate signatuur waren:
Het Kind (19004955), 7Vdschrift voor Ervarinpopvvedkunde (1922-1950, m.i.v. 1935 o.d.t. Onto Kindem
en hun imkonal), Otts Gezin (19464%0). Van feministisch-socialistische silmatuur was De Vrouw(1894-1922).
Socialistisch was: Opvoeding en Mosul (1914-1940). Rooms .katholiek waren: ndschrift voor R.K ouders
en opvoeders(1919-1940, m.i.v. 1932 o.d.t. Onze Kinderen), Huwelijk en Huisgezin (1929-1960). Orthodox-
protestants waren: Bibliotheek voor Bijbeisdie Opmedkunde (19174940), Moeder (19344960).

7. Peitelijk zija gebundelde preken de oudste vorm van gedrukte oudervoodidding. Reeds in de zeventiende
eeuw werden dergelijke bundels uitgebracht.

8. M.n. Nellie van Ka, Mathilde Wibaut-Berdenia van Berlekont en Sjoukje Troelstra-Boluna de Boer,
alias Nienke van Hichtum.

9. &slued= van het werk verschenen jaartijks in het tijdschrift Hct Kind De door het Museum samtn
met de Vereeniging voor Kindervenorging en Opvoeding (opg. in 1919) georganiseerde moedercursussen
werden vooral bezocht door verpleegsters, onderwijsgevenden enz.

10. Dit komt efgezien van de inhoud ook tot uitdrukldng in de titels van algemene ouderhandleklingen.
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BUv.: I.C. van Houte en GI. Vos, Moei hike kinder= (Utrecht, 1929); F.H. Richardson, Het nerveuze kind

en vjn ouders (Amsterdam, 1929); A. Adler ea., Het mceilijke kind (Amsterdam/Antwerpen, 1934); S.
Heytter, Opmedingsmoeihjkhedenvan iederen dag(Amsterdarn,1938), HJ. Jordan,Hoeopvoedingsfou ten

te vermijden?(Zeist, 1938), H.W.F. Steltwag, Moeihjkheden bij de weeding (Amsterdam/Antwerpen,

1948).
11. Zie voor de Individuaipsychologie: Casimir (19'33); Adler (1934); Dreikurs (1934); Ronge (1934);

Orgler (1940). De =ate Nederlandse vertaling van A. Adlers werk dateert van 1930.

12. M.n. D.L. Daalder en J.Riemens-Reurslag, die achtereenvolgens tussen 1926 en 1950 hoofdredacteur

waren van Het Kind De laatste publieeerde durmast vanaf het einde van de jaren twintigpopulaire boeken

aver opvoeding, die ongekende oplagen bereikten. Van haar Tot geluk geboren (1927; herdr. t/m 1937)
warden er binnen drie jaar 30.000 verkocht, binnen tien jaar 50.000. Ook prof. J. Waterink, hoofdredacteur
van het orthodox-protestantse Moeder met een oplage vanenkele tienduizenden, rube onder de invloed

van Adler en Kfinkel, °bacon hij theoretisch afstand hield. In het rooms-katholieke milieu werd de populaire

dra.S. Heyster, medewerkster van Onze Kinderen, eveneens sterk beinvloed door deze psychiaters. Zie

verder: Bakker, 1991b, 1991c.
13. Zie voor de karakterkunde: Riimke (1929); Janse de Jonge (1947); Kohnstamm (1932); Minkel

& Onkel (4). De =ate Nederlandse vertaling van het werk van )(Onkel dateert van 1930.

14. Dit geldt behalvevoor de gezinspedagogen ookvoor de intellectuelevoortrekkervan de Nederlandse

academische pedagogiek, PhA Kohnstamm (Kohnstamin, 1932).
15. Voor het begrip 'beschavingsoffensier verwijs ik naar: Chr. much (1977, 1991); De Rooy (1979);

Kruithof (1980. 1990); Foucault (1975) ea Dcozelot (1979) spreken in dit verband over cen 'normaliseringspro-

ces' e.g. 'disciplineringsproces'. Aileen bij Lasch mukt de wederkerigheid led uit van de theorie.

16. Kritiek op de pretentie van waardevrijheid in dc gezinspedagogiekwerd carder geformuleerd door
Singer (1989). Van Uzendoorn c.a. (1982) signaleerden eerder het ontbreken van een morale dimensie

in hedendaagse theorieen over emotionele ontwikkeling.
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Van de redactie

De redactie van het Pedagogisch Tijdschrift heeft er altijd grote waarde aan gehecht
om als team te functioneren. Zo wordt bijvoorbeeld elk aangeboden artikel, naar
aanleiding van de beoordelingsrapporten van de deskundigen, in de voltallige redactie
besproken voordat het besluit tot plaatsing of afwijzing valt. In dezelfde lijn kent het
Pedagogisch 77jdschrift ook niet een hoofdredacteur maar een voorzitter van de redactie.
Deze subtiele onderscheiding kan echter niet ongedaan maken dat de taak van de
voorzitter een bijzonder zware is: hij leidt niet alleen de redactievergaderingen in goede
bane; maar in feite evenzeer het hele proces van de totstandkoming van de afleveringen
van het tijdschrkft tot aan het moment van de verzending naar de abonnees toe. Met
vreugde laat de redactie de lezer weten dat zij haar voorzitter, professor Paul Smeyers
van de universiteit van Leuven, bereid gevonden heeft om zijn termijn tot 1 januari
1997 +e verlengen. Graag maken we van dit moment gebruik om hem, en degenen die
naast hem in Leuven bij de produktie van het tijdschrift zijn betrokken, voor al hun
inspanningen te danken.

Nu nog een paar opmerkingen ter introductie van dit nummer. Onderwijs staat di
keer centraal. De lezer vindt in deze aflevering van het Pedagogisch Tijdschrift drie
artikelen, van heel concreet naar meer abstract geordend. Ze gaan over het gunstig
effect van groepswerk op de leerprestaties in de klas, over de verschillende mate waarin
scholen kunnen inspelen op het dereguleringsbeleid le overheid, en over de subtiele
manieren waarop het onderwijsaanbod mede bepalend voor de onderwijsvraag kan
zijn.

In het artikel van Perrenet wordt een analyse gegeven van het karakter van de fouten
die leerlingen in de tweede klas van het voortgezet onderwijs maken bij het oplossen
van eenvoudige algebra-opgaven. Daarbij werden leerlingen die voornamelijk individueel
aan de opgaven werkten vergeleken met leerlingen die dit in groepsverband deden.
De opmerkelijke uitkomst is, dat de leerlingen die in groepen werkten bij vrijwel alle
opgaven betere leerresultaten laten zien. Naast wiskundigebegaafdheid en hoeveelheid
bestede tijd, blijkt het werken in groepen een duidelijk aantoonbaar positief effect
te sorteren. De vraag is natuurlijk of uit de verschillende fouten die worden gemaakt
nadere conclusies zijn af te leiden over factoren die aan de gunstige resultaten met
het groepswerk bijdragen. Het lijkt vooral te liggen in de metacognitieve vaardigheden,
zoals het plannen, controleren, en overzicht houden bij het maken van de opgaven,
die door de onderlinge feedback in de groep worden gestimuleerd.

Sleegers en Wesselingh bespreken de verschilien in vermogen van scholen om tot een
goede zelfstandige beleidsvoering te komen, in het licht van het dereguleringsbeleid
van de (Nederlandse) overheid. Daarmee Yitten we op het niveau van schoolorganisatic
en onderwijsbeleid, waarover het Pedagogisch Tijdschnft in 1989 al een themanummer
uitbracht. Wordt de grotere beleidsruimte die seholen geboden krijgen als gevolg van
de toenemende deregulering, ook werkelijk benut? Niet tlle scholen blijken daartoe
in gelijke mate in staat te zijn. Diverse factoren kunnen worden aangewezen, die een
indicatie vormen van het beleidsvoerend vermogen, zodat scholen in dit opzicht met
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elkaar vergeleken kunnen worden. Op grond van deze bevindingen bepleiten de auteurs
een gedifferentieerd dereguleringsbeleid, dat gepaard gaat met maatregelen om het
beleidsvoerend vermogen van de scholen te versterken. Suggesties worden gedaan in
de richting van de bevordering van een adequate zelfdiagaose en een nascholing op
het terrein van -de organisatie-ontwikkeling.

Vanderstraeten, tenslotte, geeft een theoretische beschouwing over onderwijsplanning
ten beste, waarin hij allereerst een benadering vanuit onderwijs-economische motieven
tegenover de sociale vraag benadering plaatst. In een economische benadering wordt
het onderwijssysteem zo goed mogelijk afgestemd op de kwalificatiebehoeften van de
arbeidsmarkt. In de sociale vraagbenadering wordt het onderwijsaanbod zo goed mogelijk
afgestemd op de wensen en interesses van potentiele studeaten. Beide benaderingen
gaart ervan uit dat onderwijs te plannen Is: dat het een specifieke en welomschreven
bijdrage kan leveren tot duidelijk identificeerbare behoeften. Bij dit uitgangspunt plaatst
de auteur vraagtekens. Te weinig wordt daarin zijns inziens rekening gehouden met
het feit dat het onderwijsaanbod zelf een van de belangrijkste factoren is die de behoeften
van de arbeidsmarkt, resp. de sociale vraag naar onderwijs bepalen. Onderwijsplanning
is daardoor inherent complex op een manier die in beide benaderingen veronachtzaamd
dreigt te worden.

De redactie wenst de lezer een ontspannende en inspirerende zomervakantie toe.

A.W. van Haaften
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Het recht van de zwaksten

A. SNICK

In Vlaanderen voeren de opvoeders van instellingen in de gehandicaptenzorg al enkele

maanden actie voor betere arbeidsomstandigheden. In het recente verieden zijn ook verpleeg-

kundigen, leerkrachten en personeel van bejaardentehuizen al op straat gekomen om hun

ontevredenheid te uiten. Dat een en ander met economische en budgettaire omstandigheden

samenhangt, valt niet te ontkennen. Er moet alom worden bezuinigd en de "zachte sector"

is niet de enige waatin gesnoeid en geprotesteerdwordt. Ook het overlegtussen de stakende

opvoeders en de Vlaamse minister van Welzijn en Gezin Wivina De Meener wordt dan

ook vooral in termen van budgettaire argumenten gevoerd. De opvoeders eisen meer jobs

en een financiele herwaardering van hun beroep; de minister van haar kant repliceerde

in een interview op die eis met de vraag of ze dan ook nieuwe belastingen mag heffen

(Knack 131111993). Toch is er voor wie dezeproblemen vanuit een pedagogische invaishoek

belajk4 mier aait de hand: de overwegendfinanciele argwnentatie versluiert een problenwtiek

die op een veal dieper niveau ligt.

Om dit te verduidelijken zou ik even een omwegwillen maken tangs een maatschappelijk

thema dat naar mijn mening heel wat raakvlaklmn vertoont met de problematiekdie door

het protest van de opvoeders aan de orde wordt gesteld; het gaat om een thema dat reeds

enkele decennia het maatschappelijke debat bemert, en vanuit de ontwikkelingen in dat

debat kart naar mijn mening een lkitt geworpen worden op de huidige onvrede in de "zachte"

sector. lk bedoel met name het probleem van de studie- en beroepskeuze van meisjes,

en meerbepaald van hun (te geringe) participatie aan zogenaamd "sterke" studierichtingen.

De bekommernis over de zwakkere sociale positie van vrouwen werd immers traditioneel

bij uitstek gedefinieerd in termen van hun achterstelling op de arbeidsmarkt, en bovendien

werd deze achterstellingvooraltoegeschreven aanhet feit dat meisjes tijdens hunopvoeding

onvoldoende voorbereid warden voorberoepen met eenhoogaanzien. Meisjes kozen teveel

voor zachte" en maatschappelijk"zwakke richtingen. Er werrlen dan ook heel wat blitiatieven

genomen om het vrouwelijke deel van de schoolbevolking meer op "mannelijke"waarden

en baeresses te richten:de traditionet, yolpatronen nwesten worden doort -L;ken. "Verantwoord

speelgoed" moest ertoe bijdragen dat neisjes van jongsaf aan ook met auto's en timmerdozen

zouden leren omgaan, er werden studies ondemomen om na te gaan in hoeverre stereotiepen

.over de geslachtsrolverdelingvia school- en jeugdboeken, of via het taalgebruik en ondezwtjs-

gedrag van leerkzachten werden overgedragen, er werden commissies opgericht en campagnes

opgezet om meisjes meer naar exacte vakken La orienteren, en vorig jaar nog werd in zestien

Vlaanue scholen een pilootproject opgestart om meisjes makkehjker toegang tot nijverheids-

technische richtingen te bieden. Aan dergelijke acdes werd bovendien onder het motto

"emancipatie" een uitgesproken pedagogische verantwoording meegegeven: door meisjes
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meer naar "harde" waarden te orienteren, zou ook hun maatschappelijke achterstelling
worden doorbroken.

Na zoveel pedagogisch optimisme blijkt de laatste tijd het ogenblik van bezinning te zijn
aangebroken. Men stelt vast dat in sectoren waar vrouwen even stet* of zelfs sterker vertegen-
woordigd zijn dan mannen, deze laatste toch systematisch de hogere posities bekleden.
In een onderzoek in opdracht van de Bond van Vormings- en Ontwikkelingsorganisaties
stelde Bea Elskens vast dat zelfs de vonningssector, die zich precies emancipatie tot doel
stelt en die vooral door vrouwen wordt bevolkt, toch in hoofdzaak door mannen beheerd
wordt. Maar ook vrouwen die in de op mannenmaat gesneden arbeidsmarkt een hoge
plaats verworven hebben, daar (dus) noghet huishouden bovenop moeten doen en vaststellen
dat er nauwelijks tijd voor de ldnderen overschiet, vragen zich, zoals parlementslid Mieke
Vogels onlangs in een interview, af of dat nu emancipatie is (De Standaar4 22-231111993).
Het blijkt dat vrouwen minder geneigd zijn hun carriere boven meer traditionele waarden
als het gezin en de zorg voor kinderen te plaatsen; onregelmatige werkuren en hoge presta-
tiedruk, waardoor het werk moeilijk te cornbineren valt met de zorgvoor kinderen, worden
door vrouwen meer als een bezwaar bij de uitbouw van een loopbaan beschouwd dan
door mannen. Bovendien zouden vrouwen in de werkkring zelf vaak op een minder competi-
tieve wijze functioneren. Volgens Elskens stelt men vast dat vrouwen in vergaderingen
minder snel tussenkomen, minder strategische denken, en een opener en eenvoudiger
taalgebruik hanteren dan mannen, en meer zaken ter discussie stellen waarover ze nog
geen vaste mening hebben (Knack, 1811111992).

Kan hieruit clan geconcludeerd worden dat het emancipatieprojectnog onvoltooid is, dat
er nog meer gesleuteld moet worden aan de mentaliteit en de competitiviteit van vrouwen,
dat er nog meer inspanningen geleverd moeten worden om hen hun "minderwaardige"
taken zoals huishouden en kinderopvang aan externe diensten (dan wel liefst bemand
door vrouwen) te laten toevertmuwen? Zijn er, zoals sommigen beweren, nog meer "positieve
acties" nodig om vrouwen op de traditionele posities van mannen te kriten? Dat blijkt
slechts één kant van de medaille te zijn. Men begint zich te realiseren dat het voorstellen
van emancipatie als het verwerven van een economisch en professioneel interessante positie
het probleem niet oplost. Ten eerste stelt men vast dat waar op onderwijsvlak sommige
meisjes in traditioneel mannekke richtingen wel slagen, hun positie op de arbeidsrnarkt
toch zwakker blijft: mannekke sollicitanten krijgen betere arbeidskansen, zowel wat het
aantal als de kwaliteit van de voor hen beschilthare jobs betreft. Ten tweede goat het eigenlijk
om een econornische operatie die vooral gunstig is voor vrouwen op het moment dat de
arbeidsmarkt nood heeft aan geschoolde werkkrachten, maar die hen in een afhankelijke
positie ten opzichte van de economische conjunctuur houch. Ook is duidehjk geworden
dat een gehjkheidsideaal als streefdoel van emancipatie het probleem gewoon verschuift:
dit ideaal heeft in de voorbije decennia vooral gewerkt voor vrouwen uit middenklasse,
die door eel: hogere scholingtoegangkregen tot maatschappelijk hooggewaardeerde bervepen.
Met andere woorden, het probleem van de ongelijkheid verlegde zich gewoon van de relatie
tussen mannen en vrouwen, naar de verhouding tussen vrouwen onderling. Bovendien
bhjkt dat de toegenomen panicipatie van vrouwen aan traditioneel mannekke beroeps-
sectoren, zoals bijvoorbeeld het onderwijs, niet zozeer tot hogere waardering voor de vrouw
heeft geleid, maar dat omgekeerd die sectoren vaak aan maatschappehjk aanzien hebben
ingeboet. Dit wijst erop dat het streven om de "zwakken" aan de sterken aan tepassen,
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er niet toe leidt dat die laatsten ookde "anderen" meer maatschappelijke waardering widen

geven.

In de grond ligt het probleem dus veel fundamenteler clan een dergelijk spreken in termen

van "emancipatie" laat vermoeden. Dit ideaal van emancipatie, het streven om "zwakke"

groepen - die de maatschappelijk ondergewaardeerde sectoren bevolken - naar een
maatschappelijk "sterkere" positie te laten promoveren, bevestigt paradoxalenvijze de
minderwaardigheid van vrouwen en van de waarden waar vrouwen historisch gezien voor

staan. Kitty Roggeman, docente aan het stedelijk Instituut Pedagogisch Hoger Onderqs
Antwerpen, onderzocht de literatuurbetreffende de"gekke-kansen-problematiek". Zij wijst

erop dat wanneer meisjes bij hun studie- en beroepskeuze uiteindelijk toch hun interesse

voorzorgende activiteiten laten primeren, daargewoonlijk overgeschreven wordt in termen

zoals "uitvallen", "achterbhjven", of "ajhaken" (Knack, 101211993). In feite worden vrouwen

gedwongen om dit soort waarden op te geven en zich zoveel mogelijk aan de "mannelijke"

orientaties te conformeren. Het zogenaamde gelijkheidsfeminisme ijverde niet zozeer voor

een gelijke waardering van "mannelijke" en "vrouwelijke" gedragspatronen, maar vooral

voor een gelijkschakeling van de vrouwen aan de mannen, waarbtj de gedragspatronen
van die laatsten niet ter discussie stonden. En dat ook mannen weinig geneigd zijn om

de zo lang als minderwaardig en ongeemancipeerd vocngestelde "zorgende" taken over

te nemen, of hun eigen traditionele houding tegenover deze taken in vraag te stellen, is

wel duideltjk; ook in het commentaar in het vorige nummer van dit tijdschnft werd de

problematiek van de kinderopvang hoofdzakehjk voorgesteld als een conflict lussen het

recht van de vrouw op arbeid enerztjds en het belang van het kind anderzijds, zonder dat

de positie van de man hierin ook maar een ogenblik ter sprake kwam.

De ontwikkelingen in deze hele discussie maken mijns inziens duidelijk dat het probleem

niet langer adequaat beschreven kan worden in tennen van bepaalde groepen die "achterblij-

ven" omdat ze Youte" beroepskeuzes hebben gemaald, maar dat het vooral gaat om de
fitndamentele waag naar de houding die de sarnenleving inneemt tegenoverde (economisch )

zwakken en tegenover hen die de zorgvoor de zwakken latenprirneren op het eigen streven

naar een maatschappelijk sterke positie - en daardoor automatisch ook bij de "zwakken"

gaan horen. En dat is iets dat ook al tang niet meer allen vrouwen betreft, maar alien
die zich in de "zachte" sector voor anderen inzetten. Dat in onze samenleving exacte richtingen

hoger gewaardeerd worden dan sociale, dat met andere woorden humane waarden (en

ztj die zich daarvoor inzetten) als "minder-waardig" worden behandeld, is volgens mtj

ook de kern van het conflict tussen opvoeders en regering. Deze fundamentele problematiek

wordt door de eenzijdige nadruk op economische argumenten en door een emancipatie-begrip

dat te eenzijdigin die termen is gefonnuleerd in grote mateverdoezekl. Indien de opvoeders

dus niet ingaan op een aanbod van de regering dat vanuiteconomische argumenten misschien

"redelijk" lijkt, en de acde naar andere "zachte" sectoren toe willen uitbreiden, dan kan

dat wellicht begrepen worden als een signaal dat in dit conflict tevens een andere notie

van wat menselijk gesproken "redelijk" is, op het spel staat.
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Fouten bij het oplossen van elementaire algebra problemen
en de invloed van groepswerle

PERRENET

Samenvatting

In dit ardkel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de fouten van bijna 600

leerlingen van ongeveer 14 jaar bij het oplossen van een aantal elementaire algebra
problemen. De fouten in de schriftelijke ultwerkingen worden beschreven. De meeste

leerlingen maken fouten bij het controleren van de oplossing van een vergelijking

met gebruik van de substitutiemethode. De resultaten van twee subgroepen worden
vergeleken. De eerste groep heeft onderwijs gehad in de elementaire algebra met gebrulk

van groepswerk, de tweede groep werkte voornamelijk indlvidueel. De leerlingen met
groepswerk scoren gemiddeld hoger op vrijwel alle opgaven. Bij de leerlingen met
individueel werk is voor verschillende soorten foutende frequentie hoger, met name

voor de fout bij het controleren van een oplossing. Aannemelijk wordt gemaakt dat

de betere resultaten van de leerlingen met groepswerk voor een beiangrijk deel nit

de werkvorm begrepen kunnen worden: groepswerk stimuleert de ontwikkeling van

metacognitie.

1. Inleiding

Groepswerk ofwel cooperatief leren geniet een toenemende mate van belangstelling

van onderwijsonderzoekers. Ons beperkend tot het wiskunde-onderwijs kunnen we
constateren dat wanneer de resultaten van groepsonderwijs verge leken worden met

die van andere werkvormen, er weliswaar in minder dan de helft van de gevallen een

verschil in effectiviteit wordt gevonden, maar dat gevonden significante verschillen vrijwel

altijd in het voordeel van het groepswerk zijn (Davidson & Kroh, 1991). Brown en

Palincsar (1989) noemen at belangrijkste groepsactiviteiten, verantwoordelijk voor

de leerresultaten: het geven van uitleg aan elkaar, het onderstenzien van elkaars
argumenten in een discussie zowel als de confrontatie van verschillende standpunten

en het streven naar een consensus, het uitoefenen en observeren van verschillende

rollen. Deze activiteiten stimuleren diepere verwerking van informatie, zetten eerder

aan tot fundamentele verandering van begripsstructuren en bevorderen meer de

internalisatie van denkstrategiedn dan individueelwerken en het volgen van Idassikale

instructie.

Binnen Nederland is een traditie van onderzoek van vormen van groepsonderwijs bij

wiskunde gevormd door Terwel en zijr medewerkers (zie Terwel, Herfs, Dekker &

Akkermans, 1988; Herfs, Mertens, Perrenet & Terwel, 1991; Dekker, 1991). In het

Pedagogiset Tijdschrift werden de resultaten van het project Adapt ief Groepsonderwijs

voor 12- tot 16-jarigen (AGO 12-16) gerapporteerd (Terwel, Perrenet, Mertens& Herfs,
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1991). Het AGO-model combineert cobperatief leren met elementen van adaptief
onderwijs, waarbij het onderwijs wordt aangepast aan individuele verschillen bij leerlingen
(zie Corno en Snow, 1986). Een leereenheid bevat: 1) gemeenschappelijke basisstof
gekoppeld aan groepswerk, ldassegesprekken en een diagnostische toets; 2) herhalinbcstof
gekoppeld aan remedierende instructie voor een klein aantal leerlingen; 3) extra stof
op verschillend niveau gekoppeid aan individueel werken binnen groepjes; 4) een
individuele eindtoets gekoppeld aan een klasgikale afsluiting. De structuur van het onder
het eerste punt genoemde groepswerk kunnen we, met gebruik van de indeling van
Lamberigts, Verhagen en Gerris (1986) als volgt nader karakteriseren:de groepstaken
worden meer gekenmerkt door werkverdeling dan door rolverdeling;er wordt nadruk
gelegd op het groepsprodukt; de beloninustructuur is voornamelijk individueel, maar
treedt niet op de voorgrond; de gezagsstructuur is wisselend: de leerkracht is
groepsbegeleider en klassediscussieleider. Het model is uitgebreider beschreven in
Terwel, Perrenet, Mertens & Herfs (1991) en vooral ook in Herfs, Mertens, Perrenet
& Terwel (1991). Het onderwijs volgens het AGO-model werd vergeleken met een
onderwijsvorm van voornamelijk individueel werk met enige klassikalemomenten over
dezelfde leerstof..Het in de verschillende condities gebruikte curriculummateriaal wordt
beschreven in paragraaf 3.

Het onderwijs volgens het AGO-model bleek de beste cognitieve leerresultaten op
te leveren. In verschillende analyses werd de invloed onderzocht van een aantal factoren
op de leerwinst. Daar binnen de experimentele conditie verschillen optraden in de
graad van implementatie van het model, waren zowel analyses mogelijk waarbij beide
condities vergeleken werden als analyses binnen de experimentele conditie. Betrokken
werden zowel aan het model gerelateerde factoren, te weten de mate van klassikaal
werk, groepswerk, individue.el werk en diagnostisch toetsing en mate van remedierende
instructie flan een selecte groep, als andere factoren, te weten wiskundige begaafdheid
(individueel resp. gemiddeld voor de klas), bestede tijd, taakgerichtheid en klasseklimaat.
De analyses en de resultaten zijn beschreven in Terwel, Perrenet, Mertens en Herfs
(1991) en Herfs, Mertens, Perrenet & Terwel (1991).

De voor dit artikel belangrijkste conclusie is dat naast de factoren wiskundige begaafdheid
en bestede tijd het AGO-kenmerk groepswerk een siplificante positieve bijdrage leverde
aan de leerresultaten. Die leerresultaten werden gemeten met een wiskundetoets over
de behandelde stof: meetkundige afbeeldingen en eerstegraads vergelijkingen. De betere
leerresultaten waren gelijkelijk over beide onderwerpen verdeeld, d.w.z. zowel op het
totale antal opgaven als op de beide onderdelen afzonderlijk werd een significant
positief effect gevonden.

In deze studie staan centraal de toetsopgaven over eerstegraads vergelijkingen voor
wat betreft de gemeenschappelijke basisstof. Met name bij de behandeling van die
stof werd dun binnen de experimentele conditie gebruik gemaakt van groepswerk. Bij
de analyse gaat het om de volgende vragen:

1. Welke fouten maken de leerlingen?
2. Is er verschil tussen de e.xperimentele en de controlegroep voor wat hetreft de soort en
het aantal fouten dat wordt gemaakt?
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3. Kunnen eventuele gevonden verschillen vanuit het al of niet werken in groepen begrepen
worden?

Verschillende onderzoekers hebben elassificatiesystemen ontworpen voor fouten bij
wiskundeopgaven in het algemeen (bijvoorbeeld Movshovitz-Hadar, Zaslavasky & Inbar,
1987) en bij algebra opgaven in het bijzonder (bijvoorbeeld Davis, 1982; Becker, 1988).
Met name op het gebied van fouten in de algebra zijn al veel gegevens verzameld.
Bij de beschrijving en categorisering van de voorkomende fouten is in deze studie in

eerste instantie uitgegaan van het materiaal zelf. Later wordt nagegaan in ho, erre
de gevonden fouten ook door andere onderzoekers worden gerapporteerd.

2. De onderzoekssituatie

Het onderzoek werd uitgevoerd in heterogene tweede klassen. De leerstofmhouden
waren in beide gevallen dezelfde. De eontrolegroep gebruikte tw e hoofdstukken uit
de methode Wiskunde Lijn (Bodegraven et. al., 1987), de experhnentele groep een
bewerking daarvan. De docenten van de controlegroep werkten op de manier die hen
vertrouwd was; de docenten van de experimentele groep kregen een korte training
om ook met de werkvormen (speciaal het groepsonderwijs) van het AGO-model en
het bijbehorend materiaal vertrouwd te raken. Tijdens de behandeling van de
hoofdstukken was er geen extra begeleiding in de experimentele conditie. In beide
groepen was het eerste deel van elk hoofdstuk bedoeld voor alle leerlingen: de basisstof;
daarna volgde een per;ode met differentiatie. Per hoofdstuk werden ongeveer 12 lesuren
besteed, waarvan de basisstof (met o.a. groepswerk in de experimentele conditie en
voornamelijk individueel werk in de controle conditie) ongeveer de helft in beslag nam.

De zeven toetsopgaven, waarvan de uitwerkingen van de leerlingen werden geanalyseerd,
maken deel uit van de wiskundetoets die na afloop van de behandeling van het onderwerp
eerstegraads vergelijkingen werd afgenomen en die in de klas tevens als proefwerk
fungeerde. De resterende vier opgaven t oetsen kennis en vaardigheid die niet tot de
basisstof behoorde en niet voor alle leerlingen behandeld was. Deze opgavenwerden
niet in de foutenanalyse betrokken. De opgaven werden gemaakt door 589 leerlingen
uit 23 klassen met 13 leerkrachten op 6 scholen; 389 leerlingen uit 15 klassen met 9
docenten op 4 scholen vormden de experinientele groep (de AGO-conditie), 200

leerlingen uit 8 klassen met 4 docenten op 2 scholen vortnden de controlegroep.

3. Het curriculum en de toetsoggaven

Een groot deel van de individueel gerichte problemen uit de methode Wiskunt1.1 Lijn

werden voor het onderzoek bewerkt tot problemen geschikt voor groepswerk.
Verschillende vormen van samenwerking werden geintroduceerd in het experimentele
curriculum (Perrenet, 1988). Sommige problemen moesten eerst individueel worden
opgelost en vervolgens moesten de oplossingen in de groep worden vergeleken. Hierbij
ging het zowel om gesloten problemen met etn oplossing als orn open problemen, waarbij

binnen een heterogene groep verschillende oplossingsmethoden en oplossingen op
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verschillend niveau verwacht kunnen worden (zie ook Freudenthal, 1973). In andere

gevallen werkten de groepsleden aan gelijkvormige problemen, d.w.z. problemen met

een overeenkomstige structuur maar met verschil in de details. Tenslotte waren er
opdrachten, waarbij de groepsleden samen een wiskundig spel speelden of een
gemeenschappelijk produkt creterden. Steeds werd in het curriculum aangegeven wanneer

resultaten vergeleken en besproken moesten worden. Verder waren er mogelijkheden

voor aanvullend klassikaal werk en onk voor individueel werk (huiswerk). Voor het

merendeel werd gebruik gemaakt van dezelfde opgaven als in het curriculum voor de
controleconditie, maar met een andere vorm em op een andere wijze georganiseerd.

Voorbeelden uit het materiaal zijn gegeven in Terwel, Perrenet, Mertens en Herfs

(1991) en in Perrenet (1991).

De opgaven voor de wiskundetoets werden geconstrueerd in overleg met docenten,

die met de methode Wiskunde Lijn goed bekend waren. De leerdoelen van de basisstof

eerstegraals vergelijkingen waren: weten wat gelijkwaardige vormen zijn, gelijkwaardige

vormen opschrijven, vormen vereenvoudigen, vergelijkingen vereenvoudigen en oplossen

(Van Bodegraven et. aL, 1987; Perrenet, 1988).

We geven de tekst van de zeven toetsopgaven over de basisstof.
1. Welke vormen zijn gelijkwaardig aan a - b - c - d? (Steeds met a beginnen)

Vereenvoudig 3a - 4 - 10a + 7.
3. Bedenk een vijfterm met letters en getallen.
4. Los de volgende vergelijking op: 4p + 40 = 60. Schriff de tussenstappen op.
5. Los de volgende vergelijking op: m - 3 = 4m. Schrijf de tussenstappen op.
6. Los de volgende vergekldng op: 7 - Y2m = 18. Schrijf de tussenstappen op en controleer

door substitutie.
7. De familie Jaspers koopt een lading aarde van 210 kilo voor de tuin. De aarde wordt

voor het tuinhek geston. MeneerJaspers njdt 5 voile lauiwagens de tuin in. MevrouwJaspers

rijdt I voile lauiwagen. Hun won Jos rijelt twee halftone wagens en dan zijn ze klaar.

Hoeveel kilo aarde heeft meneer Jaspers gereden? (Schnjf op hoe je aan je antwoord

komt.)

De opgaven 1, 2, 4 en 5 berusten op kleine variaties van opgaven uit beide curricula.

Opgave 3 vraagt naar een vijfterm, terwij1 in het leertingmateriaal een voorbeeld van

een vierterm en een tweeterm is gegeven. 6 is iets lastiger, maar enkele opgaven met
breuken zijn behandeld; in beide curricula is geoefend met de controle door substitutie.
Opgave 7 gut verder van de stof af door de inbedding van de vergelijking in een

verhaaltje; iii een eerder hoofdstuk is wel uitgebreid aandacht besteed aan het omzetten

van (eenvoudiger) verhaaltjes in vergelijkingen. De opgaven bestrijken eenbelangrijk

deel van de opgesomdtt leerdoelen.

4. Analyse en resultaten

4.1 Foutenanabrse over de totale groep

In deze paragraaf wordt de eerste onderzoeksvraag beantwoord: Welke fouten maken

de leerlingen? We vermelden de belangrijkste resultaten van de foutenanalyse over alle
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leerlingen, te beginnen met een overzicht van de belangrijkste typen fouten diewerden

gevonden. We bespreken die typen fouten, die bij meerdere opgaven voorkomen of,

indien slechts bij 66n opgave, bij minstens 10% van de leerlingen. We illustreren de

typen fouten door voorbeelden te plaatsen naast correcte uitwerkingen.

De fout geen tekens komt voor bij opgave 1 en 3: tekens worden systematisch weggelaten.

Een correcte uitwerking van opgave 1 (gelijkwaardige vormen bij a-b-c-cl, zieparagraaf

3) is2: a-b-d-c; a-c-b-d; a-c-d- b; a-d-b-c; a-d-c-b. In de volgende (onjuiste) oplossing

ontbreken de tekens: abdc; acbd; acdb; adbc; adcb.

De fout slordige notatie komt voor bij opgave 1, 2, 4, 5, 6 en 7: het gaat om niet-

systematische notatiefouten. Er wordt bijv. incidenteel een teken weggelaten of uit

de context blijkt dat er iets anders is bedoeld dan werd genoteerd. Een uitwerking

van opgave 1 (gelijkwaardige vormen bij z-b-c-d) met slordige notatie is de volgende:

a-b-d c; a-c-b-d; a-c-d-b; a-d-b-c; a d-c-b.

Tekenfouten komen voor bij opgave 2, 5 en 6: de tekens worden onjuist behandeld

bij operaties met algebralsche termen. We geven hieronder links een correcte uitwerking

van opgave 2 (vereenvoudig 3a-4-10a + 7) en rechts eenvoorbeeld van een tekenfout.

3a-4-10a + 7 3a-4-10a + 7

3a -10a = -7a 13a + 3

-4 +7 = +3
=-7a +3

Een tekenfeut wordt meestal gemaakt bij het samennemen van gelijksoortige termen.

3a-10a wordt dan 7a, 13a of -13a in plaats van -7a en -4 + 7 wordt -3, + 11 of -11 in

plaats van + 3. Totaal zijn er dus 15 onjuiste combinaties en die komen iok alle voor.

De hoogste frequentie hebben de antwoorden 13a + 3 en 7a + 11.

De aanpakfout komt voor bij opgave 2 en 3; we verstaan hieronder het proberen toe

te passen van het algoritme voor het oplossen van vergelijkingen bij een type opgave

waarbij dit algoritme niet toepasbaar is. De grootste groep van de leerlingen die deze

fout maken (93%) transformeen daarbij de algebraische vdrm op zeker moment illegaal

tot een vergelijking, die dan al of niet wordt opgelost; eenkleiner aantal (25%) gebruikt

ten -Nilechte de techniek van het oplossen van vergelijkingen om de vorm

vereenvoudigen (soms is er een combinatie van beide varianten). In het volgende

voorbeeld wordt bij opgave 2 (vereenvoudig3a-4-10a + 7) de algebraische vorm meteen

tot ee n vergelij king getransfo rmeerd. De vergelij king wordt vervolgens opgelost, waarbi

opnieuw diverse fouten worden gemaakt, waar we echter hier niet op ingaan. In het

voorbeeld ernaast zien we alleen de techniek van het oplossen verschijnen: links en

rtchts wordt eerst 4 opgeteld en later 3a afgetrokken, zoals bij de ledel van een

vergelijking.

De soonfout komt voor bij opgave 2, 5 en 6: termen met en zonder letter (ongelijksoortige

termen) worden samengenomen. Bij opgave 2 (vereenvoudig 3a-4-10a + 7) wordt dan

bijv. het resaltaat -7a + 3 alsnog vervangen door -4a of door -4.
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3a-4-10a + 7 3a-4-10a + 7
3a-10a = 4 = 7
3a-3a = 4 +7-3a
la = 11-3a =81a =4

3a-4+4-10a +7+4
3a-10a + 11
3a-3a-10a-3a + 11
-13a + 11

De balansfout komt voor bij opgave 4, 5 en 6: de leden van een vergelijking worden
ongelijk getransformeerd. Het meest komt voor, dat een getal van het ene lid van de
vergelijking wordt afgetrokken en bij het andere opgeteld. We geven hiervan een
voorbeeld aan de hand van opgave 4 (losop 4p + 40 =-- 60) met links ernaast een correcte
uitwerking.

4p+40=60 4p+40=60
4p + 40-40=60-40 4p =60

= 20 p = 15
4 4

P = 5

Andere voorbeelden van balansfouten zijn de combinaties van in het ene lid aftrekta
met in het andere lid geen actie of in het ene lid delen en in het andere lid geen actie.

Controlefouten komen voor bij opgave 6 (los op 7-1/2m = 18 en controleer door substitutie,
zie paragraaf 3): de gevraagde controle door substitutiewordt niet of onjuist uitgevoerd.
Hieronder zien we links een goede oplossing met correcte controle. Een voorbeeld
van een onjuiste controle zien we rechts ernaast: een incorrecte oplossing wordt
gecontroleerd en goed bevonden.

7-1/2m = 18 7-1/2m = 18
7-7-1/2m = 18-7 -1/2m = 11

-1/2m = 11 1/2 1/2

1/2 1/2 m = 22
-m = 22
m = -22

(7-1/2x-22 = 18) 7-(1/2x22) = 18
(-1/2x-22 = 18-7) 7-11 = 18

(--11 = 11) 7 = 7
klopt

De intetpretatiefout komt voor bij opgave 7 (aarde zie paragraaf 3): de opgavestructuur
wordt niet doorzien of de gegevens worden niet goed gelnterpreteerd. Een voorbeeld
van een dergelijke fout is hieronder rechts te zien met links ernaast een correcte
uitwerking.

Rekenfouten komen voor bij opgave 4, 6 & 7: er worden fouten gemaakt bij de elementaire
operatics met getallen (bijvoorbeeld 210:7 =40 en 5x30 = 180 in opgave 7).
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gegeven: 210 kg

rneneer Jaspers 5 5 men.J

mevrouw Jaspers 1 1 mevr.J

Jos 1 2x1/2 = 1 zoon J

kilo 210:7 = 30 7

30x5 = 150 kilo menj =210:5 =42 kg

Tenslotte vermelden we no; de categoriedn niets (de uitwerking van de opgave is niet

begonnen) en niet af (de uitwerking van de opgave is wel begonnen, maar er is geen

eindantwoord). Deze beide categoriedn komen voor bij alle opgaven.

De beschreven fouten vertonen een universeel karakter, in zdverre, dat weliswaar niet

elke categorie in elke klas voorkomt, maar wel op elke school. De diversiteit van de

fouten bij elke opgave is groot. Fouten van de verschillende categoriedn vormen ook

combinaties en bij veel categoriedn komen niet expliciet vermelde fouten voor die uniek

zijn of slechts enkele malen worden gemaakt. Bij elke opgave blijkt bovendien een

klein aantal fouten niet in een bepaalde categorie onder te brengen.

4.2 Verschillen tussen beide groepen

In deze en in de volgende paragraaf wordt de tweede onderzoeksvraag beantwoord:

Is er verschil tussen de experimentele en de controlegroep voor wat betreft de soort en

het aantai fouten dat wordt gemaakt? Hier vergelijken we per opgave het percentage

oplossingen zonder fouten voor beide wdepen. In paragraaf 4.3 worden percentages

specllieke fouten vergeleken.

Tabel 1. De percentages goede oplossingen voor de experimentele groep en de

controlegroep

oP8avc % goed in
exp.groep

% goed in
cont.groep

verschil
in per-

% goed in
tot.groep

N=389 N = 200 centages N=589

1. gelijkwaardig 64 50 14 59

2. vercenvoudig 54 as 16* 49

3. vijfterm 68 46 22' 60

4. 4p+20=60 76 77 -1 76

5. m-3 =4m 54 35 19' 47

6. 7-1/2m =18 17 2 15* 12

7. aarde 60 55 5 58

= significant op 0.05

De experimentele groep scoorde over alle vergelijkingsopgaven van de wiskundetocts

samen gemiddeld beter dan de controlegroep, zoals aangegeven in de inleiding. We
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beperken ons hier tot de toetsopgaven die betrekking hebben op de basisstof. In tabel
1 staan de percentages goede oplossingen per opgave aangegeven, uitgesplitst over
beide subgroepen. De opgaven zijn waar nodig met trefwoorden aangeduid. Bij elke
opgave blijkt het percentage oplossingen zonder fouten in de experirnentele groep groter
of ongeveer gelijk aan het percentage in de controlegroep.

Multivariate toetsing (Mellenbergh, 1976) van de verschillen in tabel 1 levert op dat
bij de opgaven 1, 2, 3, 5 en 6 het verschil significant is op niveau 0.05: de Chi-kwadraat
waarden zijn respectievelijk 10.17, 12.88, 25.26, 18.83 en 28.08 bij 66n vrijheidsgraad
(Hayes, 1981).

4.3 Ana4,se van verschillen binnen opgaven

We gaan de verschillen, die bij de vijf opgaven 1, 2, 3, 5 en 6 geconstateerd werden,
nader onderzoeken. In 3.1 werd ecn overzicht gegeven van verschillende soorten fouten
bij de diverse opgaven. De controlegroep maakt meer fouten op de opgaven 1, 2, 3,
5 en 6. De vraag is nu of het verschil binnen die opgaven over alle soorten fouten
gelijkrnatig is verdeeld of dat er alleen bij bepaalde fouten grate verschillen zijn. Het
blijkt dat de percentages op de diverse foutencategorieen in beide groepen meestal
vergelijkbaar zijn, maar in acht gevallen is het percentage in de controlegyoep veel
hoger dan in de experimentele grov. In tabel 2 zijn bij elk der vijf discriminerende
opgaven uit tabel 1 de percentages gegeven van de categorie(en) met relatief grote
verschillen tussen beide groepen.

Tabel 2. Fouttypen met grote percentageverschillen tussen de experhnentele groep
en de controlegroep

opgave fouttypc % in % in ver- % in
exp. cont. schil totale

groep groep in % grocp
N=389 N=200 N=589

1. gelijkwaardig geen tekens 5 16 9' 9
2. vereenvoudig vergelijking 10 18 8 12

tekenfout 28 37 9 31
3. vijfterm niets 6 19 13' 11
S. rn-3 = 4m niet af 11 19 8 14

soortfout 2 11 9' 5
6. 745m =18 controle (a) 69 95 26' 78

tekenfout 41 51 10
44

Todichring: a.alleen bij kerlingen met eindentwoord: 14.con.-140, -signillcant op 0.05.
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Multivariate toetsing met Chi-kwadraat geeft aan dat bij de volgende categorieen de

verschillen in tabel 2 significant zijn op niveau 0.05: geen tekens bij opgave 1, niets bij

opgave 3, de soortfoutbij cpgave 5 en de controlefout bij opgave e. (De Chi-kwadraat

waarden iijn achtereenvolgens 16.63, 20.56, 16.65 en 34.47 bij 66n vrijheidsgraad.) In

de controlegroep worden deze soorten fouten dus vaker gemaakt dan in de experhnentele

groep. In paragraaf 6 gaan we nader op deze resultaten in.

5 Conclusies

Een aantal fouten op enkele eerstegraads vergelijkings- en verwante opgaven zijn in

kaart gebracht. Leerlingen maken veel verschillende fouten (diversiteit van het

foutenpatroon). Dezelfde fouten komen in veel verschillende klassen voor (universeliteit

van het foutenpatroon). Ook in elementaire standaardopgavenworden foutengemaakt.

Len groot aantal leerlingen heeft moeite met het controleren van eengevonden oplossing

van een vergelijking met behulp van substitutie.

De experimentele groep produceert bij vrijwel alle opgaven naar verhouding meer

goede oplossingen dan de controlegroep. In de controlegroep wordt zelden een goede

controle uitgevoerd met behulp van substitutie, in de experimentele groepvaker. Verder

komen bij sommige opgaven de volgende fouten vaker voor in de controlegroep: niet

af, d.w.z. de uitwerking voortijdig afbreken; de aanpakfout, d.w.z. een aanpak volgen

alsof het om een ander type opgave gaat; de soortfout, d.w.z. het samennemen van

ongelijksoortige termen en geen tekens, d.w.z. het weglaten van de tekens uit een

algebralsche vorm.

6. Discussie

In deze paragraaf zuVen we een aantal veel voorkomende fouten de revue laten passeren.

Voor de mogelijke oorzaken van de fouten zullen we meestal naar de beschikbare lite-

ratuur verwijzen. Wanneer de achtergronden van de fouten in kaart zijn gebracht is,

er een basis gelegd om in paragraaf 6.2 de derde onderzoeksvraag te beantwoordeir.Kun-

nen eventuek gevonden verschillen vanuit het al of niet waken in goepen begrepen worden?

6.1 Achtergronden van gevondenPaten

Het geheel weglaten van de tekens uit een algebraische vorm bij het construeren van

gelijkwaardige vormen (de fout geen tekens) duidt op de concentratie op 66n aspect

van het probleem, waarbij andere aspecten uit het oog worden verloren.

De categorie slordige notatie bevat sommige fouten, die lijken op fouten uit andere

categorie6n. Het onderscheid zit in de intentie van de leafing, zoals deze is af to leiden

uit de context. In opgave 7 (aarde ..) bijvoorbeeld is 210:7 een correcte deelbewerking.

Wanneer nu is genoteerd 7:210, maar in het vervolg als resultaat 30 gebruikt wordt,

spreken wc van slordige notatie; de intentie was 210:7. Indien verder gewerkt wordt
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met 1130, dan heeft de leerling als debng kennelijk ook 7:210 bedoeld.

Verschillende tekenfouten (incorrecte behandelingvan de tekens bij algebraische operaties)
worden genoemd bij Kieran (1985) en Sleeman (1986); Davis (1984) verklaart fouten
als 3a-10a = 7a met het uit rekenervaringen resterende 'primary grade symmetric
subtraction frame'. Bij het rekenen staat altijd de absoluut grootste term voorop en
wordt de kleinste altijd van de grootste afgetrokken. 3a-10a wordt nu door de leerling
gelezen als 10a-3a.

In het geval van het aanpakken van algebraische vormen alsof het vergelijkingen zijn
(de aanpakfout) gaat het waarschijnlijk om oppervlakkige analyse van de tekst van
de opgave. Het lijkt alsof de leerling als volgt redeneert: "Er staat een uitdrukldng
met letters, eijfers, plussen en minnen, dus het zal wel om een vergelijking gaan, die
moet worden opgelost. Zulke opgaven hebben we immers de laatste tijd veel gemaakt."
Het analyseren van opgaven op basisvan oppervlakkige kenmerken en slechts op grond
daarvan een aanpak kiezen is eenbekend fenomeenbij beginnende probleemoplossers,
ook binnen de wiskunde (Schoeuicid, 1985). Een nadere verklaring kan gegeven worden
in termen van setvorming (zie bijvoorbeeki Van 't Riet, 1981). Het oplossen van
vergelijkingen is het belangrijkste type vraagstuk in het betreffende hoofdstuk, zodat
vooral dat type opgaven verwacht zal worden.

De soonfout (het samennemen van ongelijksoortige termen) en de balansfout (het ongelijk
transformeren van de leden van een vergelijking) zijn echt,t algebraische fouten. De
eerste wordt in de literatuur een 'parsing error' genoemd. Bij :leeman (1984) en Payne
& Squibb (1990) zien hem weergegeven in zogenaamde mal-rules:
Mx + I - N > [M + I - Nix en Mx + I - N > [M + N]. Bij dezelfde auteurs
zien we mal-rules voor de balansfouten aftrekken/optellen,delen/niets en aftrekken/niete.

In verband met het niet of onjuist uitvoeren van controle rapporteert Greeno (1982)
dat beginners in de algebra niet weten hoe ze kunnen laten zien, dat een incorrecte
oplossing fout is, behalve door de vergelijking opnieuw op te lossen. In onze studie
werd nog een andere contmlefout gevonden: het door gebruik van substitutie controleren
en vervolgens niet afkeuren of zelfs goedkeuren van een onjuiste oplossing. Bij de
controles van onjuiste oplossingen in ons materiaal is het zelfs zo, dat veel vaker een
onjuist antwoord wordt toegelaten of goedgekeurd dan dat het wordt afgekeurd. In
Perrenet & Wolters (ter perse) is dit verschijnsel nader onderzocht. Voorbeelden van
interpretatiefouten vindt men ook in bokhove, Janssen & Kraemer (1991).

De fouten in de categoriedn niet afen niets, met name die waarbij er niets is ingevuld,
duiden crop dat de betreffende stof eppervlakkig of misschien geheel niet is bestudeerd.
Mogelijk hebben leerlingen bepaalde vraagstukken overgeslagen.

6.2 Verschillen tussen beide groepen en de relatie met groepswerk

De fout met het grootste verschil in percentage van voorkomen tussen beide groepen
blijkt bet nict of onjuist controleren met behulp van substitutie. Wanneer we kijken
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naar andere opgaven wordt dit resultaat versterkt: het lijkt alsof de leerlingen in de
experimentele conditie meer belang aan controle hechten. In de opgaven 4, 5 en 7
wordt een dergelijke controle niet gevraagd, maar is wel mogelijk. Het blijkt dat bij
deze opgaven in de experimentele groep systematisch vaker (ongevraagd) wordt
gecontroleerd. Bell (1988) noemt het niet inzien van het belang van controle van een
gevonden oplossing een voorbeeld van een meer globale conceptuele breakdown (in
tegenstelling tot de meeste andere, meex locale manipulatieve fouten). Hetgoed uitvoeren

van een controle en het belang daarvan inzien wordt gerekend tot de metacognideve
vaardigheden: onder sneer het reguleren van eigen activiteiten (zie Brown, 1987 en

Schoenfeld, 1987).

Ook 66n van de andere fouten, waarbij verschil tussen beide groepen gevonden werd,

ligt op het gebied van de metacognitie. Het geheel vergeten van de tekens bij het
construeren van gelijkwaardige vormen (opgave 1) duidt op verlies van ovemicht van

waar men mee bezig is. Deze font komt ook voor bij opgave 3 en ook daar wordt de
fout relatief vaker gemaakt in de controlegroep, zij het dat hetverschil niet significant
is. Overzicht houden, ook wel aan te duiden als bewaken ('monitoring), is ook een

strategie van zelfregulatie.

In paragraaf 1 werd op grond van de analyses van Terwel et al. (1991) en Herfs et
al. (1991) de hoeveelheid groepswerk (naast wiskundige begaafdheid en bestede tijd)
als de belangrijkste verklarende factor voor de leerwinst aangewezen: hoe meer
groepswerk, des te beter het leerresultaat8. Aangezien dit resultaatook werd gevonden
binnen de experimentele conditie vervalt de mogelijkheid om de training van de docenten
of het experimentele materiaal op zich als oorzaak aan te wijzen. Hetwerken in groepen

kan het door de foutenanalyse gevonden verschil in metacognitief functioneren nader
verklaren. Diverse auteurs wijzen op de stinaulerende werking van groepsgewijs
probleemoplossen op de metacognitieve ontwikkeling. Riemersma (1991) wijst op het

belang van feedback op het oplossin&sproces. Veel beter dan bij alleen feedback op
het eindantwoord wordt er bij feedback op het proces geleerd heteigen oplossingsproces

te controleren en de aanpakstrategieen te verbeteren. De leerlingen van de experimentele

groep in ons onderzoek hebben, naar we aannemen, in het groepswerk van medeleerlingen
dergelijke feedback gekregen, veel meer dan de individueel werkende leerlingen in
de controlegroep. Schoenfeld (1987) geeft aan, dat efficiante zelfregulatie bij
probleemoplossen op natuurlijke wijze geleerd wordt in het groepswerk. In een goed
functionerende groep komen meerdere gezichtspunten naar voren op een probleem,

die vervolgens worden bediscussieerd. Een goede individuele probleemoplosser
argumenteert met zichzelf over de. beste aanpak. Ook Maurer (1987) verwacht dat
groepswerk fouten zal doen verminderen en metacognitieve ontwikkeling zal stirnuleren.

Onze bevindingen sluiten hierbij aan. We moeten echter de kanttekening maken dat
de kwaliteit van de groepsprocessen in de experimentele conditie met het beschikbare
materiaal niet is vast te stellen. Er werden enkele protocollen verzameld om als illustratie

te dienen voor de praktische invulling van het model in de klas (zie Herfs et al., 1991),

maar dat was onvoldoende om op systematische wijze analyses te verrichten naar
bijvoorbeeld de aard van de discussiebijdragen van sterke en zwakke leerlingene.

Bij het resterende tweetal fouten, waarop beide groepen verschillen - het samenvoegen
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van ongelijksoortige termen en het niets invullen - ligt een verband met metacognitie
minder voor de hand. De fout van het samenvoegen van ongelijksoortige termen komt
behalve in opgave 5 ook voor in 2 en 6 en ook daar is er een (niet significant) verschil
in dezelfde richting. Een verband met groepswerk is ook moeilijk aan te geven. Bij
het niets invullen kan dat wel. Een verklaring is, dat leerlingen bepaalde stof hebben
overgeslagen of zeer oppervlakkig hebben bestudeerd. Bij groepswerk is er een grotere
kans dat een zwakke leerling bij alle onderwerpen betrokken wordt dan wanneer diezelfde
leerling individueel werkt. Nadere analyse leert echter, dat bij twee van de zes overige
opgaven juist in de experimentele groep het percentage leerlingen dat niet tot een
antwoord komt iets groter is. We moeten hier dus voorzichtig zijn met de generalisatie.

Afsluitend kunnen we stellen dat een groot deel minder in de experimentele groep
voorkomende fouten vanuit het gebruik van groepswerk begrepen kunnen worden.
Een belangrijk deel van de verklaring steunt op het stimulerend effect van groepswerk
op de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden, met name zelfregulatie-strategieen,
zoals controleren en overzicht houden. Het zijn deze en andere hogere copitieve
strategiedn, zoals plannen en sturen, die zeer belangrijk zijn voor goede leerprestaties
(zie Wang, Haertel & Walberg, 1990 en ook Van Hout-Wolters, 19!32). Groepswerk
is een veelbelovende werkvorm voor de leerlingen om zich deze strategieen eigen te
maken. Wel moet worden toegevoegd, dat groepswerk waarschijnlijk het beste
gecombineerd kan worden met andere werkvormen (klassikaal, individueel), zoals binnen
het AGO-model (zie verder Terwel et al., 1991). Onderzoek moet meer inzicht geven
in het verloop van groepsprocessen ook Lamberigts, Verhagen, Gerris & Campbell,
1986) en in de kenxnerken van geschikte onderwijsleermaterialen voor groepswerk.

Summary

This article reports the results of a study in which almost 600 students, with age about
14, solve a set of elementary algebra problems. The errors which occur in the written
solutions are described. Most students show difficulties with checking the solution
of an equation by the method of substitution. A comparison is made between the results
of two subgroups. The first subgroup was taught about the subjec4 in small groups,
in the second group an individual work method was used. The cooperation group
performs better on almost all of the problems. In the individual group the frequency
is higher for several types of errors, especially for the checking error. Most of the
differences between the two subgroups can be understood as the result of the varying
degree of experience with cooperative problem solving: cooperative problem solving
stimulates metacognitive functioning.

Correspondentieadres: J.Chr. Perrenet, Instituut voor de Lerarenopleiding, Universiteit
van Amsterdam, Herengracht 256, 1016 BV Amsterdam, Nederland
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Noten

1.Met dank aan W.Groen, G.Erkens en J.Terwel voor hun commentaar op cen eerdere versie van dit

a rtikel.
2.De puntkomma is gebruikt waar in de uitwerking van de leeriingen op an nieuwe regel wordt begonnen.

3. Aangezien alleen die leerlingen, die een oplosssing van de vergelijking gevonden hebben, de oplossing

kunnen controleren,zija bij de controlefout ook alleen de uitwerkingen van die leerlingen in de percentages

betrokken: N exp.groep = 290, N cont.groep = 140, N tot.groep 430.

4.De rgelijke mat. ruksbeschriiven steeds slechts twee opvolgende =gels in het uitgeschreven oplossings-

proces. Gebruik van een dergelijk systeem voor foutenanalyse bergt dus het risico in zich dat globalere

verbanden uit het oog warden verloren.
5.Binnen de aangetroffen range, d.w.z. tot ongeveer 50% van de aan een AGO-cyclus bestede tijd.

Over een aandeel groepswerk van meer dan 50% kan op grond van het AGO-onderzock pen uitspraak

worden gedaan.
6.Latere statist ische analyses gaven welaan, dat sterke lee rlingen relatief rneervan het AG O-programma

profiteerden dan zwakke leerlingen (zie Terwel & Van den Eeden, 1992).
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Doordenken over deregulering

P. SLEEGERS & A. WESSELINGH

Samenvatting

Het dereguleringsbeleid van het Ministerie van 0 & W beoogt de autonomie van scholen
te vergroten. De vraag is of scholen in staat zijn om met deze vergrote autonomie
om te gaan of anders geformuleerd beschikken over voldoende beleidsvoerend vermogen.
De resultaten van een recent onderzoek naar de relatie tussen het beleidsvoerend
vermogen van scholen en het benutten van de beleidsruinite door scholen laten zien
dat scholen verschillen naar beleidsvoerend vermogen. Op basis van deze resultaten
pleiten de auteurs voor de noodzaak van een gedifferentieerd dereguleringsbeleid,
waarbij rekening gehouden wordt met verschillen tussen schoien.

1. In ieiding

In 1989 bracht dit tijdschrift een themanummer uit over onderwijsbeleid met artikelen
die stuk voor stuk een bijdrage leverden aan de discussie rond centralisatie en
decentralisatie, deregulering en vergroting van de autonomie van scholen. De bijdrage
van Sleegers & Van Rooyen (1989) behandelde de relatie tussen de vergroting van
de autonomie van scholen enerzijds en het benutten van de beleidsruimte door scholen
anderzijds. De hoofdvraag van dat artikel was of scholen beleidsruimte daadwerkelijk
henutten, in het bijzonder de vergrote beleidsruhnte die is ontstaan als gevolg van
deregulering. Omdat toentertijd empirische gegevens ontbraken om deze vraag te kunnen
beantwoorden, restte de auteurs weinig anders dan de conclusie dat onderzoek naar
de relatie tus, ..tn het beleidsvoerend vermogen en de daadwerkelijke beleidsvoering
door scholen ewenst is.
Onlangs is onderzoek verricht naar de relatie tussen het beleidsvoerend vermogen van
scholen en het benutten van de beleidsruimte door scholen, tegen de achtergrond van
het dereguleringsbeleid van de overheid (Sleegers, 1991). Dit onderzoek vormt dan
ook het uitgangspunt van dit artikel. De hoofdvraag van dit artikel luidt: kunnenscholen

omgaan met een vergrote autonomie of, anders geformuleerd beschikken scholen over

voldoende beleidsvoerend vermogen?

Het artikel begint met een beschrijving van de uitgangspunten van het dereguleringsbeleid

van de overheid. Dat resulteert in de constatering dat zelfstandige beleidsvoering door
scholen noodzakeijk is. Daarna worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek
van Sleegers besproken die meer zicht bieden op het beleidsvoerend vermogen waarover
scholen feitelijk beschikken. Deze resultaten zijn vervolgens aanleiding om in te gaan
op het vigerende overheidsbeleid rond deregulering en de wenselijkheid daarvan. Hierbij
zal de idee van cm gedifferentieerd dereguleringsbeleid gepropageerd worden (Sleegers

204



P Sievers & A. Was:se lingh

& Van Rooyen, 1989). Het artikel eindigt met enkele conclusies en discussiepunten.

2. Reguleringskritieken en deregulering

2.1 Reguleringskritieken

Het begrip deregulering is het antwoord op de sterke mate van overheidsregulering
die de afgelopen jaren in Nederland steeds vaker als problematisch wordt gezien en
fel wordt bekritiseerd. In het. onderwijs bijvoorbeeld ervaart men de regelgeving als
traag, onbillijk, overhaast, ineffectief, ontoegankelijk, gebruikers-onvriendelijk en
inconsistent.

Van Wieringen (1987) onderscheidt drie soorten reguleringskritieken.

De eerste soort reguleringskritiek betreft de doelen van regulering. Deze kritiek komt
voor een deel voort uit opvattingen over de wenselijkheid van overheidsoptreden in
het onderwijs en voor een deel uit het feit dat dit overheidsoptreden zelden als doehnatig
en doeltreffend wordt gezien.

Bij de wenselijkheid van het overheidsoptreden onderscheidt Van Wieringen twee facetten,
te weten een ideologisch en een politiek facet. Het ideologisch facet is te onderkennen
voorzover stelsels van opvattingen over een menswaardige samenleving aan de orde
zijn. Bij het politieke facet zijn aspecten van handhaving of wijziging van de machtsverhou-
dingen in het geding.

De tweede soort reguleringskritiek heeft betrekking op de vorm van de interventie. Het
betreft hier de vraag naar de rolopvatting van de overheid. Dient het overheidsoptreden
een legalistisch-administratief karakter te hebben of is een meer 'consult'- achtige
benadering gewenst? Naast het feit dat aan een consultbenadering nadelen kleven vanwege
het ontbreken van duidelijke besluitvorming, ontkent zo'n benadering "verder het
bestuurlijk-politiek karakter van overheidshandelen: afdvh 3gbaar naar rechtspersonen
toe, maar ook controleerbaar en afstrafbaar door deze rechtspersoon als het buiten
de paden treedt" (Van Wieringen, 1987, 44)

De derde soort reguleringskritiek betreft de techniek van de maatregelen of regelgeving.
Deze kritiek heeft betrekking op technische zaken die overigens wel min of meer het
gezicht van de regulering bepalen. Het gaat hierbij om vragen naar het gedetailleerde,
procedurele, globale en normerende karakter van de hoofdregels en de daaruit af te
leiden of afgeleide nadere regelgeving.

Deze drie reguleringskritieken kunnen niet los van elkaar gedacht worden in die zin
dat opvattingen over de techniek van de regelgeving impliciet gerelateerd zijn aan
opvattingen over de interventievorm en de doelen van regulering. Niettemin zijn de
pleidooien voor deregulering voornamelijk gevoed door de derde soort reguleringskritiek.
Daarbij komt dat de ernst van deze kritiek per terrein van regelgeving versehilt (Van
't Hullenaar ct al. , 1986). VerderA 5eidooien voor deregulering die voortkomen uit
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kritiek op het politieke dan wel ideologische niveau van de doelen van overheidsregulering,

zijn daarentegen lange tijd uitgebleven (Van Wieringen, 1987). Juist deze pleidooien

zijn vanwege hun meer ndamentele karakter interessant omdatzij expliciet verwijzen

naar zowel de wenselijkheid van cen andere ( = minder regelende) opstelling van de

overheid als naar een grotere doeltreffendheid en doelmatigheid van het onderwijsbestel.

2.2 Deregulering

Het verschijnen van de ministeridle notitie 'De school op weg naar 2000' heeft ertoe

bijgedragen dat de hierboven bedoelde discussie op gang is gekomen. In deze notitie,

met als ondertitel 'een besturingsfilosofie voor de negentiger jaren', wordt een schets

gegeven van de gewenste besturing van het onderwijsbestel, waarbij het functioneren

van de afzonderlijke school centraal staat. Hierbij wordt gewezen op de noodzaak van

een eigen beleidsruimte voor scholen. De verwachting is dat een vergroting van de

zelfstandigheid van scholen, door scholen meer verantwoordelijkheid te geven voor

een doelmatig gebruik van de financidle middelen, zal leiden tot een vergroting van

de efficidntie en flexibiliteit van het onderwijsbestel. Dit zal de kwaliteit van het onderwijs

ufteindelijk ten goede komen. Een centraal concept in deze notitie is dan ook 'de

autonome school'.

Dit begrip is, evenals het daaraan gerelatcerde gedachtengoed, bepaald niet nieuw

(cf. de NKSR-nota 'Bouwen aan de relatief autonome school', 1979; Giesbers & Marx,

1986; Marx, 1987). De voorstanders van de relatief autonome school bepleiten een

grotere vrijheid voor scholen om het onderwijs naar eigen inzichten in te richten. In

die zin is het begrip autonoom sterk verbonden met de vrijheid van oprichting, richting

en inrichting. Tevens verwijst het begrip 'relatief autonome school' naar de capaciteit

van scholen om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor deze vergrotevrijheid. Hiermee

wordt een appel gedaan op het probleemoplossend vermogen van scholen. Dit beeld

van 'de relatief autonome school' impliceert een overheid die een grote terughoudendheid

in acht neemt en iich uitsluitend beweegt op het niveau van de uitvoering van

samenhangende richtlijnen ('Bouwen aan de relatief autonome school', 1979).

Tegen deze achtergrond van de relatief autonome school plaatsen we het begrip

deregulering. Deregulering is te definieren als de vermindering van de omvang engedetail-

leerdheid van de overheidsregulering (Coolen, 1983; Genemans, 1987; Sleegers & Van

Rooyen, 1989). Zo opgevat betekent dit een vermindering van de bestuursinterventie

en van de bestuurstaken van de overheid.

2.3 Centrale overheidsregulering en deregutering: twee complementaire begrippen

Uit het bovenstaande wilt op te maken dat deregulering centrale overheidsregulering

niet uitsluit. Anders gesteld: de overheid treedt wel terug, maar nict af. Dit laatste

is ook nict mogelijk in Nederland. Grondwetsartikel 23 schrijft voor dat het onderwijs

cen aanhoudende zorg dient te zijn van de regering. Teneinde de kwaliteit van het

onderwijs te bewakcn heeft de wetgever de mGgelijkheid om deugdelijkheidseisen te
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stellen aan het uit de openbare kas te bekostigen onderwijs. Hiermee is een belangrijke
plicht en een daarmee samenhangende controlerende taak voor de ovcrheid vastgelegd.
De legitimering voor deze overheidsbemoeienis ligt allereerst in het gegeven dat het
onderwijssysteem maatschappelijke functies vervult. De school als socialisatie-instituut
is een instrument van sociale controle en daarmee een wezenlijk element in het behoud
en de ontwikkeling van de samenleving en haar cultuur. Dat is de reden waarom de
opvoeding van kinderen niet wordt overgelatenaan de primaire socialisatiekaders noch
aan het vrije spel van de maatschappelijke krachten.

In het verlengde hiervan ligt de tweede reden voor de bemoeienis van de overheid
met het onderwijs: het feit dat in Nederland het onderwijs voor het overgrote deel
bekostigd wordt uit de openbare kas.

Het streven naar deregulering en autonomievergroting van scholen staat op gespannen
voet met deze overheidsbemoeienis (Leune,1970) Centrale regelgeving en autonomie
van scholen zijn dus complementaire begrippen (Giesbers & Marx, 1986). Daardoor
staat de relatie tussen deze twee begrippen voortdurend onder druk. Belangrijk voor
de beheersing van dit spanningsveld is "na te denken tot hoever er gedereguleerd kan
worden zonder wezenlijke verworvenheden van ons, met veel opofferingen tot stand
gebracht, onderwijs schade te berokkenen" (Van Wieringen, 1987, 53).

Dit spann ingsveld wordt treffend geillustreerd in de concrete dereguleringsvoorstellen:
een gedereguleerd onderwijsbeleid in de beheersmatige sfeergaat samen met een extra
regulering in onderwijsinhoudelijk opzicht (Sleegers, 1991; Sleegers & Bergen, 1990).
Aan de ene kant is er sprake van een beweging in de richting van een toenemende
regulering in de bepaling van de onderwijsdoelen. Door de invoering van kerndoelen,
opleidingsprofielen en rendementsbekostiging VII de overheid de streefniveaus van
de schooloutput vastleggen (0 & W, 1987, 1988a, 1990). Aan de andere kant is een
beweging waar te nemen die gericht is op een vergroting van de autonomic van scholen
met betrekking tot de inzet van de middelen om de gestelde doelen te bereiken. De
lump sum financiering in het middelbaar beroepsonderwijs en het formatiebudgetsysteem
in het basis- en voortgezet onderwijs geven scholen meer beleidsruimte om een eigen
fmancieel en personeelsbeleid te voeren (0 & W, 1988b, 1988c).

In dit kader is de mede door deregulering op gang gltbrachte discussie over de kwaliteit
van het onderwijs interessant. Van Wieringen (1989) stelt dat dit debat twee zaken
heeft opgeleverd, te weten nieuwe en gereactiveerde kwaliteitsbepalers en nieuwe
kwaliteitsproccdures en instanties. Dit heeft geleid tot een (her)introductie van het
marktmtchanisme, langs welke weg belanghebbende marktpartijen (scholen,
arbeidsinstellingen, ouders e.d.) de kwaliteit van het onderwijs bepalen. Bovendien
heeft deze marktvomiing rond scholen geleid tot de ontwikkeling van nieuwe kwaliteitsin-
strumenten (b.v. visitatiecommissies, peilingsonderzoek, zelfevaluatie, 'school based
review' c.d.). Tezamen met de steeds vaker gehoorde geluiden dat de bekostiging
gebaseerd dient te zijn op de resultaten, de prestaties van scholen (outputfmanciering),
heeft dit ertoe geleid dat de begrippen kwaliteit en bekostiging nauwer met elkaar
in verband zijn gebracht ('De school op weg naar 2000', 1988).
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Deze toenemen:.e marktgerichtheid in het onderwijsbeleid moet gezien worden tegen
de achtergrond van een reorganisatieproces waarin meer zaken aan de orde zijn (vgl.
Wexler, 1987). Privatisering, 'commodificatie' (bijv. door modularisering), marktgerichtheid
en toenemend corporatisme in de besluitvorming, vormen aspecten van "een proces
waarin onderwijs minder een algemene, publieke voorziening wordt en meer een specifiek
produkt dat via markten wordt gedistribueerd" (Wendrich/Dieleman 1991, 42). Zoals
Michael Apple opmerke The public is evil: the private and the market are now virtuous"
(1987, xii). Hier wordt de 'taal van de markt' gesproken. Rationalisering van het onderwijs,
stroomlijning van de programma's in pakketten, alles in naam van de 'kwaliteir is een
ontwikkeling die met grote zorg moet worden gevolgd en die moet worden 1-_eheerst
wanneer de vitale functies van het nationale onderwijs gevaar lopen.

3. Het beleidsvoerend vermogen van seholen

3.1 Inleiding

Het voorafgaande heeft duidelijk gemaakt dat, los van de achterliggende motieven
en de mogelijke kritiek daarop, het beleid van deregulering van het Ministerie van
0 & W een vergroting van de beleidsruimte van scholen beoogt. Verondersteld wordt
dat scholen meer kansen krijgen om een eigen beleid te voeren, indien deregulering
wordt gedffectueerd. In de literatuur wordt de mate waarin scholen in staat zijn om
zelfstandig beleid te voeren aangeduid met het concept beleidsvoerend vermogen (Marx,
1987, 1988). Beleidsvoerend vermogen vereist een zekere ontwikkeling van de
organisatiestructuur van scholen. Onder de organisatiestrtvtuur worden onder andere
de vormgeving en de vaststelling van taken en bevoegdhuden met betrekking tot het
proces van beleidsvoering verstaan. De organisatiestructuur van een school heeft derhalve

invloed op de effectiviteit van de beleidsvoering.

Wil een dereguleringsbeleid kans van slagen hebben dan is de vraag van belang of
scholen over voldoende beleidsvoerend vermogen beschilcken om een eigen beleid te
kunnen voeren. Het onderzoek van Sleegers is een poging deze vraag te beantwoorden
Hierna volgt een beschrijving van de opzet en de belangrijkste bevindingen van dit
onderzoek. Voor een uitvoeriger overzicht van de opzet en de resultaten verwijzen
we naar Sleegers (1991) en Sleegers, Bergen en Giesbers (1992).

3.2 Onderzoek naar het beleidsvoerend verrnogen van scholen

Het thema van bet hier gerapporteerde onderzoek is de relatie tussen het beleidsvoerend
vermogen van scholen en het beno en van de beleidsruimte door de scholen. Het
onderzoek is primair te karakteriseren als een schoolorganisatieonderzoek. De in het
recente verleden uitgevoerde schoolorganisatieonderzoeken in Nederland zijn hoofdzake-
lijk kleinschalig van aard en maken vooral gebruik van de casestudy methode. In dit
onderzock is gekozen voor een survey methode omdat hierdoor de mogelijkheid om
gegevens te generaliseren groter is dan bij de casestudy methode. Bovendien maakt
dit onderzoek gebruik van de strategic van het typologisch onderzoek; de survey methode
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leent zich voor het construeren van typologieen van scholen op grond van empirische
gegevens.

In het onderzoek ging het om twee hoofdvragen:
1. Welke betekenis heeft het beleidsvoerend vermogen van seholen voor het benutten
van de beleidsruimte door scholen in de huidige situatie?
2. Welke betekenis heeft het beleidsvoerend vermogen van scholen voor het benutten
van de beleidsruimte door scholen in een situatie van vergrote autonomie als gevolg
van deregulering?

3.3 Operationalisatie van de variabelen en dataverzameling

Het beleidsvoerend vermogen (de onafhankelijke variabele)
Onder beleidsvoerend vermogen wordt verstaan de mate waarin scholen in staat zijn
om zelfstandig beleid te voeren. (Marx, 1987, 1988, 1990). Marx onderscheidt vier groepen
kenmerken van scholen als indicatoren voor hun beleidsvoerend vermogen.

De eerste groep kenmerken heeft betrekking op de mate waarin een school behoefte
heeft aan beleid als coördinatiemechanisme. Marx noemt:
* de omvang van de school (aantal leerlingen; aantal onderwijstypen zoals MAVO,
HAVO, VWO ).
* de aard van de leerlingorientatie. Nagegaan is in welke mate de leerlingbegeleiding
gericht is op: verbeteren leerringprestaties in zwakke vakken ('bijspijkeren'), verbeteren
studievaardigheden, begeleiding van leerringen bij de keuze van vakkenpakketten en
van leerlingen met problemen.
* de mate van structurering van de leerlingbegeleiding. Nagegaan is in welke mate de
leerlingbegeleiding deel uitmaakt van de docententaak, danwel door daarvoor vrijgestelde
personen binnen dc; school wordt uitgevoerd.

De tweede groep kenrnerken omvat de mate waarin:
* de schoolleidingzich ook richt op inhoudekke en /of procesmatige sturingvan processen.
* de overlegstructuur geformaliseerd is en meer docenten bij het overleg zijn betrokken.
* de inner circle veel invloed heeft en klein in omvang is.
* de schoolleiding beschikt over organisatorische vaardigheden, sociaal leiderschap en
in staat is een strategische visie te ontwikkelen.

De derde groep kenmerken heeft betrekking op de bevoegdheidsverhoudingen binnen
de school (het docentencorps moet niet te autonoom functioneren).

De toerusting van scholen om beleij te voeren wordt voor een belangrijk deel bepaald
door de organisatiestructuur. Bovengenoemde tweede en derde groep kenmerken hebben
daarop betrckking en kunnen dus geldig gemeten worden met behulp van een operationa-
lisel ing van de organisatiestructuur. Die is, in navolging van Van der. Krogt (1983),
geoperationaliseerd door na te gaan in welke mate de schoolleiding en docenten
deelnemen aan het proces van beleidsvoering met betrekking tot 22 onderscheiden
taken.
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De n taken, geselecteerd uit de bevoegdheden van schoolbesturen, zijn a priori ingedeeld

in een van de drie door Hanson (1979) onderscheiden invloedsferen of domeinen, te

weten het beheersmatig domein, het onderwijskundig domein en de 'contested zone'

daartussen. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van deze 22 taken. Tevens wordt

daarbij aangegeven welke van de onderscheiden taken a priori onder te brengen zijn

in de drie onderscheiden domeinen conform de gedachtengang van Hanson (1979).

Het laatste kenmerk van de tweede groep (de schoolleiding beschila over cvganisatorische

vaardigheden, sociaal leiderschap en is in stoat een strategische visie te ontwikkelen) wordt

niet geldig gemeten aan de hand van de operationalisatie van de organisatiestructuur

in termen van deelname. Bij dit kenmerk gaat het immers om het bezitten van
vaardigheden. Daarom is hiervoor een door Pelkmans en Vrieze (1987) ontwikkelde

schaal gebruikt die de manier van leiding geven van de directie meet.
De vierde groep kenmerken heeft bij Marxbetrekking op de hornogeniteit, de consensus

en de sfeer binnen de school, op de schoolcultuur derhalve. In dit ondeniock lag sterk

de nadruk op de formele structuur van de schoolorganisatie en om die reden zijn deze

kenmerken niet gemeten.

Het benutten van de beleidsruimte in de huiaige situatie en in een situatie van vergrote

autonornie (de afhankehjke variabelen)
Beleidsruinate is te omschrijven als de mogelijkheden (ruirnte) die scholen hebben om

een eigen beleid te voeren. Om inzicht te krijgen in de vraag of scholen de beleidsruimte

in de huidige situatie benutten dient:
nagegaan te worden hoe scholen de omvang van de beleidsruimte inschatten

(gepercipieerde beleidsruimte). /miners, aannemelijk is dat naarznate scholen zich meer

bewust zijn van de hen ter beschikking staande beleidsruimte zij de mogelijkheden

ook meer zullen aangrijpen om die ruimte te benutten (cf. Van Esch, 1988, 3021303);

- nagegaan te worden in welke mate scholen hun beleidsvoerend vermogen aanwenden

of anders gezegd in welke mate scholen daadwerkelijk beleid voeren (Sleegers & Van

Rooyen, 1989).

Bij de meting van deze variabelen worden dezelfde 22 taken onderscheiden die voor

de meting van de organisatiestructuur van scholen worden gebruikt.

Het benutten van de beleidsruiinte door scholen in een situatie van vergrote autonomie

diende te worden aangepast. Gedurende de opzet en uitvoeting van het onderzoek
(januari 1988 - juli 1990) was er feitelijk nog geen sprake van een gedereguleerd

onderwijsbestel binnen de onderzochte onderwijssoort (AVOIVW0) en kon er ook

geen sprake zijn van een situatie van vergrote autonomie. Immers, de in die periode

vigerende beleidsvoornemens en wetsvoorstellen waren nog niet wettelijk van kracht.

Dit impliceert dat met betrekking tot deze (afbankelijke) variabele niet het feitelijke,

maar het intentionele gedrag van scholen is onderzocht. Onderzocht is nu in welke

mate scholen gebruik denken te maken van de geboden beleidsruimte in een situatie

van vergrote autonomic. Dit is gedaan door te vragen naar de mate waarin scholen,

als gevolg van de dereguleringsplannen van de overheid, in de tockomst beleid zullen

voeren met betrekking tot een aantal taken. De onderscheiden taken vormen een selectie

van de eerder gehanteerde 22 taken.
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Het gegeven dat er feitelijk nog ageen sprake was van een situatie van vergrote autonomie
Weld bovendien in dat het tir,cilijk werd otn, ter concretisering van de dereguleringsplan-
nen, voorbeelden te kiezen die ook na de periode van dataverzameling (maart - juli
1990) eenzelfde inhoud zouden hebben. Uiteindelijk zijn de vergroting van de
bestedingsvrijheid (formatiebudgetsysteem en lump-sum financiering) en de invoering
van door de overheid voorgeschreven minimale eisen op 66n niveau (kerndoelen) als
concrete voorbeelden gekozen. Deze twee voorbeelden gaven het op dat tijdstip zo
kenmerkende ambivalente karakter van het overheidsstreven naar deregulering en
autonomievergroting het beste weer: een gedereguleerd onderwijsbeleid in de
beheersmatige sfeer gaat samen met extra regulering in onderwijsinhoudelijk opzicht
(cf. Sleegers & Bergen, 1990).

Dataverzarneling
De gegevens zijno met behulp van vragenlijsten verzameld bij directieleden en docenten
met een coördinatietaak, het zogenaamde middemnanagement (cf. Smets, 1986). De
vragenlijsten voor de schoolleiding bevatte de volgende aandachtspunten:
* leerlingbegeleiding (gerichtheid en uitvoering van de leerlingbegeleiding);
* de organisatiestructuur (deelname van geledingen aan het proces van beleidsvoering);
* het benutten van de beleidsruimte (de perceptie van de beleidsruimte en de
daadwerkelijke beleidsvoering door scholen).

deregulering (de intentionele beleidsvoering door scholen).

De vragenlijst voor docenten met een coördinatietaak bevatte een extra aandachtspunt
dat betrekking heeft op de schoolleiding. Hiertoe is de schaal van Pelkmans en Vrieze
(1987), die de mauler van leiding geven van de schoolleiding meet, in de vragenlijst
voor docenten met een coördinatietaak opgenomen.

De schoolleiding en docenten met een coördinatietaak hebben de vragen die betrekking
hebben op de organisatiestructuur steeds ingevuld voor hun eigen geleding. Dit betekent
dat de schoolleiding gevraagd is aan te geven in welke mate de directie deelneemt
aan de beleidsvoering met betrekking tot de 22 onderscheiden taken. Aan de docenten
met een coördinatietaak is gevraagd aan te geven in welke mate docenten deelnemen
aan de beleidsvoering met betrekking tot dezelfde 22 taken.

3.4 Steekproef

Op basis van een bestand van het Ministerie van 0 & W uit 1988 is de totale populatie
van dagscholen voor VWO, HAVO, MAVO en LBO (inclusief middenscholen) in
Nederland gestratificeerd op grond van de volgende twee variabelen:
1. aantal leerlingen (2 categorie6n: s 750 leerlingen en > 750 leerlingen );
2. aanial onderwijstypen (3 cat-fforie6n: AVO/VWO met 3 of meer onderwijstypen;
AVO/VWO met 2 onderwijstypet en LBO/MAVO).

Op basis van doze stratificatiecriteria worden 3 * 2 = 6 cellen of (sub)populaties verkregen.
Per (sub)populatie zijn aselect 30 scholen getrokken. Een (sub)populatie bevatte slechts
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19 scholen. Deze scholen zijn alle meegenomen in de steekproef.
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Omdat de bereidheid van de geselecteerde scholen om mee te doen aan het onderzoek
niet groot bleek, iijn 27 extra scholen aangeschreven. Deze scholen zijn niet at random
geselecteerd. Het njn de zogenaamde contractscholen die in het kader van hetverlenen
van stageplaatsen voor leraren in opleiding (LIO's) contactenhebben met de Universitaire
Lerarenopleiding verbonden aan de KUN. Deze werkwijze heeft uiteindelijk geresulteerd
in een steekproef van 196 scholen. Door de ophoging van de steekproef met niet at
random geselecteerde contractscholen bestaat niet meer de zekerheid dat de steekproef
representatief is, hetgeen uiteraard de externe validiteit van dit onderzoek schaadt.
De 196 geselecteerde scholen zijn schriftelijk benaderd met het verzoek de vragenlijsten
in te vullen. De respons bedroeg 13,3% (n = 26). Als gevolg van onvoidoende respons
binnen drie scholen zijn uiteindelijk 23 scholen geselecteerd voor vei dere analyse.

Het bestand van het Ministerie van 0 & W bevatte 'mast gegevens over aantal leerlingen

en aantal onderwijstypen eveneens gegevens over richting van scholen en regio (Noord,
Oost, Zuid, West). Zodoende was het mogelijk nate gaan hoe de responsgroep (n = 26)

zich verhoudt ten opzichte van de non-responsgroep (n = 170) met betrekking tot de
bovengenoemde vier variabelen. De resultaten van de toetsingen laten nen dat er geeu
significante verschillen bestaan tussen de responsfrroep en de non-responsgroep (cf.

Sleegers, 1991).

3.5 Constructie van de variabelen en analyses

De variabelen in het hier gerapporteerde onderzoek zijn gedefinieerd op het meso
niveau van de school en hebben betrekking op structurele kenmerken van de school.
Zij zijn indirect gemeten door middel van de individuele perceptie van leden van de
schoolleiding en docenten met een coordinatietaak. De bepaling van de betrouwbaarheid
en de validiteit van de variabelen dient plaats te vinden op het niveau van de individuele
respondent. framers, op dit niveau zijn de variabelen ook gemeten. Er isgebruik gemaakt

van principale componentenanalyse (PCA). een uitvoerige beschrijving van de
validiteit en betrouwbaarheid van de op basis van PC-analyses tot stand gekomen schalen
(samengestelde variabelcn) op het niveau van de individuele respondent, wordt verwezen
naar Sleegers (1991). Wel client hier voor het goede begrip van de resultaten opgemerkt
te worden dat de a priori indeling van de 22 onderscheiden taken in een beheersmatig,
een onderwijskundig domein danwel een'contested zone' (zie bijlage 1) niet empirisch
wordt bevestigd. De 22 taken, zoals onderscheiden bij de meting van de deelname
van de schoolleiding en docenten aan de beleidsvoering door scholen, clusteren naar
een onderwijskundig en een beheersmatigdomein. Een derde domein of invloedssfeer,
de zogenaamde 'contested zone' van Hanson (1979) wordt in het onderzoek niet gevonden.

De beantwoording van de onderzoeltsvragen vereist nadere analyses over de scholen

heen. Hiertoe zijn de scores van de indirect gemeten variabelen geaggegeerd tot
schoolscores (cf. Hfittner, 1985; Newmann, Rutter and Smith, 1989). Voor een uitvoerige

beschrijving van de gehanteerde aggregatieprocedures wordt eveneens verwezen naar
Sleegers (1991).
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4. Resultaten

4.1 Typen scholen naar beleidsvoerend verrnogen

P. Slevers & A. Waselnigh

In eerste instantie is nagegaan of er typen scholen naar beleidsvoerend vermogen zijn
te onderscheiden op basis van verschillen in omvang. Hierbij deed zich het probleem
voor dat één (sub)populatie scholen slecht 66n school bevatte (AVO/VWO scholen
met 3 of meer onderwijstypen en 750 of minder leerlingen). Om doze reden is besloten
om het onderscheid tussen (sub)populaties naar aantal leerlingen te laten vervallen.
Daarbij is van de gedachte uitgegaan dat afstemmingsproblemen eerder veroorzaakt
worden door het bestaan van verschillende onderwijstypen binnen een school dan door
het aantal leerlingen dat een school heeft. Dit betekent dat nog maar drie (sub)populaties
worden onderscheiden, gebaseerd op het onderscheid naar aantal onderwijstypen c.q.
complexiteit.

Omdat de resultaten laten zien dat scholen die verschillen in complexiteit niet significant
verschillen in de mate waarin ze beschikken over beleidsvoerend vermogen (Sleegers,
1991), krijgt het typologisch onderzoek nu een meer exploratief karakter. Met behulp
van de procedure CLUSTER uit SPSSX is een hidrarchisehe clusteranalyse uitgevoerd
op de variabelen die betrekking hebben op het beleidsvoerend vermogen. Hierbij is
als clusteimethode de WARD methode gebruikt met de gekwadrateerde euclidische
afstanden als afstandsmaat.

Op basis van de resultaten van de clusteranalyse is gekozen voor een driecluster oplossing
(Sleegers, 1991; Sleegers et al., 1992). Cluster 1 bevat 12 scholen, cluster 2 en cluster
3 bevatten respectievelijk 5 en 6 scholen.

Vervolgens zijn per cluster de gemiddelde scores van de variabelen van het beleidsvoerend
vermogen berekend. Met behulp van eenweg variantie-analyse is nagegaan of de
afzonderlijke variabelen een significante bijdrage leveren in het onderscheid tussen
clusters. Tevens is nagegaan of er significante verschillen tussen de onderscheiden clusters
bestaan. De resultaten van deze variantie-analyse staan vermeld in tabel 1

Uit tabel 1 blijkt dat er geen duidelijke extreme clusters zijn te onderschziden: binnen
de drie clusters is geen onderscheid te maken tussen aan de ene kant een cluster dat
steeds de hoogste gemiddelde scores heeft op alle acht variabelen en aan de andere
kant een cluster dat steeds de laagste gemiddelde scores heeft. Integendeel, dc clusters
onderscheiden zich ten opzichte van elkaar door specifieke combinaties van afwisselende
hoge en lage gemiddelde scores op de onderscheiden variabelen. Dit betekent dat
duidelijke consistente scoringspatronen ontbreken.

Ondanks het ontbreken van consistenties zijn er toch twee clusters te onderscheiden
die een min of meer tegengesteld scoringspatroon kennen. Dit zijn de clusters l en
3. Cluster 2 neemt een middenpositie in.

Cluster 3 kenmerkt zich door relatief hoge gemiddelde scores op de variabelen die
betrekking hebben op de deelname van docenten aan de beleidsvoering binnen het
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Tabel 1. Gemiddelde scores per clus ter op deonaihankelijke variabelen die betrekking

hebben op het beleidsvoerend verinogen (toetsingsprocedurconeway variantie-analyse;

Scheffé [alpha = 0.05] ) (n = 23)

variabelen cluster 1 cluster 2 cluster 3

deelname schoolleiding aan
beleids-vocring beheersmatig
domein

deelname docenten aan
beleidsvoering beheersmatig
domain

deelname schoolleiding aan
beleidsvoering onderwijskundig
domein

deelname docenten aan
beleidsvoering onderwijskundig
domein

toegankelijkheid schoolleiding
betrokkenheid schoolleiding
specifiek deskundigheids-

vereiste leerlingbegeleiding
docentgelieerde

begeleiding

4.61 .4.40 4.65 2.21

1.81 1.83 2.43 13.09"

2.98 3.40 3.18 2.83

3.25 3.68 3.84 13.93
2.47 2.18 2.20 6.47*

3.25 3.22 3.28 0.08

3.37 3.71 331 2.95

3.27 3.04 3.34 1.24

12 5 6

NB: cluster 3 verschilt significant van clusters 1 en 2 met betrekking tot de variabele deelname van docenten

aan de beleidsvoering bir.nen het beheersmatig comein.

cluste r 2 en 3 verschillen significant van cluster 1 met betrekking tot de variabele deelname van docenten

aan de beleidsvoering binnen het ondenvijskundig domein.
cluster 1 verschilt significant van clusters 2 en 3 met betrekking tot de variabele toegankelijkheid

schoolleiding.

p< .01; " p< .001

vijfpuntsschaal: hogere waarde = in grotere mate

beheersmatig en onderwijskimdig domein te combineren met eenrelatief lage gemiddelde

score op de variabele 'de toegankelijkheid van de schoolleiding'.

Cluster 1 onderscheidt zich van cluster 3 door lage gemiddelde scores op de variabelen

die betrekking hebben op de deelname van docenten aan de beleidsvoering binnen

het beheersmatig en onderwijskundig domein te combineren met een relatief hoge
gemiddelde score op 'de variabele de toegankelijkheid van de sehoolleiding'.

Er is echter ook sprake van een overeenkomst tussen de clusters 1 en 3. Deze is gelegen

in de mate waarin de leerlingbegeleiding is ontwikkeld. Ook bij cluster 1 is te zien

dat - weliswaar in iets mindere mate dan bij cluster 3 - zowel de specifiek
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deskundigheidsvereiste leerlingbegeleiding als de docentgelieerde leerlingbegeleiding
in nagenoeg dezelfde mate zljn ontwikkeld.

Tegen de achtergrond van bovengeschetste beschrijvingen neemt cluster 2 een
middenpositie in. Wel moet daarbij geconstateerd worden dat dit cluster meer
overeenkomsten vertoont met het specifieke scoringspatroon van cluster 3 dan met
dat van cluster 1. Een opvallend verschil tussen enernjds cluster 2 en anderzijds cluster
1 en 3 heeft betrekking op de leerlingbegeleiding. Daarbij is te zien dat bij cluster 2
de specifiek deskundigheidsvereiste leerlingbegeleiding het meeste is ontwikkeld. De
docentgelieerde leerlingbegeleiding blijft daarbij iets achter.

Bij de benoeming van de clusters is gebruik gemaakt van twee ontwikkelingslijnen die
regelmatig in de literatuur worden gebruikt, te weten een hierarchische ontwikkeling,
waarbij de schoolleiding gaat domineren en een collegiale ontwikkeling, waarbij de
professionele docenten gaan domineren. (cf. De Caluw6, Marx en Petri, 1988; Petri
& De Caluwé, 1990).

Toepassing van deze beide ontwikkelingslijnen leidt tot de volgende benoemingenvan
de drie onderscheiden clusters, die van belang is voor onze eerste onderzoeksvraag:

Cluster 1 is te typeren als een school met een hierarchisch georienteerd beleidsvoerend
vermogen. Dit cluster bevat dus scholen waarbij de schoolleiding meer dominant is
(type 1 scholen).

Cluster 3 is te typeren als een school met een collegiaal georienteerd beleidsvoerend
vermogen. Dit ouster bevat dus scholen waarbij de professionele docenten meer dominant
zijn (type 3 scholen).

Cluster 2 neemt een middenpositie in. Wel is reeds aangegeven dat dit cluster dichter
bij cluster 3 ligt dan bij cluster 1. Dit zal ook in de benoeming van dit cluster tot
uitdrukking moeten komen. Cluster 2 is dan te typeren als een school met een beperkt
collegiaal georienteerd beleidsvoerend vermogen (type 2 scholen).

4.2 De relatie tussen het beleidsvoerend vermogen van scholen en het benutten van de
beleidsruirnte

In tabel 2 staan de resultat n vermeld van de variantie-analyse met betrekking tot de
relatie tussen het beleidsvoerend vermogen van scholen en het benutten van de
beleidsruimte in de huidige situatie.

Op grond van de resultaten van tabel 2 kan het volgende geconcludeerd worden. Type
2 scholen percipiaren de onderwijskundige beleidsruimte als het meest omvangrijk.
Type 1 scholen percipiaren deze beleidsruimte als het minst omvangrijk. Type3 scholen
nemen op dit punt een middenpositie in.

Ten aanzien van de perceptie van de beheersmatige beleidsruimte scoren type 2 scholen
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wederom het hoogst. Type 1 en type 3 scholen percipi8ren deze beleidsruimte als het
minst omvangrijk.

Tabel 2. Gemiddelde scores per type school naar beleidsvoerend vermogen op de
afhankelijke variabelen die betrekldng hebben op het benutten van de beleidsruimte
in de huidige situatie (toetsingsproceduretoneway variantie-analyse; Scheffé
[alpha = 0.05]) (a = 23)

variabelen type 1 type 2 tYPe 3

perceptie onderwijs-
kundige beleidsruimte 3.95 4.15 4.03 1.05

perceptie beheersmatige
beleidsruimte 3.39 3.46 3.37 0.11

daadwerkelijk onderwijs-
kundige beleidsvoering 3.01 3.31 3.46 5.27*

daadwerkelijke beheers-
matige beleidsvocring 3.28 3.61 3.73 3.60*

12 5 6

NB:
type 1: scholen met een hidrarchisch geori8nteerd beleidsvoerend vermogen
type 2: scholen met cen beperkt collegiaal georitnteerd beleidsvoerend vermogen
type 3: scholen met een collegiaal georianteerd beieidsvoerend vermogen

type 3 verschilt significant van type 1 met betrekking tot de variabele de daadwerkelijke onderwijskundige
bekidsvoering.

p< .05

vijfpuntsschaal: hogere waarde = in grotere mate

Verder blijkt uit tabel 2 dat type 3 scholen het meeste beleid voeren. Deze scholen
verschillen duidelijk van type 1 scholen, die het minste beleid voeren op zowel het
behecrsmatig als het onderwijskundig terrein. Met betrekking tot de onderwijskundige
beleidsvoering zijn de gevonden verschillen tussen de typen scholen significant.

Tot slot blijkt dat type 2 scholen de onderwijskundige en beheersmatige beleidsruimte
als het meest omvangrijk percipi6ren, maat daarentegen niet het meeste beleid voeren.
Dit resultaat is tegen de verwachting. Vero idersteld werd immers in dit onderzoek
dat naarmate scholen nicer beleidsruitnte percipieren zij ook nicer daadwerkelijk beleid
zullen voeren en als zodanig meer beleidsruimte zouden benutten. Op basis van de
onderlinge correlaties blijkt dat deze veronderstelling niet plausibel is. De samenhang
tussen de perceptie van de beheersmatige beleidsruimte en de daadwerkerjke
beheersmatige beleidsvoering is zwak (r = .12). Dit geldt eveneens voor de samenhang
tussen de perceptie van de onderwijskundige beleidsruimte en de daadwerkelijke
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onderwijskundige beleidsvoering (r = .19).

P. Skegers tt A. %Vaseline,

4.3 De relatie tussen het beleidsvoerend vennogen van scholen en het benuiten van de
beleidsntimte in een situatie van vergrote autonomie

De resultaten van het onderzoek maken het niet mogelijk de tweede vraagstelling
eenduidig te beantwoorden. Door het ontbreken van significante samenhangen alsmede
een duidelijke eensgezindheid tussen schoolleiding en docenten met een coOrdinatietaak
met betrekking tot het intentionele gedrag van scholen, wordt het trekken van conclusies
op het niveau van de school als geheel bemoeilijkt (Sleegers, 1991). Hierdoor is het
nauwelijks mogelijk om duidelijk inzicht te krijgen in de vraag naar de betekenis van
het beleidsvoerend vermogen van scholen en het benutten van de beleidsruimte in een
situatie van vergrote autonomie.

5. Naar een gedifferentieerd dereguleringsbeleid?

5.1 Omgaan met verschillen

De resultaten van het onderzoek van Sleegers maken duidelijk dat het beleidsvoerend
vermogen van scholen van invloed is op het voeren van beleid door scholen. Naarmate
dit beleidsvoerend vermogen van scholen zich ontwikkelt in de richting van een collegiaal
georienteerd beleidsvoerend vermogen, neemt het voeren van beleid door scholen toe
en kunnen scholen optimaal gebruik maken van de hen geboden beleidsruimte.

Dit gegeven is voor onderwijsbeleid dat streeft naar deregulering en autonomievergroting
van scholen van belang. In dat verband dient zich voor de overheid het probleem aan
dat scholen verschillen in de mate waarin ze beschikken over beleidsvoerend vermogen
en daardoor over mogelijkheden om een eigen beleid te voeren. Uitgaande van deze
situatie zullen sommige scholen vergaand in staat zijn om de grotere beleidsruimte
als gevolg van deregulering optimaal te benutten. Andere scholen echter zullen veel
problemen ondervinden als door het streven naar deregulering en autonomievergroting
er een appèl wordt gedaan op hun beleidsvoerend vermogen dat ze niet waar kunnen
maken.

Tegen deze achtergrond is een gedifferentieerd dereguleringsbeleid, waarbij rekening
gehouden wordt met verschillen tussen scholen naar beleidsvoerend vermogen gewenst.
In feite keren we hiermee terug naar de verschilleude typen van reguleringskritiek (Van
Wieringen 1987) die we aan het begin van dit artikel signaleerden en die voortkomt
uit een discussie over de wenselijkheid van bepaald beleid. Daarbij gaat het ons eerder
om de beide eerste kritieken, die op de doelen van de regulering door de overheid
en de vorm waarin de interventie plaats vindt, dan om de traditionele kritiek op de
techniek van de .tgelgeving. Het hoofddoel van het dereguleringsbeleid wordt vcelal
gezocht in een vorm van 'kwaliteitsbewaking, zonder dat het door Van Wieringen
onderscheiden ideologische facet voldoende duidelijk is. Achter uitspraken over
kwaliteitsbewaking gaan vanzelfsprekend opvattingen schuil over de inrichting van de
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samenleving en de rol van het onderwijs daarbij. Die opvattingen zijn onvoldoende
gedxpliciteerd en onttrekken zich daardoor aan gerechtvaardigde kritiek. Hierdoor
komt de legitinaatie van het overheidsbeleid onder druk te staan.

Wat betreft de vorm van de interventie door de overheid kunnen wij ons niet aan de
indruk onttrekken dat een uniforme, ongedifferentieerde aanpak van het onderwijsveld

nog steeds prevaleert, terwij1 onderwijskundig onderzoek (zie ook hiervoor) heeft
aangetoond dat scholen verschillen, ook op het terrein van de basisuitrusting met

beleidsvoerend vermogen.

Rekening houdend met de mate waarin het beleidsvoerend vermogen van scholen is

ontwikkeld zullen dus in het kader van dit beleid, sommige schulen wat meer dan andere

in de gelegenheid gesteld moeten worden om - onder bepaalde voorwaarden - door

schoolontwikkeling hun beleidsvoerend vermogen te bevorderen.

Deze notievan een gedifferentieerd dereguleringsbeleiddient (ideologisch) gefundeerd

te worden op principes van rechtvaardigheid waardoor legitimatie van dit beleid mogelijk

wordt. Ten behoeve van deze beargumentatie is de door Rawls ontwikkelde theorie

van sociale rechtvaardigheid bruikbaar, zij het dat deze theorie wel enige aanpassing
behoeft voor dit specifieke onderwerp. Centraal uitgangspunt van deze theorie is de
volgende algemene opvatting van rechtvaardigheid: "All social primary goods - liberty

and opportunity, iwume and Nealth, and the bases ofself-respect - are to be distributed
equally inaess an unequal distribution of any or all of these goods is to the advantage

of the least favored" (Rawls, 1973, 303).

Ter concretisering van deze algemene opvatting formuleert Rawls een aantal priicipes

voor sociale rechtvaardigheid. Deze principes dienen richtinggevend te zijn voor de
toekenning van fundamentele rechten en plichten en dienen tevens de verdeling van

sociale en economische voordelen te reguleren.

In het kader van een gedifferentieerd dereguleringsbeleid is met name het door Rawls
onderscheiden differentiatie principe relevant. De achterliggende idee van dit principe

is dat "the social order iv. not to establish and secure the more attractive prospects
of those better off unless doing so is to the advantage of those less fortunate" (Rawls,

1973, 75). Het differentiatie principe behelst dan het principe dat ongelijke beginsituaties

die het gevolg zijn van nattzurlijke toevalligheden en/of sociale omstandigheden op
de eon of andere manier gecornpenseerd dienen te worden. Het differentiatieprincipe
houdt dus in dat, teneinde werkelijke gelijke kansen te waarborgen, de samenleving

meer aandacht moet geven aan de minst bedeelden dan aan de bevoorrechten. Door
expliciet uit te gaan van de beginsituatie handelt men in de geest van dc idee dat effecten

van natuurlijke toevalligheden en sociale omstandigheden moeten worden verzacht.
Nie.nand mag van deze toevalligheden (contirgenties) profiteren tenzij dit bijdraagt

aan de vergroting van het welzijn van anderen.

Deze extra bevoorrechting van de minst bedeelden zal, in de visie van Rawls, een positieve

uitwerking hebben op de gehele samenl, wing. Dus een verbetering van de sit uatie van

de minst bed telden zal naar ale waarschijnlijkheid leiden tot een verbetering van de
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situatie van iedereen. Zo opgevat is het algemeen maatschappelijk belang gebaat bij
een bevoorrechting van de minst bedeelden.

52 Siimulerende maatregelen

Een gedifferentieerd dereguleringsbeleid dat gebaseerd is op principes van sociale
rechtvaardigheid impliceert een beleid dat gepaard gaat met stimulerende maatregelen
('incentives') waardoor alle scholen in gelijke mate in staat worden gesteld om hun
autonomie vorm te geven. In het verlengde hiervan zijn ons inziens de volgende twee
stitnulerende maattegelen van belang:

1. Allereerst dient de nationale overheid de zelfdiagnose van scholen te bevorderen
en te faciliteren. Wezenlijk bij deze zelfdiagnose is dat de betrokkenen zelf gegevens
over hun eigen school verzamelen en interpreteren, om vervolens op grond van deze
interpretaties zelfstandig conclusies te trekken over het actuec.l functioneren van de
school. Doel van deze zelfdiagnose is te komen tot besluitvorming over schoolverbetering
en schoolontwikkeling, waardoor het functioneren van de school wordt verbeterd (Voogt,
1989). Zo opgevat verschaft een zelfdiagnose van scholen de betrokkenen inzicht in
het veranderings- potentieel van hun school. Belangrijke neveneffecten van een
zelfdiagnose kunnen zijn (Bunt & van Hees, 1991):
* het vermogen tot zelfreflectie van de betrokkenen binnen de school wordt bevorderd;
* de betrokkenheid bij schoolzaken die buiten het persoonlijke werkdomein liggen,
wordt vergroot;
* de bereidheid bij de betrokkenen binnen de school om te veranderen neemt toe.

De taak van de overheid in deze is dan vooral gelegen in het verschaffenvan voorlichting
en het aanbieden van informatie over voorhanden zijnde instrumenten voor zelfdiagnose.
Scholen moeten overtuigd worden van het nut van een zelfdiagnose. Tevens moeten
scholen geinformeerd worden over zaken als: welke instrumenten bestaan er voor
zelfdiagnose; waar zijn deze te verkrijgen en wat is de kwaliteit van de afzonderlijke
instrumenten? Op deze manier wordt het voor scholen mogelijk een verantwoorde
keuze te maken voor een instrument dat het meest geschikt is voor hun specifieke situatie.
Om de toegankelijkheid en het overzicht van de reeds ontwikkelde instrumenten voor
scholen te vergroten, achten Bunt en van Hees (1991) het wenselijk om een databank
in te stellen. Deze databank zou dan onder meer beschrijvingen van de verschillende
instrumenten alsmede gegevens over hoe men deze instrumenten kan verwerven, moeten
bevatten.

Deze zelfdiagnose moet periodiek plaatsvinden. In het verlengde hiervan is het gewenst
dat scholen, op basis van de resultaten van deze periodieke zelfdiagnose, een jaarverslag
opstellen (Pouwels & Jimgbluth, 1991). Op deze manier krijgt de overheid een overzicht
van de verschillen die er tussen scholen bestaan met betrekking tot hun beleidsvoerend
vermogen. Met behulp van deze informatie kan de overheid beter rekening houden
met verschillen tussen scholen, waardoor het gewenste gedifferentieerde dereguleringsbe-
leid effectiever kan plaatsvinden.
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2. De tweede stimulerende maatregel van de overheid heeft betrekking op het faciliteren

van nascholing die gericht is op deorganisatie-ontwikkeling van scholen. Van essentieel
belang voor de nascholing die gericht is op de organisatie-ontwikkeling van scholen
is dat de opleidings. en vormingsactiviteiten gericht zijn op het team. Met het team
wordt hier niet direct het hele team bedoeld, maar subgroepen van docenten en leden
van de schoolleiding. Zo valt hierbij te denken aan trainingen voor bijvoorbeeld leden
van de schoolleiding en docenten met coordinerende functies; docenten van een of
meerdere leerjaren; docenten die hoofdzakelijk lesgeven in de onderbouw; docenten
die voornamelijk lesgeven in de bovenbouw enzovoort.

Deze nascholing client dus niet zozeer gericht te zijn op persoonlijke ontwikkeling door
middel van individuele roltraining, maar juist op de ontwikkeling van de totale organisatie
waarbij het team getraind wordt (Giesbers & van der Vegt, 1974, 526). De wenselijkheid

en noodzaak van een teamgerichte nascholing ter optimalisering van het functioneren

van de school als geheel wordt ook heden ten dage onderkend (Van den Berg, 1991).

Vanuit deze optiek heeft de overheid dan ook de belangrijke taak deze nascholing
te garanderen. In dit verband is het van belang dat de overheid, door middel van
voorlichting, scholen weet te overtuigen van het nut van deze nascholing. Scholen moeten
leren inzien dat nascholing die gericht is op organisatie-ontwikkeling van scholen van
wezenlijk belang kan zijn om adequaat in te kunnen spelen op ontwikkelingendie zich

in bun omgeving afspelen. Het twijfelachtige voornemen van het Ministerie van 0 &
W om de gelden voor nascholing in de nabije toekomst rechtstreeks te laten toekomen
aan de scholen zelf, onderstreept het belang van deze aanbeveling alleen maar.

Tenslotte ligt lner de kans om ernst te maken met de van vele kanten bepleitte
professionalisering van het beroep van leraar (Knoers 1987, Riikdom van hetOnvoltooide

1989). Het zal duidelijk zijn dat het dan niet moet gaan om een beperkte opvatting

van het begrip professional waarin de lesgevende taken centraal staan. Beter is het
aan te sluiten bij het concept 'uitgebreide professionaliteir ('extended professionality')
van Eric Hoyle (1975, 1989) omdat met dit bredere perspectief van het leraarsambt
de mogelijkheden van een sterk beleidsvoerend vermogen van scholen aanzienlijk zullen

worden vergroot.

6. Conclusies en discussie

Het deregulcringsbeleid van het Ministerie van 0 & W beoogt de autonomic van scholen

te vergroten. Een terugtredende overheid zal immeis een toename van de beleidsruimte

van scholen tot gevolg hebben. Deze ontwikkeling in de richting van meer autonomic
en een grotere beleidsvrijheid vereist van scholen dat z zelfstandig beleid kunnen
voeren, oftewel dat ze beschikken over voldoende beleidsvoerend vermogen.

Het onderzoek van Sleegers laat zien dat scholen zowel verschillen naar beleidsvoerend
vermogen als naar de mate waarin ze daadwerkelijk beleid voeren. Dit onderzoeksresultaat

roept de noodzaak op van een gedifferentieerd dereguleringsbeleid, waarbij rekening
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gehouden wordt met deze verschillen tussen scholen. De overheid dient de aangetroffen
verschillen in beleidsvoerend vermogen te redresseren. Als concrete maatregelen lajn
in dit verband zelfdiagnose en nascholing voorgesteld.

Met een pleidooi voor een gedifferentieerd dereguleringsbeleid, dat gebaseerd is op
principes van sociale rechtvaardigheid, bekritiseren wij de toenemende tendens can
het onderwijsaanbod via markten te distribueren. Door deze toenemende marktgerichtheid
in het beleid dreigt de overheid haar publieke taken op het terreinvan het onderwijs
uit handen te geven, waardoor de kwaliteit van het onderwijs onder druk komt te staan.
En juist de overheid heeft met betrekking tot de kwaliteitsbewaking een belangrijke
taak. Hiermee stuiten we op een fundamenteel dilemma waar de deregulerende overheid
zich voor geplaatst weet: enerzijds heeft zij de grondwettelijke zorgplicht de deugdelijkheid
van het onderwijs te bewaken en anderiijds wil zlj de autonomie van scholen bevorderen.
Het vinden van een verantwoord evenwicht tussen eigen rentmeesterschap van scholen
en publiek belang is dan ook een van de belangrijkste opgaven waarvoor de overheid
de komende jaren staat. Zo bezien zal de wenselijkheid van een overheidsbeleid dat
deregulering nastreeft onderhevig (moeten) blijven aan kritiek die betrekking heeft
op het politieke en/of ideologische niveau van de doelen van overheidsregulering. In
dit verband blijft, ons inziens, doordenken over deregulering ook de komende jaren
noodzakelijk.

Summary

The deregulation policy of the Dutch Ministry of Education and Science increases
the autonomy of schools. The question is whether schools know how to deal with this
greater autonomy, or stated differently have the disposal of sufficient policy-making
capacity. The results of a recent investigation into the rek lion between the policy-making
capacity of schools and the use of the scope for policy-making show that schools differ
la their policy-making capacity. On the basis of these results the authors plead for
a differentiated deregulation policy, which takes into account the differences amongst
schools.

Correspondendeadres: P. Sleegers & A. Wesselingh, Vakgroep Onderwijskunde, Faculteit
Sociale Wetenschappen, K.U.Nijmegen, Erasmusplein 1, 6500 HD Nijmegen, Nederland
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Bijiage 1. Overzicht van de 22 onderscheiden taken naar de door Hanson (1979)
onderscheiden domeinen of invloedssferen.

Sebeersmatig domein

- relaties met overige instellingen
- aanstelling onderwijsondersteunend personeel

- rclaties met inspectie
- vaste aanstelling docenten

- toelating leerlingen
verdeling taak- en diensteenheden
- aanschaf leer- en hulpmiddelen

- ontslag vast aangestelde docenten
- verdeling leraarslessen

Onderwijskundig domein

- afspraken op sehoolniveau over didactiek
- afstemming leerinhouden per vak

- afspraken op schoolniveau over toetsing
- keuze facultatieve (nict wettelijk verplichte) vakken

afstemming leerinhouden van meerdere vakken
- cinet en werkwijze leerlingbegeleiding

- keuze leer- en hulpmiddelen
- afspraken op schoolniveau over onderwijsdoelen

- opzet en werkwijze brugperiode

Contested zone

verdeling van financiele middelen over diverse uitgavenposten
- beoordeling docenten

:ienoeming nieuwe docenten
besteding vrije ruimte in de lessentabel (N2 + NO-uren)
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Onderwijsplanning: zelfreferentiele problemen

A. VANDERSTRAMEN

Samenvatting

Onderwijsplanners omschrijven hun taak doorgaans als het afstemmen van het
onderwilssysteem op de wensen of de behoeften van de omgeving van het onderwijs.
Onderwijseconomische planning ziet het onderwijs als een toeleveringssysteem voor
de economie: het onderwijs moet de opleidingssoorten leveren waarnaar vraag is op

de arbeidsmarkt. De sociale vraag benadering van onderwijsplanningneemt daarentegen

de wensen van leerlingen c.q. studenten als uitgangspunt: het onderwijsaanbod moet
tegemoetkomen aan de 'stem des yolks'. Beide benaderingen verliezen echter lilt het

oog dat het onderwijsaanbod de vraag naar onderwijs mede bepaalt. Als men deze
zelfreferentiele structuren in het zicht houdt, verschijnt de onderwijsrealiteit veel
onbepaalder en complexer dan doorgaans wordt in acht genomen. Precies in de wijze

waarop met die complexiteit wordt omgegaan, is onderwijsplanning dan ook
optimaliseerbaar.

1. Zelfreferentialiteit

Zelfreferentidle structuren zijn kenmerkend voor alle sociale systemen1. De bekendste
voorbeelden vormen "self-fulfilling" en "self-defeating prophecies". Een "self-fulfilling

prophecy' is een veronderstelling of voorspelling die enkel door het feit dat ze gemaakt
wordt, de veronderstelde, verwachte of voorspelde gebeurtenis werkelijkheid laat worden,

en zo haar eigen correctheid 'bewijst'. Wie bijv. -om welke reden ook- aanneemt dat
men haar minacht, kan zich precies daarom op een overgevoelige, onverdraagzame
en wantrouwige wijze gedragen, die dan bij de andere precies die geringschatting oproept,
die haar al bestaande overtuiging opnieuw 'bewijst'. "Self-fulfilling prophecies" kunnen
ook doelbewust aangewend worden. Welbekend is zo de praktijk van huwelijksbemidde-

laars in patriarchale gerneenschapsstructuren cfie de ondankbare taak toebedeeld kregen

om bij twee jonge mensen, die aanvankelijk voor mekaar onbekend zijn, een wederzijdse
interesse op te wekken -omdat ze door hun familie om fmancidle, standsgebonden
of andere onpersoonlijke gronden als een wenselijk brvidspaar worden beschouwd.
De huwelijksbemiddelaar ging dan meestal zo te werk, dat hij de jongeman eerst alleen

nam en hem onder vier ogen vroeg of hij al bemerkt had dat het meisje hem gedurig
heimelijk observeerde. En op gelijkaardige wijze vertelde hij het meisje dat de jongen
haar voortdurend gadesloeg, zodra zij wegkeek. Deze als reed voorgestelde profetie
vervulde zich vaak meteed.

In het dagdagelijkse leven is de "self-fulfilling prophecy' een wijdverbreid fenomeen.
Robert Merton (1958) heeft zelfs getracht aan de hand ervan de etnische confiicten
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en de positie van minderheden in de Verenigde Staten te verklaren. an van de empirisch
best onderbouwde en meest elegante onderzoekingen van "self-fulfilling prophecies"
werd echter op het domein van de didactiek verricht, met name door Rosenthal &
Jacobson. In hun in 1968 verschenen boek berichten deze psychologen over het
zogenaamde pygmalion-effect, dat zij tijdens experimenten in de Oak School registreerden.
De Oak School telde 20 leerkrachten (18 vrouwen en 2 mannen) en ruim 650 leerlingen.
De "self-fulfilling prophecy" werd bij de leerkrachten opgeroepen door de leerlingen
voor de aanvang van het schooljaar aan een intelligentieproef te onderwerpen, en door
aan de leerkrachten mee te delen (lit die proef niet enkel de intelligentie van de leerlingen
meette, maar ook toeliet die 20% leerlingen te identificeren die in dat schooljaar
ongewoon snelle (d.w.z. meer dan middelmatige) schoolse vorderingen zouden maken.
Na de intelligentieproef, maar nog vooraleer de leerkrachten een eerste maal met hun
nieuwe leerlingen in contact kwamen, deelden de experimentatoren hun de namen
van de leerlingen mee waarvan zogenaamd op grond van de proef (maar die feitelijk
volkomen toevallig werden geselecteerd uit de leerlingenlijst) met zekerheid verwacht
kon worden dat ze ongewone prestatieverbeteringen zouden leveren. Het onderseheid
tussen deze en de overige leerlingen bestond dus enkel in de hoofden van de leerkrachten.
Op het einde van het schooljaar werd dezelfde intelligentieproef voor alle leerlingen
herhaald. Daaruit bleek daadwerkelijk de buitengewone toename in de intelligentiequoti-
enten en de prestaties van die 'bijzondere' leerlingen. De mededelingen van de
leerkrachten bewezen verder dat deze leerlingen zich ook qua gedrag, intellectuele
nieuwsgierigheid, vriendelijkheid enzoverder onderscheidden van hun medeleerlingen.

Een "self-fulfilling prophecy" schept m.a.w. zelf de voorwaarden voor het intreden van
de verwachte gebeurtenis(sen) en produceert in die zin zelf een werkelijkheid, die er
zonder die voorspelling niet geweest zou zijn. Om het met Watzlawick te formuleren:
"die Prophezeiung des Ereignisses Eihrt zum Ereignis der Prophezeiung" (1985, p.137).

"Self-defeating" of "suicidal prophecies" realiseren precies het omgekeerde. In dit geval
leiden voorspellingen of veronderstellingen omtrent gebeurtenissen tot het niet optreden
van die gebeurtenissen, precies omwille van het feit dat die voorspellingen gemaakt
worden. "Self-defeating prophecies" zijn vooral naar aanleiding van verkiezingscampagnes
onderzocht. Zo is het een bekend fenomeen dat de kandidaat of de partij waarvoor
opiniepeilingen een voorsprong voorspellen uiteindelijk verliest, omdat de kiezers na
het bekendrnaken van de opiniepeiling massaal op de underdog gaan stemmen (Simon,
1957, p.79-87). Studiekeuzeadviezen anderzijds, die met tewerkstellingsmogelijkheden
rekening houden en 'werkzekere' studierichtingen aanbevelen, kunnen ook precies omwille
van de massale reactie van abiturienten op die adviezen werkonzekerheid cre8ren voor
deze groep.

Niet enkel de voorspelling kan op die manier een effect hebben op de voorspelde
gebeurtenis; bepaalde sociale processen bescbikken ook over de mogelijkheid om zichzelf
te beinvloeden. Het paradigmatisch voorbeeld vormen iier ,..!llicht de HavIthorne-studies.
Ze vonden plaats in de Hawthorne vestiguig (Chicago) van de Western Electric Company
tussen 1927 en 1932. In een aantal voerafgaande experimenten (1924-1927) werd het
effect nagegaan van de lichtintcusiteit in de werl:plaats op de produktiviteit van de
arbeiders. Roethlisberger & Dickson (1949, p.14-18) rapporteren dat, tegengesteld
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aan de verwachtingen, er geen consistente relatie werd gevonden tussen beide variabelen.

Een betere verlichting impliceerde niet noodzakelijkerwijze eenhogere produktiviteit.

De onderzoekers stelden daarenboven vast dat de controlegroep een produktiviteitsstijging

kende die gelijkwaardig was met die van de testgroep die onder variabele lichtcondities

opereerde. In latere experimenten bleek overigens dat ook bij verrninderde lichtintensiteit

de produktiviteit van dearbeidsters toenam. Zelfs bij "an amount of light approximately

equal to th?f: of an ordinary moonlight night ... the girls maintained their efficiency"

(ib., p.17). Die bevindingen vormden de vertrekbasis voor een grootschalig experiment

dat gangbare theoriedn over wetenschappelijk management (het Taylorisme) falsifieerde

(zie Gross & Etzioni, 1985, p.43-64). In deze context is echter vooral belangrijk dat

experimentele condities (de meting van bepaalde variabelen) de gemeten variabeien

(kunnen) beinvloeden. Voor dat fenomeen heeft men sedert deze studies de uitdrukking

'Hawthorne-effect' gemunt. Meer in het algemeen wordt de mogelijkheid dat sociale

processen op ziehmlf inwerken meestal "Eigeudynamik" of reflexiviteit genoemd

1976).

Uitgaande van deze voorbeelden -"Eigendynamik", "self-fulfilling" en "self-defeating

prophecies"- kan het begrip zelfreferentialiteit nu preciezer omschreven worden.

Zelfreferentidle systemen (systemen gekenmerkt door zelfreferentidle processen en

structuren) grijpen voortdurend aan op wat ze zelf voordien al hebben geproduceerd.

Ze bouwen hun eigen grondslagen. Externe invloe.den worden door dat zelfcontact

niet uitgesloten: hun impact wordt er wel door geremd, 'geinterpreteerd'. En daardoor

compliceren en doorkruisen zelfreferentidle structuren (externe) plannings- en

sturingsprocessen in de samenleving. Ze vormen, zoals Robert Merton dat omschrijft,

een "circumstance, peculiar to human conduct, thatstands in the way of succesful social

prediction and planning" (1976, p.154). Ik zal dat hierna illustreren voor het domein

van onderwijsplanning. Allereerst worden echter de achtergronden van onderwijsplanning

toegelicht.

2. Onderwijsplanning

Het ontstaan van onderwijspIanning wordt gewoonlijk gesitueerd in de naoorlogse periode

van economische en sociale wederopbouw in hetWesten en dekolonisatie in de Derde

Wereld, als een spin-off vanKeynesiaanse interventionistische strategiedn en de "human

capital" theorie. Vanuit die contextkreeg onderwijsplanningvorm als een systematische

poging om het onderwijssysteem af te stemmen op de noden en wensen van de andere

maatschappelijke deelsystemen. Planning impliceert m.a.w. een instrumentele notie

van onderwijs: onderwijs wordt geacht specifieke en identificeerbare bijdragen te leveren

tot identificeerbare behoeften van de orngeving van het onderwijssysteem (Weiler, 1985,

p.3923-3924). Aanvankelijk werd vooral aandacht besteed aan pogingen om het

onderwijssysteem af te stemmen op de economic en dearbeidsmarkt. De sociale vraag

benadering daarentegen die, dank zij het Britse Robbins' rapport, in vele Westerse

landen bekendheid verkreeg, definieerde onderwijsplanning in niet-economische termen,

met name verwijzend naar de individuele vraag van studenten (en hun ouders) naar

onderwijs en naar de uitbreiding van aanwaarheid en niet aan nuttighcid geinteresseerde

studiedisciplines. Beide benaderingen komen achtereenvolgens aan bod.
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2.1 Onderwijseconomische benadering

2.1.1 Omschrijving

Onderwijseconomische planning ontstond op het elude van de jaren '50 als een strategie
om de economische groei van een land (of regio) te stimuleren en te optitnaliseren.
Uitgangspunt ervanvormden/vormentwee zeer algemene empirische bevindingen. Ten
eerste wordt vastgesteld dat de "human capital" behoeften3 van onze economie zich
snel wijzigen. Die wijzigingen hebben te maken met een verschuiving in de tewerkstellingtussen de primaire, secundaire en tertiaire sector van de economie (resp. land-, mijn-,bosbouw en visserij; verwerkende industrie; diensten en non-profit organisaties), ten
voordele van de secundaire en tertiaire sector. Vermits de doorsnee functie-eisen in
de verwerkende industrie, de diensten en non-profit sector hoger liggen dan in de priinaire
sector, ontstaat een voortdurend toenemende behoefte aan beter gekwalificeerde
arbeidskrachten op een algemeen economisch vlak. Daarenboven werken technologische
en organisatorische evoluties in iedere sector afzonderlijk deze trend in de band: rationali-
serings-, informatiserings-, robotiserings- en andere processen leiden tot steeds hogere
en alsmaar specifiekere functie-eisen. Iedere functie zou welbepaalde specialistische
kwalificaties gaan vereisen. Ten tweede wordt aangenomen dat aan de stijgende
kwalificatiebehoeften van de arbeidsmarkt voldaan kan worden middelsopleidingsproces-
sen in het onderwijs. Het onderwijs fungeert (of kan fungeren) als toeleveringssysteem
voor de arbeidsmarkt door leerfingen c.q. studenten die kennis en vaardigheden aan
te leren die ze later bij de uitoefening van hun beroep nodig zullen hebben (Offe, 1975,
p.221-222).

Op grond van beide bevindingen zijn diverse onderwijseconomische plannin&cstrategieen
ontstaan. Indien namelijk de kwalificatiebehoeften van de arbeidsmarkt ten gevolge
van de economische ontwikkeling toenemen en de bevrediging ervan een voorwaarde
is voor de stabiele continuering van die ontwikkeling, dan lijkt het wenselijk dat de
toekomstige behoeften worden voorspeld en dat op grond daarvan richtfijnen voor
het onderwijsbeleid worden geformuleerd (bijv. betreffende de oprichtingvan nieuwe
studierichtingen of de uitbreiding van bestaande, de invoering van numerus clausus).De meest gebruikte strategieen om kwalificatiebehoeften te voorspellen zijn
bedrijfsenquêtes, internationale vergelijkingen, trend- en kosten-baten analyses (Blaug,
1991, p.146-265). Bedriffsenquetes houden in dat men (alle) werkgevers in een bepaald
segment van de economie vraagt te specificerenaan welke "opleidingssoorten" (Ritzen,
1987, p.85, passim) zij in de nabije toekomst nood zullen hebben. Op het einde vande jaren '80 waren dergelijke enquêtes zeer populair. In zowat alle industriesectoren
werden tekorten gemeld. In de pers verschenen alarmkreten van onder meer de hout-,
bouw-, textiel- en confectie-, en grafische sector. Scholen en studieafdelingen speeldendaar handig op in ("Bouw nu aan uw toekomst, kies voor bouw"). Gelijkaardige
berekeningen worden in Nederland ookvoor een aantal vrije beroepen gemaakt, zoals
voor artsen. Daarbij berekent de overheid op grond van de bevolking, het aantal werkzame
artsen en het aantal studenten geneeskunde de verwachte nood aan nieuwe artsen en
stelt een overeenkomstige numerus fixus in. Men kan zich daarnaast spiegelen aande ervaringen van een ander (welvarender) land of van een hele groep van landen.
De rangordeningen die in vergefijkende studies, onder meer omtrentstudierendement,worden opgesteld, leiden daar overigens onvermijdefijk toe. Ten derde worden
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herhaaldelijk historische trends geextrapoleerd, bijv. op grond van conjunetuuronderzoek
(vgl Delbeke & De Vuyst, 1983). Kosten-baten analyses, ten vierde, trachten de
rendabiliteit van investeringen in onderwijs te meten door de onderwijskosten (schoolgeld,
uitgaven voor boeken en vervoer, loon van leerkrachten, afbetaling van infrastructuur,
enz.) te vergelijken met de verwachte baten (hoger loon). Combinaties van deze
strategiednkomen uiteraard ook voor, zoals recent nog in het rapport van de comrnissie
Rauwenhoff in Nederland (Tijdelijke Adviescommissie Onderwijs en Arbeidsmarkt;
zie daaromtrent Vanderstraeten, 1991192) en het EG-memorandum omtrent hoger
onderwijs (Task Force Human Resources Education Training Youth, 1991).

Deze planningsstrategiedn bereiken nochtans vaak Met de gewenste resultaten4(voor
wat volgt zie ook Luhmann, 1989a, p.324349). Den Hoed et al. verwoorden dat,
verwijzend naar planningsinitiatieven in het algemeen, als volgt: "Veel recente analyses
van planningsproblemen monden uit in de paradoxale constatering dat de enorme
uitbreiding van overheidsplanning al tang niet meer de resultaten oplevert die men
bij zulke inspanningen zou verwachten " (1987, p.277). Scherper geformuleerd: "The
process of educational planning is necessarily an exercise in optimism" (Levin, 1980,
p.15; vgl inter alia Weiler, 1982; Klees, 1989). Naast tekorten in de uitvoering van de
geplande maatregelen wordt tevens veelvuldig verwezen naar onverwachte en/of
ongewenste neveneffecten van overheidsplanning (Boudon, 1977). Zoleidde in Belgie
onder andere het studietoelagenstelsel tot een herverdeling van de gezinsinkomens
ten voordele van de meest verdienende gezinnen (het zogenaanade Matteas-effect;
Deleeck et al., 1981; Deleeck & Storms, 1989). Binnen de onderwijseconomie is in
dit verband Psacharopoulos' verdict omtrent de door hem zelf gestelde vraag "Where
do we stand?" veelbetekenend. Vijfentwintig jaar onderwijsplanning hebben vooral
"a series of planning mistakes if not outright disasters" opgeleverd: "What I mean by
a planning mistake, or disaster, is that a policy solution was adopted that was diametrically
opposed to the one that should have been adopted for the educational system to have
served the very purpose intended by the planner in the ftrst place" (1986, p.560; vgl

Foster, 1971).

2.1.2 Zelfreferentialiteit
Onderwijseconomische planning heeft dus dikwijls minder en dikwijls meer effecten
dan voorzien. Dat falen leidt onder meer tot het in vraag stellen van de hoger vermelde
uitgangspunten. In de onderwijseconomie gaan bijv. een aantal aiternatieve aanzetten
tot theorievorming uit van de empirisch onderbouwde stelling dat de technologjsche
evolutie geen toename van de globale behoefte aan gekwalificeerde arbeidskrachten
tot gevolg heeft, maar dat zich een 'duale' arbeidsmarkt vormt met enerzijds een resem
van eenvoudige uitvoerende functies die geen specifieke, of makkelijk "on-the-job" te
verwerven, kennis veronderstellen en anderzijdshooggespecialiseerde functies die een
lange schoolse vooropleiding noodzaken (bijv. Rumberger, 1987). De onderstelde evolutie
in de kwalificatiebehoeften berust echter om nog een andere reden empirisch op zwakke

gronden. Het door het onderwijs geproduceerde aanbod aan opleidingssoortenis namelijk

zelf 66n van de belangrijkste determinanten van de zogenaamde behoeften van de
arbeidsmarkt. Anders gesteld: in de mate dat het onderwijssysteem expandeerde, en
dat vooral vanaf de jaren '60, is de arbeidsmarkt kieskeuriger geworden in haar
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vraaggedrag. Werkgevers engageren hoger gekwalificeerd personeel voor jobs die niet
noemenswaardig moeilijker geworden zijn. In die zin produceert onderwijsplanning
zelf de data waaraan ze zich orianteert (Offe, 1975, p.224).

Onder titels als onderbenutting, overscholing, verdringing en diploma-inflatie is dit
zichzelf perpetuerend proces van aanpassing tussen vraag en aanbod al sedert het begin
van de jaren '70 in de literatuur aan de orde (bijv. Berg, 1972). Om deze fenomenen
empirisch vast te stellen worden functieniveaus in de werkgelegenheid aan de ene kant
geconfronteerd met opleidingen van de werknemers aan de andere kant. Onderbenutting
(vanuit het standpunt van de werknemer) of overscholing (vanuit het standpunt van
de werkgever) vinden plaats als mensen lager geschoolde functies vervullen dan met
hun opleiding overeenstemt Bij een verdringingsanalyse wordt doorgaans het functieniveau
als inpng gekozen. Daarbij staat dan de vraag centraal welke veranderingen zich voordoen
in de samenstelling van de verschillende functieniveaus naar opleidingsniveau. Er is
sprake van (neerwaartse) verdringing als lager geschoolden vervangen worden door
hoger geschoolden, hetgeen tot uitdrukking komt in een stijging van het gemiddelde
opleidingsniveau op de betreffende functieniveaus. In die zin verliezen diploma's ook
aan waarde als ze voor de houders ervan niet langer de toegang tot overeenstemmende
functieniveaus kunnen garanderen. Heel wat orthopedagogen bijv. moeten noodgedwongen
als opvoeders aan het werk, en verdringen daarmee gediplomeerde opvoeders naar
lagere functieniveaus.

In Nederland is omtrent de hierboven beschreven fenomenen, veel meer dan in Belgie,
ook cijfermateriaal voorhanden. De door Huygen et. aL verzamelde gegevens over
de kwalitatieve structuur van de Nederlandse arbeidsmarkt, die door Salverda (1990;
zie ook 1990f91) met betrekking tot onderbenutting en verdringing werden geanalyseerd,
wijzen op een toenemende neerwaartse verdringine. De totale gemiddelde opleidingsduur
per functieniveau steeg met name tussen 1961 en 1985 van 7,6 naar 11,2 jaar. Daaruit
volgt onder meer dat het verdringingsproces verantwoordelijk is voor de hoge en
langdurige werkloosheid bij laaggeschoolden. Gelijkaardige bevindingen werden in
tal van andere, internationale onderzoeken vastgesteld (zie inter alia Dore, 1978, p.72
e.v.; Little & Singh, 1992). Grubb stelt het als volgt: "As average schooling levels increase,
each student must gain still more schooling to prevent falling down in the queu of job
applicants: so educational inflation is self-perpetuating" (1985, p.540 - mijn cursivering).

Studies als die van Huygen et. al. pretenderen de kwalificatiebehoeften via functieanalyses
direct te meten, en dus niet via de altiki ook door het onderwijsaanbod bepaalde
marktvraag. Op grond van dergelijke zogenaamd objectieve vaststellingen van
kwalificatiebehoeften zou onderwijsplanning dan 'uitgezuiverde' richtlijuen voor het
onderwijsbeleid kunnen formuleren. Die verwachting heeft aanleiding gegevcu tot talloze
planningsinitiatieven over de hele wereld (zie inter alia Parnes, 1962; Berg, 1972). De
zinvolheid ervan kan mijns inziens echter betwijfcld worden. In welke mate zullen jongeren
hun studiekeuze laten beinvloeden door dergelijke behoeftenprognoses en dus minder
lang studeren, als laaggeschoolden uit de werkgelegenheid worden gedrukt? In welke
mate is de studiekeuze van jongeren fiberhaupt bepaald door jobvooruitzichten? Voor
een aantal studierichtingen lijkt dergelijke invloed makkelijk aanwijsbaar, met name
daar waar een ontniddellijke band bestaat tussen diploma en tewerkstelling.
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Jobperspectieven hebben een grote impact op tic stuZiekeuze als het diploma waartoe

de studie leidt een noodzakelijke (en eventueei eok voldoende) voorwaarde is voor

de uitoefening van een beroep (paradigma: geneeskmdz, rechten). Als dergelijke band

tussen diploma en arbeidsplaats niet bestaat, lijkt het aannemelijk om te veronderstellen
dat precieze jobvooruitzichten van minder invloed zijn op de studiekeuze (paradigma:
sociologie, filosofie) (vgl Bourdieu & Boltanski, 1977; Silver& Brennan, 1987, p.34-52;

Laermans, 1992, p.43-45, p.54). Hoe kan een onderwijseconomische benadering vait

planning met deze feitelijke diversiteit in de beroepsgerichtheid van onderwijs rekening

houden? En waarom zouden werkgevers lager, maar voldoende geschoolde werknemers

in dienst nemen als ze daarvoor, doorgaans zonder enige meerkost, ook hoger opgeleiden

kunnen aantrekken?

Maar afgezien van deze bedenldngen, geldt ook nog de fundamentele vraag of
functieniveaus onafhankelijk van opleidingsniveaus, en dus kwalificatiebehoeften
onafhankelijk van onderwijsaanbod, bepaald kunnen worden. Salverda (1990, p.12)

alleszins maakt plausibel dat de toekenning van functieniveaus in de studie van Huygen

et. al. mede athankelijk is van de kenmerken (zoals opleidingsniveau) van de werknemer
die die functie uitoefent (zie ook Huygen & Smits, 1990, p.19-20). Op de daarmee
verbonden problemen heeft de Hagenaar Mark Blaug reeds in 1970 gewezen. Immers:

"the schooling currently associated with each occupation is as much the outcome of
the supply of educated people in the past as of the history of the demand for qualified
manpower" (Blaug, 1991, p.144, zie voorts p.153-159). Kan de sociale vraag benadering

dan deze zelfreferentiele problemen ontlopen?

2.2 Sociale vraag benadering

2.2.1 Ontschrsjving
In overzichtsartikelen over onderwijsplanning en onderwijseconomie wordt de sociale

vraag benadering geregeld niet ofslechts terajde vermeld (bijv. Windham, 1975; Ritzen,

1987; Cohn & Geske, 1990; Blaug, 1991). Dat heeft daarmee te maken dat de sociale

vraag benadering principieel niet vertrekt van economische uitgangspunten. Een meer
precieze afbakening is evenwel niet eenvoudig. Deze benadering wordt immers
geassocieerd met een zeer ruim spectrum van planningsinitiatieven. Coombs (1985,

p.176) noemt de sociale vraag benadering een complex arnalgaam van planningstechnieken,

gekruid door diverse theoretische vooronderstellingen, ftlosofische opvattingen, politieke

belangen en druk van machtsgroepen.

In historisch opzicht is de eerste belangrijke exponent van de sociale vraag benadering

het Robbins' rapport over de hervorming van hethoger onderwijs in Groot-Brittannid.
Uitgangspunt en basisprincipe van het rapport was dat "courses of higher education
should be available for all those who are qualified by ability to pursue them and who

wish to do so" (Robbins, 1963, p.19). Het planningsmodelbestond uit (a) een prognose

van de studentenpopulatie op basis van een lincaire extrapolatie van de evolutie in

de periode 1954-62, en (b) een programma om het hoger onderwijs nit te breiden in

aansluiting bij de te verwachten studentenaangroei. Die aangroei werd vooral voorspeld

in de (meer prestigieuze) niet-beroepsgerichte, algemeen vormende studierichtingen.
Dat impliceerde tegelijk dat de kwalificatiebehoeften van de arbeidsmarkta niet als
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uitgangspunt golden voor de uitbreiding en herstructurering van het hoger onderwijs.
De 'stem des yolks' (Coombs,1985, p.176) sprak, zeker in het liberale' Engeland, niet
de taal van de economie, van kwalificatiebehoeften, menselijk kapitaal, investeren in
mensen, beroepsopleidingen, opleidingssoorten,"vocationalism",enzovoort (vgl Wielemans,
1984, p.279; Masschelein, in druk).

Aansluitend bij het Robbins' rapport wordt de sociale vraag naar onderwijs vaak bepaald
als de som van alle geplande of gewilde (individuele) bestedingen aan onderwijs van
studenten en hun ouders in een bepaalde tijdsperiode. Met 'sociale vraag benadering
van onderwijsplanning' wordt dan bedoeld: de uitbouw van het onderwijsaanbod zodanig
plannen dat voldaan wordt aan deze sociale vraag naar cinderwijs. Daarmee s aat tevens
de geografische spreiding van onderwijsvootheningen centraal. In de jareL '70 heeft
het planningsinstituut van UNESCO, het Institut International de la Planification de
l'Education, in dit verband een gehele methodologie ontwikkeld om ruimtelijke
onevenwichten tussen sociale vraag en onderwijsaanbod te reduceren7. Die
schoolkaartmethodologie heeft tot op vandaag een grote invloed op de planning van
het onderwijs, ook in Westeuropese landen (zie bijv. Veldhuisen, 1983; Bondi, 1989).
Zo poogt in Bele& het katholieke scholennet de grondwettelijk gegarandeerde vrijheid
van onderwijs (geinterpreteerd als de vrijheid van schoolkeuze) te realiseren aan de
hand van deze planningsprocedure. Dat houdt in dat men o.a. de programmatie van
bijkomende en nieuwe afdelingen laat afhangen van het aanbod dat in andere nabijgelegen
scholen van het eigen net wordt verstrekt. Indien daar een gelijkaardige afdelingbestaat
en/of indien op grond van de voedingsgebieden of recruteringszones verwacht kan worden
dat de oprichting van een nieuwe afdeling serieuze gevolgen zal hebben voor het
leerlingenaantal dat de bestaande afdelingen aantrekken, wordt meestal afgezien van
programmatie. Enkel als er binnen het katbelieke scholennet op geografische gronden
een bepaalde nood, d.w.z. een sociale vraag, kan worden aangetoond, wordt met nieuwe
initiatieven ingestemd (Cannaerts, 1978179; Van Den Bosch, 1978179). Bij dit gehele
proces zijn de scholengemeenschappen, de Regionale Coördinatiecommissies en de
Diocesane Planificatie- en Coordinatiecommissies voor het basis- en secundair onderwijs
betrokken; voor het hoger onderwijs bestaat een Interdiocesane Planificatie- en
Coördinatiecommissie (Devos et al., 1987, p.52-66; Deboutte, 1992).

Anderzijds hecft de nadruk op niet-beroepsgerichte opleidingen in het Robbins' rapport
ertoe geleid dat in de literatuur alle grootschalige plannings- en beleidsprogamma's
die bepaalde niet-economische doelen (zoals emancipatie of compensatorische opvoeding)
als maatstaf hanteren onder de noetner 'sociale vraag benadering' geresumeerd worden.
In wat volgt, zal ik mij beperken tot de eerste van de hier aangegeven betekenissen.

2.2.2 Zelfreferentialiteit
Maar ook de sociale vraag naar onderwijs bestaat niet onafhankefijk van het
onderwijsaanbod. Dat is overigens een voor planners bekende gedachte. Bij Veldhuisen
(1983) bijv. die een ruimtelijk planningsmodel voor het voortgezet onderwijs construeerde
(en het toepaste voor de Agglomeratie Eindhoven), geldt als centraal uitgangspunt
dat het aanbod van scholen de vraag ernaar beinvloedt (ib., p230). Daarom maakt
hij een onderscheid tussen de (objectieve) behoefte die er bij leerlingen aan bepaalde
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typen onderwijs kan bestaan en het gedrag van diezelfde leerlingen op grond van het
aanbod van scholen: "Indien er zich geen passend schooltype op, naar het inzieht van
de ouders, redelijke afstand bevindt kan voor een schooltype worden gekozendat niet
(geheel) met de behoefte strookt maar wel dichtbij ligt. Deze keuze resulteert in vraag
aan scholen van voortgezet onderwijs die derhalve niet als behoefte mag worden
gefnterpreteerd" (ib.).

Het onderscheid tussen (objectieve) behoefte en vraag compliceert de constructie van
zijn planningsmode mhter dermate, dat hij zich genoodzaakt ziet met een aantal mijns
inziens moeilijk legitimeerbare constanten te rekenen (zoals dd aantrekkelijkheid van
seholen, de door de schoolhoofden van de basisscholen verstrekte studieadviezen).
Maar het punt dat ik hier wil beklemtonen is dat Veldhuisen zijn uitgangspunt niet
ver genoeg laat reiken. De sociale vraag naar onderwijs wordt niet enkel 'horizontaal'
beInvlood door het onderwijsaanbod. Door de beschikbaarheid van hogescholen,universi-

teiten e.d. is ook de vraag (of de behoefte?) toegenomen om langer te studeren. Dat
kan overal in Europa (en elders) worden afgelezen aan de continue stijging van
studentenaartallen, ondanks stagnerende en zelfs dalende generatieaantallen (ten gevolge
van dalende geboortencijfers.in de tweede helft van de jaren '60 en gedurende de jaren
'70). Kwantitatief-empirisch is dit onder meer aangetoond door Meyer et al. (1977)

die hiervoor de uitdrukking "self-generating educational expansion" (p.245 e.v.)

gebruiken9.

De sociale vraag naar onderwijs groeit m.a.w. als een (onbekende?) functie9 van een
toenemend onderwijsaanbod. En daarmee stelt de sociale vraag benadering van
onderwijsplanning zichzelf permanent voor het probleem dat ze haar eigen uitgangspunten
wijzigt. Onderwijsplanning, in al haar varianten, verliest uit het oog dat het onderwijs

zelf de vraag naar onderwijs bepaalt.

3. Complexiteit

Het onderwijssysteem kan enkel een bijdrage leveren tot het functioneren van haar
Umwelt, als de omgeving van het onderwijssysteem die bijdrage verwacht en accepteert.
De verwachtingen van de omgeving van het onderwijssysteem stellen zich anderzijds
in op aanwenge of veronderstelde bijdragemogelijkheden. En in die mate scheppen
de bijdragemogelijkheden de behoeften die ze bevredigen. Ze lassen zichzelf in de

structuren in die het hen mogelijk maken verwachtingen te vervullen (Luhmann &
Schorr, 1988, p.39). Kwalificatiebehoeften van de arbeidsmarkt warden mede bepaald
door opleidingsmogelijkheden en worden tegeijk min of meer bevredigd door het
bestaande opleidingssysteem. De sociale vraag naar onderwijs stelt zichin op aanwezige
en/of veronderstelde onderwijsmogelijkheden, en laat zich gelden ten aanzien van het
bestaande aanbod. Onderwijsplanning wordt, in andere woorden, gekenmerkt door

eirculaire, zelfreferentiele structuren.

Mijn argument is dus, samenvattend, dat niet alleen de vraag naar onderwijs -hetzij
de sociale vraag, hetzij de economische vraag naar geschoolde arbeidskrachten- het
aanbod bepaalt (of client te bepalen, zoals het uitgangspunt van planning klassiek wordt
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gedefinieerd), maar dat ook het onderwijsaanbod de vraag bepaalt. Daardoor ontstaat
een werkelijkheidsbeeld dat een veel grotere onbepaaidheid en compkxiteit insluit dan
in het gangbare planningsdenken in termen van middel-doel structuren, conceptualiseer-
baar is. Hamilton formuleert dienaangaande de volgende, gelijkaardige bedenking:
"Perhaps major planning concepts are inadequate and limit an understanding of what
planning is and how it should be used" (1991, p.23; zie voorts Adams, 1988; Hallak,
1989; Ross & Mah lck, 1990; Benavides & Arredondo, 1991). Lk meen, hierbij aansluitend,
dat precies de mislcenning van het complexe schema van relaties tussen vraag en aanbod,
een oorzaak is van het &Jen van zovele plannings- en beleidsinitiatieven. Ms besluit
wil ik beknopt aangeven hoe, aangrijpend op die complexiteit, uitgangspunten kunnen
geformuleerd worden voor een optimalisering van onderwijsplanning.

Mijn voorstel sluit aan bij een onderzoeksperspectief dat vooral in de sociale psychologie
wordt toegepast, en dat onder de noemer 'attributietheorie' bekendheid heeft verworven.
Hoofdgedachte ervan is, dat in sociale verhoudingen (bijv. de opvoedende relatie tussen
ouders en kind) het algemene relatieschema van oorzaken en gevolgen, middelen en
doelen, inputs en outputs dermate complex is, dat het enkel verkort en vereenvoudigd
kan worden gehanteerd. Over dergelijke vereenvoudigingen spreekt men in termen
van "cognitive maps" of schemata (bijv. Kelley, 1972).

Voor "cognitive maps" zijn, gans in het algemeen, bepaalde simplificaties typisch, die
van de realiteit afwijken, maar die noodzakelijk zijn om tiberhaupt een snel genoeg
beschikbare en voldoende eenduidige grondslag voor het eigen handelen en beleven
te verwetven. Het open, complexe relatieschema is een schematisering van de realiteit,
die vereenvoudiging als het ware afdwingt, maar precies daardoor ook veranderbaar,
optimaliseerbaar en situationeel beinvloedbaar maakt. Inzoverre kan men, ietwat op
de spits gedreven, zeggen: cognitieve schemata zijn altijd foutief. Een eerste simplificatie
loopt over het stopzetten van de zoektocht naar verdere beinvloedendec.q. beinvloedbare
factoren. Een enkele factor, of enkele factoren worden als het middel (of het doel,
de input, de output) gekarakteriseerd om die het in bepaalde situaties gaat. (Gezag
en gehoorzaamheid zijn zo voorbeelden uit het traditicnele opvoedingsdenken.) Een
andere belangrijke simplificatie bestaat uit lineariseringen. Wisselwerldngen of circulaire
processen blijven buiten beschouwing of worden orAgedaan gemaakt. (Veranderen niet
ook de ouders door de opvoeding van hun kinderen?) Deze simplificaties vergemakke-
lijken onder andere de selectieve attributie en bet formuleren van doelen en strate0een.

Dergelijke complexiteitsreducties zijn niet zonder meer fouten, die men kan corrigeren
door de ware toedracht van de zaken te onthullen. Het zijn noodzakelijke
complexiteitsreducties, die evenwel niet altijd zo drastisch zouden moeten plaatsgrijpen
of zo sterk vercenvoudigen als vaak geschiedt, en in die mate ook "Aufidarungsbedurftig"
zijn (vgl Luhmann & Schorr, 1979, p.350-351). Dat geldt ook voor de schemata die
in onderwijsplanning worden gehanteerd. lk zie daar vooral twee Aufidaningsmogelijkhe-
den. Enerzijds zou men de wijze waarop in planningsprocessen complexiteit wordt
gereduceerd, kunnen optimaliseren. Men kan m.a.w. planners trachten sensibel te maken
voor meer factoren dan zij doorgaans in acht nemen, voor wisselwerkingen tussen deze
factoren of voor circulaire processen. Zo zou men onderwijsplanners eraan kunnen
gewennen dat het onderwijsaanbod ook altijd de vraag bepaalt, en dat bijvoorbeeld
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de economische vraag naar geschoolde arbeidskrachten zelfreferentieel wordt
geconstitueerd, namelijk op grond van het schoolse aanbod. Dergelijke complicering

zou planners betere mogelijkheden bieden de hun juist lijkende planningsstrategieën

te kiezen, en de kansen op succes van planningsstrategiedn te testen.

Als de "cognitive maps" van onderwijsplanners anderzijds moeilijk veranderbaar (zouden)

zijn, heeft het nog altijd zin om vast te stellen met welke variabelen deze schemata
correleren. Steven Klees (1986; 1989) heeft bijvoorbeeld, mijns inziens overtuigend,

aangetoond dat de schemata van plannerssamenhangen met hun politico-economische

overtuigingen. Neoklassieke of neoliberale planners analyseren en plannen anders dan

hun neomarxistisch geinspireerde collega's. Daaruit besluit hij dat, uitgaande van deze

diversiteit aan theoretische perspectieven, "integrating a team with different views"

of "a research-and-dialogue mode of inquiry(1986, p.606) de meest wenselijke strategie

is: "instead of providing answers to policy questions, which we do not have, it opens

a wide range of alternative policy options that are never considered and can make

clear how and why we differ on the consequences of many of them" (ib., p.607). Of

er nog andere gezichtspunten zijn, op grond waarvan schemata getypiseerd kunnen

worden, is momenteel op grond van het beschikbare onderzoek zelfs niet anticipeerbaar.

Nochtans zou ook daaruit praktisch belangrijke informatie kunnen volgen voor de

samenstelling van planningteams.

Mijns inziens zou onderzoek dat een van deze, hier beknopt gethematiseerde,
vertrekpunten kiest, de theorie en de praktijk van onderwijsplanning een stap vooruit

kunnen helpen, uit de desolate "identity crisis"(Levin, 1981) of "crisis situation" (Adams,

1991, p.5) waarin ze iich al jarenlang bevindt. En wellicht kan macroplanning dan ook

stimulansen bieden voor onderwijskundig onderzoek op microniveau, waar complexe,

zelfreferentiele structuren eveneens voorkomen.

Summary

Educational planners usually describe their task as gearing the educational system

to the needs or the demands of its environment. Manpower planning and cost-benefit

analysis conceive of education as a supplysystem of the economy. The social demand

approach of educational plannsIng, on the contrary, takes the demands of the students

as its point of departure: the supply of education must meet the 'voice of the people'.

Both approaches nevertheless neglect thefact that the supply of education determines

the demand for education. If these self-referential structures are paid attention to,

the educational reality appears much more undetermined and complex than usually

observed. That includes that exactly in the waythis complexity is handled, educational

planning can be optimized.

Conespondentieadres:R. Vanderstraeten, aspirant NFWO, Centrum voor Onderwijsbeleid-

en -vernienwing, Faculteitder Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, K.U.Leuven,

Vesaliusstraat 2, 3000 Leuven
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1. Ik dank Niklas Luhmann voor onze kritische discussie omtrent een eerdere (vertaalde) versie van
dit artikel.

2. Beide voorbeelden zijn ontleend aan het vermakelijkeessay van Watmlawick (1990). Talrijke andere
voorbeelden zijn te vinden bij Rosenthal & Jacobson (1968).

3. Letterlijk: menselijk kapitaal. Het concept werd rand de jaren '60geintroduceerd door twee, intussen
met Nobelprijzen economic bekroonde, auteurs: Gary Becker (1962) en Theodore Schultz (1961). Het
verwijst naar het feit dat men in mensen kan investeren (d.m.v. onderwijs, "on-the-job" training,
gezondheidszorg ...) om hunt uktivitcit en hun inkomen te verhogen. Investoren wordt in de economische
literatuur gecontrasteerd met consumeren. Consumptie is gericht op 'onmiddellijke' behoeftebevrediging;
investeringen zijn uitgaven voor produktiemiddelen die in de toekomst (allicht) profijt zullen opbrengen.
Deze produktiemiddelen warden kapitaal genoemd (Woodhall, 1987).

4. Dit is ook eon reden waarom er zulke verschillen bestaan in de tijdsdimensie tussen dominante
planningsinitiatieven. In de jaren '60 lag de klemtoon op gespecialiseerde technische kwalificaties en dus
op (hoger) beroepsonderwijs. Onder invloed van Coombs' onrustbarende Me world educational crisis"
(1968) werd in het daaropvolgende decennium vooral aandacht besteed aan non-formele en permanente
vonning (vgl Pot mans, 1989). Kosten-baten analyses lijken nu echter aan te tonen dat algemeen vormende
onderwijstypes bet hoogste coonomische rendement kennen (Psacharopoulos, 1989); vandaar dat internationale
instellingen zoals de Wereldbank nu vooral de uitbreiding van deze onderwijsvorm stimuleren.

S.In dit ondetzock werden 7 functieniveaus onderscheiden. Niveaus 1 en 2 betreffen ongeschoolde
resp. halfgeschoolde en geoefende beroepen waarvoor basisschoolverlaters in aanmerking komen. Op de
niveaus 3 en 4 bevinden zich geschoolde beroepen waarvoor een gerichte scholing (en bij 4 etvaring) vereist
is. Bij 5 tot 7 gaat het am (zeer) gespecialiseerde beroepen. Huygen et.al. nemen aan dat voor de
functieniveaus 1 en 2 het laagste opleidingsniveau geschikt is, dat niveau 3 overeenstemt met uitgebreid
Alger onderwijs, 4 met rniddelbaar onderwijs en 5 tot en met 7 met een opleiding in het hoger beroepsoncletwijs
of wetenschappelijk onderwijs (Salverda, 1990, p.16).

6.Die kwalifieatiebehoeften werden, zoals in voetnoot 3 vermeld ward, in de jaren '60 vooral gesitueerd
in technische en beroepsopleidingen.

7.De belangrijkste bijdrage blijft Hallak, 1976.
8.0nderzoek omtrent "educational expansion" heeft echter nog niet tot eenduidige of consistente

bevindingen geleid. Methodische aanpak, theoretische uitgangspunten en resultaten zijn zeer uiteenlopend.
Zie voor wat betreft de discussie in het laatste decennium Archer (1982, 1984), Boli et al. (1985), Ramirez
& Boli (1987), Hage et al. (1988), Gamier et al. (1989), Ramirez & Cha (1990), Hage & Gamier (1990).

9. Of die functie al dan niet berekenbaar is, blijft voorlopig duister. In deonderwijsplanningsliteratuur
is overigens, bij mijn weten, nooit nauwkeurig onderzocht in welke mate de sociale vraag naar onderwijs
beinvloed wordt door het bestaande onderwijsaanbod (zie wel Meyer et al., 1977). Offe (1975, p.230) gaat
zelfs uit van een logsch prognosedeficit: hij neemt aan dat de wijze waarop het onderwijsaanbad de vraag
bepaalt per definitie niet anticipeerbaar is. Daarentegen heeft Herbert Simon(1957, p.79-87) in een andere
contact (progncses van veridezingsitsultaten) pogen aan te town dat, ondanks "self-fulfdling" en "self-defeating
prophecies" correcte en stabiele berekeningen kunnen gemaakt warden. Die beroemde studie, die tot een
omvangrijk onderzoeksdomein geleid heeft, zou utter op een verkeerde toepassing van ten mathematisch
theorems (het "fixed point theorem" van Bmuwur) kunnen berusten (Ofsti & Osterberg, 1982; zie ook
de aansluitende discussie Aubert, 1982; Simon, 1982). Derhalve blijft het ook ongeklaard of men langs
deze weg zelfreferentiele processen in ondetwijsplanning kan berekenen.
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Wolfhagen, H.A.P. (1993). lOwitteit vim kfinisch ondenvtijs. (Proefschrift Rijksuniversiteit

Limburg). Maastricht: Universitaire Pers. ISBN 90-5278-052-8. f 35,00

Het thema van dit proefschrift is de ontwikkeling van een systeem voor kwaliteitszorg

van het klinisch onderwijs. Onder klinisch onderwijs worden de stages verstaan die

studenten in hun vijfde en zesde jaar van de studiegeneeskunde lopen in ziekenhuizen;

ook wel co-assistentschappen genoemd. Het onderzoek heeft plaatsgevonden aan de

Faculteit der Geneeskunde van de RijksuniversiteitLimburg te Maastricht. Het betreft

data die in de periode 1989-1991 verzameld zijn bij acht verschffiende klinische disciplines

en vijf verschillende ziekenhuizen. Voor elk jaar staan ongeveer 800 waarnemingen

van stidenten ter beschikking. In het hiernavolgende zal een beknopte karakterisering

van de inhoud van het proefschrift worden gegeven.

De doelstellingen van dit proefschrift zijn als volgt gespecificeerd:

- de ontwikkeling van een instrument voor een valide en betrouwbare beoordeling van

co-assistentschappen
- het creeren van voorwaarden voor de invoering van dit instrument in de onderwijsprak-

tijk;
- het bevorderen van het gebruik van het instrument en het op grond van empirische

gegevens doen van voorstellen om het onderwijs te verbeteren.

Allereerst heeft een nadere definiering van het begrip kwaliteit plaatsgevonden. Hiervoor

is gebruik gemaakt van literatuurstudies, onderzoeksresultaten en ervaringen uit de
praktijk. Kwaliteit is geoperationaliseerd als voorwaarde waaraan eenco-assistentschap

naar onderwijskundige maatstaven zou moeten voldoen. Vervolgens is een nadere

specificatie gemaakt in 14 inhoudelijke domeinen die kenmerkend zijn voor kwaliteit,
namelijk voorbereiding op de stage, informatie over de stage, persoonsgebonden
begeleiding, begeleiding van het medisch-technisch handelen, aandacht voor de patient

en context, onderwijsactiviteiten, aanbod patientproblemen, patientgebonden leersituaties,

verblij f op de polikliniek, studiefaciliteiten,stagebeoordeling, gelegenheid tot zelfstudie,

tijdsbesteding, algemeen oordeel over de sfeer, leerzaamheid en organisatie van de

stage. Elk domen is geoperationaliseerd in 2 of meer items. Deze items zijn bij elkaar

gebracht in een vragenlijst voor studenten, bestaande uit 51 vragen in de vorm van

stellingen en voorzien van een vijfpunts-ratingschaal. Om een indruk te krijgen van

de kwaliteit is deze vragenlijst aan het einde van elke stage afgenomen bij studenten.

Op deze manier kon voor elk onderscheiden domein op het niveau van de stage
(bijvoorbeeld; chirurgie, interne geneeskunde) en de stageplaats (bijvoorbeeld: chirurgie

in ziekenhuis A, chirurgie it ziekenhuis B) een domeinscore worden berekend.

Voor het geven van betekenis aan deze scores wordt gebruik gemaakt van normen.
Relatieve normen vormen het vertrekpunt van interpretatie. Hierbij worden scores
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van diverse stageplaatsen onderling vergeleken en worden de gemiddelde domeinscores
binnen een stageplaats vergeleken. Vastgesteld kon worden welke stageplaats relatief
laag of hoog scoort en welke domeinen relatief laag of hoog scoren. Om ervoor te
zorgen dat een bepaald minimmniveau gegarandeerd blijft, geldt naast een relatieve
norm een absolute norm als ondergrens. Bij absolute normen worden de domeinscores
vergeleken met een vooraf gedefinieerde standaard. Daarnaast wordt gebruik gemaakt
van zelfgerichte normen. Deze worden ontleend aan voorafgaande metingen bij dezelfde
stageplaats. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om de ontwikkelingvan een stageplaats
over langere tijd vast te stellen.

Gegevens worden dus op diverse niveaus en vanuit diverse invalshoeken genterpreteerd.
Op deze manier kan inzicht verkregen worden in de sterkeen zwakke punten van stages
en stageplaatsen. Deze informatie fungeerde als basis om beslissingen te nemen over
de aspecten van een stage(plaats) die veranderingen verdienen. Drie case-studies
illustreren op welke manier deze interpretatie plaatsvindt, welke beslissingen genomen
kunnen worden en wat de meerwaarde is van het toepassen van gecombineerde normen.

Om een indruk te krijgen van de betrouwbaarheid en de validiteit van (1-:, vragenlijst
zijn een aantal studies uitgevoerd. In het kader van de validiteit zijn twee studies opgezet
naar de constructvaliditeit van het instrument. Met behulp van confirmatorische
factoranalyse (LISREL) is nagegaan of de op inhoudelijke en pragmatische gronden
a-priori gespecificeerde multi-dimensionale structuur ook in de verzamelde data tot
uitdrukking komt. De stabiliteit van het instrument is onderzocht door de correlatiematri-
ces van 1989 en 1990 op invariantie te onderzoeken. De uitkornstea van beide studies
vormen een indicatie voor de construct-validiteit van het instrument.

De betrouwbaarheid is onderzocht met behulp van de generaliseerbaarheidstheorie.
Het doel van deze studies is tweeledig. Ten eerste om een indicatie te krijgen van de
betrouwbaarheid van de scores en van de beslissingen diegenomen worden met behulp
van het instrument. Ten tweede om vast te stellen hoeveel waarnemingen van studenten
nodig zijn om tenminste een betrouwbaar oordeel te kunnen geven door het aantal
studenten te varidren. De resultaten wijzen uit dat het instrument betrouwbare metingen
mogelijk maakt op alle niveaus van interpretatie. Een belangrijke conclusie is voorts
dat met 10 aselecte studentwaarnemingen per stageplaats betrouwbare metingen verricht
kunnen worden.

Vaak wordt ervan uitgegaan dat systematische metingen van de kwaliteit van stages
onmogelijk zouden zijn, omdat stages in een relatief ongestructureerde onderwijsomgeving
plaatsvinden. Op basis van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek lijkt het
gerechtvaardigd om te stellen dat evaluatie van stages mogelijk is en bovendien dat
de gekozen benadering bruikbare informatie biedt om de kwaliteit van stages te bewaken
en te bevorderen. Alhoewel de studie is uitgevoerd binnen de Faculteit der Geneeskunde
zijn de resultaten te vertalen naar andere stages in andere studierichtingen.
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Mt de boekenwereld
(Bij gewenste bespreking boeken in te zenden aan: Pedagogisch

Tijdschrift, Tiensestraat 102, B-3000 Leuven)

Siesta, G.
Theorie en praktijk.
Eburon, Delft, 1992, 242 blz., ISBN 90-5166-284-X, f 39,50

Deze studie in oorsprong een proefschrift ziet in het werk van de Amerikaanse

filosoof John Dewey, wanneer men dat ten minste op een 'juiste' (bepaalde) wijze

interpreteert, een mogelijkheid omde eigentijdse theorie-praktijkproblematiek binnen

de sociale wetenschappen op een geintegreerde wijze te benaderen. Die theorie-

praktijkproblematiek situeert zich op verschillende niveaus: in de relatie tussen (i)

wetenschapsfilosofie en wetenschapspraktijk, (ii) sociale wetenschappen en sociale

praxis en (iii) het individuele kennen en handelen. Uitgangspunt van het boek is de

vaststelling dat problemen die zich op de verschillende niveaus voordoen structureel

verwant zijn telkens kan de vraag worden gesteld naar de toegevoegde waarde van

het ene voor het andere en dus op een samenhangende wijze moeten worden

bestudeerd.

De toenemendebelangstellingvoor het pragmatisme (de fase van herontdekkingwaarin

het werk van Dewey itch volgens Biesta bevindt) en de centrale plaats die bovengenoemde

problematiek in Deweys werk inneemt zijn de motieven die Biesta aanvoert om het

gedachtengoed van de An2erikaanse fdosoof te bestuderen.

Meer bepaald onderzoekt de auteur op basis van eenreconstructie van Deweys filosofie

"welke bijdrage er op basis van het werk van Dewey geleverd zou kunnen worden aan

het oplossen van concrete problemen op het gebied van de relatie tussen theorie en

praktijk".

De reconstructie en interpretatie van Deweys ideedn, die de eerste vijf hoofdstukken

van het hock beslaan, werden rijkelijk van citaten voorzien. In functie van het centrale

concept logica van de ervaring' structureert de auteur Deweys ideeen rond diens stelling

dat alle aspecten van het menselijkein-de-wereld-zijn als modi van de ervaring kunnen

worden opgevat. Het verbrede rationaliteitsbegrip dat wordt beoogd, biedt plaats aan

cognitieve en aan niet-cognitieve aspecten.

In het eerste hoofdstuk wordt op de structuur van Deweys 'filosofie van de ervaring'

ingegaan. Uitgangspunt voor die filosofie is de 'crisis in culture' die Dewey in zijn tijd

heeft ervaren. Tegenover het natuurwetenschappelijke
wereldbeeld stelde hij een

alternatieve visie op de natuur voor. De 'ervaring' of 'transactie' als het niet om levende

organismen gaat, is daarin het meest primaire natuurlijke proces van het menselijke
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in-de-wereld-zijn. Die ervaring moet worden gezien als een cultureel gemedieerdetransactie tussen mens en wereld, waarbij zowel cognitieve als niet-cognitieve aspectenvan het rnenselijke in-de-wereld-zijn als verschillende modi van die ervaring wardenopgevat.

Dat Dewey het natuurwetenschappelijke wereldbeeld niet in zijn geheel overboordzet, maar dat zelfs aangrijpt am een eventuele meerwaarde van het kennen voor hethandelen aan te tonen, is volgens Biesta Met een voldoende voorwaarde am hem alseen positivist te beschouwen.

In het tweede hoofdstuk wordt Deweys psychologie in functie van het bovenstaande
geinterpreteerd. Biesta bespreekt Deweys reconstructievan het traditionele Stimulus-
Responsconcept en laat zien hoe het handelen bij Dewey een cruciale rol speelt inhet tot stand komen van betekenis. De cognitieve aspecten van het menselijke in-de-
wereld-zijn (de cognitieveervaringsmodus) komen in dit en in de volgende hoofdstukken
uitgebreid aan bod.

In hoofdstuk drie wordt de cognitieve ervaring besproken als een mogelijke vorm diehet mensefijke in-de-wereld-zljn kan aannemen en wordt een nieuwe visie op kennisontwikkeld. In Deweys woorden: "kennis is een ervaren relatie van dingen".

Hoe kennis tot stand komt, vormt het onderwerp van het vierde hoofdstuk, dat Deweys'theorie van het onderzoek' behandelt. Uit de reconstructie van de cognitieveervaringsmodus komt sterk naar voren, hoezeer cultuur bij het tot stand komen vankennis medebepalend is.

De interpretatie wordt in het vijfde hoofdstuk afgesloten. In de vorige hoofdstukkenwerd vanuit verschillende invalshoeken Deweys verantwoordingen uitwerking van eenverbreed rationaliteitsbegrip gereconstrueerd. Biesta laat zien dat een aantal concreteproblemen die samenhangen met de 'crisis in culture' voor Dewey worden opgelost,precies doordat ze binnen het ontstane nieuwe denkkader eigenlijk geen problemenmeer zijn.

Welke de relevantie van die ideedn voor onze tijd kan zijn, vomat het onderwerp vanhet zesde hoofdstuk. Deweys werk kan volgens Biesta een bijdrage leveren aan onzepositiebepaling binnen het spanningsveld tussen absolute autoriteit van de cognitieve
rationaliteit en een volstrekt relativisme ofrilbilisme. Voorbij autoriteit en subjectivismeis er ook binnen het hedendaagse wetenschapsfilosofische debat een positie mogelijkdie niet vastloopt op extremen. Dat Biesta niet echt aan de oplossing van concrete
problemen toekomt, heeft wellicht te maken met het feit dat hij, gelet op de standin het Dewey-onderzoek waar een 'handboek-interpretatie' van diens filosofie ontbreekt,zich veel meer clan aanvankelijk de bedoeling is geweest heeft moeten bezighouden
met de reconstructie en interpretatie van Deweys ideedn.

De methode die Biesta toepast om tijdens zijn reconstructie halt te houden bijkernconcepten uit Deweys filosofie en die dan verder uit te diepen en te definidren,geeft het geheel soms een encyclopedisch karakter.
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Naast een rijk gevuld personenregister moet tot slot nog de uitgebreide bibliografie
warden vermeld, alsook een beknopte biografie en een korte impressie van deaandacht
voor Deweys filosofie in Nederland.

P. Nelissen

Wildemeersch, Danny en Theo Jansen
Adult education, everiential learning and social change, the postrnodern challenge.
VUGA Uitgeverij b.v., 's-Gravenhage, 1992, 184 blz., ISBN 90-5250-512-8

Problemen van en uitdagingen voor bestaande systemen van volwassenen educatie en
meer in het bijzonder, in een tijd die wordt gekenmerkt door "postmodernisme", dat
is het thema van dit boek.

Ervaringsleren wordt daarin omschreven als "the process whereby people, individually,
and in association with others, engage in direct encounter and thenpurposeful4, reflect
upon, validate, transform, give personalmeaning to, and seek to integrate their different

ways of knowing."

Ervaringsleren speelt zich in de praktijk af in vier verschillende vormen ("villages"),

zo blijkt uit de literatuur over dit onderwerp. In de eerste plaats is het een alternatieve
methode van kennisverwerving tegenover traditionele vormen van kennisoverdracht.
Een tweede vorm betreft de organisatie van institutionele verandering, een derde richt
rich op bewustwording en concrete maatschappelijke verandering in "community action";

en een vierde vorm is betrokken op persoonlijke verrijking en ontwikkeling. Ervaringsleren
stoelt op een optimistisch mensbeeld, zo blijkt uit elk van deze toepassingsgebieden.
Het gaat nit van de verwachting, dat mensen in samenwerking op actieve wijze vorm
kunnen geven aan zichzelf en bun omgeving. Dat optimictisch mensbeeld staat op
gespannen voet met de kultuurkritiek van het postmodernisme, waarvan belangrijke

aspecten 4n: de erosie van absolute standaarden voor esthetische, ethische en cognitieve

oordelen, en van daarmee samenhangende opvattingen over het individu als autonoom

subject en over het vermogen om de samenleving planmatig in te richten c.q.
samenlevinpproblemen planmatig op te lossen volgens rationele maatstaven en
procedures.

Tegen deze achtergrond rijst twijfel over de vraag, of optimisme met betrekking tot
de mogelijkheden van systemen van volwassenen educatie metervaringsleren nog wel
gerechtvaardigd is Analyses dienaangamde maken melding van twee tegenovergestelde
tendensen. Eneritjds is er sprake van toenemende verzelfstandiging van individuen

ten opzichte van traditionele beknellende kaders van geloofssystemen en gebrekkige
materiele omstandigheden. Mensen zijn in toenemende mate in staat om hun eigen
leven vorm te geven, in vrijheid persoonlijke keuzes te maken met betrekking tot waarden,

normen en levensstijl. Anderzijds zien we ook, dat individuele vrijheden worden ingeperkt

door invoeging in grate en complexe netwerken van maatschappelijke (economische,
politieke) instituties, die wereldwijde vormen aannemen, en die het maatschappelijk
functioneren van individuen onderwerpen aan uniformerende regelsystemen.
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Onderwijskundige concepten en praktijken, die de onafwendbaarheid van deze nieuwe
afhankelijkheden accepteren, lopen de kans steeds minder manoeuvreerruimte te krijgen
voor de optimistische projecten van het ervaringsleren. Dit is het probleemkader,
waarbinnen personen uit Nederland, Be led, F.ngeland, Italia en Griekenland, werkzaain
aan universiteiten en sociale academies en centra voor volwassenen educatie, twee
jaar lang hebben gestudeerd en gediscussieerd over de toekomstmogelijkheden van
ervaringsleren, met een afsluitend seminarie in Elewijt in Belgid in 1991. Dit boek is
daarvan het resultaat.

Een en ander wordt uiteengezet in het inleidende hoofdstuk van Wildemeersch en
Jansen. Na het inleidend hoofdstuk volgen zeven bijdragen met een theoretisch karakter.
Elk van deze bevat een nadere analyse van de bovengenoemde spanningsverhouding.
Enke le hiervan munten uit door een genuanceerde analyse van de sterke en zwakke
zijden van de these van het postmodernisme. Met name de artikelen van Allegaert
en Vanmarcke en van Jansen en Klercq hebben als verdienste, dat zij de negatieve
claims van de postmodernistische kritieken tot meer aanvaardbare proporties
terugbrengen. Zij zijn als zodanig verdienstelijke bijdragen tot het betreffende debat.
Andere artikelen leggen het accent meer op de dilemma's van het ervaringsleren
(bijvoorbeeld Wildemeersch) en op nieuwe mogelijkheden (bijvoorbeeld Berkers). les
bijeen een lezenswaardig geheel.

De laatste vijf artikelen gaan over toepassingsmogelijkheden van ervaringsleren in de
praktijk van de volwassenen educatie: hoe moeilijk het is onder de dominantie van
het cognitief-instrumenteel leerconcept; een pleidooi voor nieuwe impulsen van sociaal-
culturele educatie in het postmodernistische tijdperk, gebaseerd op cultuuranalyses
van Giddens en Habermas. Verder drie modelpresentaties van (voor) praktijk: een
systeem van zelfstudie in "the Polytechnic of East-London", Engeland; een post-gaduate
programma voor ontwikkelingswerkers in Zuid-Italid; het door Ruth Cohn in de
psychotherapie ontwikkelde Team-centered-Interaction (TMC) model, gepresenteerd
als uitdaging voor de kritische pedagogiek. Zonder afbreuk te willen doen aan de
relevantie van elk van deze artikelen moet het me toch van het hart dat de praktijk
van het ervaringsleren in deze bundel maar schraal vertegenwoordigd is. Het is niet
denkbeeldig dat belangrijke componenten van het concept ervaringsleren innaiddels
toepassing hebben gevonden in de volwassenen educatie, maar ook in delen van het
reguliere secundaire en tertiaire onderwijs. Hoe dan ook, een redelijk breed gefundeerde
analyse van ontwikkelingen in de praktijk van het onderwijs had in deze bundel niet
mogen ontbreken. Nu is het in die twee jaar discussie en onderzoek toch een beetje
navelstaren gebleven. Theoretiseren over ervaringsleren zonder toetsing aan praktijk,
is dat niet strijdig met het concept ervaringsleren ?

M. Matthijssen
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Van de redactie

Dit vierde nummer van de jaargang 1993 bevat erg uiteenlopende thema's: een socio-
logische studie over de toegang tot de universiteit, de verslaggeving van een crosscultureel
historisch-pedagogisch congres, een narratief-biografisch onderzoek bij leerkrachten
Basisonderwijs, een kritische analyse van de ideedn van de filosoof Charles Taylor,
en een bespreking van een waaier van acht boeken. Sceptici zullen aanvoeren dat de
geconstateerde divergentie de verkaveling van het domein van pedagogiek en onderwijs-
kunde duidelijk illustreert. Wie meer op ruwe cultuuranalyses is gesteld, zal er een
bevestigend teken in zien van het postmodernistisch onvermogen tot synthese. Pragmatici
op hun beurt zullen de diversiteit attribueren aan het toevallige aanbod van manuscripten.
En er vallen ongetwijfeld nog andere types te onderkennen, waaronde .. zij die van de
verscheidenheid geen akte hebben genomen.
Het inschatten van het tekort aan samenhang kan echter vele wegen uit. Men kan de
divergentie vooral benaderen vanuit de oppervlaktestructuur van dit nummer in termen
van uiteenlopende thema's (universiteit, koloniale pedagogiek,professionele ontwikkeling
van leraren, hernieuwde aandacht voor het authentieke individu) en diverse weten-
schappelijke taalhandelingen (becommentaridren, verslaggeven, kritisch analyseren,
bespreken, opinieren). Maar het is ook mogelijk om te zoeken naar een onderliggend,
gemeenschappelijk kenmerk. Wat mij bij de lectuur van de bijdragen is opgevalien,
is dat het steeds een controleerbare poging betreft om deelgebieden van opvoeding
en onderwijs op een grondige en methodologisch verantwoorde wijze te benaderen,
hetzij door het onderzoek en de ideedn van anderen aan een kritische inspectie te
onderwerpen, hetzij door zelf een onderzoeksvraag te beantwoorden. In beide gevallen
gaat het om een oefening in denkkracht om relevante fenomenen te selecteren, te
verwoorden, te vatten, in de greep te krijgen, te 'be-grijpen'. Voor het verrichten van
deze exercitie staan heel wat interpretatiemodellen en methodes ter beschikking.
Vooral de poging van iedere auteur om eigen onderzoekservaringen, expertise en denk-
kaders te confronteren met onderzoeksgegevens leidt, althans bij mij, tot een soort
intellectueel-esthetisch genoegen. Bovendien helpt het om een breed-spectrum visie
op het gehele veld te cultiveren en de voortschrijdende systeemscheiding en isolering
in het pedagogisch landschap te vermijden.
In de lijn van het voorgaande nodig ik de lezer uit om grondig kennis te nemen van
het gedachtengoed van de auteurs die vele ideedn en onderzoeksuitkomsten bevragen,
verfijnen en zodoende bijdragen tot gevalideerde communicatie. Hun doel is immers
'kennis' te produceren, verstaan als door waarheidscriteria gezuiverde ervaring. Bovendien
leggen de verkregen inzichten ook een brug tussen het eigen denken en dit van anderen,
en tussen de theorie en de praktijk. Deze dubbele vertaalslag - ook al moet men soms
hard werken om de gehanteerde concepten, denkkaders en methodes in hun bedoelde
betekenis en relevantie te vatten - impliceert tegelijk een oprecht respect voor het
denkvermogen van de lezer. Zo gezien wordt de in woorden vastgelegde inhoud van
dit nummer gevitaliseerd tot een dialoog. Dit laatste is ten slotte het voorwerp van
de inspanningen die de redactieleden zich voor dit tijdschrift blijven getroosten.

J. Lowyck
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Pedagogisch commentaar

Nog steeds 'in de buitenbaan'?

K. poirmANs

De deelname van jongeren uit lagere sociale groepen aan het hoger onderwijs, en meer
in het bijzonder aan de universiteit, maakt al gedurende jaren, zij het met wisselende
heftighei4 het voorwetp uit van (onderwijs)politieke discussies in Vlaanderen. Telkens
oprdeuw weerklinkt dezelfde klach t jongeren uit arbeidetsmiddens zijn ondervenegenwootdigd
aan onze universiteiten.

Reeds in 1976 stelden de Leuvense sociologen Vandekerckhove en Huyse een onderzoek
te boek waarin dew stelling op overtuigende wijze empirisch werd gestaafd. Die studie
kon toen - allicht mede door zijn su:.:estieve titel 'In de buitenbaan' - op heel wat
wetenschappelijke en mediatieke belangstelling rekenen en geldt nog steeds als egn der
zeldzame 'klassiekers' van de Vlaatnse onderwijssociologie. Niet alleen werd de stelling
bevestigd dat kinderen van lagere komaf in minder grote getale deelnamen aan het hoger
onderwijs. Daarnaast werd erop gewezen dat arbeiderskinderen die toch doorstroomden
naar de universiteit, dootgaans opteerden voor minder gereputeerde studierichtingen en
achteraf vrede namen met banen die relatief geringe caniereperspectieven boden. Onlangs
namen beide auteurs1 de draad van hun vorige onderzoek weer op. Onder de titel 'In
de buitenbaan ... nog steeds?' publiceerden ze de resultaten van een vervolgonderzoek
betreffende de democratisering van het hoger ondenvijs in Vlaanderen.

In 'In de buitenbaan ... nog steeds?' wordt de samenhang tussen sociaal milieu en
studieniveau bevestigd. Nog altijd haken jongeren uit de arbeidersklasse vaker af na hun
middelbare studies. Indien ze verder studeren, opteren ze meestentijds voor niet-universitair
onderwijs van het kone type. Belangwekkender lyken me evenwel de gegevens die in tegen-
spraak zijn met de vorige studie of die er nuanceringen bij aanbrengen. Verrassend zijn
bijvoorbeeld de bevindingen die op het eerste gezicht Wen te suggt.,reren dat de
democratisering van het hoger ondenvijs (eindehjk) vrychten begint af te werpen. Een
maal de drempel van de universheit ovetschteden, opteren jongeten uit lagere sociale milieus

niet langer voor studierichtingen die voorbereiden op minder prestigieuze beroepen. De
sociale origine ltjkt evenmin een invloed uit te oefenen op de beslissing om het jaar al
dan niet over te doen na een mislukking. Wel zijn er rnaticante verschillen tussen de geslach-

ten: remmende milieu-invloeden wegen in de regel feller door voor meisjes. Een tweede
cmciaal gegeven is dat de studiekeuze in het hoger onderwijs in zeer aanzienkke mate
wordt beinvloed door de gevolgde onderwijsvonn (algemeen, technisch of beroepsvoor-
bereidend) in het secundair onderwijs. Het effect van de sociale herkomst doet zich
hoofdzakelijk op een ander tijdstip gelden dan de studie van 1976 deed vermoeden, met
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name bij aanvang van de middelbare school. Bij de keuze op het einde van het secundair

onderwijs zou enkel nog een residuair effect spelen.

De 'politieke' beschouwingen die Huyse cum suis aan dew onderzoeksresultaten vasthaken,

hebben tot doel het democratiseringsbelekl win de Vlaarnseoverheid 'objectief te beoordelen.

Dit democratiseringsstreven words politiek vertaald in tweekrachtlijnen: primo de uitbouw

van een studiebeurzenstelsel (om de financiele drempels voor toegang tot de universiteit

op te heffen) en secundo de geografische spreiding van universiteiten (vanuit de vooron-

derstellingdat de fysieke nabijheid ook de sociale afstand zou verkleinen). Dit democrati-

seringsbeleid belichaanu een meritocratisch gedachtengoe4 gekoppeld clan sociale efficientie-

overwegingen: zogenaamde Intelligentie-weemde hintlemissen' moeten worden weggenomen.

Elkeen rnoet zijn vermogens zo volledigmogelijk kunnen ontwikkelen opdat het bestaande

potentieel aan talent optimaal zou worden benut. Beoordeeld wordt in hoeverre de

instrumenten die van beleidrwege worden ingezet om dew meritocratisch opgevatte

democratise/Mg te mamma, hun doel bereiken. Hierover zijn de (amps sceptisch. Immers,

hun onderzoek geeft te kennen dat de schamieren die de onderwijsloopbaan zo klasse-

specifiek sturen zich voornamelijk bij aanvang van het secundair onderwijs situeren. Dddr

wordt een begin gemaakt met de curriculumdifferentiatie en worden de bakens voor de

toekomstmogelijkheden uitgezet. Oolcal hebben alle gediplomeerden van het middelbaar

ondenvijs, met uitwndering van het beroepssecundair onderwijs, formed gezien gelijke

kansen om universitair onderwijs aan te vatten, defacto leiden sommige onderwijsvonnen

systematisch weg van de universiteit, terwifi andere er al even systematisch naar toe leiden.

De auteurs besluiten dan ook dat, veel me& dan de kandidaat-universitairen met een

studiebeurs over de drempel te helpen, het env aankomt arbeidersldnderen, die in aanmerldng

komen voor de zogenaamd 'sterkere' (doorstromings)richtingen van het secundair onderwijs,

tijdig op te sporen en te voorkomen dat ze een 'foute' studwkeuze maken. Opdat dit 'ver-

borgen talent' zich zou kunnen ontplooien, moden ouders over bepaalde barrieres heen

worden geholpen, die ten eerste veel meer op het motivationele dan op het financiele vlalc

liggen2, en die zich ten tweede veeleer situeren bij het begin van het secundair dan bij

de aanvang van het hoger onderwijs. Het is dan ook Wer de vraag, zo besluiten ze, wat

nog de rol kan zijn van een beurzenpolitiek. Zoals die nu wordt geconcipieerd, namelijk

als de kern van het 'democratiseringsbeleid', is de instrumentaliteit man uitennate twiffelach-

tig; hooguit kan ze doorgaan als een nuttig (en noodzakelijk) sluitstuk van zulk beleid.

Alhoewel Huyse c.s. de niet geringe verdienste toekomt de bezem te halen door het heilige

huisje van de studiebeurzenpolitiek, gaat hun kritiek van de democratisering van het hoger

onderwijs mijns inziens niet ver genoeg, en wel om twee redenen.

Een eerste tekortkoming situeert zich op het vlak v.' t de verklaring van de milieugebonden

onderwijsaspiraties. Hiervoor beroepen de aute.: zich op de statuscongruentietheorie.

Samengevat komt deze theorie erop neer dot =toren erweneigen ten aanzien van de verschil-

lende di:Ile:ries die hun status constitueren, posities in te nernen die als gekkwaardig

doorgaan. Wat de studiekeuze aangaat, impliceert dit dat arbeiderskinderen geneigd zijn

studies te ontwijken die als onverwenbaar gelden met de sociale status van hun ouders.

Het pluspunt van de statuscongruentietheorie bestaat erin dat (terecht) gewezen wordt

op de uitval die tot stand komt voor en niet door de schoolse competitie: kinderen uit

lagere sociale middens warden niet alleen door het onderwijssysteem geelimineerd; tot
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op zekere hoogte sluiten ze zichzelf uit. Om deze zelf-eliminatie te verklaren biedt di
statuscongruentietheorie evenwel nauwelijks houvast. Op zich is het wel wetenswaardig
dat onderwijsaspiraties globaal overeenstemmen met sociale herkomst, maar de hamvraag
bestaat erin te verduidelijken welke factoren bepalen dat sommige onderwijsvonnen wel
en andere niet als congruent met de eigen status worden gepercipieerd. Het probieem van
atheidersgezinnen is Met dat ze hun (keuze)vnjheid 'verkeerd' benutten. Door naar een
psychologische verklaringte gnjpen, halen Huyse c.s. de angel uit het sociale ongehjkheids-
vraagstuk. Een meer gepaste uitleg voor het fenomeen dat arbeiderskinderen als het ware
kiezen voor de 'buitenbaan' van het onderwijssysteem wordt mijn inziens geboden door
Bourdieus reproduktietheorie. Bourdieu houdt voor dat gezinnen (onbewust ofbewust)
strategieen aanwenden om hun maatschappekke positie te reproduceren. Reproduktiestrate-
gieen zijn in wezen niets anders dan het geheel van voortdurende acties en reacties, waarmee
elke groep probeed zijn positie in de sociale structuur te verbeteren (zelfs al ble die verbe-
tering doorgaans beperkt tot een 'changer pour se maintenir'). Strategieen ztjn niet
De 'keuze' van arbeidersgezinnen voor een opleiding die niet tot een arbeidersloopbaan
leidt, is afhankelijk van de inschatting van de huidigeen de toekomstige positie van hun
klasse in de sociale structuur en van het 'rendement' van de beschikbare reproduktie-instru-
rnenten. Alzogroeit de onderwijs-'markt' (en de daannee verbonden symbolische manipulatie
van de toekomst) uit tot het geprivilegieerde toneel van sociale wedijver. De ongelijke distri-
butie van onderwijs-'kapitaal' vormt een weerspiegeling van de sociale structuurtout court.

Een tweede verzuim is dat Huyse c.s. de ongelijkheidsreproducerende werking van het
onderwijssysteem negeren. Allicht hadden ze er goed aan gedaan zich te laten inspireren
door de commentaren die met name Van Kemenade reeds in het beginvan de jaren zeventig
wtjdde aan het Nededandse gehjke-kansen debat. Van Kemenade stelde dat het toenmalige
onderzoek te stem georienteerd was op de kenmerken van de leerling en zijn milieu, ten
koste van het onderzoek naar de rol van het onderwijs. Streven naar gelijke kansen binnen
zulk perspectief stemt overeen met het perfectioneren van de sociale ongelijkheid door
oneigenlijke criteria (zoals afkomst en geslacht) te vervangen door de enige rechtvaardig
geachte maatstaf: cognitieve prestatie. Pedagogisch conformisme is het onvennijdekke
gevolg. Aileen door de in de maatschappij verankerde sociale ongekkheid op te nernen
in de verklaringsmodellen voor onderwijskansenongelijkheid kan een licht worden geworpen
op de 'vicieuze cirkel' die onderwijs en maatschapptj met elkaar verbindt. De scolaire
orde is een geeufemiseerde sociale rangorde, die klasseverschillen transformeert in aangeboren

verschillen in intelligentie. Alzo houdt het onderwtjs een mythe in stand, volgens dewelke
de sociale orde uiteindelijk gegrondvest is op een 'natuurlijke' orde. Paradoxaal genoeg
- en bier belanden we aan op een punt van uitzonderlijk onderwijskundig en politic* belang
kan er slechts sprake zijn van een écht ingnjpende ondermjsvernieuwing wanneer scholen
genoodzaakt zouden worden minder goed te presteren op het terrein waarin ze tot vandaag
ultblonken, met name dat van de selectie en reproduktie van sockile verschillen. De kemvraag
zou moeten luiden: hoe te komen tot zo veet mogelijk identieke eindprestaties? Door een
verkeerd begrepen (Jacobijns) gelijkheidsdenken, meer bepaald door ongelijken op geltike
wijze te behandelen, draagt het onderwtjs bij tot het in stand houden en legitimeren van
bestaande verschillen. Het onderwtjs wettigt de bestaande orde door de 'miskenning' van
haat klassekarakter. Door het toekennen van 'officiele' kwalificaties aan maatschappehjk
geconditioneerde vermogens - die opgevat worden als ongeltjk verdeelde 'begaafdheden' -
zet de school milieugebonden ongehjkheden om in rechtmatige onderscheidingen. Eerder
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dan aan dit 'meesterwerk van de sociale mechanica'de vrije loop te laten, zou de overhdd

het recht van ieder kind, ongeacht sociale herkomst, geslacht of 'ras', moeten waarbotgen

op een cultured minimum aan kennis, vaardigheden en houdingen. 'Verstand' zou met
andere woorden - net zoals de sociale zekerheid - als een door de Staat gewaarborgde
historische verworvenheid moeten worden beschouwd3.

Noten

1. Samen met Verhoeven.
2. Blijkens een onderzoek van het HIVA valt de jaarlijkse kostprijs van universitaire studies gemiddeid

genomen niet duurder uit dan die van hoger onderwijsbuiten de universiteit. Zit: Toegang zonder drempel.
Academische tijdingen, 1990, nr. 2, 14-16.

3 Uiteraard wordt gealludeerd op de provocerende titel van een vraaggesprek dat B. Schwibs voerde

met P. Bourdieu: 'Verstand is, net zoals de sociale verzekeringen, een historiese verworvenheid'. Comenius,

1986, nr. 21, 55-78.
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Loopbaanverhalen en professionele ontwikkeling

Een narratief-biografisch onderzoek bij leerkrachten Basisonderwijs

G. IGFICHTERMANS

Onze herinneringen zijn verhalen, en vertelde herinneringen vjn
verhalen van verhalen: verhalen in de tweede macht, die door
toehoordets of le= opsenctnen worden in hun eigen herinneringen
om zich daarin om te zetten in weer nieuwe verhalen. De hek werrld
is dEn reusachtige zoemende bijcnkorf van verhalen. In en met die
verhaten bouwt de mens vjn leven op.

Paul de Wispelaere, Brieven uit Nagenshuizen.

Samenvatting

In het artikel wordt verslag uitgebracht over een onderzoek naar de professionele
ontwikkeling van leerkrachten Basisonderwijs vanuit het biografisch perspectief. Op
basis van een onderzoeksprocedure, gelnspireerd op de gefundeerde theoriebenadering
en bestaande ult een cyclus van biografische interviews, aangevuld met andere
onderzoektechnieken, werden de loopbaanverhalen van lien ervaren leerkrachten geanaly-
seerd. De analyse van deze narratieve data resulteerde in de reconstructie van het
professioneel zelfverstaan en de subjectieve onderwijstheorie, die opgevat werden als
indicatoren voor de professionele ontwikkeling. Deze algemene begrippen werden
gediffetentieerd in de ontwikkeling van een conceptueel kader dat toelaat de professionele
ontwikkeling van leerkrachten te begrijpen vanuit hun loopbaanverhalen. De vergelijkende
analyse van de loopbaanverhalen reveleerde verder twee belangrijke thema's, nl. het
streven naar jobstabiliteit en de gevoelens van kwetsbaarheid bij de leerkracht. De
auteurconcludeert dat de narratief-biografische benaderingeen bruikbaar perspectief
biedt voor het begrijpen van de professionele ontwikkeling vanuit de subjectleve beleving
van de leerkracht.

Inleiding

Het beroep van leerkracht werd door Pratte en Rury recentelijk treffend getypeerd
als een "craft profession" (Pratte & Rury, 1991, p. 61-63). De beroepskennis van
leerkrachten dient immersveeleer omschreven teworden als"belichaamde ervaringskennis"
("embodied experiential knowledge"), dan wel als technisch-conceptuele kennis,
kenmerkend voor de traditionele professies. Dit impliceert dat her professioneel
handelen van leerkrachten in sterke mate gedetermineerd wordt door de subjectieve
ervaringen doorheen de loopbaae en dus ook vanuit die loopbaanervaringen begrepen
moet worden. Met andere woorden, de professionele ontwikkeling van leerkrachten
kan maar adequaat begrepen worden wanneer men ze ziet als het resultaat van een
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levenslang leer- en ontwikkelingsproces. Dit is de centrale gedachte in wat we omschreven

hebben als het biografischperspectief op de professionele ontwikkeling van leerkrachten

(Kelchtermans, 1993d). Om het professioneel handelen van leerkrachten te begrijpen,

dient men hun professionele biografie te exploreren. In dit artikel brengen we verslag

uit van een onderzoek naar de professionele ontwikkeling van Vlaamse leerkrachten

Basisonderwijs vanuit het biografisch perspectief (Kelchtermans, 1993d en ter perse).

Aangezien we elders (zie Kelchtermans, 1993b; Kelchtermans & Vandenberghe, 1990

en Kelchtermans, Vandenberghe, De Jaegher & Indenkleef, 1991) al uitvoeriger ingingen

op de onderzoeksfiteratuur over het biografisch perspectief en de gehanteerde

onderzoeksmethode, zullen we daarover in deze bijdrage beknopter blijven en dieper

ingaan op de onderzoeksresultaten.3

Het blografisch perspectief als theoredsche invalshoek

Het belang van de "biografiedn" of het beroepsleven van leerkrachten voor hetbegrijpen

van bun professioneel handelen, wordt de laatste tijd door een groeiend aantal onder-

wijskundigen onderschreven (zie bijv. Goodson, 1992; Hirsch, Ganguillet, Trier, Egii

& Elmer, 1990; Huberman, Grounauer & Marti, 1989; Sikes, Measor & Woods, 1985;

Smith, Kleine, Prunty & Dwyer, 1986; zie ook Kelchtermans, 1989 en Kelchtermans

& Vandenberghe, 1990). Op basis van een literatuurstudie besloten we dat het biografisch

perspectief als theoretische invalshoek het best getypeerd kan worden als narratief,

constructivistisch, contextualistisch,interactionistisch en dynainisch. Narratief (zie bijv.

Fischer, 1984; Little, 1990; Polkinghprne, 1988) verwijst naar de klemtoon op de

subjectieve, verhalende weergave van de loopbaanervaringen door de leerkracht. Hij

ordent zijn ervaringen in een autobiografisch verhaal. In het biografisch perspectief

gaat het dus niet zozeer om de feiten, dan wel om de betekenis die ze hebben voor

de betrokkene. De subjectieve interpretatie staat centraal. Dit interpretatieveelement

en de narratieve structuur van de data (i.c. herinneringen aan ervaringen) vormen de

kern van het narratieve discours.

De benadering vanuit het biografisch perspectief is ook constniaivistisch bijv. Berger

& Luckman, 1985; Bruner, 1986; Gergen & Gergen, 1987; Markus & Wurf, 1987).

De leerkracht construeert zelf zijn loopbaanervaringen tot een voor hem of haar

betekenisvol geheel. Ook zijn opvattingen over zichzelf als leerkracht en over effectief

onderwijzen zijn geconstrueerde betekenissen.

Verhalen impliceren ook altijd een context (Siegert & Chapman, 1987). In verhaalvorm

worden feiten en gebeurtenissen weergegeven in bun context. Met context bedoelen

we dan de materidle en institutionele schoolomgeving, maar ook en vooral de sociale,

culturele en intrapersoonlijke "Lebenswelt".

Dit contextualistische element is belangrijk omdat we ook uitgaan van een interactionistiscn

standpunt (Blumer, 1969; Mead, 1974; Nias, 1989b). Menselijk handelen vindt altijd

plaats in interactie met een omgeving (sociaal, cultureel, materieel). Het handelenkrijgt

immers pas betekenis doorheen die interactie met de of het andere. Dit hangt nauw

samen met het constructivistische aspect: betekenissen worden geconstrueerd doorheen
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de interactie met de omgeving. Vooral de sociale (de andere handelende individuen)
en de culturele omgeving (opvattingen, schoolcultuur - zie Staessens, 1990) iljn hier
van zeer goot belang. Op deze wijze verznijden we zowel een té cognitivistische als
een a subjectivistische conceptualisering van het professioneel handelen, waarin men
enkel oog zou hebben voor hetgeen zich in de leerkracht afspeelt.

Met het dynamische aspect tenslotte (Gergen & Gergen, 1987; Markus & Wurf, 1987)
beklemtonen we een laatste kernelement tilt de biografische benadering, namelijk de
temporele dimensie en de ontwikkelingsdynamiek. Het actuele denken en handelen
van leerkrachten vormen een momentopname in een ononderbroken proces van
betekenisgeving. De professionele omgeving omvat this ook een temporele dimensie.
In het biografisch perspecfief wordt context opgevat in een ruimtelijke en een temporele
betekenis.

Op deze wijze laat het biografisch perspectiefeen omvattende en grondige benadering
toe van de professionele ontwikkeling van leerkrachten doorheen hun loopbaan. We
vermoeden immers dat de subjectieve perceptie en interpretatie van de ervaringen
doorheen de loopbaan de sleutel vormt tot het begrijpen van de professionele ontwikke-
ling.

Onderzoeksvragen, voorlopig conceptueel kader en onderzoeksprocedure

In deze bijdrage brengen we verslag uit over het hoofdonderzoek van het ruimere
onderzoeksproject 'De professionele biografie van leerkrachten Basisonderwijs". Deze
hoofdstudie werd voorafgegaan dooreen intensieve studie van de onderzoeksliteratuur
over de biografische benadering (zie Kelcatermans, 1990a; Kelchtermans& Vandenberghe,
1990) en twee piootstudies (De Jaegher & Indenkleef, 1990; Van den Branden, J.,
1991; zie ook Kelchtermans, et al., 1991). De hoofdbedoeling van dit onderzoeksproject
was het begrijpen van de professionele ontwikkeling van leerkrachten door het reconstru-
eren en analyseren van hun loopbaanervaringen. Aangezienwe expliciet geinteresseerd
waren in de subjectieve beleving van de betrokkenen, spraken we van de professionele
biogmfie of het loopbaanveMaal van de leerlancht om te verwijzen naar de manier waarop
leerkrachten retrospectief hun loopbaanervaringen in verhaalvorm reconstrueren. In
dit verhaal worden de gebeurtenissen, situaties en ervaringen gepresenteerd in hun
subjectieve betekenis voor de betrokkene en georganiseerd tot een persoonlijk betekenisvol
geheel (Berk, 1980, p.94; Bahrdt, 1982, p.24-27).

Op basis van de fiteratuurstudie en de beide vooronderzoeken werd een voorlopig
conceptueel kader ontwlickeld (nie ook Kelchtermans et al., 1991; Kelchtermans, 1993b).
Aansluitend bij de gefundeerde theorie-benadering (Glaser & Strauss, 1967; Wester,
1987) werd dit conceptueel kader opgevat als een geheel van "sensitizing concepts".
De voorlopige defmities van deze concepten dienden verfijnd te worden doorheen
het onderzoek en vooral doorheen de voortdurende analyse van de data. De vooronder-
zoeken en de verkenning van de onderzoeksliteratuur leerden dat leerkrachten doorheen
hun loopbaan een professioneel zelfverstaan ontwikkelen, een opvatting over zichzelf
als leerkracht, en oak ecn subjectieve onderwijstheorie, een persoonlijk systeem van
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kennis en opvattingen over de uitoefening van het leerkrachtenberoep! In dehoofdstudie

wilden we het professioneel zelfverstaan en de subjectieve onderwijstheorie reconstrueren

op basis van de loopbaanverhalen. Zelfverstaan en subjectieveonderwijstheorie beschouw-

den we als indicatoren voor deprofessionele ontwikkeling. De centrale onderzoeksvraag

luidde dan ook: "Kan de reconstructie van de professionele biografie van leerkrachten,

opgevat als hun loopbaanverhaal, ons inzicht geven in hun professionele ontwikkeling?

lndicatoren voor de professionele ontwikkeling zijn het professioneel zelfverstaan en de

subjectieve onderwijstheorie, die uit de loopbaanverhalen gereconstrueerd /airmen worden."

Voor de reconstructie van de professionele biografieen ontwikkelden we een onderzoeks-

procedure, waarin verschillende technieken voor kwalitatief onderzoekgecombineerd

werden: een loopbaanvragenlijst (om de formele loopbaan in kaart te brengen), biografi-

sche interviews, logboeken, documentenanalyse en klas- en schoolobservaties (zie

Kelchtermans et al., 1991, p.288-290; Kelchtermans, 1993c en ter perse).5 In deonder-

zoeksprocedure werd de belangrijkste plaats ingenomen door een cyclus van drie biogra-

fische interviews. Via de open vragen in deze semi-gestructureerde interviews wilden

we de respondenten ertoebrengen hun loopbaanverhaal te reconstrueren. Maar daarnaast

brachten we in de interviews ook een zekere structuur aan, zodat de vergelijking tussen

de verschillende loopbaanverhalen mogelijk bleef. Verder waren de interviews cyclisch

gestructureerd, waarbij de verschillende bevragingsmomenten via tussentijdse analyses

op elkaar verderbouwden. Op die wijze waren dataverzameling en -analyse onderling

nauw verweven. Het centrale proces in de onderzoeksprocedure omschreven we als

"gestimuleerde autobiografische zelfthematisatie". De vragen van de interviewer dienden

als stimulans om de respondent te doen nadenken en terugkijken op de eigen loopbaaner-

varingen en deze te vertellen. Deonderzoeksprocedure werd gedetailleerd beschreven

in het onderzoeksdraaiboek (Kelchtermans, 1990b).

Tussen mei 1990 en juli 1991 verzamelden we gegevens bij tien ervaren leerkrachten

Basisonderwijs (tussen 15 en 25 jaar praktijkervaring) uit vier verschillende scholen.

Er werden telkens minstens twee leerkrachten uit dezelfde school opgenomen met

het oog op triangulatie van de gegevens. Uiteindelijk natnen vier vrouwelijke en zes

mannelijke respondenten deel aan het onderzoek.5

De onderzoeksdata werden in twee opeenvolgende analysestappen verwerkt, namelijk

een verticale analyse per respondent en een horizontale analyse, waarin de bevindingen

bij de verschillende respondenten vergeleken werden. De verticale analyse gebeurde

grotendeels tijdens het verzamelen van de data. De verschillende tussenstappen in de

onderzoeksprocedure beschouwden we immers als interpretatieve transformaties van

de (interview)data. De procedure mondde uit in een synthesetekst, die tijdens het

slotinterview ter validering werdvoorgelegd aan de respondent (Kelchtermans, 1993d,

p.165-174). De analyse per respondent resulteerde. dus in een samenvattende tekst,

waarin het loopbaanverhaal van de leerkracht interpretatief gereconstrueerd werd in

termen van het conceptueelkader (formele loopbaan, professionelebiogafie, kritische

incidenten-fasen-personen, professioneelzelfversta an en subj ectieve onderwijstheorie).

Deze tekst vormde het geobjectiveerde eindprodukt van de verticale analyse: allerelevante

gegevens waren er op een gestructureerde wijze in samengebracht. Daarom spraken

we verder over deze tekst als het Professioneel Biografisch Profiel van de betrokken
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leerkracht. Omdat de opbouw van de tekst (rubrieken) voor elke respondent dezelfde
was, vormde hij ook het vertrekpunt voor de horizontale analyse.

In de verticale analyse stond de professionele ontwikkeling van de individuele respondent
centraal. De klemtoon lag op de specifieke, idiosyncratischeaspecten van professioneel
zelfverstaan en subjectieve onderwijstheorie en de wijze waarop ze in het loopbaanverhaal
ingebed lagen. In de horizontale analyse (Kelchtermans, 1993d, p.239 -242) warden de
Professioneel Biografisch Profielen van alle respondenten systematisch vergelekenop
zoek naar gemeenschappelijke thema's, opvallende verschillen en terugkerende patronen.

De professionele blografie van leerkrachten

De fonnele loopbaan

De actieve carri6re van een leerkracht kan men organiseren in eenfonnele loopbaan,
een chronologische ketting van posities, functies, enz. die de betrokkene achtereenvolgens
opneemt doorheen de jaren. Deze feitelijke of objectieve loopbaan, die via een korte
vragenlijst werd bevraagd als voorbereiding op het eerste interview, fungeerde als het
vertrekpunt van de datacollectie. Hierna schetsen we kort de formele loopbaan van
Leo, een van de respondenten, wiens professionele biografie we verder zullen gebruiken
als illustrerende gevalstudie.'

Leo
- geboren in 1951

- 19634970: secundair onderwijs en lerarenopkiding in Stad
september 1970-januari 1972: interims in R (2dc leerjaar) en A. (2de kerjaar)
januari 1972-januari 1973: vervulling militaire dienstplicht
januari 1973-juni 1973: drie interhns, in H; (2de leenaar), in A. en in St (4de en 5de keijaar samen)

- september 1973-juni 1974: an schooljaar in Ile. (Iste leennar)
- juni 1974: huwelijk

september 1974-juni 1977: taakkerkracht in de Leeuwerik
november 1976: geboorte Dochter K

- 1976-1978: Voortgezette Pedagogisch-Didactische Opleiding(VPD0); volgt daarnaast ookcursussenover
kermoeilijklieden

- september 1977-juni 1985: titularly derde lee#sar in de Leeuwerik
(jongensschool)

- opleiding tot bibliothecaris 1978.1979
- vaste aanstelling: september 1979
- 1979.1989: free lance medewerker Dagblad (redacteur literatuurrubriek)

april 1983: Geboorte Dochter E
- September 1985- : titularis eente ketjaar in de Leeuwerik (meisjesschool; gemengd sedert 1986)
- oktober 1989-juni 1990: vnjgesteld als navormer (volgt o.m. cursus 'Spreken in het openbaaf).

Zelfs deze beknopte weergave van de loopbaan reveleert reeds een aantal intercssante
inzichten. Leo is cen leerkracht met een zeer gevarieerde ervaringen en competentiei.
Hi; onderwees ongeveer alle klassen van de Basisschool, werkte als taakleerkracht
(remedial teaching) en als navormer. Hij is ook bibliothecaris en werkte jaren als free
lance journalist. Wanneer hij zich gesteld ziet voor nieuwe beroepstaken, streeft hij
naar v:rdere professionalisering via in-service training (VPDO, cursussen over
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leermoeilijkheden of over technieken voor het werken met vOwassenen). Opvallend

is ook dat hij vrij lang moest wachten op zijn vaste aanstelling (zie verder).

De professionele biografie: een verhaal rond kritische incidenten, fasen en personen

Hoger omschreven we de professionele biografie of het loopbaanverhaal als de retro-
spectieve en narratieve reconstructie van de loopbaan dm: de respondent, waarin deze
zijn ervaringen ordent tot een voor hem betekenisvol geheel. Het gaat met andere
woorden om de gebeurtenissen en feiten in de persoonlijke betekenis die ze voor de

betrokkene gekregen hebben. In de professionele biografie krijgt het "geraamte" (formele

loopbaan) "vlees en bloed", doordat de feiten en gebeurtenissen in bun betekenisvolle
samenhang gepresenteerd worden. In het loopbaanverhaalbeluistert men de professionele

ontwikkeling zoals ze door de ogen van de respondent gezien wordt.

Bepaalde gebeurtenissen krijgen in dat loopbaanverhaal de ftmctie van "keerpunten".

Het gaat om gebeurtenissen of periodes, waardoor de vanzelfsprekendheid van het
gangbare professionele handelen voor de leerkracht doorbroken wordt. De leerkracht

ziet zich gedwongen beslissingen te nemen en zija handelen aan te passen. Sikes et
al. omschreven deze ervaringen als kritische incidenten en fasen (Sikes et al., 1985; Measor,

1985). Op basis van de bevindingen uit de vooronderzoeken voegden we er de notie

kritische personen aan toe (Kelchtermans, 1993b, p. 209-210; Kelchtermans et al., 1991,

p. 291-296). Kritische personen zijn mensen die in de ogen van de leerkracht een belang-

rijke invloed gehad hebben op zijn loopbaan.

Een fragment uit de professionele biografie van Leo kan dit verduidelijken:
Gedurende drie schooljaren had Leo de functie van taakleerkracht. Aangezien deze functie

in het ondenvijs relatief nieuw was en hij besefte datzijn specifieke kennis over leennoeilijk-

heden en remediering veel te beperkt was, besloot Leo een driejarige inservice-cursus te

volgen, waarbij hij zich specialiseerde in leennoeihjkheden. De cursus en de groepsbijeen-

komsten van remedial teachers brachten hem in contact met collega's uit andere scholen

in een sfeer van clynamiek en engagement. Leo pruat enthousiast over die jaren van ukIrobe-

ren, studeren, onderlinguitwisselen enz.. Het was een "prachtige periode" en een "herolsche

periode". Ze bood hem persoonlijk grote voldoening en stimulans in zijn werk en tegelijk

ook een heel concreet perspectief op zijn eigen loopbaan: "ik was vast van plan mijn leven

lang taakleraar te blijven" en wilde me daar "ook zeer verregaand in (...)specialiseren".

De authenticiteit van zijn engagement blijkt o.m. uit het feit dat de specialisatiecursus
gedurende drie jaren beslag legde op de wife woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag

nog afgezien van de tijd die aan persoonkke verwerking van de leerstof besteed diende

te worden. Maar hij "was (...) echt gebeten door die microbe van (...) de leennoeilijkheden

en (...) wilde daar zeer ver in gaan".

Aan deze euforische periode kwam echter bruusk een einde wen de inrichtende macht

in 1977 besliste om Leo te verplaatsen naar het derde leerjaar. Daannee zag htj zijn loopbaan

als taakleerkracht de mist ingaan. Gelukkigvielde klasgroep (de leerlingen) erg goed mee.

Omdat men hem had laten verstaan dat hij zowel het leerjaar als het klaslokaal zou latnnen

blijven houden in de toekoms4 wilde hij de klasruimte wat verfmaien. De klas was immers

erg lehjk geschilderd en Leo "kon daar niet in functioneren, alleen al door die kleuren

,

'25 9



252 G. Kelchtermans

van de muren". Met de hulp van "kunstzinnige vrienden" werd er enkele weken langgewerkt
aan het herschilderen van de muren in frissere kleuren en het opsmukken van het plafond:
blauw, met wolken, tegenbogen enz. Maar na twee schoo#aten werd Leo opnieuw vetplaatst
naar de parallelklas in de jongensschool. 11# verloor niet alleen zijn lokaa4 maar werd
ook geconfronteerd met een enorm verwaarloosde Has. De vorige titularis was overspannen
geraakt, zijn klas was een "ongelopflijke varkensstal(...) Dat maakte het eigenlijk nog veel
ever". Aangezien Leo op dat ogenblik nog altijd niet vastbenoemd was - bij twee gelegenhe-
den daartoe had dezelfde inrichtende macht imand anders vootrang gegeven - had hij
weinig verhaal tegen deze ingrepen.

De jaren in het derde leerjaar (tussen 1977 en 1985) bestempelt Leo als een "inzinking"
in zijn loopbaan: hij deed zijn werk, maar zonder bezieling zonder veel inspanning en
zocht zijn heil buiten het ondermjs (opleiding tot bibliothecatis; medewerker Dagblad)
enz.

In dit voorbeeld warden de begrippen kritisch incident, persoon en fase geillustreerd
en verduidelijkt. De periode als taaldeerkracht en deze als titularis van de derde klas
zijn voorbeelden van kritische fasen voor Leo. Ze hebben een zware impact (positief
en negatief) op zijn professioneel engagement en zijn beroepsvoldoening. Tegelijk fungeert
de voorzitter van de inrichtende macht als negatieve kritische persoon: zijn optreden
heeft rechtstreekse gevolgen voor Leo's functioneren. Eerst door zijn loopbaanperspectief
als taaldeerkracht te fnuiken en vervolgens nog eens door het gerenoveerde klaslokaal
af te nemen. Precies de renovatie van het klaslokaal was een element in Leo's
verwerkingsproces van de ontgoocheling over zijn taakverandering. Het klaslokaal wordt
symbool van zijn strijd om de desillusie te bemeesteren en opnieuw perspectief te geven
aan zijn werk: het zich niet goed voelen in de situatie (gefnuikt beroepsperspectief)
wordt symbolisch uitgedrukt en op symbolisch niveau (gedeeltelijk) overwonnen door
de onaangename ruimte tot een stimulerende, fraaie omgeving te maken. Dit symbolisch
karakter maakt het ook mogelijk als toehoorder/lezer de draagwijdte te beseffen van
Leo's uiteindelijke gedwongen klasverandering. Metaforisch zou je kunnen zeggen:
zelfs het moeizaam heroverde gevoel van "thuis zijn" in zijn beroep als leerkracht, wordt
de grond ingeboord door hem letterlijk uit dat "huis" (die vertrouwde, aangename ruimte)
te zetten. Aileen tegen die symbolisch-biografische achtergrond kan de persoonlijke
betekenis en impact van deze ervaring correct ingeschat worden.

Het fragment maakt ook duidelijk hoe een narratief-biografische benadering recht
doet aan het complexe samenspel tussen de ervaringen, verwachtingenen het handelen
van de individuele leerkracht en de ruimere organisatorische context. Het voorbeeld
van Leo maakt duidelijk hoe fnuikend bepaalde beslissingen in die organisatiecontext
altijd exponent van de lokale machtsverhoudingen- kunnen zijn voor de individuele
professionele perspectieven van leerkrachten.

We merken op dat de identificatie van een kritisch incident of persoon als dusdanig
retrospectief gebeurt. Pas achteraf wordt voor de betrokkene de draagwijdte van die
ervaring duidelijk en krijgt ze haar specifieke betekenis. Wij gebruikten de noties kritisch
incident, fase en persoon vooral als heuristische concepten, nanaelijk als hulpmiddelen
bij het retrospectief "zoeken" naar een betekenisvolle samenhang in de lonpbaanervaringen.
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Daarnaast zijn ze echter ook waardevol als theoretische concepten. Het betreft periodes,

gebeurtenissen of personen, waaraan de betrokkene een duidelijke invloed toeschrijft

op de ontwikkeling van zijn professioneel handelen, zijn professioneel zelfverstaan en
zijn subjectieve onderwijstheorie. Het kritische karakter van een voorval, persoon of

periode hangt dus af van de subjectieve betekenis die de betrokkene eraan geeft. De

concrete inhoud van een kritisch incident, fase of persoon kan met andere woorden
sterk verschillen tussen leerkrachten en moet uk de individuele loopbaanverhalen begrepen

worden.

Het professioneel zelfverstaan en de subjectieve onderwijstheorie

De loopbaanverhalen of professiontle biografiedn vormden de basis voor de reconstructie

van het professioneel zelfverstaan en de subjectiwe onderwijstheorie van de leerkrachten.

Zelfverstaan en subjectieve onderwijstheorie vormen het interpretatiekader van waaruit

leerkrachten betekenis geven aan hun beroepssituatie en bunhandelen erin. Professionelc

ontwikkeling, begrepen als een leerproces doorheen loopbaanervaringen, culmineert

met andere woorden in een persoonlijk interpretatiekader dat twee belangrijke domeinen

omvat: een opvatting over zichzelf als leerkracht en een geheel van kennis en opvattingen

aangaande "onderwijzen" als professionele activiteit.8

Naar een narratief-biografische opvatting van professiuneel zelfverstaan en subjectieve

onderwijstheorie

Verscbillende auteurs beklemtonen de centrale rol van de zelfrepresentaties (Ball &

Goodson, 1985; Hirsch tt al., 1990; Nias, 1989b) en van de subjectieve onderwijstheoriedn

(bijv. Clark & Peterson, 1986; Connelly & Clandinin, 1988; Elbas, 1981; etc.) voor het

begrijpen van het professioneel handelen van leerkrachten. Recente studies pleiten

voor een meer narradef-biografische opvatting van het zelfverstaan en de subjectieve
onderwijstheorie. Markus en Wurf beklemtonen dat her zelfconcept geen monolithische

eenheid is, maar veeleer een verzameling van verschillende soorten zelfrepresentaties
(Markus & Wurf, 1987, p. 301). Siegert en Chapman voegen lier nog de temporele
dimensie aan toe. Mensen definidren zichzelf en hun omgeving immers niet louter in

termen van hun actuele levenssituatie en hoe ze die ervaren. Tegelijkertijd kijken ze
daarbij naar wat ze in het verleden waren en in de toekomst zouden kunnen zijn (Siegert

& Chapman, 1987, p. 144). In het zelfverstaan komen verleden, heden en toekomstver-
wachting dus samen. Aangezien men nooit toeganf heeft tot alle zelfrepresentaties,
is het ook aangewezen niet langer te spreken van hdt 2verstaan, maar van het "working

self-concc.A" of "accessible self-concept". Dit moet dan opgevat worden als 'a continually

active, shifting array of accessible self-knowledge" (Markus & Wurf, 1987, p. 306). Deze

auteurs leggen ook de link met het biogafisch perspectief (en zijn narratieve basis)

wanneer ze stellen dat mensen hun verschillende zelfrepresentaties samenbrengen in

een "current autobiography", "a story that makes the most coherent or harmonious
integration of one's various experiences" (Markus & Wur:, 1987, p. 316). In zijn
verdediging van de narratieve invalshoek, schrijft Polkinghorne: "(...) we achieve our

personal identities and self concept through the use of the narrative configuration,
and make our existence into a whole by understanding it as an expression of a single
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unfolding and developing story. (...) Self, then, is not a static thing nor a substance,
but a configuring of personal events into a historical unity which includes not only what
one has been but also anticipations of what one will be" (Polkinghorne, 1988, p. 150).

Ook in het onderzoek naar de professionele kennis van leerkrachten gaan er de laatste
tijd meer stemmen op voor narratieve en biografisehe benaderingen. In haar overzicht
van het onderzoek naar de beroepskennis van leerkrachten, besluit Elbaz: "'story' is
that which most adequately constitutes and presents teachers' knowledge" (Elbaz, 1990,
p. 32). Anderen beklemtonen narrativiteit als het organiserende principe in de kennis
van leerkrachten. Mensen zijn itnmers "storytelling organisms who, individually and
socially, lead storied lives. The study of narrative, therefore is the study of the ways
humans experience the world" (Connelly & Clandinin, 1990, p. 2; zie ook Nespor &
Barylske, 1991, p. 806-807). Butt et al. beklemtonen het autobiografische karakter van
leerkrachtenkennis. Een adequate opvatting van die kennis moet de diepere wortels
ervan in het verleden van de betrokkene blootleggen. Zo'n opvatting zal ook aantonen
hoe de subjectieve onderwijstheorie ontwikkelt en gebrult wordt door de leerkracht.
Daarom bepleiten iij een biografische benadering, waarin de subjectieve onderwijstheorie
opgevat wordt als "grounded in, and shaped by the stream of experiences that arose
out of person/context interactions and existential responses to those experiences" (Butt
et al., 1988, p. 151).

Zowel het professioneel zelfverstaan als de subjectieve onderwijstheorie ontwikkelen
doorheen de interactie van de leerkracht met zijn professionele omgeving (interactionis-
tisch, gecontextualtseerd) en moeten dus gezien worden als in ontwikkeling (dynamisch).
Onze benadering vanuit het biografisch perspectief stemt overeen met deze visies.

Het profess ioneel zelfverstaan en de subjectieve onderwijstheorie zijnonderling s amen-
hangende en elkaar beinvloedende betekenissystemen ir het denken en handelen van
leerkrachten. Door te werken met loopbaanverhalen kunnen beide betekenissystemen
in hun onderlinge verwevenheid bestudeerd worden. Het is enkel in de laatstestap
van de analyse dat beide uit elkaar gehaald worden. Hieronder presenteren we Ile
resultaten van die analyse. Figuur 1 geeft een overzicht van de verschillende comeptuele
differentiaties.

Het professioneel zelfverstaan

Hoe zien leerkrachten zichzelf als leerkracht? Het antwoord op die vraag is niet statisch,
maar ontwikkelt in de tijd. De noties kritisch incident, persoon en fase bleken opnieuw
erg functioneel voor de reconstructie van (de ontwikkeling van) het professioneel
zelfverstaan uit de loopbaanverhalen. We verwijzen hier opnieuw naar bovenstaand
voorbeeld: de maatregel van de inrichtende macht vernietigde Leo's zelfverstaan als
remedial teacher. Dit illustreert ook dat het zelfverstaan het produkt is van de interactieve
context eA geen louter idiosyncratische constructie van de betrokkene (ofschoon de
subjectieve perceptie erg helangrijk blijft). De beleidsbeslissing dwong Leo tot een
ander zelfverstaan, nl. titularis derde klas en dus niet meer de lokale specialist in diagnose
en remediering van leermoeilijkheden.
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Fig= 1. Componenten van het persoonlijk interpretatlekader
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Aansluitend bij de centrale gedachte over de verwevenheid van heden, verleden en
toekomst in het biografisch perspectief en van de multidimensionaliteit in recente
theoriedn over het zelfconcept, ontwilckelden we twee dimensies en vijf componenten

op basis van de comparatieve analyse van het professioneel zelfverstaan, zoals gereconstru-

eerd vanuit de loopbaanverhalen.° De retrospectieve dimensie verwijst naar de zelfrepre-

sentaties zoals die verschijnen wanneer men vanuit het heden terugblikt op het verleden.
Binnen deze dimensie onderscheiden we verder een descriptieve, eenevaluatieve, een

conatieve en een normatieve component, die respectievelijk corresponderen met het
zelfbeeld, het zelfwaardegevoel, de beroepsmotivatie en de taakopvatting. De prospectieve
dimensie wordt duidelijk wanneer men vooruit kijkt naar de toekomst. Zij correspondeert

dan ook met het toekomstperspectief.

Het zegbeeld betreft de globale zelftypering van de leerkracht zoals die in zelfbesclmjvin-

gen tot uiting komt: hoe beschrijft de leerkracht zichzelf als leerkracht? In de loop-
baanverhalen viel het vooral op dat de leerkrachten Achzelfbeschrijven in termen van

de algemene principes die hun professioneel optreden in de klas bepalen.'° Zo
benadrukt Miel zijn openheid voor de beleving van de leerlingen: "ik duw niet vlug

etiketten op iemand. (...) ik geef kinderen num kansen, ik gun ze ook veel kansen. Ze
krijgen manoeuvreemdmte". Herhaaldelijk wordt in de zelftypering ook verwezen naar

de wijze waarop de leorkrachten zich door anderen (collega's, schoolhoofd, ouders)
gepercipieerd zien. Luc stelt "Ge wordt beoordeeld door de mensen...", "De buitenwereld,

de alders komen u zeggen hoe ge zijt eigenlijk..".

Nauw verbonden met het descriptieve zelfbeeld, verwijst het zelfwaardegevoel naar de
zelfevaluatie van de leerkracht. Het gaat om de vraag: hoe goed doe ik mijn job als
leerkracht? Het zelfwaardegevoel van de respondenten was overwegend positief. We

analyseerden ook de determinanten van dat zelfwaardegevoel. De leerlingen spelen
daarin de belangrijkste rol, zowel door hun studieresultaten als door de kwaliteit van

hun relatie met de klastitularis. Een vertrouwensrelatie met de leerlingen wordt door
veel respondenten gezien als een indicatie voor de kwaliteit van hun professioneel
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handelen. Net als bij het zelfbeeld blijkt ook in het zelfwaardegevoel de (beoordelende)
perceptie door de andere onderwijsparticipanten van goat belang (schoolhoofd, collega's,
ouders). Zo heeft Nicole bijy. een positief zelfwaardegevoel: " omdat de kinderen (...)
komen mij toch altijd veel jaren terug bezoeken en hun rappon laten zien en zo. En ik
denk dat dat toch een bewijs is, he (grinnikt relativerend), als ze zo eens terugkomen.
(...) de inspectie en mijn schoolhoofden, die waren toch altijd tevreden over mij, dus zal
ilc ook maar een beetje teweden zijn over mijn eigen (lacht)". Ook de vergelijking met
anderen is belangrijk in het zelfwaardegevoel. Bijv. Nadine: "(...) iemand die kordater
optreedt op het moment dat ik het niet doe, dan denk ik: 'ja, eigenlijk moet ik toch maken
...dat ze ...stiller naar boven komen of stiller in de nj zijn'. En van de andere kant zie
ik dan Collega, of zie ik iemand anders gemoedehjk zijn, dat ge denict: 'ha, wat ben ik
toch strengzo'...". Eigenlijk kan men het zelfwaardegevoel ook omschrijven als het resultaat
van de balans tussen zelfbeeld (zelfbeschrijving) en het irnpliciete streefdoel dat de
leerkracht hanteert. Dit laatste is het normatieve element in de taakopvatting (zie verder).
Het oordeel van anderen speelt hierin een belangrijke rol. Wanneer de balans tussen
zelfbeeld en persoonlijk streefdoel negatief uitvalt werkt dit demotiverend.

Het zelfwaardegevoel is dus nauw verbonden met de derde component in het professio-
neel zelfverstaan, namelijk de beroepsmotivatie: de motieven van de respondent om
te kiezen voor het leerkrachtenberoep, am als leerkracht werkzaam te blijven of om
het onderwijs te verlaten. Voor de meeste respondenten vormde de beroepsmotivatie
geen probleem. Wanneer er evenwel van een daling in de beroepsmotivatie sprake
was, had deze altijd te maken met het toegenomen takenpakket van de leerkrachten,
met het routinekarakter van het werk, maar vooral met de dating van het maatschappelijk
prestige van het onderwijzersberoep. Dit thema komt bij de mannelijke respondenten
herhaaldelijk ter sprake. Marcel: Az, in de maatschappij staat ge dus nergens meer, he";
"(...) nu is de ondenvijzer in het aanzien van de mensen (...) gedegradeerd (...). Nu is
dat een noodoplossingvoor degenen die hun humaniora afhebben, (en wier) verdere stu die
overal misluld is". Ook hier blijkt het oordeel van anderen erg belangrijk te zijn.

De taakopvatting tenslotte, omvat de wijze waarop leerkrachten hun beroepstaak invullen.
Waarin bestaan mijn job als leerkracht? Het antwoord hierop fungeert als persoonlijk
program= en norm voor hun beroepsactiviteiten. In de taakopvatting zijn de kwaliteit
van de relatie met de leerlingen en de pedagogisch-didactische deskundigheid de bel-mg-
rijkste ingredienten. De leerkrachten omschrijven hun beroepstaak dus vooral in termen
van hun activiteiten in de klas. Indirect komen ook de andere onderwijsparticipanten
ter sprake, maar dan veeleer als afgrenzing van de eigen autonomie in de klas. Samenwer-
king tussen collega's, in de zin van onderling overleg en gemeenschappelijk lesvoorberei-
ding, wordt weliswaar gewaardeerd, maar "de manier van lesgeven, daar is ieder vnj
in (...) Ge moet een eigenheid laten aan iedere leerkracht" (Kris).

We stelden ook vast dat navorming en vernieuwingsbereidheid voor de meeste responden-
ten nauwelijks deel uitmaakten van hun taakopvatting. Het streven naar stabihteit stond
meestal centraal. In dit opzicht is Leo dus eerder een illustratieve uitzondering dan
wel een typisch geval in onze onderzoeksgroep.
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Anderzijdsverwoorddenverschillende respondenten aansluitend hierbij een accentver-
schuiving in hun taak van de traditionele kennisoverdracht naar meer "opvoedend
onderwijzen" (ineer aandacht voor het sociaal-emotioneel welzijn van kinderen en de
begeleiding daarbij). "(...) daar gaan we meer en meer naar toe. Echt kinderen opvoeden.
Leren wat goed en kwaad is, soms. Dat ze dat besef niet hebben (...)(Kwt)". Ms een
belangrijk leerpunt uit zijn loopbaan noemt deze leerkracht dan ook het besef dat "de
onderwijzersloopbaan heel wat meer is dan alleen lesgeven. (...) Het is ook oog hebben
voor de problemen van de ldnderen, oog hebben voor de familiale toestanden (...) als
ge ziet wat problem en dat sommige kinderen dan hebben, wagon: ze niet lamnen studeren...".
Leerkrachten zien zichzelf dus genoodzaakt taken op te nemen die traditioneel in de
geimsopvoeding vervuld werden.

Het toekomstperspectief of de prospectieve dimensie in het professioneel zelfverstaan
omvat de verwachtingen van de leerkrachten in verband met de toekomstige ontwikkeling
van hun beroepssituatie en hun beleving daarvan. Opnieuw viel op dat de leerkrachten
ernaar streefden bun huidige situatie te behouden. Daarnaast anticipeerden ze ook
bepaalde moeilijkheden: zoals het verminderen van hun fysieke conditie, toenemende
gedragsmoeilijkheden met de leerlingen. Verschillende respondenten verwoordden
ook hun wens om hun beroepsbezigheden te kunnen stoppen wanneer ze door omstandig-
heden hun werk niet goed meer kunnen doen en hun zelfwaardegevoel als leerkracht
te negatief ritvalt.

Deze conceptuele differentiatie, gefundeerd in de narratieve gegevens, maakt een meer
verfijnd en dieper begrijpen mogelijk van het professioneel zelfverstaan en de invloed
ervan op het professioneel handelen. De onderlinge verwevenheid vanzelfbeeld, zelf-
waardegevoel, beroepsmotivatie en taakopvatting wordt kernachtig geformuleerd en
geillustreerd in Leo's metaforische uitspraak: "ik wil nooit en nergens een grijze muis
zijn". Deze gedachte vormt de rode draad doorheen zijn hele loopbaanverhaal en is
de sleutel voor een goed begrip ervan."

De subjectleve onderwijstheorie

De subjectieve onderwijstheorie verwijst naar het persoonlijke systeem van kennis en
opvattingen, waaruit een leerkracht put om zijn professioneel handelen vorm te geven
en te beoordelen. Het is een persoonlijk ("subjectief') geordend systeem ("theory")
van kennis en opvattingen die relevant zijn voor onderwijs en opvoeding("onderwijs-").
De subjectieve onderwijstheorie resulteert uit de ervaringen die een leerkracht doorheen
zijn loopbaan opdoet en de wijze waarop hij ze min of meer reflectief integreert.
De subjectieve onderwijstheorie vormt het tweede belangrijke domein binnen het
persoonlijk interpretatiekader van de leerkracht. In termen van ons conceptueel kader
kunnen we zeggen dat de subjectieve onderwijstheorie de kennis en opvattingen omvat
die de leerkracht gebruikt bij de implementatie van zijn persoonlijk professionele
programma, dat nit zijn taakopvatting voortvloeit.

Een fragment uit Leo's loopbaanverhaal illustreert deze subjectieve onderwijstheorie
en de verwevenheid ervan met het professioneel zelfverstaan. Tegeijkertijd toont het
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ook de bruikbaarheid van de narratieve benadering om het interpretatiekader van
leerkrachten te begrijpen. "Mijn oudste dochter die had in it.lt tweede leeriaar een leerlaacht
die nogal negatieve dingen onderwerkjes schreef En miin dochter leed daarverschrikkelijk
onder. Verschrikkelijk gewoon, toen ed in het tweede leerjaar (Dit gebeurde zes jaar vmeger.-
GK) En (...)als we het nu toevallig eens over die juffrpuw hebben, 'cho', zegt ze, 'die tang
van toen'. Dat is het eerste dat er uitkomt. En nu nog altijd (...) Dus dat blijft bij." Met
dit narratief fragment beschrijft en argumenteert Leo zijn opvattingen over de wijze
waarop een leerkracht feedback zou moeten geven aan kinderen. Hij doet dit in een
narratief-biografisch fragment over zijn eigen dochter waarin de gesdgen van een
tegenovergestelde aanpak worden geschilderd. De negatieve woordkeuze van zijn dochter
versterkt de impliciete argumentatie doordat ze een idee geeft over hoe ingrijpend
en beklijvend de beleving van negatieve feedback kan zijn bij kinderen. Zo vormen
ze een sterk negatief argument voor een constructieve aanpak van feedback, zoals Leo
voorstaat. Leo spendeert heel wat tijd aan het schrijven van geindividualiseerde
constructieve commentaar onder het werk van kinderen. Wanneer hij wil illustreren
hoe ernstig zijn "loopbaaninimking" was (na zijn afzetting als taakleerkracht), kiest
hij precies dit voorbeeld: tijdens die periode van inzinking verwaarloosde hij de
formulering van deze feedback-commentaren en deed hij geen moeite meer om voor
iedere leerling "het juiste woord op de juiste plaats" te vinden. Een op zich haast banale
anekdote wordt dus narratief getransformeerd tot een sterke exemplarische gevalstudie
als argumentatie voor bepaalde opvattingen van de leerkracht. Het fragment toont
de link tussen biografische ervaringen, subjectieve onderwijstheorie en het professioneel
handelen. De diepe (vaak symbolische) betekenis van de idee of het praktijkprincipe
(in dit geval: "een constructieve, gepersonaliseerde en respectvolle behandeling van
de kinderen is van groot belang voor hun leren en hun welbevinden") wordt ten voile
duidelijk vanuit de narratieve context waarin ze wordt gepresenteerd. Deze voorbeelden
(die exemplarisch zijn voor vele andere in de loopbaanverhalen) bevestigen de waarde
van een narratief-biografische benadering.

De subjectieve onderwijstheorie, zoals gereconstrueerd uit de loopbaanverhalen, was
geformuleerd in de vorm van praktiAprincipes (narratieve anekdotes) of beelden
(metaforen). Bijv. Leo's "nooit en nergens een grijze muis zijn" (zie ook Kelchtermans,
1993a).

Met Elbaz stellen we dat de reconstructie van de subjectieve onderwijstheorie altijd
slechts fragmentair kan zljn (Elbaz, 1990, p.36-37). Een exhaustief beeld van de subjectieve
onderwijstheorie is onmogelijk. Niet alleen omdat ze verandert naarmate de leerkracht
nieuwe praktijkervaringen opdoet, maar ook omdat ze per definitie niet volledig
toegankelijk is voor de betrokkene zelf.' De mate waarin de subjectieve onderwijstheorie
reconstrueerbaar is vanuit de loopbaanverhalen is daarenboven ook nog afhankelijk
van de ref lectieve ingesteldheid van de respondent en de mate waarin hij zijn kennisbasis
kan en wil expliciteren tegenover een buitenstaander.

Rekening houdend met deze restricties analyseerden we de inhoud van de subjectieve
onderwijstheorie, die we telkens koppelden aan bepaalde loopbaanervaringen, de
"bronnen" van de subjectieve onderwijstheorie. De fragmenten van de subjectieve
onderwijstheorie, zoals gereconstrueerd vanuit de loopbaanverhalen, hebben haast
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uitsluitend betrekking op het micro-niveau van het werken in de klas, en meer bepaald

met de kwaliteit van de persoonlijke relatie met de kinderen enerzijds en het gevoel

van pedagogisch-didactische competentie anderzijds. Beidenworden exemplarisch gelllus-

treerd in bovenstaand fragment uit Leo's verhaal. Een ander fragment maakt dit nog
duidelijker. Leo's dochter bleek op school met leermoeilijkheden te kampen: "Ik heb

altijd gezegd van wen mijn oudste dochter in het eerste leerjaar zateeigenlijk zou iedere

leakracht een ldnd moeten hebben met leemweilijkheden. Dat's een beetje au gezegd..Maar

ja, op dat ogenblik heb ik eigenlcjk pas beseft wat je kinderen aandoe4 kinderen die dus

niet al te...best begaafd zijn. Wat je kinderen aandoet op gebied van huiswerk op gebied

van lessen en zo. Maar ook op gebied van les geven in het algemeen gewoon. Kinderen

die belcaf thuis komen. Pc had daar vroeger geen zicht op (...) Of wat hebben kinderen

nog in hun mars als ze thuiskomen? Tot wat zijn ze nog in swat? Of hoe gedepritneerd

komen kinderen thuis? Had ik geen zicht op. Ja, hoe zou je ook wel. (...) En als je alleen

maar kinderen hebt die schitterende studenten zijn, dan heb je daar dus geen idee van.

Maar dat heeft héél zeker mijn manier van lesgeven beinvloe4 dat heeft heel zeker mtjn

manier van lessen en huiswerken mee naar huis geven beinvloe4 mijn manier van toetsen

beinvloe4 heel zeker, ja". De ervaringen van Leo's dochter onthulden voor hem een

reeks onbedoelde neveneffecten van zijn gangbare aanpak op school. Hij werd zich

bewust van bepaalde domeinen in de leefwereld van kinderen, waaraan hij voordien
nauwelijks enige aandacht geschonken had. Dit inzicht zette een reflectieproces in

gang dat Leo ertoe bracht bepaalde aspecten van iijn klasprakijk te wijzigen. Dochters

leermoeilijkheden deden zich voor in de periode na Leo's taakleraarschap. Hij beschikte

dus wel over de technische kennis over leermoeilijkheden en remedial teaching, maar

de ervaring van zijn dochter reveleerde voor hem een reeks andere dimensies van het

probleem, o.m. de impact op de ernotionele ontwikkeling van de leerlingen, hun

zelfwaardegevoel, hun motivatie, enz..

Dit fragment zegt ook iets over de ontwikkeling van de subjectieve onderwijstheorie.

De bronnen voor nieuwe inzichten (kennis en opvattingen) blijken erg divers te zijn.

Er zijn natuurlijk de lerarenopleiding en de navorming. Maar uit de verhalen blijkt

dat de persoonlijke ervaringen doorheen de loopbaan hierin een veel belangrijker rol

spelen. Niet enkel ervaringen met schoolhoofden, inspectieleden, collega's of ouders,

maar ook ervaringen uit de privesfeer: geim, familie, vrienden... De ervaring van het

ouderschap is voor de meeste leerkrachten uiterstbetekenisvol met betrekking tot hun

professionele activiteiten (zie ook Huberman et al., 1989, p.319; Kelchtermans, 1993b,

p.211; Pajak & Blase, 1989, p.292; Zeichner & Gore, 1990, p.334). Doorheen de

schoolervaringen van de eigen kinderen gaan de leerkrachten beseffen hoe de kinderen

zelf in feite het alledaagse schoolleven ervaren. Deze ervaringen blijken vaak te

functioneren als een soort van "spiegel" die leerkrachten de ogen opent voor aspecten

van hun professioneel handelen waarvan ze zich tot dan nog niet bewust waren.

Een interessante vraag is verder deze naar de legitimeringsbasis van de kennis en

opvattingen van leerkrachten. Onze analyse van de loopbaanverhalen bevestigde de

ideeën van Doyle en Ponder over de "practicality ethic" (Doyle & Ponder, 1977-1978),

als een omvattende legitimeringsbasis. Leerkrachten evalueren praktijksuggesties of

veranderingsvoorstellen vanuit hun bruikbaarheid in de eigen klaspraktijk. De ervaring

dat "het werkt" in de klas is het belangrijke pragmatische criterium. Of een nieuw element
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opgenomen wordt in de subjectieve onderwijstheorie en daarmee ook in het professioneel
handelen wordt daarnaast ook bepaald door de mate waarin het overeenstemt met
de reeds aanwezige aanpak (congruentie) en de "kost" (de uitslag van de kosten-
batenanalyse waarin wordt afgewogen wat het de leerkracht kost aan tijd, extra inspanning,
psychologische belasting enz.).

Naast de pragmatische ingesteldheid valt het op dat leerkrachten voor de verantwoording
van hun aanpak verwijzen naar geragsfiguren of -instellingen. Deze gezagsfiguren zijn
dan collega's, schoolhoofden of inspectieleden, die een bepaalde aanpak verdedigden
en erkend werden als autoriteiten in het veld ("ats hij het zegt, mag je het geloven...").
Deze gezagsfiguren zijn vaak ook kritische personen. Hun gezag levert een legitimering
voor de praktijk. Bijv. een schoolhoofd wordt genoemd als bran voor het verwerven
van bepaalde praktijkrelevante inzichten of vaardigheden, maar in hetzelfde verhaal
wordt dit schoolhoofd getypeerd als een uiterst deskundig vakman, iemand die zeer
goed op de hoogte was van pedagogisch-didactische methodes, die lid was van bepaalde
commissies, artikels gepubliceerd heeft, enz.. Kortom, hij krijgt het statuut van een
gezagsfiguur, waardoor het feit dat de leerkracht zich voor bepaalde aspecten van zijn
professioneel handelen door de man heeft laten inspireren, gelegitimeerd wordt.

Opgemerkt zij dat deze bevindingen een bevestiging vormen van de idee dat leerkrachten
veeleer "ambachtslui" (semi-professionals) zijn dan beoefenaars van een professie in
de traditionele zin van het woord. Leerkrachten hebben weliswaar min of meer inzicht
in de technische opbouw en systematiek in de handboeken die ze gebruiken. Maar
deze technische kennis wordt pas operationeel in de concrete klaspraktijk: doorheen
de jaren ervaren ze op welke manier de methode het best functioneert in de klas. De
professionele kennis is dus vooral "beichaamde ervaringskennis" (Pratte & Rury, 1991,
p. 61-63): de subjectieve onderwijstheorie wordt vooral ontwikkeld door reflectie op
de eigen klaspraktijk en de concrete ervaringen.

Gemeenschappelijke thema's in de loopbaanverhalen

Onze studie leverde dus twee soorten resultaten op. Enerzijds werd het voorlopige
conceptueel kader voor het begrijpen van de professionele ontwikkeling op basis van
de loopbaanverhalen, verder uitgewerkt en gefundeerd in de empirische gegevens. De
concepten (kritische incidenten, fasen en personen; professioneel zelfverstaan en
subjectieve onderwijstheorie) werden verder ontwikkeld en gedifferentieerd. Het
biografisch perspectief werd geoperationaliseerden geillustreerd als bruikbare benadering
in de studie van de professionele ontwikkeling van leerkrachten. Deze resultaten werden
hierboven gepresenteerd.

De tweede groep resultaten betreft terugkerende patronen en gemeenschappelijke
thema's in de loopbaanverhalen die uit de comparatieve analyse naar voren kwamen.
Zij krijgcn de status van werkhypothesen voor toekomstig onderzoek. We beperken
onze bespreking hier tot de twee meest algemeen-relevante thema's.
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Een eerste terugkerend thema in de loopbaanverhalen is de bekommernis voor de
stabiliteit van de job situade. Dit wordt zeer duidelijk vanuit de centrale rol die de vaste
aanstelling in de loopbaanverhalen. De vaste aansteDing brengt een formele stabilisatie

mee van de beroepssituatie. Een vastbenoemde leerkracht kan in de praktijk nauwelijks
ontslagen worden of gedwongen tot een verandering van klas of school. Leerkrachten
blijven vaak ook vele jaren, niet zelden zelfs hun hele loopbaan, in hetzelfde leerjaar
(tenzij zij zelf voor een verandering zouden kiezen of door omstandigheden ertoe
gedwongen worden, bijy. bij een scholenfusie). Daarnaast betekent de vaste aanstelling
ook een formele erkenning van de professionele competentie door de inrichtende macht
(schoolbestuur). Wanneer een vaste aanstelling langer op zich laat wachten dan normaal,
blijkt dit een erg negatieve invloed te hebben op de beroepsvoldoening en -motivatie

van de leerkracht. Zonder die benoeming is de leerkracht hnmers overgeleverd aan
de beslissingen van de inrichtende macht, zonder dat hij nch ertegen kan verzetten
(zie hoger Leo's verhaal).

Met de vaste aanstelling start de stabil isatiefase in de leerkrachtenloopbaan (Huberman
et al., 1989, p. 143; Hirsch et al., 1990, p. 86-87). Slechts twee respondenten vertelden
over vrijwillige veranderingen in hun beroepssituatie, i.c. het verhuizen naar een ander
leerjaar (oudere leerlingen) en het opnemen van een tijdelijke functie als navormer
(Leo). Voor de meeste leerkrachten eindigt de loopbaanontwikkeling dus metde vaste
benoeming. Het uitdrukkelijk nastreven van een stabiele beroepssituatie en het energiek
verdedigen van dit status quo tegen mogelijke veranderingen, zijn een opvallende constante
in de meeste loopbaanverhalen.

Maar er is meer. De loopbaanverhalen leerden dat op 66n uitzondering na, alle respon-
denten "parallelle loopbanen" ontwikkelden (Nias, 1989a, p.398-400): andere "loopbanen

of carrières", als het ware "parallel" aan hun eigenlijke beroepsloopbaan.

Voor de vrouwelijke respondenten kwam deze parallelle loopbaan in de praktijk neer

op de gezinstaken als moeder (opvoeding van de kinderen, huishouden).

De mannelijke respondenten ontwikkelden hun parallelle loopbaan in allerlei vrijetijds
activiteiten, zoals het bestuur van sportverenigingen, drummer bij een jazz-band en
festivalorganisator, medewerker aan Dagblad, enz. . Tegen deze achtergrond wordt
de tendens tot behoud van het status quo in de beroepssituatie begrijpelijk. Zolang
de werksituatie stabiel blijft, kan men de beroepsloopbaan blijven combineren met
de parallelle loopbaan, waarvoor men vaak minstens even sterk gemotiveerd is als voor
de onderwijsjob. Deze respondenten stellen dat de activiteiten met en tussen volwassenen -

naast het genot dat ze er als hobby aan beleven- moeten compenseren voorhet dagelijks
bezigzijn met kinderen. Wanneer de beroepsvoldoening op school sterk afneemt, vormt
de parallelle loopbaan ook een uitweg en alternatief om toch nog (beroeps)bevrediging
te ervaren. Tegelijk bieden de parailelle loopbanen de (mannelijke) leerkrachten ook
de mogelijkheid tot het verwerven van een zeker sociaal aanzien. Dit is des te belangrijker

naarmate de respondenten de teloorgang van de maatschappelijke status van het
onderwijzersberoep als een probleem ervaren. Slechts 6én mannelijke respondentheeft

geen parallelle loopbaan, maar hij verwoordt dan ook het meest uitgesproken zijn
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frustraties over het gebrek aan prcmotie- en ontplooiingskansen enerzijds en het gedaaldc
sociale prestige van zijn beroep anderzijds.

Een tweede thema is dat van de gepercipieerde kwetsbaarheid tegenover de buitenwereld.
Deze kwetsbaarheid heeft verschillende vormen. In het begin van hun loopbaan voelen
leerkrachten zich overgeleverd aan çie willekeur van het schoolbestuur. Zolang ze niet
vastbenoemd zijn, hebben ze geen verhaal tegen beslissingen van dat bestuur. Dit wordt
nog versterkt door de rol van voorspraak en "goede relaties" met de lokale onder-
wijsoverheden in het verwerven van vaste aanstellingen of bepaalde faciliteiten binnen
de school. Uit de loopbaanverhalen blijkt dat de respondenten deze praktij ken be-
schouwen als een vanzelfsprekend en algemeen verspreid gegeven. Impliciet achten
ze het ook aanvaardbaar, vooral wanneer de aanbeveling of benoeming uitgelegd kan
worden als een wederdienst tegenover vroegere prestaties van de leerkracht (bijv.
vrijwitlige inzet in de lokale jeugdbeweging of parochiewerk). Ook familiebanden blijken
een niet onbelangrijke rol te spelen. Uiteraard stelt deze situatie vooral problemen
voor hen die niet over deze relaties of voorspraak beschikken, zoals geillustreerd werd
door Leo's loopbaanverhaal (zie hoger).

De kwetsbaarheid bestaat echter ook nog in een andere, meer algemene en meer subtiele
vorm. Leerkrachten voelen zich ook erg kwetsbaar tegenover het oordeel van de buiten-
wereld. Ze voelen zich voortdurend geobserveerd en beoordeeld door anderen (i.c.
het schoolhoofd, collega's, ouders, enz.). Het feit dat de respondenten vaak spontaan
en uitvoerig thema's als stiptheid en orde (klaslokaal), gezag en tucht aan bod stelden,
is van daaruit te begrijpen. Deze beroepsaspecten zijn immers duidelijk zichtbaar voor
zowel de ouders als de collega's en het schoolhoofd. Het zijn dan ook de aspecten
waarop leerkrachten zich als het ware permanent gedvalueerd voelen.

De studieresultaten van de leerlingen functioneren op een analoge wijze. Ze zijn voor
de leerkrachten een belangrijke bekommernis (taakopvatting) en determinant van hun
zelfwaardegevoel en beroepsmotivatie. De mate waarin de leerkracht ervaart impact
te hebben op het leerproces van de kinderen (doelmatigheidsbeleving), is een cruciaal
element in 4n zelfwaardegevoel. De studieresultaten zijn voor de leerkrachten echter
slechts 66n element in hun taakopvatting. Het opbouwen van een goede persoonlijke
relatie met de kinderen (beschouwd als een cruciale voorwaarde voor goede leerresulta-
ten) wordt gezien als even belangrijk. Voor de buitenwereld wordt de deskundigheid
van de leerkracht echter hoofdzakelijk zichtbaar in de studieresultaten van de leerlingen.
De beoordeling van de beroepsdeskundigheid gebeurt dan ook vooral op basis van
die schooluitslagen van de kinderen. Dit is voor de leerkrachi een dubbele bron van
frustratie. Ten eerste beschouwen ze die resultaten slechts als 64n aspect van hun taakop-
vatting en voelen ze zich dus eenzijdig beoordeeld. Hun zelfverstaan als autonome
deskundige wordt hierdoor gereduceerd. Daarnaast beseffen leerkrachten zeer goed
dat hun reale impact op de leerresultaten van leerlingen per definitie beperkt is. Die
resultaten worden immers door heel wat andere factoren mede gedetermineerd. Een
eenzijdige beoordeling van de deskundigheid op leerlingenresultaten wordt dan ook
als onrechtmatig ervaren. De frustratie is nog sterker wanneer dit criterium (nl. toetsuitsla-
gen van de leerlingen) binnen de school expliciet gebruikt wordt door het schoolhoofd
om de beroepsactiviteiten van de leerkrachten te evalueren.
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Ook de aard van de subjectieve onderwijstheorie van leerkrachten, maakt die gevoelens

van kwetsbaarheid begijpelijk. De loopbaanverhalen lieten nen dat het ervatingskarakter

van de professionele kennis, pragmatisch gelegitimeerd door haar praktische bruikbaarheid

of door verwijzing naar "autoriteiten", haar tot een zwakke basis maakt om de eigen
Idaspraktijk te verantwoorden wanneer deze in vraag gesteld wordt door anderen (school-

hoofd, collega's, ouders). Leerkrachten kunnen enkel terugvallen op hun bereflecteerde

ervaringen, intuitie en hun persoonlijk engagement in hun job om hun professioneel
handelen te verdedigen en anderen van de waarde ervan te overtuigen. Hun beroepskennis

mist -althans in grote mate- de legitimiteit en status van bijv. wetenschappelijke kennis.

Dit bevestigt de resultaten in het onderzoek van Blase over de gepercipieerde kwetsbaar-
heid bij leerkrachten en de wijze waarop deze bijdraagt tot het ontwikkelen van een
"conservatief politick perspectief' (Blase, 1988). Politick verwijst hier naar de complexe

processen van machtsuitoefening in de schoolorganisatie. Blase stelde vast dat de tendens

tot passiviteit en conservatisme toenam naarmate de gepercipieerde kwetsbaarheid
grater was. Wij icjn ervan overtuigd dat deze kwetsbaarheid een zeer belangrijk onderwerp

vormt voor verder onderzoek, wanneer we tot een adequaat inzicht willen komen in

de professionele ontwikkeling van leerkrachten.

Conclusie

In ons onderzoek gaven we inhoud aan het algemene en vage concept van "professionele

ontwikkeling". Op basis van de loopbaanverhalen van leerkrachten Basisonderwijs,
reconstrueerden we het professioneel zelfverstaan en de subjectieve onderwijstheorie,

die we opvatten als indicatoren voor die professioneleontwikkeling. Tegelijkertijd werd

daarmee aangetoond dat het biografisch perspectief een bruikbare invalshoek is om

beter te begrijpen waarom leerkrachten handelen zoals ze doen. In deze benadering

wordt de loopbaanbeleving door de leerkrachten zelf centraal gesteld, meer bepaald

de wijze waarop zij betekenis geven aan de talloze ervaringen doorheen hun loopbaan

en ze integreren in hun persoonlijke onderwijsstijl. Onze onderzoekservaring met het
biografisch perspectief versterkte onze overtuiging dat men voor eenecht begrip van

de professionele ontwikkeling van leerkrachten niet om hun verhalen heen kan.

Summary

To understand teachers' professional development, the career stories of ten experienced

Flemish (Belgian) Primary School teachers were collected. The analysis of these narrative

data culminated in the reconstruction of a professional self and a subjective educational

theory, both conceived of as indicators for the professional development. These general

concepts were differentiated to develop a conceptual framework for understanding
teachers' profcssional development from their career stories. The comparative analysis

of the stories revealed two Important recurring themes, the strive for job stability

and the feelings of vulnerability for the teacher.
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In this paper the "biographical perspective" is depicted as a general theoretical approach,
and also as the concrete research procedure for data collection and analysis. The
author concludes that a narrative-biographical approach constitutes a viable perspective
for understanding professional development from the subjective viewpoint of the teachers.

Correspondendeadres: G. Kelehtermans, K.U.Leuven, Centrum voor Onderwijsbeleid
en -vernieuwing, Vesaliusstraat 2, B-3000 Leuven

Noten

1. Wij gabruiken de term "professioneel" in de zeer algemene en beschrijvende betekenis van "met
betrekking tot de uitoefening van het beroep" om aan te duiden dat de beroepsactiviteiten van de leericrachten
meer omvatten dan het pedagogisch-didactisch handelen in de klas. Ook het functioneren binnen de school
als organisatie en de interactic met de ruimere omgcving (bijv. ouders) behoren daartoe.

Dit wordt o.m. bevestigd door het onderzoek naar de bemepssocialisatie van icerkrachten. Verscheidene
studies tonen aan dat de impact van de formele lerarenopleiding op het feitelijk professioneelhandelen
zeer beperkt is. Ervaringen als leerling, voorafgaand aan de lerarenopleiding, blijken veel belangrijker te
zijn als determinant (Lortic, 1975; Zcichner & Grant, 1981, Zeichner, 1986; zie ook Kelchtermans &
Vandenberghe, 1990, p.127-128).

3. Voor meer gedetailleerde en volledige informatie verwijzen we naar het oorspronkelijke
onderzoeksrapport (Kelchtermans, 199.3b).

4. Andere auteurs gebruiken de term "implicit theory" (bijv. Clark & Peterson, 1986) of "personal practical
knowledge' (Connelly & Clandinin, 1988 en 1990). Onze notie subjectieve onderwijstheorie sluit nauw aan
bij deze laatste, maar wij wilden het gestructureerde karaktar van dat kennissysteem beklemtonen.

5. In de voorstudies werden geen klas- of schoolobservaties gedaan (Keichtermans et al., 1991). De
onderzoekservaring leerde ons echter dat de aanwezigheid van de onderzocker in de school een zeer posit ieve
invloed had op de kwaliteit van de biografische interviews, nl. doordat de respondenten konden verwijzen
naar leerlingen, collega's, schoolhoofd, schoolgebouw, enz. in de wetenschap dat de onderzoeker wist waarover
het ging.

6. We kunnen hier niet nader ingaan op de selectieprocedure van de respondenten en op een aantal
methodologische kwesties die typisch zijn voor biografisch onderzoelc de centrale rot van de onderzoeksrelatie,
de aard van de autobiografische data, het autobiografische geheugen, typisch ethische aspecten (bijy. het
vrijwaren van de anonimiteit; de toegelaten indringendheid van de bevragin& enz.) en de methodologische
kwaliteit van de onderzoeksprocedure. Daarvoor verwijzen we naar het onderzoeksrapport (Kelchtermans,
1993b, p.134 e.v.; zie ook Kelchtermans, 1993c).

7. Alle namen van personen, plaatsen of scholen zijn vervangen door pseudoniemen of codes om de
anonimiteit van de respondenten te garanderen.

8. Rapporterend over de vooronderzoeken, presenteerden we elders l/C;ictitermanset al., 1991, p.286)
de subject ,eve onderwijstheorie als onderdeel van het professioneel zelfw.rstaan. De analyse van de gegevens
uit het hoofdonderzoek an een revisie van de data uit de vooronderzwken defien ons besluiten dat cr geen
reden is om beide concepten op te vatten als hiararchisch geordend cit dat het zinvol is om het professioneel
zelfverstaan en de subjectieve onderwijstheorie op tevatten als twee ,terweven domeinenvan het persoonlijk
interpretatiekader van een leerkracht. Het onderscheid tussen beide noties laat verder een nicer
gedifferentieerde analyse toe van de aarratieve reconstructie in de loopbaanverhalen van leerkrachten,

9. Overeenkomstigde gefundeerde theorie-benadering en de idee van de 'sensitizing concepts", vormen
de componenten van het professioneel zelfverstaan een herziening van degene die uit de vooronderzoeken
resulteerden (Kelchtermans, in presc Kekhtermaris, et al., 1991): zelfbeeld, zelfwaardegevoci, beroersmotivatie,
beroepsvoldoening, taakopvatting en toekomstperspectief werden beschreven als componenten van het
professioneel zelfverstaan. De gegevens van het hoofdonderzoek lieten echtergeen voldoende distinctieve
omschrijving toe van de component "beroepsvoldoening". Voldoening is immerseenzeer algemene indicatie
van de jobbeleving van leerkrachten, veeleer dan een component van het prefessioneel zelfverstaan. Het
bleek erg moeilljk om de data die verwezen nur beroepsmotivatie en zelfwaardegevoel systematischte
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onderscheiden van deze die betrekking hadden op beroepsvoldoening. Aangezien we streefden naar can

conceptuele differentiatie, die gefundeerd kon worden in de onderzoeksdata, besloten we om
*beroepsvoldoening" niet te weerhouden als afzonderlijke component. De dimensies en hun componenten

vormen conceptuele differentiaties van het algemene begrip "professioneel zelfverstaan" In werkelijkheid

ovedappen de componenten tot op zekere hoogte, omdat het uiteindelijk telkens gaat om andere aspecten

of accenten in de beschrijving en interpretatie van dezelfde werkelijkheid, nl. opvattingen over zichzelf

als leerkracht.
10. Dit illustreert ook de onderlinge verwevenheid van het professioneel zelfverstaan en de subjectieve

onderwijstheorie in de loopbaanverhalen van de leerkrachten.
11.Deze metafoor is ook een voorbeeld van wat Elbaz (1981, p50 e.v.) en Connelly & Clandinin (1988,

p.70) bedoelen met beelden ("image): krachtige metaforische uitspraken waarin gevoelens, opvattingen

en inzichten enerzijds gecombineerd worden met normatieve ideedn over "goed onderwijzen" anderzijds.

12. Dit geldt ook voor het professioneel zelfverstaan (zie hoger).
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Besprekingsartikel: Charles Taylor en de hernieuwde
aandacht voor het authentieke individu

P. Si 11YEt

De Canadese filosoof Charles Taylor is voor de sociale wetenschappen beslist geen
onbekende. Velen kennen ongetwijfeld The Explanation of Behaviour (1964) en met
zijn Philosophy and the Human Sciences (1985a) deed hij zich positief opmerken tussen
de wetenschapsfdosofen die zich met de hunaane wetenschappen bezig houden. Recent
publiceerde hij Sources of the Self The Makingof the Modem Identity (1989), dat door
velen inmiddels beschouwd wordt als een standaardwerk in de hedendaagse
postmodernisme discussie. Een korte tijd geleden verschenen opnieuw twee werken
van zijn hand: vooreerst The Ethics of Authenticity (1991) en vervolgens een essay,
Multiculturalism and the Politics of Recognition (1992), dat samen me: een aantal
commentm n die hierop werden geschreven het daglicht zag in een volume waarbij
Gutman als Editor optrad. In deze studie wordt inhoofdzaak ingegaan op The Ethics
of Authenticity, al zal zijdelings ook een en ander tut het overige werk van Taylor aan
bod komen. Om duidelijk te maken op welke wijze Taylors studie relevant is, zowel
in het algemeen als meer specifiek voor de wijsgerige pedagogiek, leid 1k dit artikel
in met een ander verhaal.

1. InleidIng en probleemstelling

In "The Crying Game", een film van Neil Jordan (1992), wordt Fergus die tot het IRA
behoort, verliefd op de vrouw van een Engelse soldaat, die om het leven kwam in een
gijzeling, waaraan Fergus als gijzelnemer participeerde. 'Zij' blijkt een hij te zijn en
nadat deze persoon de vrouw doodde die meer dan Fergus verantwoordelijk was voor
de dood van de gijzelaar, neemt Fergus de schuld op zieh en zit in haar plaats de
jareniange gevangenisstraf uit - de film eindigt met een flits waaruit blijkt dat er nog
2035 dagen te 'zitten' zijn. Waarom doet deLe man zo iets, waarom zit hij in 'haar'
plaats deze straf uit? Wel, hij hetft aan de Engelse soldaat beloofd dat hij 'haar' zou
opzoeken en ervoor zou zorgen 'dat alles in orde zou kemen'. Belangrijk is het ook
crop te wijzen dat ondaalcs vele inspanningen Fergus er niet in slaagt op 'haar' verliefd
te worden, maar wel van 'haar' houdt. Is dit dan het gedrag van een gek, zo kan men
zich afvragett? Naar mijn mening moet het '4.ntwoord hierop negatief zijn. Dit, indien
ik dat wat sterker mag uitdrukken, houden van het gegeven woord en het kost wat
kost opnemen en doen wat moet gedaan worden in de situatie waprin men zich bevindt,
vraagt cen denkeo van de persoonsidee waarin plaats is voor een, zij het dan relatieve,
consistentie en eenheid. Zoiets als: indien ik dit of dat niet zou doen, zou ik met mezelf
met meer kunnen ieven. Het sluit aan bij een meer 'alled aagse' ervaring, namelijk dat
mensen zich lijken gebonden te weten door een vriend die voor hen een speciale
inspanning deed, of door wat men aan een stervende beloofde. in het voorbeeld uit
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de film zijn voor Fergus bepaalde zaken belangrijk enblijven dat ongeacht de gevolgen.
Bovendien ervaart Fergus dit als zyn beslissing. In dit perspectief is het niet onverathillig

wat men doet, is het onderscheid - ondanks de maatschappelijke druk, in dit geval
door het IRA - tussen wat men ook zelf good en kwaad vir:dt redelijk duidelijk. Het
hoofdpersonage uit dit verhaal is in een zekere zit van het woord een authentiek individu.

Hij handelt om redenen die, alhoewel ze maatschappelijk geconstitueerd en ingebed

zijn, ook zijn redenen zijn. /at hij doet kan in een bepaald type van pedagogiek, als

ik de aangegeven lijn mag doortrekken, thans niet meergeplaatst worden. Van Langevelds

zelfverantwoordelijke zelfbepaling is met het verdwijnen van demogelijkheid tot zelfbepa-

ling (zoals door benaalde postmodernistischeauteursbeweerd wordt), ook grotendeels
de verantwoordelijkheid op Itch verdwenen. Men neemt niet langer aan dat men
veranVoordelijk is voor wat men doet omdat men, zo luidt het, niet weet wat men
doet of in elk geval toch geen greep op de gevolgen zou kunnen hebben. De idee van

de persoon, zoals die in een relatieve eenheid aan zichzeg verschijnt, en waar hij of
zij mee instemmen kan, is in deze nihilistische vorm van het postnaodernisme opgegeven.

En de pedagogiek, wel die heeft geen identiteit meer en dat heeft te maken, enerzijds

met het verlies van gemeenschappelijke waarden op het niveau van de samenleving,
anderzijds met het verlies van het individu. Genoemde gedachten zijn in bepaalde kringen

geineengoed geworden en vormen de voeding,sbodem voor een postmodernistische

pedagogiek die niet vreemd van een nihilistisehe teneur als avant-gardistisch commentaar,

overigens meer op de samenleving dan op opvoeding en onderwijs, 2ich beijverd heeft

om het elude van de opvoeding in de gefragmenteerde samenleving aan t kondigen.

Argumenten tegen deze postmodernistische gedachten kunnen o.a. ontleend worden

aan recent empirisch onderzoek waarvan Marcoen (1991) een verslag geeft, en waaruit

blijkt dat de betrokkenheid op persoonlijke levensprojecten een belangrijke predictor

is van positief welbevinden. Dat het persoonlijk zin geven aan wat men doet de menselijke

bestaanswijze tekent, een levenstaak is, komt aldus als een van de 'empirische' vast-

stellingen naar voren.

In deze studie zal ik ingaan op argumenten die van een ander type zijn. Zoals gesteld

zal een analyse van een recente studie van Taylor de focus vormen. Eerder reeds
defmieerde hij de persoon als volgt: "... to be a full human agent, to be a person or
self in the ordinary meaning, is to exist in a space defined by distinctions of worth.

A self is a being for whom certain questions of category value have arisen, and received

at least partial answers. Perhaps they have been given authoritatively by the culture

more than they have been elaborated in the deliberation of the person concerned, but

they are his in the sense that they are incorporated into his self-understanding, in some

degree and fashion" (Taylr 1985b, p. 3) Een persoon is volgens Taylor degene voor
wie bepaalde vragen or ,ent waarden gerezen zijn en waarop tenminste gedeeltelijke
antwoorden gegeven werden. Misschien betreft het gezagsargumenten die binnen de

cultuur gegeven werden eerder dan zijn persoonlijke overwegingen en verwerkingen,

zo stelt hij. Maar het gaat althans ten dele om zijn argumenten die een plaats hebben

in zijn zelfverstaan. Deze opvatting over 'persoor ligt ook aan de basis van The Ethics

of Authenticity.
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Vooreerst komen de idee8n van deze auteur uit de laatstgenoemde studie aan bod.
Daarna wordt ingegaan op wat de sterkte en de zwakte van de betreffende positie
is, om vervolgens de implicaties voor opvoeding en onderwijs aan te geven.

Het moge duidelijk zijn dat ik hier geen revival van de oude waarden of deugden wil
bepleiten en evenmin de Verlichtingsideeen opnieuw wil opvoeren. Wel zal ik trachten
aan te duiden wat opvoeding en onderwijs nog kunnen betekenen indien we de
verworvenheden van het postmodernisme au serieux nemen, zonder wat ik beschouw
als de fouten ervan op de koop toe (erbij) te nernen. De aldus ontwikkelde visie houdt
meer rekening met de feitelijkheid, is meer naturalistisch dan rationalistisch, overstijgt
de oude polarisaties omtrent de verhouding tussen het ik en de anderen, tussen wat
we doen en wat we moeten doen en biedt aldus ecu aanzet voor een tussenpositie. Hier
wordt het menselijke en dus ook de opvoeding gesitueerd in een werkelijkheid, die
tegelijkertijd talig en fysisch is voor een wezen dat tegelijkertijd 'rationed denkt' en
bewogen is. Zo verschijnt opvoeding en onderwijs opnieuw als wat skchts kan oproepen,
slechts kan aanspreken, zonder tegelijkertijd te eisen dat iedereen zich hierin zou moeten
kunnen vinden. Dat dit niet leidt tot het verdwijnen van de genoemde fenomenen, maar
slechts tot een aangeven van de ware proporties van opvoeding en onderwijs, in een
samenleving die draait op macht en geld en waarin men althans ten delemoet meespelen
om te overleven, zal tenslotte betoogd worden.

2. Taylors diagnose: de malaise van het 'moderne'

In The Ethics of Authenticity behandelt de Canadese filosoof Charles Taylor wat door
velen wordt aangeduid als het hart van de 'moderne' malaise: het concept 'authenticiteit'
of 'zelfrealisatie'. Alhoewel hij de gevaren ervan erkent, zoals het minder dominant
aanwezig zijn van gemeenschappelijke waarden, wat ertoe kan leiden dat men zich
voor weinig (nog) wil inzetten, is hij minder vlug dan anderen geneigd om dit 'persoon'-
lijke te schrappen. Op de juiste manier ontwikkeld wijst authenticiteit ons in de richting
van een meer verantwoordefijke vorm van leven ('form of fife). Het stelt ons in staat
om potentieel een voller, een meer gevulder en gedifferentieerder leven te leiden, omdat
het meer aangepast is aan het 'zelf'. Taylors studie vertrekt van een aanduiding van
drie problemen die verband houden met het 'moderne': het verdwijnenvan de morele
horizon, de woekerende instrumentele rationaliteit en het verlies van onze vrijheid.

De moderne vrijheid werd gewonnen door los te breken uit oudere morele horizonten
die het resultaat waren van een hierarchisch gestructureerd universum dat zich in de
menselijke samenleving weerspiegelde. Deze orde gaf betekenis aan de wereld en aan
de sociale activiteiten, de dingen hadden er een plaats en de riten en normen van de
samenleving overstegen er het instrumentele. Tegelijkertijd beperkte deze orde ook
de betrokkenen. De ontluistering ("disenchantment") of verlies van het magische in
en van de wereld brengt hieraan een einde. Door het wegvallen van een dod en het
zich richten naar het individuele leven, streven sommigen nog slechts naar "petits et
vulgaires plaisirs" (De Tocqueville) of naar "a pitiable comfort" (Nietzsche). Zo komt
ook de zwarte zijde van het individuafisme te voorschijn, een vervlakking en beperking
van het zelf, gekenmerkt door betekenisverarming en sociaal isolement. Gedachten
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die ook recent opnieuw verwoord worden in de context van wat heet de permissieve

samenleving, de 'me generation' of het wijd verspreide narcisme.

Het verlies van de magische dimensie is, aldus Taylor, verder vnbonden met een tweede

karakteristiek, het grate belang van de instrumentele rationaliteit het zoeken naar de

meest economische toepassing van middelen om bepaalde doelen te bereiken, ofmaximale

efficiEntie, de beste kosten-baten verhouding als aanduiding van de mate van succes.

In zekere zin is dit wel een bevrijding, zo meent hij, maar er is ook een risico aan
verbonden: het dreigt ons leven over te nemen. Wat bepaald moot worden door andere

criteria die onathankelijk ons leven dienen te leiden, wordt nu opgeofferd aan de eis

tot maximale output. Met het grate belang dat gehecht wurdt eau de instrumentele

rationaliteit is ook de dominante pleats van de technologie verbonden.

Ook het politieke niveau leidt hieronder. Niet alleen is het moeilijk er een persoonlijke

levensstijl tegen de stroom in op na te houden, zo kan men heden ten dage nog moeilijk

zonder auto, er is ook een verder verlies van vrijheid, individuen sluiten zich in 7ichzelf

op. Men verkiest thuis te blijven, alleen te genieten, tenminste zolang de staat de middelen

daartoe in voldoende mate ter beschikking stelt. Daar dit type van staat slechts kan
bestreden worden door een participatie waartoe men niet geneigd is en die zonder

anderen weinig uithaalt, komt men in een vicieuze cirkel terecht.

Tegenover deze drie elementen wijst Taylor erop dat het individualisme, naast bron

van zorg, ook aanduidt wat velen beschouwen als een van de fijnste realisaties van

de moderne beschaving. We leven in een wereld, zo stelt hij, waar de mensen zelf het

recht hebben te kiezen hoe ze wil1n leven, gewetensvol kunnen beslissen welke

overtuigingen ze er op na willen houden en hun leven op allerlei wijzen vorm kunnen

geven, wat buiten de mogelijkheid van hun voorouders lag. Deze rechten worden stilaan

overal in de wetgeving opgenomen en beschermd enheel weinigen willen hierop terugko-

men. Men ijvert zelfs voor nog meer vrijheid bijvoorbeeld wat de familiale patronen

betreft Verder verwijst hij naar de onpersoonlijke mechanismen zoals het markt-model,

die het gevolg zijn van het belang van de instrumentele rationaliteit (o.a. door Marx

en Weber bestudeerd), maar deelt hij niet de fatalistische ideedn waarin de menselijke

vrijheid als tot nul gereduceerd voorgesteld werd. Hij houdt vol dat de instrumentele

rationaliteit tot op zekere hoogte teruggedrongen kan warden en dat de fragmentatie

op het politiek niveau kan tegengegaan worden. Dit geeft het perspectief van Taylors

positie aan, maar vooraleer dat aan de orde is, komt het ontstaan van de cultuur van

de authenticiteit op een meer grondige wijze aan bod.

2.1. De cultuur van de authenticiteit: aanduiding, ontstaan en tekorten

Bij wijze van aanzet wijst Taylor op de recente kritiek op de zelfrealisatie, o.m. op

de korrel genomen door Allan Bloom in zijn The Closing of the American Mind. Hier

wcrd aan de hedendaagse jeugd een bepoald type van relativisme toegeschreven (door

hem aangeduid als 'soft relativism'), de positie dat iedereen zijn eigen waardea heeft

en dat daarover niet kan geargumenteerd worden. Dit was niet zozeer een epistemologi-

sche aangelegenheid, aldus Taylor, tnaar een morele: men mag de andeten niet uitdagen,
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wat hun waarden zijn is hun zaak, een keuze die gerespecteerd moet worden. Dit relati-
visme was op zijn beurt de uitlopervan een bepaald type van individualisme. Dit houdt
in dat iedereen het recht heeft een wijze van leven te ontwikkelen die gegrond is in
een persoonlijke opvatting over wat belangrijk en waardevol is. Mensen wordenvervolgens
opgeroepen om 'trouw te zijn aan zichzelf, hun eigen zelfrealisatie na te streven. En
alhoewel sommigen altijd al wel aan bun carrière voorrang hebben gegeven boven hun
relaties met degenen om wie ze geven, boven hun bezig zijn met bun kinderen
bijvoorbeeld, lijken velen zich hiertoe nu geroepen te voelen, en te vinden dat ze dat
moeten doen, te vinden dat hun leven in zekere im verloren zou zijn indien ze hier
niet op zouden ingaan. Door het aanvaardenvan een dergelijk individualisme als ideaal
steunt men een bepaald type van liberalisme dat als neutraal gekenmerkt kan worden.
Door te aanvaarden dat het goede leven door iedereen zelfbepaald dient te worden,
verdwijnt de discussie hierover meteen op de achtergrond. Dit individualisme wordt
nog versterkt door het morele subjectivisme dat aanvaardt dat in de sterke betkenis
van het woord het morele niet gegrond is in de rede of in de aard van de dingen, maar
slechts aanvaard door elkeen omdat 'we er ons toe aangetrokken voelen'.

Opnieuw wijst Taylor erop dat alhoewel hij het met veel van de kritiek op de positie
van de zelfrealisatie eens is, hij op grond hiervan authentiek zijn niet afwijst.Het morele
ideaal achter de idee van zelfrealisatie is immers 'trouw zijnaan zichzelf. Een dergelijke
manier van leven is niet bepaald door wat we verlangen of nodig hebben, maar door
een criterium omtrent wat we moeten verlangen of nodig hebben.

Taylors kritiek op de wijze waarop over authenticiteit nagedacht wordt, tracht niet
een middenpositie te verdedigen waarin een evenwicht gezocht wordt tussen individuele
vrijheid en burgerschap. Het heeft te maken met de relatief nieuwe ethiek van de authen-
ticiteit die verbonden is met de achttiende eeuwse notie 'moral sense', een intuidef
gevoel over goed en kwaad waarmee menselijke wezens toegerust zijn. Deze positie
was destijds vrij origineel, omdat ze de rivaliserende visie bekampte dat weten wat
juist en fout is neerkomt op het berekenen van de gevolgen, meer bepaald m.b.t. de
goddelijke beloning en straf. Moraliteit werd vanaf deze periode ook bekeken als beant-
woordend aan een stem van binnenin. Het concept 'authenticiteit' ontwikkelde zich
vervolgens doorhet accent op het morele te vervangen door 'onafhankelijk opgevat
als wat we mceten bereiken om echte en volledig ontwikkelde menselijke wezens te
zijn. Rousseau is een van de centrale figuren in de ontwikkeling van deze idee. Volgens
hem wordt de aangegeven 'stem' dikwijls verstomd door de passies die het resultaat
zijn van onze afhankelijkheid t.a.v. anderen, die als belangrijkste gestalte de 'amour
propre' of trots heeft. De morele redding wordt verwacht van het herwinnen van een
authentiek moreel contact met iichzelf, met wat Rousseau 'le sentiment dt l'eitstence'
noemt. Het wordt gepaard aan de idee dat ik vrij ben wanneer ik voor mezelf beslis
wat mij aangaat eerder dan bepaald te worden. Daarnaast ging een belangrijke invloed
op het authenticiteitsideaal uit van Herder, die stelde dat elk van ons op een originele
manier mens is. Elkeen moet een leven leiden dat niet cen pure imitatie is van het
leven van de anderen. Tot zover de door Taylor aangegeven achtergrond van het moderne
ideaal van authenticiteit en van de doelen als zelfvervulling en zelfreatisatie waarin
het gewoonlijk verpakt is. Hij zal nu trachten aan te tonen dat het aangegeven relativisme
lout is omdat het ,ontkent dat het door het morele gedragen wordt.
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22. Het morele redeneren en het verlangen mar erkenning

Kan er met degenen die ondergedompeld zijn in de hedendaagse cultuur van de
authenticiteit of die opgaan in het 'soft relativism ' nog gesproken worden? zo vraagt
Taylor zich af. Nemen ook zij niet aan dat het morele redeneren ergens moet vertrekken?

Degene die weigert het onderscheid tussen goed en kwaad te aanvaarden, begaat dezelfde

fout als degene die niet accepteert dat wat men waarneemt relevant is in empirische
discussies. Taylors uitgangspunt is het interagerende karakter van het menselijk leven.

In de uitwisseling met antieren worden we opgenomen in de mensefijke gemeenschap.
De genese van de menselijke geest is in die zin niet 'monologisch' maar dialogaal en
dat tekent niet slechts het ontstaan maar het ganse menselijke leven. In onze cultuur
wordt van ons verwacht dat we tot op belangrijke hoogte onze eigen opvattingen via
de persoonlijke reflectie ontwikkelen. Wat de werkelijk belangrijke zaken zoals de
ontwikkeling van onze eigen identiteit betreft, is het anders gesteld. Deze identiteit
bepalen we steeds in dialoog met, soms in strijd tegen de door significante anderen

aan ons toegeschreven identiteit. Zelfs wanneer we uit deze relaties groeien of indien
deze personen tut ons leven verdwijnen, kunnen we ons toch nooit volleclig bevrijden

van degenen die ons lief gehad en verzorgd hebben in ons jong leven. Zo is Taylors
positie tegengesteld aan die van hen die menen dat we een zo groot mogelijke con loie

over onszelf dienen te verwerven, dat we anderen slechts nodig zouden hebben om
ons leven gestalte te geven en dat ze ons leven niet zouden bepalen. Het monologisch
ideaal vergeet, zo stelt Taylor, hoe ons verstaan van 'de goede dingen van het leven'
kan veranderen door ervan te genieten met hen die we liefhebben en hoe bepaalde
zaken precies dan slechts voor ons toegankelijk worden. Onze identiteit nu vormt de
achtergrond waartegenover onze smaak en verlangens, opinies en aspiraties betekenis
hebben. En indien de zaken die ik het meest waardeer slechts toegankefijk zijn in een

relatie met de persoon die ik liefheb, dan wordt de betreffende persoon intern aan
mijn identite it. En het zou fout zijn, aldus Taylor, dit op te vatten als een beperking
waarvan men zich moet bevrijden.

De narcistische vormen van de hedendaagse cultuur zijn nu z.i. evident inadequaat
om recht te doen aan het feit dat ons bestaan als interagerend moet gekenmerkt worden.
Zichzelf verstaan als zelibepalend, uitdrukking gevend aan itjnoriginaliteit - als belangrijk

in het verschillend zijn van anderen - onderstelt een betekenisvolle achtergrond. Precies
bier ligt het radicale verscbil met het 'soft relativism', waar de dingen geen betekenis
hebben uit zichzelf, maar slechts omdat cr vnjelijk betekenis aan gegeven wordt. Ook

de positie van degene die zegt "ik voel dit zo of zo aan" is voor Taylor onaanvaardbaar.
Ik zon niet weten welke betekenis ik moet hechten aan de uitspraak van iemand die

zegt aldus iets te voelen, stelt hij. Bovendien kan dit nooit een voldoende grond zijn
om respect te hebben voor ecn bepaalde positie, een bepaald gevoelen kan immers
niet bepalen wat betekenisvol is. Zijn conclusie luidt dan ook dat het 'soft relativism'
zichzelf vernietigt. Betekenis onderstelt een achtergrond, een zinshorizon die in de

bepaling van onszelf niet onderdrukt of ontkend kan worden. Op het niveau van de

samenleving is een dergelijk subjectivisme zelfvernietigend. In de mate men sterker

en sterker het gerechtvaardigd zijn van een persoonlijke keuze los van een zinshorizon
benadrukt. in die mate zal men ook meer en meer verstoken zijn van de mogefijkheid

een rechtvaardiging van een keuze te kunnen bieden. Niet keuze biedt waarde, niet
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op basis van het feit dat iets gekozen wordt heeft het waarde; kiezen is zelf geen
voldoende redenvoor een keuze. Authenticiteit als zelfdetenninerende vrijheidsuitoefening
ontkent dat er onafhankelijk van mijn wil iets is dat belangrijk is in de wijze waarop
mijn leven vorm krijgt. En alhoewel dat op zich een reactie was tegen een opvatting
over het mens-zijn als zich met de tijd laten meedrijven, zich confirmeren aan de massa,
kan 4it geen ontkenning van een zinshorizon die 'gegeven is' insluiten, zonder als keuze
incoherent of triviaal te verschijnen. Kiezen is slechts zinvol omdat er bepaalde zaken
zijn die meer belang hebben dan andere.

In het iich concentreren op zelfrealisatie tegengesteld aan de eisen van de samenleving,
van de natuur, door het buiten sluiten van de geschiedenis of de solidariteitsbanden,
streeft men zichzelf voorbij. Deze narcistische vormen zijn inderdaad triviaal en hol,
vlak en beperkt, zoals Bloom stelt, aldus Taylor, niet omdat ze behoren tot de cultuur
van de authenticiteit, eerder omdat ze tegen de eisen van de authenticiteit zelf ingaan.
Slechts indien ik leef in een wereld waarin de eisen van de natuur, de behoeften van
de medemensen, de plichten van de burger, de roep van God of wat dan ook van deze
orde dat het zelf overstijgt cruciaal is, kan ik een identiteit voor mijzelf bepalen die
niet triviaal is. Zo de banden van de gemeenschap waarin de persoon binnentreedt
slechts een instrumentele betekenis hebben, dan wordt op een breder sociaal niveau
politick burgerschap en de zin voor plicht en de loyaliteit t.a.v. een politieke gemeenschap,
marginaal. Op het meer persoonlijke vlak bewerkstelligt het narcisme een visie op relaties
waarin deze ondergeschikt zijn aan persoonlijke vervulling, wat een aanvaarden van
onvoorwaardelijke banden die voor het leven gelden uitsluit.

Twee vormen van sociaal bestaan kunnen verbonden worden met de hedendaagse cultuur
van zelfrealisatie. De eerste is gebaseerd op de notie van universele rechten: iedereen
heeft het recht en de bekwaamheid om iichzelf te zijn - een morele positie die ook
voorondersteld is in het 'soft relativisme'. Hier gaat het er om dat niemand het teat
heeft andermans waarden te bekritiseren. De eigen zelfrealisatie is slechts beperkt
door het veilig stellen van diezelfde mogelijkheid van de anderen. Ten tweede is er
de grote nadruk van de hedendaagse cultnur op relaties in de intieme sfeer. Deze worden
gezien als de belangrijkste plaats van zelfontdekking en -exploratie en als de belangrijkste
vorm van zelfrealisatie. Dit ligt in het verlengde, aldus Taylor, van de cultuur die het
centrum van het goede leven niet plaatst in iets hogers, maar in het dagelijkse leven.

Vooral twee veranderingen hebben geleid tot de moderne opvatting over identiteit
en erkenning. Vooreerst is er het ineenstorten van de sociale hierarchieen die de basis
waren van het concept 'eer', essentieel met ongelijkheid verbonden. Daartegenover
ontwikkelde zich de moderne notie van waardigheid in een universalistische en egalita-
ristische betekenis. Men spreekt over de waardigheid van elk menselijk wezen of van
elke burger. De erkenning is in belang toegenomen omdat ze samengaat met het ideaal
van authenticiteit. Vroeger was de identiteit sterk bepaald door de sociale positie en
alhoewel de democratische samenleving hieraan geen einde heeft gemaakt - mensen
kunnen zich nog steeds door sociale rollen bepalen - ondermqnde ze toch de oude
invulling door een formulering als die van Herder. De ontdekking van de hoogst originele
oorspronkelijke manier van zijn kan uiteraard Met sociaal bepaald gebeuren, maar
moet inwendig gegenereerd worden. Het gaat er dus niet om, stelt Taylor, dat de afhanke-
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lijkheid van anderen tevoorschijn is gekomen met de periode van de authenticiteit.

Een bepaalde vorm van afhankelijkheid was er altijd. Een sociale vorm van identiteit

was door zijn eigen aard zelf afhankelijk van de samenleving. Maar vroeger verscheen

identiteit nooit als een problem, vermits sociale erkenning ingebouwd was in de sociaal

bepaalde identiteit die gebaseerd was op door iedereen aanvaarde sociale categorieen.

Precies dat is met de 'van binnenuit gegenereerde persoonlijke identiteit' niet het geval;

daar moet de erkennik,, evonnen worden, een proces dat ook kan mislukken. Wat

dus met de moderne periode te voorschijn is gekomen is niet de behoefte aan erkenning,

maar de voorwaarde waaronder ze kan mislukken, waardoor ze voor de eerste keer

als zodanig als behoefte erkend wordt. Anders gesteld, erkenning en identiteit werden

vroeger niet gethematiseerd.

Het belang van de erkenning in de een of de andere vorm is nu universeel aanvaard.
Op het meer persoonlijke viak zijn we er ons allen van bewust dat onze identiteit gevormd

en verkeerd gevormd kan worden in relatie met betekenisvolle anderen.Het is daaront

ook niet verrassend dat vanuit de cultuur van de authenticiteit relaties gezien worden

als de sleutelplaatsen van zelfontdekking en zelfbevestiging. Liefdesrelaties zijn niet

alleen belangrijk omwille van de algemene nadruk daarop in de moderne cultuur, ze

zijn ook cruciaal als smeltkroes van de 'inwendig' gegenereerde identiteit.
Op sociaal en politick vlak is het thema van de gelijke erkenning eveneens voortdurend

aanwezig. In de discussies over racisme, feminisme,multiculturalism vindt men daarenbo-

ven de stelling dat het onthouden van erkenning een vorm van onderdrukking is.

2.3. Louter instrumentele relaties en het subjectivisrne

Taylor besteedt ook azndacht aan de vraag of in een bepaalde wijze van leven die gericht

is op zelfrealisatie onze relaties louter instrumenteel kunnen zijn. Op het sociale vlak

is het duidelijk dat het antwoord, althans op het eerste gezicht, ja kan zijn, zo meent

hij. Al wat de erkenning van de verschillen lijkt te eisen, is dat we bepaalde principes

van procedurele rechtvaardigheid aanvaarden. Er is niet vereist dat we een sterke band

tussen de burgers van een samenleving erkennen. Men zou zelfs het tegenovergestelde

kunnen stellen: een samenleving die gebaseerd is op een inhoudelijke opvatting over

het goede, bevoordeelt bet leven van sommigen (degenen die het hiermee eens zijn)

en onthoudt gelijke erkenning aan anderen die iets anders nastreven. Deze

vooronderstelling lijkt het ne. 'rale liberalisme te dragen. En tt gaat dit voor Taylor

niet ver genoeg. Ecbt erkennen van het verschil impliceert de gelijke waarde van verschil-

lende wijzen van zijn aanvaarden. Aanvaarden we dat kiezen op Itch niet voldoende

is, dan moet nagegaau worden wat de grond is van deze gel ijkheid van waarden. Hiertoe

zullen reeds bepaalde criteria 'als gedeeld' aanvaard moeten worden.

Kunnen we ook persoonlijke relaties als instrumenteel en voorlopig zien in het licht

van onze zelfrealisatie? Hier is het antwoord makkelijker, zo steltTaylor. Dit is vanzelf-

sprekend niet het geval, indien ze onze realitcit, di. identiteit, gaan vormen. Het idee

dat men op deze wijze een zelfrealisatie kan zoeken blijkt illusoir, analoog aan een

kiezen dat de horizon die deze keuze moet dragen ontkent.
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Met deze thernatiek is volgens Taylor ook de verglijding tot het subjectivisme binnen
de moderne industriele samenlevingen verbonden. Naast het belang van de mobiliteit
is er de stadscultuur die door zijn eigen aard meer onpersoonlijk en toevallig contact
in de plaats heeft gezet van de intensere relaties van vroegere periodes. Sodaal atomisme
was het gevolg en werd versterkt door het belang datonze technocratische samenleving
hecht aan de instrumentele rationaliteit. Taylor onderscheidt naast de op het zelf
gecentreerde wijze van zelfirealisatie, de beweging van de zogenaamde hoge cultuur
naar een vorm van nihilisme die aanwezig is bij Nietzsche, 'le potte maudit', Baudelaire,
en ook bij postmoderne auteurs zoals Derrida en Foucault. Men tracht er het ideaal
van de authenticiteit samen met de notie van het zelf te deconstrueren. Inhet deconstruc-
tivisme ontkent men dat op ernstige vragen een antwoord kan gegeven worden, zo
stelt Taylor, en reduceert men elk antwoord tot een uitoefening van macht. In een
wereld die geen normen meer oplegt vindt het individu zich almachtig en vrij, klaar
om slechts te 'spelen' of itch over te geven aan een esthetica van het zelf. De genoemde
vormen zijn het resultaat van een opvatting over authenticiteit aLs de persoonlijke realisatie
van een eigen wijze van zijn. Deze vorm van 'expressivisme' is volgens Taylor analoog
aan de idee van artistieke creatie: ook de kunstenaar wil niet Langer een imitatie, mimesis,
van de werkelijkheid bieden.

2.4. Kan het anders of zijn we opgesloten in een ijzeren kooi?

De moderne autonomie en vrijheid is gericht op het zelf, en het ideaal van authenticiteit
vereist dat we meer onszelf ontdekken en articuleren. Aan deze bewering zijn er twee
belangrijke facetten: de eerste betreft de wijze, de andere de inhoud. Authenticiteit
is duidelijk zelf-referentieel, het betreft de orientatievan de betrokkene. Dit impliceert
niet, zo stelt Taylor, dat dit ook geldt op het niveau van de inhoud, dat mijn doelen
een uitdrukking of een vervulling moeten zijn van mijn verlangens of mijn aspiraties.
Indien authenticiteit betekent trouw zijn aan het echte zelf, en aldus een herwinnen
is van iemands 'sentiment de l'existence', dan kan dit wellicht slechts bereikt worden
indien dit 'sentiment' ons verbindt met een breder geheel. Met betrekking tot de
dominantie van de instrumentele rationaliteit wijst Taylor op twee posities die tegenover
elkaar staan: enerzijds zijn er degenen die terug willen keren naar de situatie van het
romantisch ideaal van de natuurlijke wereld; anderzijds zijn er diegenen die denken
dat de technologische ontwikkeling alle problemen zal oplossen. Daartegenover merkt
hij op dat in een samenleving die op een bepaalde wijze geregeld is en waarvan de
economic onderworpen is aan marktmechanismt,n, dus waar sprake is van een dominante
instrumentele rationaliteit, deze laatste wellicht in belangrijke mate onvermijdelijk is.
Toch meent hij niet dat aan de instrumentele rationaliteit geen weerstand geboden
kan worden. We zitten zijn inziens niet in een ijzeren kor,; -Naar niets kan gedaan worden,
er blijft een reed moment van keuze, zoals bijvoorbeeld gebleken is met kwesties als
het milieu,

De instrumentele rationaliteit ontwikkelde zich steeds hand in hand met een niet-geenga-
geerd model van mens-zijn, waarin het ideaal vaa het menselijk denken als 'disengaged',
onbezoedeld door bijvoorbeeld de licharnelijke constitutie, de dialogale situatie, emoties,
de traditionele 'life-forms' enz. voorgestaan wordt en dat alles met het oog op een
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zuivere ifthzelf-verifiEsende rationaliteit. Versterkt door de idee van macht die samengaat
met een zuiver instrumenteel vatten van de dingen gaat het type van persoon-zijn als
de zelfverantwoordelijke zelfcontrolerende rede hand in hand met een bevestigen van
het belang van het dagelijkse leven. Dat laatste heeft ertoe geleid dat er een nooit gekend
belang aan de produktie van de voorwaarden van ons leven gehecht wordt: een steeds
groter wordende overvloed, een meer en meer opheffen van de tekorten op een steeds
grotere schaal. Toch blijkt met de instrumentele rationaliteit een eigen morele achtergrond
in ons leven te komen, het probleem van de hongersnood illustreert dit ten overvloede,
zo stelt Taylor. Slechts indien we beginnen te begrijpen waarom technologie belangrijk
is, zal er een beperking optreden door een ethiek van de zorg en geageerd kunnen
worden tegen een steeds groter wordende controle en beheersing, zo vervolgt hij.

Waar Taylor argumenteert tegen de fragmentatie van de samenlevingwijst hij op het
z.i. werkelijke gevaar waarmee men heden ten dage geconfronteerd is, namelijk dat
mensen minder en minder in staat zijn zich achter een gemeenschappelijk clod te stollen
en dat ook uit te voeren. Mensen voelen zich nog steeds verbonden met elkaar, maar
het betreft, zo meent Taylor, slechts specifieke projecten. Toch kan een samenleving
die zich aldus ontwikkelt nog democratisch zijn. Ze benadrukt meer en meer de rechten
van eenieder, wat zich onder andere uit in de toename van het aantal zaken dat voor
de rechtbank gebracht wordt. Ook is er een sterke mobilisatie van depublieke opinie
te bespeuren rondom bepaalde actiepunten, veelal door een of enkele individuen in
gang gezet. Omdat ook dit verschillend blijft van het nastreven van een gemeenschappelijk
geheel, suggereert Taylor, om de strijd tegen de fragmentatie te winnen, eondecentralisa-

tie gedragen door een 'charter of rights'.

3. Enige kritische hedenkingen

Afgezien van het initcht dat Taylor ons biedt in het ontstaan van de idee van authentieiteit

samen met een aanduiding van de moeilijkheden van de moderniteit, pleit hij ook.duidelijk

voor een bepaald type van mens-zijn en eenbepaald type van samenleving. In zijn kritiek

op bepaalde hedendaagse inzichten herinnert Taylors betoog ons aan een van
Wittgensteins basisgedachten, dat er eon onderscheid is namelijk tussen 'to follow a
rule' en menen, denken dat men zo handelt. O'Hear verwijst hiernaar wanneer hij Putnam

volgend stelt dat er een onderscheid is tussen 'being right' en 'thinking [that] one is
right'. In het actueel denken en bevestigen van iets "... one must really and non-relativisti-

cally be using one's words and concepts aecording to rules, or the words and concepts
will be liable to bend and tack in a random war, it will then become impossible to
make objective and consistent judgments with them, judgments that areactually about
anything, judgments which dearly delimit the range of things which fall under the concepts
involved and which fit in with the rest of our lives in a stable way" (O'Hear in Phillips

Griffiths, 1991, p. 57). Toegepast binnen de Tayloriaanse argumentatie kan men stollen

dat indien het onderscheid tussen 'juist zijn' en 'denken/menen juist te zijn' vervaagt

en uiteindelijk vervalt, ook de categorie dat 'iets juist kan zijn' vervalt, om aldus in
een sterk relativisme uit te monden. Omgekeerd uitgedrukt, alhoewel het in principe
denkbaar is dat we ander :. zaken waardevol zouden vinden en dat dit bovendien niet

voor eens en voor altijd uitgemaakt kan worden, vindt elkeen zich nu Loch in cen gehcel
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van waardeonderscheiclingen die voor iedereen op zich, en dat niet los van de anderen,
van cruciaal belang zijn. Hieruit volgt dat de gedachte dat ik niet 'weet' wat juist of
fout is, ontdaan van haar eventuele ontologische pretentie, geen steek houdt.

Taylors morele ideaal dat de zelfrealisatie draagt, betreft een op een bepaalde wijze
begrepen authenticiteit. Het wordt tegelijkertijd gekenmerkt door het aanvaarden van
de zinshorizon, op grond waarvan keuzes gemaakt kunnen worden, en het aangesproken
zijn door het transcendent; door wat het individu overstijgt. Dat laatste geplaaist binnen
een gedecentraliseerde samenleving waarvan de subgroepen elk bewogen zijn door
ten transcendent geheel dat hen verbindt. 'So far so good', maar bij dit alles kunnen
m.i. ook vragen gesteld worden.

Tegen Taylors weerleg6,ing van het morele relativisme, dat alles eender is, waardoor
men niet meer kan kiezen, kali binnen een rationele of zo men wil wijsgerige discussie
op het eerste gezicht niets ingebracht worden. Wel is het de vraag of dit zich bevinden
binnen een rationele discussie, anders gesteld de bestaanswijze die gedragen wordt
door het discours dat met anderen gevoerd wordt, een bestaanswijze is die
noodzakelijkerwijze de mens steeds kenmerkt en noodzakelijkerwijze superieur is aan
de egoistische, als die dan al mogelijk is. Het is tenminste feitelijk zo dat een aantal
mensen zich consequent op die positie plaasen waarin ze stellen hun eigen waarden
te hebben die door de anderen niet bevraagd mogen worden (zolang er tenminste geen
interferentie is met de invulling die de anderen willen bieden). Zo stelde de Amera'aanse
President Clinton onlangs nog dat degene die gekozen zal worden om zitting te nemen
in het Amerikaanse hooggerechtshof in ieder geval 'privacy' hoog moet achten. Ik zou
daarom willen verdedigen dat mensen misschien in bepaalde gevallen helemaal geen
keuze maken. Misschien doen ze dan zo maar lets, waar ze achteraf soms best tevreden
mee kunnen Zajn. Strikt genomen zou men moeten opwerpen dat ook deze laatste
uitspraak niet kan, aangezien een geexpliciteerd appreciatie-criterium vereist is, maar
dit lijkt me gelet op de wijze waarop het menselijk bestaan ook fysico-chemisch getekend
is, te ver te gaan. Immers hierbij wordt elk oordeel post hoe uitgesloten, en dat is niet
noodzakeijk vermits dit zomaar iets doen bik oorbeeld ook aangename ervaringen
tot gevolg kan hebben die iich op het fysico-chemische vlak bevinden, of uitsluitend
een streven naar macht over anderen kan betreffen om het genoemde fysico-chemische
streven veilig te stellen - al is dit laatste, toegegeven, ingewikkelder. Stellen dat men
hierdoor d intersubjectieve inbedding ontkent is evenmin ioodzakelijk. Men ontkent
immers niet noodzakelijkerwijze in alle gevallen deze dimensie, maar slechts dat die
bepaalde inhoud steeds aan de orde is. Overigens is de fout waar Taylor op wijst, en
die hij vergelijkt met de fout van de persoon die de waarnemingsevidentie (als be-
wijsgrond) in een empirische discussie ontkent - nl. niet vertrekken in het morele
redeneren van het onderscheid tussen goed en. kwaad - m.i. van een ander niveau. Men
kan inderdaad niet vrijelijk zien wat men wil, maar dat laatste op een sterke wijze
ontkennen omtrent het goede en het kwade, is meteen reeds ecn dwingende en niet-
beargumenteerde invulling bieden van hoe het goede en kwade bepaald moet worden.

llc herneem wat ik meen dat men zou kunnen verdedigen. Misschien willen de betreffende
mensen Met kiezen, niet verantwoorden wat ze doen en hoeven ze dat ook niet, gelet
op de hedendaagse maatschappij waarin het mogelijk is, gegeven de hoge mate van
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individuele economische onafhankelijkheid en het vangnet van de verzoridngsstaat,

om zijn leven uit te bouwen op de wijze die men wil. Ste llen dat er een zinshorizon

nodig is voor de keuze is zonder meer Iogischjuist. Gelet op het feit dat de bovenstaande

positie ("laat me met rust") door een aantal mensen verkondigd wordt, zou men daarom

anders kunnen redeneren en stellen dat dat misschien geen keuze is, maar jets 'wat

men zomaar doer. Dit zou in zekere zin een radicalisering van de Sartriaanse positie

zijn. Dat het empirisch niet mogelijk zou zijn, lijkt M3 manifest onjuist. Natuurlijk kan

men opmerken dat een dergelijke wijze om het leven te leiden schizofrene trekken

vertoont, maar dat is gelet op het ook hier opnieuw binnensmokkelen van een norm

niet echt een sterk argument. Rest ons de vraag of het denkbaar is dat iemand zich

niet zou willen verantwoorden, noch ten aanzien van zichzelf noch ten aanzien van

de anderen, omtrent de keuze die hij maakt. Dit zou inderdaad een bijzondereigenaardig

iemand zijn die wellicht ook met weinigen zou spreken en misschien door die anderen

nog minder zou aangesproken worden. Immers, indien hij niet als gek moet bestempeld

warden deelt hij beslist zeer weinig met de anderen. Zowel op het niveau van de betekenis

als op dat van het bewogen worden, is hij een eenzaam individu. In zijn extreme vorm

is dit dan ook ondenkbaar.

Maar er schuilt een groot gevaar - zoals steeds wanneer men iich aan de extreme

uiteinden bevindt - om op grond hiervan de these van Taylor aan te nemen. Het lijkt

mij narnelijk niet zo ondenlcbaar dat mensen naar aanleiding van bepaalde kwesties

en dan nog op bepaalde momenten zo maar wat doen - dit ontkennen onderstelt naar

mijn mening een te sterke rationalistische visie op het mens-ijn. Het is ml niet ondenk-

baar dat mensen zich voor bepaalde zaken en inisschien ook slechts tijdelijk als geisoleerd

van de anderen (wat dit betreft) gedragen, en als dat zo is dan kan er wel een breuk

zijn met de inhoudelijke zinshorizon waar Taylor naar verwijst. Men zou dit ook

eenvoudiger kunnen stellen, namelijk dat het ethisch relativisme (de opponent van
Taylor), indica men het toelaat te bestaan, zichzelf niet weerlegt. Taylors argument

omtrent het dialogale of interagerende karakter van het menselijk bestaan lijkt slechts

als limietcategorie omtrent de uitsluiting van dit relativisme op te gaan, en sluit het

egoIstische individualime dat erdoor gedragenwordt m.i. dan ook niet uit. Toegegeven,

het argument dat dit kan pat op het empirische feit terug dat sommigen zich soms

zo gedragen - alhoewel inisschien niet in een zulk klein aantal situaties als nu omwille

van de argumentatie strikt nociig is. Dit empirisch 'argument' verwerpenomwille van

de vermeende radicale gescheidenheid tussen 'wat is' en 'wat moet zijn', waarvan

Wittgenstein aantoont dat ze onhoudbaar is, kan niet volgehouden worden. Tenslotte,

hiertegenover stellen dat niemand ontkent dat mensen soms zo maar wat doen,

geen correcte weergave iijn van wat geimpliceerd is in het bier verdedigde standpnnt.

Het gaat er niet zoner om 'dat mensen soms zomaar wat doen', dan wel om de wij,

waarop dit ten invloed heeft op het denken over het concept mens-zijn zelf.

Hiermee is een tweede moeilijkheid verbonden, namelijk het verlangen naar erkenning -

en het is essentieel beide aangegeven problemen samen te zien. "Due recognition ...",

zo stelt Taylor, "... is not just a courtesy we owe people. It is a vital human need" (Taylor,

1992, p. 26) Doze Lacaniaans-Hegeliaanse thematiek wil ik best in grote lijnen

onderschrijven. Maar ook hier worden we geconfronteerd met een ingewikkeld geheel:

er moet hnmersbepaald wordnn wie de significante anderen zijn. Niet dat we ze vrijelijk
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kunnen ldezen, maar evenmin is het zo dat we zelf in de bepaling daarvan niet betrokken
zijn. En dan mogen onze ouders de status van significante anderen bijna niet kunnen
verliezen (mutatis mutandis onze kinderen), dit geldt al minder voor de banden waarin
we ons vrijelijk - maar soms toch voor een niet nader bepaalde lange tijd - geangageerd
hebben. Partners warden voor een belangrijk deel van de hedendaagse bevolking slechts
voorwaardelijk als zodanig beschouwd. Dit blijkt nog maar eens overduidelijk in een
recente studie van Wringe (1993) waarin deze pleit voor een herbezinning op onze
familiepatronen en de vraag opwerpt of families wel de beste plaats zijn om kinderen
groot te brengen. Wringe stelt: "From this it would appear that go s and aspirations
not instrumentally geared towards the family interest may provide satisfaction in their
own right. What is suggested is that they could play a much more important part in
the lives of many were it not for the nagging feeling that it was time to be settling down
to the real business a:raising the next generation" (Wringe, 1993, p. 74). De basiseenheid,
zo stelt hij, "... may be the individual whose linkages with others, however w,.;ak or strong,
however stable or transient, are essentially undetermined and susceptible of renegotiation"
(Wringe, 1993, p. 75). Hoezeer de identiteit ookgeconstitueerd wordt via 'significante
anderen', steeds is voor 'zolang het duurt' ingeschreven.Zodra deze anderen niet meer
voldoen warden ze gedumpt.

Laat me dit nog preciezer uitdrukken. Het is niet zozeer het geval dat men kan kiezen
wie de significante anderen zijn of zullen worden, wel dat hun plaats als vanzelf door
anderen wordt ingenomen, indien ze meer algemeen niet meer hun rol van bevredigende
significante anderen vervullen. Hierbij kan nog geaccepteerd warden dat dit, zoals
gesteld, in de relatie met ouders respectievelijk kinderen, nagenoeg onmogelijk is zonder
'er blauwt plekken aan over te houden'. Zo kunnen we onderschrijven dat de behoefte
aan erkenning voor iedereen wezenlijk is, en tegelijkertijd stellen dat zodra iernand
niet langer de gevraagde erkenning biedt, hij of zij ook vervangbaar is. Ook bier leert .
ons de Ntelijkheid dat dit zo is, en wie stelt dat er wellicht vele mensen zich hier ongeluk-
kig bij voelen, moet ook antwoorden op de bedenking dat zullcs vroeger, bitmen het
niet-opzegbare verband, misschien ook zo was. Taylors tweede argument tegen het
zoeken naar louter instrumentele relaties lijkt dus ook hier, opnieuw bet extreme geval
uitgesloten, niet op te gaan. Zo blijken de narcistische vormen van de hedendaagse
cultuur niet zo inadequaat - namelijk per defmitie, of op grond van de essentie van
het mens-zijn - als Taylor laat vermoeden.

Taylors verwijzing en kritiek vervolgens naar iemand die stelt 'iets op een bepaalde
wijze aan te voelen' lijkt opnieuw op het eerste gezicht juist. Dat we ons goed voelen
als we zwarten uitbuiten is geen argument. Indien we evenwel Strawson ernstig nemen,
dan lijkt ons moreel argumenteren gedragen te worden door onze reactieve attitudes.
Ook dit wijst erop dat Taylor hier haast ongemerkt een rationalistiseh perspectief
binnensmokkelt. Uiteraard is voelen hier onvoldoende, maar het lijkt alsof dat alleen
maar geldt, indien we iets nastreven dat de anderen, die ik reeds erkend hnb, schaadt.
Zander te poneren dat de onderstaande opsommingexhaustief is, wil ik tenslotte aangeven
dat er ook nog andere bedenkingen gemaakt kunnen warden. Zo kunnen er vragen
gesteld warden bij de wijze waarop Taylor meent
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- te kunnen ingaan tegen de dominante instrumentele rationaliteit op maatschappelijk

vlak door het op gang brengen van een nieuw begrijpen (hoe moet dat dan gebeuren,

zo kan men zich dan afvragen);
- de fragmentatie in de sarnenleving te kunnen tegengaan (hoe, indien de lotsverbonden-

held is weggevallen, kunnen mensen gemobiliseerdworden voor wat individuen overstijgt);

- te kunnen aantonendat de menselijke bestaanswijze noodzakelijkerwijzegekenmerkt

moet worden door een aangesproken zijn door het transcendente (opnieuw het extreme
geval uitgesloten, lijkt een zich vergenoegen in 'cocooning' en in hoofdzaak een
behoeftebevrediging op het niveau van het fysico-chemische nastreven, voor velen -

althans wat een belangrijk deel van hun leven betreft - een appellerend perspectief).

Het is be.langrijk erop te wijzen dat in het voorgaande tegen Taylor twee types van

argumenten ingebracht worden. Vooreerst wordt gewezen of een aantal feitelijkheden
die tentninste vraagtekens doen plaatsen bij het perspectief dat Taylor verdedigt: mensen

doen soms maar wat, handelingen met andere woorden die nagenoeg geen blijk geven

van een keuze en dus geen linshorizon lijken te onderstellen; mensen plaatsen zich

soms niet in een intersubjectief perspectief in die zin dat ze de voor hen passende
intersubjectieve erkennings- bevestigende context, zelf althans in zekere zin en tot op

zekere hoogte kiezen; een untal mensen trekken zich bewust uit de samenleving terug

('cocooning') en andereil geven zich nagenoegsteeds over aan het zoeken naar plezier,

naar een onmiddellijke bevrediging van een aantal behoeften. Deze feitelijkheden zijn

in zekere zin geen goede argumenten tegen de Tayloriaanse positie, daar hij precies

stelt dat deze bzstaanswijze onhoudbaar is, men zou ook kunnen stellen, juist het mense-

lijke ontkent. Anderzijds kan niet geloochend worden dat de twintigste eeuw dit type

van mens-zijn heeft voortgebracht. Hier eist de feitelijkheid in zekere zin haar rechten

en lijkt consequenties voor het conceptuele, het denken over de mens, mee te brengen.

Op deze diepe gedachte, die in Wittgensteins filosofie gethematiseerd wordt door het

benadrukken van de verstrengeldheid van feiten en concepten, werd recds eerder gezin-

speeld. Zo wordt ons ook een andere kijk geboden op de vraag die door Taylor impliciet

aan de orde gesteld is en die het onderscheid betreft tussen een wijze van leven en

de mogelijkheid om een verantwoording van een wijze van leven te bieden.

Vervolgens is er een ander type van kritiek dat aan de basis ligt van onze beschouwingen,

het betreft de mate waarin het rationalistische perspectief dat Taylor ovtr het mens-zijn

ten tonele voert - in een, sta me toe dit te stellen, vrij extreme vorm - overtuigend is.

Zijn beschouwingen zetten vooral een bepaalde zijns-wijze van de mens in de verf:

degene die zich temidden van de significante anderen geplaatst weet in een zinshorizon,

er zich in herkent en ervoor iest. Een dergelijk persoon is echt en integer. Voor Taylor

ligt de essentie van het menselijke daar, en daarom stelt hij ook dat subjectivisme en

narcisme onhoudbaar zijn. Mij lijkt hetzinvol om de absoluutheidsaanspraak die deze
positie draagt te bevragen, en hier gaat het om argumenten die zich op het niveau

van het conceptuele bevinden1.

4. Opvoeding en ondenvids: toch authenticiteit

Het is, dat zal u al wel vermoed hebben, met pijn in het hart dat ik tot die conclusies

kom, al ben ik wellicht niet de enige. limners, ik ben van mening dat wat Taylor stelt
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waar is, preciezer uitgedrukt, beter is dan wat de door hem bestreden tegenstanders
op het oog hebben, of nog juister, mij interessanter lijkt. Om de in de aanvang van
deze studie aangegeven redenen lijkt het mij belangrijk dat we streven naar een, op
de juiste wijze begrepen, authentiek individu binnen . )eding en onderwijs. Het gaat
per slot van rekening altijd om de educandus die leert en verwerft en in staat moet
zijn 'to go on'. Pleiten voor authenticiteit in opvoedingen onderwijs is ook pleiten om
kleur te bekennen. En verder meen ik dat het ook belangrijk is dat mensen opkomen
voor datgene waar ze voor staan en dan ook bereid zijn daar wat voor te riskeren.
Taylor stelt dat het begrijpen van de morele bron van onze beschaving een verschil
zal maken. Hieraan zou ik willen toevoegen dat het slechts geldt voor v erin ingeleid
is, voor wie deze beschaving heeft leren waarderen. Ik wil daarom met behulp van
de argumenten die ik aan een aantal andere auteurs ontleen pogen de contouren aan
te geven van het concept 'authenticiteit', z.oals dat mijns inziens in een pedagogische
discussie moet functioneren.

1k stelde reeds bij de aanvang dat de vraag omtrent authenticiteit pedagogisch gezien
steeds een centrale vraag geweest is. Zo bevindt ze zich bijvoorbeeld in het hart van
de discussie omtrent 'child-centred-methods', omtrent die ontdekkingsmethoden die
leerlingen in een authentieke relatie moeten stellen ten aanzien van de denkbeelden
die ze ontwikkelen. Soms gaat het in deze context om de vraag in hoeverre er een impact
kan zijn van het onderwijs op authentieke overtuigingen en waarden. Voor bepaalde
personen is deze authenticiteit te privaat om door het relatief publiek geheel van het
onderwijs tot stand gebracht te kunnen worden, voor anderen is het dan weer de vraag
of het onderwijs zelf binnen het geheel van de bredere sociale factoren wel zo
fundamenteel is. Zo zal Adorno stellen dat het niet-authentieke bestaan een onmiddellijk
gevolg is van sociale en economische tekortkomingen die de supra-structuur van het
onderwijs niet kan veranderen. Degene die streeft naar 'authentiek zijn' geeft zijn
verantwoordelijkheid om de klasse-structuur te veranderen op. Dit is slech t:. een greep
uit de vele zaken die omtrent en naar aanleiding van het centrale concept van deze
studie in de context van het pedagogische aan de orde gesteld zijn. Om de argumenten
die onszelf relevant lijken binnen het kader dat we voorstaan te ontwikkelen, gaan
we vooreerst nader in op de positie van David Cooper.

Het dagelijks gebruik van de term 'authentiek' verwijst ofwel naar een zekere overeen-
stemming zoals in een authentiek portret, of naar de oorsprong, als in een authentieke
handtekening, zo meent Cooper. Hij zocht initieel zijn inspiratie bij Sartre die zowel
in de oprechtheid als in 'bad faith' een aanduiding vindt dat men niet in staat is afstand
te nemen van wat op dat moment gegeven. Deze Sartriaanse positie komt dicht bij
de gedachte die uitgedrukt wordt door de oproep 'zoek jezelf'. Maar Sartre komt ook
dicht bij een andere opvatting, namelijk waarin de vorige conventies en criteria
omvergeworpen worden en waarbij spontaneiteit aan de orde van de dag is. Authentiek
is bier de activiteit van de persoon die een spontane keuze realiseert, niet ')eperkt
door conventies, gewoonten of bet eigen verleden. Cooper wijst crop dat een d !.gelijke
positie aanleiding kan geven tot een ontvluchten van wat men poogde op te lossen,
namelijk een afstand nemen van 'hoe men is'. Binnen een geheel waar 'persoonlijk
kiezen' als een zijns-karakteristiek te voorschijn komt, is de psychologische omnogelijkheid
te onderstelk...: dat mensen tussen haakjes kunnen zetten watze in het verleden gedaan
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hebben, niet de belangrijkste moeilijkheid. Problematisch in het radicale omverwerpen

van al wat er is, betreft veeleer het feit dat dit ons berooft van de verschillende opties

om keuzen te kunnen begrijpen. Hij besluit dan ook dat, evenals op het niveau van

de taal er reeds betekenis en overeenstemming moet aanvaard warden voorafgaand

aah net spreken, dit mutatis mutandis ook zal gelden op het niveau van de waarden.

De aard van het sociale en van het lingu1stische wezen dat we zijn, leidt dus tot
vraagtekens omtrent de begrijpbaarheid van het Sartriaans type van authenticiteit.

Cooper werkt het concept 'authenticiteit' uit in termen van een afstandname, in de
mate van het mogelijke, ten aanzien van wat we individueel of met zijn alien doen.

Menselijke wezens, zo stelt hij, onderscheiden rich door hun begaan zijn met zichzelf.

Ze denken na over wie : zijn, beoordelen de situaties waarin ze zich bevinden en

wat ze van plan rijn te doen, gaan kritisch bun overtuigingen na en hun emotiouele

reacties. Het gaat hier enerzijds om een geinteresseerdheid in een bepaling van de

sociale situatie waarin men rich bevindt enanderzijds om een invulling van de projecten

die de betrokkene zich stelt, zo betoogt Cooper: "These are powers of self-concern,

since they are 'lot exercised out of mere intellectual curiosity, but in order to affect

how one is ot will be. And to influence one's beliefs, vabes, and feelings, which are

llor features like those of a physical object, since they are neither fixed nor subject

to change only through external agency, maturational development, or structural alterati-

on." (Cooper, 1983, p. 15). Er is dus zowel een bepaling van 'waar men rich bevindt'

(wat een mogelijke rem kan plaatsen op de ontwikkeling van bepaalde projecten) als

een afzetten ten aanzien van waarin men zich bevindt (met het oog het vermijden van

een vereenzelviging met datgene waarin men in een bepaalde situatie geabsorbeerd

wordt).

Cooper wijst er ook op dat er binnen de recente Angelsaksische wijsgerige pedagogiek

aandacht werd gegeven aan het concept 'authenticiteit'. Zowel R.S. Peters als R. Dearden

-erwijzen naar 'liberal education' en naar 'autonomie' als modus van 'authenticiteit'.
Slechts door 'autonomie' kan men huns inziens vermijden terecht te komen in het absurde

enthousiasme voor een criteriumloos eilstentieel begaan zijn met 'choices of self. Omwille

van het benadrukken van de rol van de rede en van de kritiek wordt onderwijs tot

autonomie gewoonlijk geplaatst tegenover indoctrinatie en conditionering. Cooper stelt

de te grote nadruk op de rationele kritiek bij de genoemde auteurs aan de kaak. Om

te beginnen zijn er bepaalde geesteshoudingen die men moet aanmoedigen, maar die

weinig te maken hebben met het zoeken en/of geven van redenen. Zo zal een individu

er bijvoorbeeld naar streven om een juist inzicht in zijn eigen motieven re hebben en
slechts zeer uitzonderlijk vinden we dat hij daarvoor redenen moet geven. Verder is

het noch zinloos, noch onwenselijk dat mensen soms criterialoze 'keuzen' maken. Bijvoor-

beeld kan iemand beslissen tijd en energie te besteden aan het beluisteren en bestuderen

van de muziek van Beethoven, zonder dat hij daarvoor redenen kan geven die iets

anders dan een zekere affiniteit uitdrukken.

In de lijn van Nietzsche zal Cooper aangeven op welke wijze opvoeding en onderwijs

'authenticiteit' helpen verwezenlijken. Voor Nietzsche behoort 'authenticiteit' tot 'het

leven'; het gaat daarbij steeds om meer dan de cognitieve activiteiten van de mens.

Gevoelens, emoties en het affectieve, hebben daarin een belangrijke plaats. Dat laatste
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komt zijns bmiens vooral aan bod in de klassieke literatuur waar mensen als gehele
personen worden gezien en niet opgedeeld zoals in de wetensehap het geval is of in
naturalistische novellen, waarin Nietzsche mensen opgevoerd ziet als gereduceerd tot
kruispunten van psychologische of sociale processen. Steeds dient het te gaan om een
begaan zijn, hier met inhouden en niet slechts met een "... immersion in ways of thinking
whose aim is to reach generalintions, to discover what items are instances of or data
for ..." (Cooper, 1983, p. 67). Een initiatie in de inhouden van het onderwijs wordt
verantwoord vanuit de gedachte dat deze inhouden ons dienen te vertellen hoe de
wereld is. Maar dit houdt ook het gevaar in de feitelijkheid te overdrijven, hnmers
"... in its suppression of that relativity which claims about the world have to the particular
schemes of concepts we have forged in response toour purposes and values, our estimates
of 'power'" (Cooper, 1983, p. 84). Het naar de achtergrond verdwijnen van de functie
van genoemde inhouden wordt verder in de hand gewerkt door een vermeend tekort
aan data, het benadrukken van de complexiteit van een situatie of het vragen naar
meer onderzoek. Tenslotte wijst hij ook op het grote belang van een persoonlijke
zingeving: "The supreme value we must confer, then, is the value ofgiving-value-to;
and what confers sense on life is giving-sense-to life. Giving-value-to, and giving-sense-to,
are, however, the activities of individual human beings: indeed, they are the activities
which manifest the supreme human capacities" (Cooper, 1983, p. 116).
Op een analoge wijze pleit recent ook Cuypers voor het belang van de zorg om het
zelf in het pedagogische discours als cruciaal, maar fundamenteel verschillend van
het denken omtrent persoonlijke autonomie (Cuypers, 1992).

Dat een dergelijk authentiek zijn de betrokkenen er niet van ontslaat om zich te
verantwoorden voor wat men doet, is evident. Voor sommigen gaat het hier wellicht
ook om een waarde op itch, de waarde namelijk van een bepaald type van mens-zijn,
om als integer individu, recht door zee en trouw aan de anderen en aan zichzelf door
het leven te gaan. Misschien kunnen zij niet anders voor Zichzelf zinvol leven. Dat dit
haast een noodzakelijke vooronderstelling is van Taylors idee de persoon (cfr.
supra) behoeft geen betoog. Authentiek Zijn onderscheidt zich van niet-authentiek zijn,
tenminste in die mate dat de betrokkene zich aangesproken weet om iets te doen, zonder
dat dit voortvloeit uit de overtuiging dat wat men doet voordeel oplevert of uit plicht
moet gedaan worden; verder dat het niet ingaan op dit opgeroepen worden tot een
zekere vervreemding van zichzelf leidt.

Taylors positie lijkt beloftevol, zo word gesteld. Met de geuite kritiek die vooral het
vooronderstelde ontologisch statuut of de essentie van het mens-zijn betrof, wordt niet
tegelijkertijd de idee van authenticiteit zelf bekritiseerd. Hetgaat bnrners om een wijze
van zijn waarvan ik kan aannemen dat hoezeer ze mij ook boeit, ze niet voor eenieder
noodzakelijk aantrekkelijk is. Dit (h)erkennen tekent ooknaeer algemeen de door de
schrijver van deze studie geaccepteerde visie op het mens-iijn. In de Sartriaanse positie
is het accent op de breuk met wat waardevol was (en is) natuurlijk veel groter dan
bij Taylor (en Wittgenstein). Strikt genomen kan het bij de eerstgenoemde nietgaan
om 'wat waardevol is op zich', en ook niet om 'wat waardevol is op zich voor ons'.
Alle waarden zijn arbitrair. Maar de radicaliteit van de eigen keuze, dat ik mij geplaatst
weet in een zinshorizon waaruit ik bepaalde elementen zelf moet opnemen, verwoordt
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m.i. treffend waar het in opvoeding en onderwijs op aandient te komen, precies omdat
het ook daar om een persoonlijke relatie gaat, om een relatie tussen individuen.

Vanzelfsprekend heeft dit alles een aantal consequenties op het niveau van het onderwijs.

Len initiatie in de verschillende disciplines blijkt noodzakelijk tezijn om als authentiek
individu door de anderen herkend te worden, om te kunnen intreden in Oakeshotts
'conversation of man-kind', - al zullen t.a.v. de positie van deze laatste bepaalde reserves
moeten gemaakt worden. Maar ook meer algemeen kunnen allerlei zaken aangeduid
worden die in Taylors positie geimpliceerd ijn. Zo kan men opwerpen dat gemeenschap-

pen die zich toewijden aan intellectueel onderzoek, zoals universiteiten, en de. vrije
meningsuitingverdedigen, vanzelfsprekend ook niet mogen zwijgen wanneer zebijvoor-

beeld geconfronteerd worden met racistische of anti-Joodse uitingen. Het recht op
vrije meningsuiting kan immers ook gebruikt worden om de respectloze taal van anderen

aan de kaak te stellen door bijvoorbeeld duidelijk te maken dat men slechts het eigen
belang verdedigt ten koste van de anderen. Ook Rice en Burbules (1992) pleiten in

een recente studie tegen de tendens van het postmodernisme zich uitsluitend te richten

naar "... dissention, destabilization, and disturbance ... Education is, t least in part,

the means by which social groups reproduce themselves; it entails availing the young

of certain dispositions, values, and knowledge possessed by the adult members of the

group into which they are born" (Rice & Burbules, 1993, p. 34). De reproduktiewordt

buns inziens bereikt door middel van verschillende communicatieve praktijken. De

auteurs roepen op tot het nastreven van communicatieve deugden zoals geduldig zijn,
tolerantie en oprechtheid bij kinderen. Zij wijzen er verder op dat deze deugden niet

zomaar overgedragen worden van ouders op kinderen, "... but rather that in the process
of interacting with one another, children may be enabled to acquire the virtues, while

adults' capacities for them may be sustained andstrengthened" (Rice& Burbules, 1993,

p. 42). Alhoewel het hier beslist niet zal gaan om een solitair, een van anderen gescheiden

individu, is het even vanzelfsprekend dat ondersteld is dat het in de intersubjectiviteit
ingebedde individu hieraan met zijn eigen kwaliteiten en vervolgens persoonlijke
verantwoordelijkheid zal participeren. Slechts zo kan immers het oproepen om
communicatieve deugden te ontwikkelen begrepen worden.

In deze lijn pleit ook Arcilla (1992) voor een engagement voor de 'educational relation

and process' dat de fatalistische apathie overstijgt en aldus de hoop voor de onovikkeling

van een individu of de verbetering van de samenleving draagt. Dit engagement kan
ook het exclusief gericht zijn op resultaten overstijgen, zo meent hij: "This pragmatist

attitude is put in question when educators' are asked to adopt methods 'not because
they are sure to succeed, but because they are the only decent methods available to
us'" (Arcilla, 1992, p. 477). De 'decency' waar hij naar verwijst, onderstelt een levenswijze

die uitdrukt hoe iemand wil zijn. Een betere term hiervoor, zo stelt Arcilla, is wellicht

integriteit. We engageren ons om consistent te zijn met het ideale zelf dat een antwoord
is op ons onvoorzienbare lot en we blijven opvoeden omdat we bereid zijn ons leven

op te offeren aan een dergelijke absolute identiteit: "This justification, which appeals

to an absolute sense of decency or integrity, transforms our commitment from one
based on hope to one based on faith. The educator may then proceed from a faith
that educating is a way of being true to an ideal self, and from a Pascalian wager on

a conception of his or her destiny that he or she will never live to see the fmal outcome
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of' (Arcilla, 1992, p. 478). Binnen de menselijke bestaanswijze die ook hier als een
tragische bestaanswijze gekemnerkt wordt, verschijnt dat tragische als een educatieve
kracht waardoor de opvoeder de opvoedeling uitdaagt. Dit allesvertoont een aankno-
pingspunt met een gedachte die recent door Levering in de rubriek Pedagogisch
Commentaar van hetPedagogisch Tijdschnft (1993, 1) ontwikkeld werd. Veel is in pedago-
gisch onderzoek nagedacht over de effecten van een welbepaalde omgang tussen
volwassenen en kinderen, zo stelt hij. Er is ook een andere manier om hier tegen aan
te kijken door na te gaan met name wat opvoeding voor iemand betekent of wat het
voor iemand betekend heeft. Binnen dat perspectief is meer dan ooit zowel bij de
opvoeder als bij de opvoedeling plaats voor de idee van de authenticiteit.

Het authentieke individu, op een bepaalde wijze begrepen lijkt voor de pedagogiek
op een dubbele wijze relevant: en voor de opvoeder, en voor de opvoedeling. Weliswaar
gedragen door de intersubjectiviteit blijft, zoals voor Wittgenstein, ook voor Taylor
een kern van individuele verantwoordelijkheid over. Dit uit nch in de verantwoordelijkheid
van de opvoeder voor wat hij t.a.v. en met de educandus onderneemt, en in het
opgeroepen worden door de opvoeder van de opvoedeling om ook zelf een standpunt
in te nemen. De positie van Taylor vraagt ons om een eenheid tussen wat we zeggen
en wat we doen, om zoals dat in het Engels beet 'to stand Het gaat niet opnieuw
om een solitair individu, evenmin om een radicale (Sartriaanse) breuk met wat was.
Via datgene waarin we ingeleid zijn, wat ons heeft kunnen bekoren en engageren, nemen
we samen met anderen en persoonlijk de handschoen op en geven we zin door wat
we zeggen en doen. En al is Taylors inhoudelijke vulling van 'het authentieke individu'
wat te sterk om voor iedereen en voor alle omstandigheden ons aan te geven wat we
moeten doen, het houdt m.i. wel een oud waardevol ideaal in dat voor velen de kern
van het persoonsbegrip uitmaakt. Een totaal loslaten van de inhoud van opvoeding,
zoals men dat in bepaalde postmodernistische geschriften kan aantreffen, gooit in zijn
radicaliteit meteen ook al het waardevolle van de menselijke geschiedenis te grabbel.
Niet alleen kunnen we niet opnieuw beginnen, het is ook niet duidelijk waarom we
opnieuw zouden beginnen. De mens lijkt immers bewogen door een bevraging van
het leven zelf, en vindt meer dan eens in zijn voorlopig antwoord hierop wat voor hem
of haar het leven de moeite waard maakt. In die zin kunnen we wat Arcilla de
latalistische apathie' noemt, overstijgen. Niet vanuit de zekerheid dat we weten dat
we juist zijn en dat we bepaalde resultaten zullen bereiken, maar vanuit een bewogenheid
en oprechtheid echt niet anders te kunnen en de educandus niet alleen aan zichzelf
te kunnen overlaten.

Het moge duidelijk zijn: Charles Taylor schreef een belangrijk boek datvoor de pedago-
giek zeer waardevolle inzichten bevat die zowel verhelderend en genuanceerd als
uitdagend zijn; alle postmodernisme ten spijt, het kan nog steeds.

Correspondentieadres: P. Smeyers, Faculteit der Psychologie en Pedagogische Wetenschap-
pen, Centrum voor Fundamentele Pedagogiek, Tiensestraat 102, 3000 Leuven.
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Kroniek

Een crosscultureel historisch-pedagogisch congres ISCHE XV
Lissabon 21-25 juli 1993 : *Education Encounters Peoples and Cultures: TheColonial
Experience (16th-20th centuries)"

G. BOONE

De herdenking van de "ontdekking" van Amerika had voor de historisch-pedagogen
nog een plezierige nasleep in de vorm van de vijftiende bijeenkomst van de International
Standing Conference on the History of Education. Waar Barcelonavoor 1992 de confe-
rentie over de geschiedenis van de lichamelijke opvoeding toegewezen had gekregen,
omdat het jaar van de ontdekkingsreizen daar tevens het Olympisch jaarwas, mochten
onze Portugese collega's het thema "koloniale pedagogiek" uitwerken, zij het pas een
jaar na alle herdenkingen. Een taak waarvan zij zich organisatorisch op voortreffelijke
wijze hebben gekweten.

zijn openingstoespraak formuleerde de voorzittervan de congrescommissie, Antônio
N6voa, de drie doelstellingen van de conferentie, namelijk (1) de verdere internationalise-
ring van ISCHE, met name buiten Europa; (2) het doorbreken van het isolernent van
de historische pedagoetek in Portugal en (3) de vernieuwing van de methodiek binnen
het historisch-pedagogisch onderzoek. Met name de studie van de koloniale pedagoetek
is hiervoor geschikt omdat zij interdisciplinaire kennis vereist, ook betrekking heeft
op buiten-schoolse omstandigheden en van andere bronnen en onderzoeksmethoden
("oral history") gebruilc moet maken om met name de invloed van de niet-westerse
culturen op de vormgeving en praktijk van het onderwijs te achterhalen.
ISCHE-voorzitter Marc Depaepe (Leuven) vatte het onderzoek naar de geschiedenis
van het koloniaal onderwijs samen in drie hoofdvragen, namelijk die naar de onder-
wijspolitiek van het moederland en de effecten daarvan in de praktijk,naar de verschil-
lende pedagogische processen die zowel binnen de school als daarbuiten werden geIni-
tieerd voor de autochtone bevolking, en uiteraard ook naar de uiteindelijke resultaten
van de vaak omvangrijke inspanningen om de bevolking te "vormen" en te "beschaven".
Hierbij pleitte hij vooral voor het onderzoekenvan de sociale en culturele achtergrond
van de actoren in het pedagogische bedrijf, waarbij het van belting is om niet alle
koloniaal-pedagogen op 66n hoop te gooien, maar te kijken naar de verschillende belangen
van staat, kerk en bedrijfsleven. Doze hebben ieder weer hun eigea doelstellingen en
zijn toch vaak onderling afhankelijk wat betreft personeel en financian.

Een goed idee van de organisatie was om een ochtendsessie te besteden aan een korte
introductie van het historisch-pedagogisch onderzoek in Latijns-Amerika, dat voor
velen toch cen "tzrra incognita" is. Lezingen van Pilar Gonzalbo Aizpuru (Mexico),
Olga Zuluaga Garas (Colombia) en LUIS Celis Munoz (Chili) gaven een qua gebied,
tijdvak en onderwerp gevarieerd beeld van dit subcontinent. Zowel de universiteit,
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het volksonderwijs en meer informele vormen van cultuuroverdracht kwamen aan de
orde. Opvallend, in vergelijking met andere regio-s, waren de omvang en het niveau

van het onderwijssysteem tijdens de koloniale periode tot circa 1800. De Spaanse en
Portugese bezittingen behoorden narnelijk, in tegenstelling tot latere kolonidn, niet
tot de periferie van het rijk. Dit wil niet zeggen dat zij tot het centrum van de
Westeuropese cultuur behoorden gedurende de 17de en de 18de eeuw, maardat was
evenrnin het geval wat betreft de beide moederlander., in tegenstelling tot de situatie
in de 15de en 16de eeuw. Wel waren de innovaties van bijvoorbeeld Joseph Lancaster
en Jeremy Bentham snel bekend en werden deze als gevolg van de openheid in de
pas onafhankelijk geworden staten ook daadwerkelijk toegepast.

Te betreuren was het dat twee van de plenaire lezingen, namelijk van Jurgen Herbst
(Madison, USA) en Dominique Julia (Parijs), niet over het conferentiethema gingen,

maar respectievelijk de opkomst van het voortgezet en hoger onderwijs in de staat
New York in de 19de eeuw en de ontwikkeling van de normen en de praktijk binnen
het Europese schoolwezen in de nieuwe tijd behandelden. Dit neemt echter niet weg
dat de teksten zonder meer informatief en van hoog gehalte waren.
De meeste tijd ging echter heen aan de over vier sessies verdeelde 32 werkgroepen
die de ruim 300 conferentiedeelnemers konden bijwonen. Doordat de helft van deze
bijeenkomsten in het Spaans en Portugees werd gehouden vonden er in de praktijk
eigenlijk twee congressen tegelijkertijd plaats, een minpuntje dus voor de wens tot
integratie van het Portugese onderzoek.

Het zal duidelijk zijn dat ik geen overzicht kan geven van de meer dan 170 papers
die op het congres werden gepresenteerd. Ik wil slechts attenderen op enkele papers
die speciaal voor ondercoekers uit de Lage Landen interessant waren en zal daarna
proberen een analyse te geven van de thematieken die momenteel binnen de
geschiedschrijving van de koloniale pedagogiek aan de orde zijn.
Om met het eerste te beginnen, een zestal papers handelde over de overzeese
pedagogtsche activiteitzn van Belgie en Nederland, met het zwaartepunt op Nederland,
wat gezien het verschil in omvang en duur van het koloniale verleden begrijpelijk is.
De jeugdbewegingen als onderdeel van het "agogisclie offender van derooms-katholieke
miscie in Belgisch Congo vormden het onderwerp van de bijdrage van Lies van Rompaey

(Leuven). Op basis van voornamelijk archiefstukken maalst zij duidelijk dat deze buiten-

schoolse activiteiten niet in het middelpunt van belangstelling stonden bij demissionarissen

en pas tot enige. bloei kwamen in een latere fase in het kolonisatieproces, namelijk
de jaren vijftig. Aileen wanneer het lidmaatschap een duidelijke toegevoegde status
verleende, met name in de vorm van uiteilijke onderscheidingstekenen als insignes

en uniformen, hadden zij enige aantrekkingskracht op de Afrikaanse jeugd en konden
zij hun plannen ten uitvoer brengen. De leiding was nog erg paternalistisch en van
enige voorbereiding op de dekolonisatie, bijvoorbeeld door middel vanleiderschapstrainin-

gen voor de Congolese jeugd, was geen sprake.

Een chronologische behandeling van de bijdragen aan de Nederlandse koloniale
pedagogiek opent met een paper van ondergetekende en Leendert Groenendijk (VU,
Amsterdam) over de morele en religieuze vorming van zeelui en handelaren in het
kader van de verwevenheid van handel en religie als voornaamste factor in de koloniale
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expansic van de Nederlandse Republiek (Max Weber, Schama). Bij de bestudering
van de geschiedenis van het koloniaal onderwijs hoort namelijk ook de voorbereiding
van de kolonisatoren en de ideedn die zij hadden over de "vreemde volkeren" waarmee
rij in contact kwamen.
De koloniale wortels van het Zuidafrikaanse stelsel van apartheid kwamen aan de orde
in teksten van de Zuidafrikanen Peter Randall en J.J. Booyse. De laatste deed een
aanval op de stelling dat het in 1953 geIntroduceerde apartheidsonderwijs een bewust
ontwikkeld systeem was om de blanke superioriteit intact te laten. Zijns inziens was
deze gescheiden ontwikkeling de voortzetting van een lijn die al driehonderd jaar werd
gevolgd, en dus geen opzettelijke poging tot onderdrukldngvan de zwarte meerderheid.
Een andere mogelijke interpretatie is echter dat er al driehonderd jaar sprake is van
bewuste onderdrukking van de zwarte gemeenschap in zuidelijk Afrika en dat in die
rin inderdaad het apartheidsonderwijs als uniek verxhijnsel "gerelativeerd" kan worden.
Dit lijkt ecbter eerder een bevestiging van de stellingenvan de anti-apartheidshistorici,
dan een bestrijding daarvan. Beter uitgebalanceerd was het verhaal van Randall over
de ambivalente invloed van de kerken op het ontstaan van het apartheidssysteem. Aan
de ene kant bevorderden zij het onderwijs aan de zwarte bevolking, anderzljds beperkten
zlj dat voornamelijk tot godsdienstige vorming en de elementaire vaardigheden lezen,
schrijven en rekenen.

Twee bijdragen over het Nederlandsch Zendelinggea.00tschap completeerden het Neder-
landse tintje van 1SCHE XV. De bijdrage van Rupalee Verma (Universiteit van Am-
sterdam) werd gevormd door een vergelijking van twee onderwijzers die in de 19e
eeuwse zending actief waren, namelijk de NZG-director J.C. Neurdenburg en de b...
Bengalen werkzame Schot Alexander Duff De eerstgenoemde was verantwoordelijk
voor de vorming van een groot aantal zendelingen in Nederlands-India en vormde als
pedagoog een buitenbeentje tussen alle theologen die zei ielingen opleidden. Dat hij
deze sleutelpositie kon bekleden geeft overigens aan hoezeer opvoedingen onderwijs
ook als onderdelen van de zendingsarbeid werden gezien. Beiden waren enthousiaste
vernieuwers van het onderwijs, waarbij echter in Nederlands-India de resultaten het
minst waren. Hierbij speelde met name de negatieve houding van de Nederlandse
koloniale overheid in tegenstellling tot de Britse, een sleutelrol.
De relatie tussen zending en onderwijsvernieuwing was ook het thema van het paper
van Joost Cota (Deakin University, Australia). Hij plaatste de vernieuwingen in het
zendingsonderwijs en de zendingsmethode in centraal-Sulawesi binnen het kader van
moderniseringstheoriedn, beschavingsoffensief en reformpedagogiek. In plaats van
onderwerping en afhankelijkheid van de inheemse bevolking beoogden de zendelingen
hun coaperatie. Hierdoor paste hun arbeid uitstekend in de nieuwe koloniale politiek
die de lokale economiedn wilde opnemen in het systeem van de wereldhandel. Onder
de "progressieve" retoriek schuilden dus tevens allerlei imperialistische belangen.

Een algemene conclusie op grond van de bijdragen was dat er over het algemeen
kwalitatief goed onderzoek wordt gedaan, maar wel naar deelonderwerpen, meestal
regionaal bepaald. Het beeld van de koloniale pedagogiek is sterk verbrokkeld en na
de openingslezingen werd weinig moeite gedaan om de onderzoeken te integreren,
hoewel de lezingen wel thematisch gegroepeerd waren. Het ontdekken van de samen-
hangen en het komen tot een breder internationaal kader was echter vooral een onder-
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werp voor de pauzes van het congres. Met nameenkele historiografisch georienteerde
bijdragen heb ik node gemist.
Specifieke discussiethema's waren onder andere de vorming van eennationale identiteit

ten opzichte van het moederland binnen dekolonitn en de effecten van taalverschillen
op het koloniaal onderwijs en de koloniale satnenleving. Hierbij speelde ook een rol
het ontstaan van elites, die steunden op een voorsprong aan kennis als gevolg van genoten

onderwijs en van beheersing van de taal van de kolonisator. Gezien het overzicht van
de bijdragen betreffende de Lage Landen overzee, zal duidelijkzijn dat ook de invloed

van de godsdienst en met name de activiteiten van mixsie en zendLig een belangrijk
onderzoeksobject vormen, waar diverse benaderingswijzen toegepast kunnen worden.
Ditzelfde geldt voor de plaats van het onderwijs en andere vormingsmethodenbinnen
het geheel van c.e koloniale politiek, bijvoorbeeld de keuze voor culturele assimilatie
van de autochtone bevolldng als doel of voor een beperkte educatie die geen andere
functie heeft dan h.. t instandhouden van de koloniale bureaucratie. Debasis voor iedere

vorm van koloniaal onderwijs wordt uiteraard gevormd door de spanning tussen het
beeld dat men van de inheemse bevolking heeft en het ideaaldat men voor ogen heeft.
Daarnaast oefenden diverse pedagogische stromingen hun invloed uit op de personen
en instellingen die in de kolonien actief waren.

Een belangrijke taak voor de geschiedschrijving van de koloniale pedagogiek is in ieder

geval ook het doorbreken van het eurocentrisme en wat dat betreft wekt ISCHE XV
goede verwachtingen met deelnemers uit alle continenten, waarbij meer dan de helft

van de papers van buiten Europa kwam. Daarnaast zal het begrip kolonie beter omschre-
ven moeten worden. De activiteiten van de Zweedse kerk in Lapland kan eventueel
nog onder dew noemer vallen, maar om, zoals in een ander paper gebeurde, de Duitse
"Wiedervereinigung" als een kolonisatieproces te zien gaat mij wat ver.
De geschiedschrijving van het koloniaal onderwijs kan voorts hopelijk voor twee terreinen

relevante kennis opleveren. Ten eerste, en dat is inmiddels al haast traditioneel, met
betrekking tot de ontwikkeling van het onderwijs in de "DerdeWereld". Hierbij kan
zowel worden gedacht aan het achterhalen van de oorzaken voor knelpunten die er

momenteel zijn als aan het verleden als "Fundgrube" voortheorieen en praktijken binnen
het onderwijs, zodat niet weer opnieuw het wiel hoeft te worden uitgevonden. Het
andere terrein wordt gevormd door het in toenemende mate multi-culturele karakter

van het onderwijs in West-Europa zelf. Dit betreft met name de cross-culturele kant
die altijd aan multi-cultureel onderwijs zit. Waar het gaat om het leren waarderen van

andere culturen is het koloniaal onderwijs, gestempeld als het meestal is door westerse
superioriteitsgevoelens, echter bepaald niet exemplarisch, maar eerder afschrikwekkend.

De teksten van een twaalftal lezingen zullen in het Engels of Frans verschijnen als
congresbundel, terwij1 dit tevens geldt voor een gelijk aantal andere in het Spaans of
Portugees. Wat mij betreft is er voldoende reden om tut te zien naar ISCHE XVI,
van 10 tot 13 augustus 1994 in Amsterdam, onder de vleugels van onze eigen Belgisch-
Nederlandse Vereniging voor de Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs (informatie:

Congresbureau VU, 020-5484656).
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(Bij gewenste bespreking boeken in te zenden aan: Pedagoffisch
Tijdsehrift, Tiensestraat 102, B-3000 Leuven)

Bjorkvold, J.-R.
De muzische mens. Het kind en het lied-spelen in die levensfasen.
Uit het Noors vertaald door J.-J.. van Walsum.
Ad Donker, Rotterdam, 1992, 368 blz., ISBN 90-6100-375.X

De Noorse musicoloog Jon-Roar Bjorkvold beoogt met dit boek inzicht te bieden
in het belang van de muzische dimensie in het menselijk bestaan. Hoewel elk hoofdstuk
een andere levensfase tot onderwerp heeft, gaat het de auteur niet primair orn de
artistieke ontwikkeling van het individu. Zijn aandacht gaat hoofdzakelijk uit naar het
kind, de muzische mens bij uitstek in zijn ogen. De latere levensfasen krijgen slechts
een summiere behandeling en worden gezien in het Licht van de jeugd: muzische
begaafdheid van volwassenen duidt erop dat in hen het kind voortleeft.

Bjorkvold laat een breed scala aan onderwerpen de revue passeren en plaatst een groot
aantal benaderingswijzen naast elkaar. Een reeks van wetenschappelijke disciplines
(variarend van neurologie tot culturele antropologie), bijbelteksten, podzie, kinderverhalen,
persoonlijke anecdoten: alle dienen ze als bron van inzicht. Er wordt echter geen poging
ondernomen dit alles onder 66n noemer te brengen. Een duidelijke hoofdlijn ontbreekt
in dit boek. Dit gebrek aan eenheid weerspiegelt iich in de schrijfstijl. Vlot geschreven
proza wordt afgewisseld met literaire intermezzi en zware theoretische kost. De
theoretische gedeelten zijn des te moeilijker verteerbaar omdat abstracte begrippen
zelden worden verhelderd; het invoeren ervan lijkt een doel op zichzelf te zijn. De
wijze waarop de auteur met centrale begrippen omgaat is slordig te noemen. Zo is
het gebn k van de term "muzisch" niet duidelijk afgebakend: het kan betrekking hebben
op muitek alleen, op alles wat creatief is, en met alles wat hiertussen zit. Pendant van
deze slordige omgang met centrale termen is doorgaans een losse betoogtrant, waarbij
allerlei zaken met elkaar in verband worden gebracht zonder dat het komt tot meer
diepgaande analyses.

De genoemde tekortkomingen nemen niet weg dat het boek behoorlijk wat te bieden
heeft dat de moeite waard is. Hiertoe behoort het verslag van een vergelijkend onderzoek
naar het kindcrlied, een terrein waarop Bjorkvold een pionier is. Verschillen en
overeenkomsten in vorm, structuur, en functies van de kinderzang in Noorwegen, de
Verenigde Staten en het GOS worden aan de orde gesteld.

Serieus te nemen is ook een pleidooi om af te stappen van de negatieve benadering
van de kindercultuur, waarbij het kind wordt opgevat als een wezen dat in vergelijking
tot de volwassene van alles nog niet kan. Bjorkvold benadrukt de eigen waarde van
de kinderlijke beleving, waarin muziek, taal, beweging, spel en leren niet gescheiden
zijn. Hij waarschuwt voor de vernietigende consequenties die het reguliere onderwijs
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met zijn nauwkeurig afgebakende vakken heeft voor deze heelheidsbeleving. Dat een
botsing tussen schoolcultuur en kindercultuur niet helemaal te voorkomen is beseft
de auteur, maar er kan volgens hem veel gedaan worden om haar te verzachten. Hij
geeft enkele aanzetten tot een verbetering van het basisonderwijs, maar erg concreet
wordt hij niet. Dit wordt hij wel waar hij een andere aanpak van het instrumentale
onderwijs bepleit. Als alternatief voor de traditionele benadering, waar het grootste
deel van de energie gaat zitten in het leren beheersen van het notenschrift en van
speeltechnieken, bepleit hij eeu aanpak waarbij op het gehoor naspelen van en
improviseren voorop staan. Eerst worden de muzikale vermogens uitgebouwd, en pas

na enkele jaren wordt het notenschrift geintroduceerd. Zovoorkomt men het beruchte
mechanische spel van kinderen en de versmallmg' van het muzilantendom tothet getrouw

weergeven van bladmuziek.

Er zijn nog genoeg andere interessante ideedn en wetenswaardigheden die Bjorkvold

naar voren brengt, maar in zijn totaliteit is zijn bock niet bevredigend. De schrijver
staat een holistische aanpak voor, waarbij de grenzen tussen de verschillende specialismen
alsook tussen wetenschap en podzie worden opgeheven. Een dergelijke opvatting kan
echter geen excuus betekenen voor een losse aaneenschakeling van onderwerpen en
benaderinctswijzen. Niettemin kan dit book door het brede scala van thema's en de
vele verwijzingen als ingang dienen voor hen die zich willen verdiepen in de inuzische

kant van het bestaan en de pedagogische kwesties die hiermee verbonden zijn.

C. Koopman

Pameijer, Noëlle K.
Het hypothesentoetsend model en de diagnostiek van leer- en opvoedingsproblemen in

de praldijk
Gemeentelijke Pedologisch Instituut, Amsterdam, 1992, ISBN 90-70673-24-x, f 30,00

Binnen de hulpverleningspraktijk is men geinteresseerd in het proces dat tot diagnostische

beslissingen leidt. Dit proces wil men structureren door gebruik te maken van
diagnostische modellen. Pameijer bespreekt in dit boek de achtergronden van het
veelbesproken hypothesentoetsend model zoals dat door De Bruijn,Pameijer, Ruijssenaars

en Van Aarle wordt geformuleerd. De stappen worden als volgt omschreven:
klachtenanalyse en verheldering van de vraagstelling,
probleembeschrijving en ordening van de probleemgedragingen,
formulering en toetsing van de hypothesen,
integratie van de onderzoeksresultaten,
indicatiestelling
advisering.

De praktische bruikbaarheid van het model wordt galustreerd. Het bock is ontstaan
vanuit de nood van de praktijk aan meer theoretische informatie over de aard en de

functies van het model.

In hoofdstuk 1 beschrijft de auteur de achterigond, de aard en de functies van

REST COPY AVAILABLE 301



294 Llit de bockenwereld

diagnostische hypothesentoetsende modellen in het algemeen. Diagnostielc wordt benaderd
als een beslissing9roces, wat duidelijk meer is dan het afnemen van tests. Verschillende .
typen diagnostische magstellingen warden verduidelijkt en verschillende hypothesentoet-
sende modellen warden beschreven en met elkaar vergeleken.

In hoofdstuk 2 worden de verschillende stappen van het hypothesentoetsend model
van De Bruijn kort beschreven.

Hoofdstuk 3, mijn inziens een zeer belangrijk en interessant deel van het bock, geeft
argumenten om het hypothesentoetsend model toe te passen in de praktijk. De
voornaamste reden is de steun bij de verbetering van de kwaliteit van het diagnostisch
proces. Door het structuurverlenend karakter van het model wordt het proces inzichtelijk
en controleerbaar en worden foutenbronnen tijdens het diagnostisch proces verminderd.
De invloed van foutenbronnen op de diagnostische oordeelsvorming wordt zeer goed
en herkenbaar weergegeven. Deze uiteenzetting heeft waarschijnlijk de grootste
overtuigingskracht voor diagnostici am het model te gaan toepassen. Een ander argument
om het model te gebruiken is gebaseerd op onderzoek waaruit blijkt dat de kwaliteiten
van de diagnostiek i.v.m. verwijz:mg naar het speciaal onderwijs minder groat is dan
gewenst.

Hoofdstuk 4 bevat een illustratie vanuit de pralctijk. Deze is gebaseerd op een casus,
waarbij de verschillende stappen van het model zeer uitgebreid beschreven warden.
Het betreffende diagnostisch onderzoek gebeurde in het GPI, een multidisciplinaire
praktijksetting. De verschillende bijeenkomsten, de deelonderzoeken en de verslaggeving
ervan, alles is zeer uitgesponnen. Voor lezers die zelf in de praktijk staan, kan dit alles
zeer mooi lijken, maar moeilijk haalbaar in het dagelijks werk van de meeste diagnostici
bij leer- en opvoedingsprblemen.

In het hoofdstuk "Ter afronding" haalt Pameijer echter aan "dat het meer gaat om de
steun die het model kan bieden bij het toetsen van de eigen veronderstellingen dan
om het daadwerkelijk en uitgebreid toepassen van alle deelstappen". Hiervoor is het
bock dan ook zeer bruikbaar. Het toont het belang aan van wetenschappelijk gefundeerde
theoriedn en onderzoeksgegevens. Het zet praktijkwerkers aan om na te denken over
een verantwoorde invulling van de beschikbare tijd bij diagnostiek van leer- en
opvoedingsproblemen.

Dit boek is waardevol voor de opleiding van diagnostici, maar zeker ook voor alien
die diagnostisch werkzaam zijn in de praktijk van de hulpverlening aan kinderen met
leer-, opvoedings-, gedrags- en emotionele problemen.

G. Roesem.c
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Veenman, S., P. Lem, E. Roelofs en F. Nijssen

Effectieve instructie en doelmatigklassemanagement. Een schoolverbeteringsprogramma

voor enkelvoudige en combinadeklassen.
Swets & Zeit linger, Amsterdam/Lisse, 1992

Dit is de derde druk van een boek en meteen ook een gewijzigde titel (vroeger Orngaan

met combinadeklassen). In het voorwoord (sic) verantwoordt men uitvoerig de

titelwijziging. Men gaat o.a. terecht uit van de mening dat het verbeteringsprogramma

ook bruikbaar is voor enkelvoudige klassen. Deze publikatie is een duidelijk voorbeeld

van hoe onderwijskundig onderzoek kan leiden tot een instrument voor onderwijsverbete-

ring. Het onderzoek dat in Nijmegen gebeurde over combinatieklassen over het

functioneren van onderwijsgevenden en over teamgerichte nascholing biedt de basis

voor dit verbeteringsprogramma.

De auteurs bieden aan leerkrachten een zelf te hanteren programma aan. Het biedt

mogelijkheden om de bestaande praktijk teanalyseren en stappen te zetten tot verbetering.

Aansluitend bij onderzoek over effectieve instructie en effectieve scholen worden vijf

modures (hoofdstukken) aangeboden: over de leertijd, effectieve instructie,

klassemanagement, zelfstandig werken en over schoolklimaat en schoolleiderschap.

Telkens worden de begrippen duidelijk omschreven, de diverse aspecten ervan verkend.

Elk deel wordt gefflustreerd met uitstekende voorbeelden en er warden instrumenten

aangeboden cm de actuele situatie te analyseren. Op deze wijze probeert men leer-

krachten en scholen aan te zetten tot feitelijk gebruik van het programma

We vermoeden dat dit feitelijk gebruik van school tot school zal verschillen. Effectief

gebruik is slechts mogelijk - en daar wijzen de auteurs zelf op - als er een aantal

voorwaarden vervuld zijn. Precies die voorwaarden zijn in een aantal scholen niet

aanwezig: leerkrachten observeren elkaar, de schoolleider observeert en weet op de

juiste wijze feedback te geven, enz... Toch is het zo dat elk schooiteam in staat is om

aan an of ander aspect van het gehele programma te werken.

Ten slotte willen we opmerken dat hoofdstuk 7 (schoolklimaat en schoolleiderschap)

verschillend is in vergelijking met de andere hoofdstukken. Het is veel minder concreet

uitgewerkt; het blijft bijv. steken in de traditionele omschrijvingen van zgn. effectieve

scholen. Onze conclusie is dat dit bock, in handen van een lemotiveerd team en

schoolleider en met ondersteuning van een begeleider, tot goede resultaten kan leiden.

R. Vandenberghe

Vlaskarnp, Cada, Ruud van Wdck en Han Nakken
Opvoedingsprograrnma's voor meervoudig g, 'iandicapten.

Van Gorcum, Assen/Maastricht, 1993, ISBN 90-232-27271

Het boek geeft een concrete beschrijving van de inhoud van een in het kader van een

onderzoek ontwikkelde werkwijze. Het is in de eerste plaats bedoeld voor opleidingen,

die studenten voorbereiden op directe zorgverlening; daarnaast is het geschikt voor
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opleidinget die itch richten op het begeleiden van de directe zorgverleners; het kan
tevens gebruikt worden voor de bij- en nascholing van zorgverleners. Kortom: men
mikt op een breed publiek van zorgverleners. Terecht.

In hoofdstuk 1 wordt de opvoeding van ernstig meervoudig gehandicapten besproken.
In hoofdstuk 2 komt het evalueren van opvoedingsprogramma's in de residentiale zorg
ter sprake. Van de principes van progranuna-evaluatie werd gebruik gemaakt om
opvoedingsprogramma's te ontwikkelen en te evalueren. In hoofdstuk 3 wordt een
werkmodel gelntroduceerd en stap voor stap besproken en geadstrueer 1 met een
voorbeeld. Om de werkdoelen te bepaien werd een matrix van handelingen van
zorgverleners en functioneringsgebiedenvan bewoners ontwikkeld. Deze matrix wordt
in hoofdstuk 4 gebruikt om activiteiten, die moeten worden uitgevoerd, vast te stellen.
Die activiteiten worden gekozen bij een werkdoel. Om tot de keuze van een geschikte
activiteit te komen moeten in negen stappen beslissingen warden genomen. Aan de
keuze van activiteiten wordt veel aandacht besteed: de voorbeelden van werkdoelen
en activiteiten nemen 18 bladziklen in beslag. Dit vierde hoofdstuk vormt het
kernhoofdstuk van het boek.

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de gevolgen van het werken met opvoed ingsprogram-
ma's op verschillende organisatieniveaus. Inhoofdstuk 6 worden een aantal opdrachten
gegeven om het toepassen van programma-evaluatieprocedures te oefenen in de praktijk.
Na een summiere literatuuropgave volgt een viertal bijlagen, die in de praktijk zeer
goed bruikbaar zijn.

Het bock maakt een degelijke indruk en lijkt mij zeer goed bruikbaar. Het beantwoordt
aan de gestelde doelen en vult een leemte in de literatuur. Kortom: een aanwinst.
Toch heb ik wel enkele opmerkingen van kritische aard. De argumentatie in de eerste
twee hoofdstukken verloopt hortend en stotend, dit in tegenstelling tot die in de volgende
hoofdstukken. Het woordgebruik Ls af en toe gebrekkig: zo spreekt men bijvoorbeeld
op blz. 3 over een "residentiele woonvoorziening', op biz. 7 wordt gesteld dat zorgverleners
"verantwoordelijkheid (moeten) afieggen" en "inzicht (moeten) kunnen geven in hun
handelen". Verder wordt op blz. 49 verwezen naar de niet-bestaande paragrafen 6.3
en 6.4. Het zijrt evenzovele schoo theidsfoutjes. Tochzou ik in overweging willen geven
om bij een volgende druk de tekst van de eerste twee hoofdstukken nog cens te bekijken.
Graag wil ik dit boek aanbevelen voor alien, die itch bvighouden met het opstellen
en uitvoeren van programma's voor mensen met een handicap.

A. van Gennep

Monks, Franz J. en Willy A.M. Peeters (eds.)
Talent for the iiiture. Social and personality development of gifted children. Proceedings
of the Ninth World Conference on Gifted and Thlented Children.
Van Gorcum, Assen/Maastricht, 1992, IX-297 blz., ISBN 90-232-2656-9

Voor een wetenschapper is het zeker niet slecht om af en toe eens over de (overigens
meestal arbitrair getrokken) grenzen van de eigen discipline heen te kijken. Inter-
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disciplinariteit houdt immers de belofte in van een leerproces in tweerichtingen. Enerzijds

kan men zijn eigen wetenschappelijke bedrijvigheid met inzichten van andere aard
verdiepen en anderzijds valt het evenmin uit te sluiten dat men, op grand van de eigen
competentie, nieuwe elementen kan aanbrengen in de discussie.

Zonder daarbij al te belerend te willen zijn, moet ik toch opmerken dat vooral dat
laatste gevoel mij heeft bekropen bij het lezen van bovenvermeld werk. Als historisch

pedagoog moest ik met name lijdzaam toezien, hoe drietndertig ontwikkelingspsychologen

van over de gehele wereld in een internationale conferentie over begaafde kinderen
het ldaarspeelden om bij de behandeling van de vraag naar 'talent voor de toekomst'
het historisch-maatschappelijke kader vrijwel geheel buiten spel te zetten.

Hoewel er hier en daar in de referenties wel een link wordt gelegd met het werk van

Lewis M. Terman, de befaamde Anierikaanse testpsycholoog die reeds in de jaren
twintig het 'genie' genetisch wenste te onderzoeken, slaagt men erniet in dit verschijnsel

tegen de achtergrond van de 'meritocratie' te duiden. Nochtans is het vanuit de
wetenscLapsgeschiedenis van de psychologie en de pedagogiek - vergelijk in dat verband
het themanummer dat dit tijdschrift vorig jaar publiceerde (Ped. T. 17(1992) nr. 5/6) -
voldoende bekend dat de opkomst van de IQ-ideologie in de westerse wereld samenhing

met de opbouw van de kapitalistisch-democratische 'power knowledge society': het
Amerikaanse eldorado waar het mogelijk was om carri6re te maken - men vergelijke

het sprookje van de krantenjongen die persmagnaat wordt - als men maar inzet aan
aanleg koppelde. Zaak was het door studie- en beroepsorientering de 'juiste' mensen
op de 'juiste' plants te krijgen. En hoewel iedereen daarbij dezelfde kansez nicest krijgen,
kon het toch moeilijk worden geloochend dat er iniake intelligentie vaak sexistisch

en racistisch gekleurde verschillen bestonden, zodat leiderschap uiteindelijk aan de
meest verdienstelijke personen - aan zij die het 'verdienden'- toekwam; zij die er bekwaam

voor waren en er zien, via scholing en bijscholing, wilden voor inzetten.

Dat zulke consideraties haast automatisch het triomfalisme dat her en der in het boek

de kop op steekt, had kunnen milderen, ligt voor de hand. Op blz. 32 komt b.v. de
vraag aan bod: 'What can we do to maxbnise the potential of babies?'. Het antwoord
lijkt niet alleen van wetenschapsinterne geborneerdheid te getuigen - men verwijst namelijk

naar een betere stimulering van babies, naar het aanbieden van gevarieerde erva-
ringsmogelijkheden en van veel leermateriaal en, last but not least, naar het goede
voorbeeld - het lijkt evenmin van enige wetenschappelijke pretentie te zijn gespeend.
Ik citeer: 'We already know enough to increase the portion of gifted children in the
world significantly. If this were to be done on, a large enough scale, it would be probably

even change the shape of the normal curve of intelligence by extending the height of
the curve to the right, the gifted end' (p. 32), waarbij men zich overigens kan afvragen

of deze voorstelling van zaken wel op een zonceptie van 'intelligentie' berust,
in die im dat zij ervan uitgaat dat intelligentie (zoals het gewicht b.v.) vast te rneten
is. Dat antwoord laat ik echter liever aan de echte 'specialisten' over. Voor een outsider,
die uiteraard kan verweten warden niet bij zijn leest te zijn gebleven en appelen met

peren te hebben vergeleken, is intussen duidelijk, dat ook andere medewerkers aan
het boek, kennelijk om de maatschappelijke relevande van het ontwikkelingspsychologisch,

en gebcurlijk zelfs pedagogisch discours te onderstrepen, zich aan hetzelfde triomfalisme
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bezondigen. De bewering dat 'Educational and psychological research has made remark-
able progress during the past two centuries in helping us to understand the complex
nature of giftedness' (p.69) is ml vanuit het historisch onderzoek al even weinig te
staven als deze dat 'The history and culture of manldnd can be charted to a large extent
by the creative contributions of the world's most gifted and talented men and women'
(p31).

Dat laatste brengt mij tot een tweede fundamentele kritiek op het boek (en op de
ontwikkelinspsychologie?), namelijk de vrij ongenuanceerde omgang met het verschijnsel
van de 'tijd'. Aan de ene kant is de behandeling van de historische dimensie, waar
die dan toch een zeldzame keer opdullct, naar een begripvan de Nederlandse historisch-
psychologische onderzoeker Harry Peeters, 'hodiocentrisch' of 'kortademig' te noemen
(b.v. in de bijdrage van de Australische Carole C. Peters, waar over de 'history of gifted
and talented education' wordt gehandeld; een 'history' die jammer genoeg sleeks in
de jaren zeventig een aanvang schijnt te nemen). Aan de andere kant brengt het ontwilc-
kelin&spsychologisch paradigma met zich mee dat men ook vaalc naar de toekomst
wil kijken (b.v. p. 69: Toward the year 2000 and beyond). Ofmen evenwel de toekomstige
ontwikkelingen zonder meer zal kunnen aflea. . van de voorspellingen die jonge mensen,
hoe getalenteerd ook, over het jaar 2500 maken, is een andere zaak. Ik weet wel,
dergefijke onderzoekstechnieken worden aangewend om bepaalde trekken en leider-
schapsstijlen te identificeren, maar de ongemeen naleve manierwaarmee die 'toekomstige
leiders' naar de toekomst kijken, geeft toch te denken, zowel wat de aangewende
onderzoekstechiek als wat die veelbelovende jongeren zelf betreft. Het minste wat men
van het door hen opgehangen toekomstbeeld kan zeggen - 'the world in 2500 A.D.
will be better (...) As to the problems of the year 2500, most students - and boys more
than girls - asserted that there will be no problems' (p. 112) - is dat het weinig
werkelijkheidstransparant lijkt.

Staan er dan voor opvoeders en pedagogen geen lezenswaardige dingen in het boek?
Zeker wel, maar ook die hadden door een breder kader allicht nog meer relidf kunnen
krijgen. Zo merkt de Nederlander Jo M.H. Vossen m.i. terecht op dat 'It looks as there
is a taboo on the influence and contribution of genetic factors in cognitive development',
een taboe dat volgens hem moet verklaard worden vanuit de idee 'that genetic factors
represent destiny and fate while education stands for development and intellectual
enrichment' (p. 96). Zou de erfenis van het verleden (de eugenetica b.v.) niet veel meet
in staat zijn dat taboe te verklaren? Het ziet er naar uit alsof ook voor dit statement
de wetenschapsgeschiedenis een handje had kunnen toesteken. Zou het dan toch waar
zijn ..vat Popkewitz ooit schreef: 'To ignore the intellectual, social and historical roots
of science is to create what the philosopher Feyerabend calLs "professional incompetence"
(Paradigm and Ideology in Educational Research, Barcombe, 1984, p. 200)?

Marc Depaepe
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Rletveld-van Wingerden, Marjoke
Voor de lieve kleinen. Het jeugdtijdschli in Nederland 1757-1942.

Ned. Bib. en Lektuur Centrum, Den Haag, 1992, 320 blz., ISBN 90-6252-775-2

De analyse van jeugdtijdschriften vormt ongetwijfeld een belangrijke bijdrage tot de
pedagogische mentaliteitsgeschiedenis Zoals onder anderen Lea Dasberg, aan wie

de auteur haar uitgangspunt ontleent, in de jaren zeventig reeds heeft aangetoond,
informeert deze bron ons bij uitstek over de kindbeelden enpedagogjsche bedoelingen

in een bepaalde periode. Dasberg zelf heeft echterhoofdzakelijk op jeugdboeken gewerkt

en niet op jeugdtijdschriften. Het proefschrift van Rietveld-van Wingerden dat, vanuit

een Europees perspectief, het jeugdtijdschrift in Nederland in kaart brengt, is dan
ook een welgekomen aaavulling, temeer daar dit werk vele pluspunten bezit. Het is
goed geschreven en helder opgebouwd, terwijI de concrete verwerking van het vele

materiaal tegelijk van zin voor synthese en aandacht voor het detail getuigt. Zo ziet
de auteur het recept van "spelend leren", dat in de achttiende eeuwse bladen aanwezig

was, na 1800 geleidelijk omkeren in "Ieerzaam spelen", maar die toename van het kind-

eigene zou, zeker na 1900, voor een toenemende kloof met de volwassentijdschriften

zorgen. Alles bij elkaar hadden wij echter de pedagogische relatie, die onder meer
in hoofdstuk zeven, bij de bespreking van de doelstellingen en vormingsinhouden van
de jeugd-tijdschriften aan bod komt, nog betergeoperationaliseerd willen zien. Hoewel

het proefschrift tot een doctoraat in de pedagogische wetenschappen heeft geleid, gaat

het o.i. teveel uit van het verschijnsel jeugdtijdschrift als zodanig (vgl. b.v. hfst. 10:
produktie, verspreiding en vormgeving) en niet van een pedagogische problematiek.

Dat is jammer, want zo verliest de auteur gemakkelijk de eigentijdse historisch-
pedagogische literatuur uit het oog en is ze ook nauwelijks in staat de inmiddels toch

sterk geralitiveerde uitgangsthese van Dasberg over jeugdland te nuanceren. Zij wijst

er alleen op - en terecht natuurlijk - dat dit jeugdland veel minder eenduidig is dan

tot nu toe werd aangenomen.
Maar dat neemt niet weg dat haar eerder 'filologische' aanpak toch ook zijn sterke
zijden heeft. Voor het eerst krijgen we b.v. zicht op het 'kind als consument' (hfst.

9) en worden de illustraties vanuit hunvaktechnische achtergrond besproken. Het bock

zelf werd trouwens op uitstekende wijze verlucht. Aileen is het storend dat de meeste
illustraties niet direct op de plek staan waar ze effectief warden besproken.

Marc Depaepe

Sacri, Patrick
Historiek van de PMS-Centra. Bijdrage tot de studie van de geschiedenis van de PMS-

begeleiding in Belgie.
VUBpress/Vorrningscentrum PMS-Centra Gemeenschapsonderwijs, (Brussel), 1993,

454 blz., ISBN 90-5487-026-5

We kunnen het alleen maar toejuichen, clak. 1.7.;nnen het bestek van een ruimer opgezet

onderzoeksprojeet over de toekomstige profileri g van de PMS-centra binnen het Vlaamse

gemeenschapsonderwijs belangstelling is uitgtgaan naar de geschiedenis van deze
instellingen voor psychologische, sociale en medische begeleiding van leerlingen. Toch

moet het ons van het hart, dat de onderzoeker, ondanks de lof die hij daarvoor van
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zijn opdrachtgevers in het woord vooraf krijgt toegezwaaid, niet in staat is het geheel
in zijn maatschappelijke context te plaatsen. Wel kriigt de lezer hier en daar een
juxtapositie van maatschappelijke en naar ons gevoel niet altijd even ter zake doende
gegevens (vgl. b.v. blz. 69: '1948 is ook het jaar van de communistische staatsgreep
in Tsjechoslowakije, de opmars van Mao Zedong in China, de oorlog in Palestina na
de proclamatie van een onafhankelijk Israel, en de start van de heksenjacht op de
communisten in de Verenigde Staten') met min of meer gedetailleerde informatie be-
treffende de (legistische, en niet legistieke, zoals in ',et bock constant wordt vermeld)
ontwilkeling van de psycho-pedagogische hulpverlening in Belgie, het Medisch Schooltoe-
zicht, e.d.m. Dat een en ander gerelateerd moet worden aan de wetenschapsgeschiedenis
van de pedagogiek, de pedologie en de psychologie, zoals de opkomst van de testbeweging
en het gunstig klimaat dat daarvoor in de 'meritocratie' van v6Or en na de Eerste
Wereldoorlog word geschapen, lijkt de auteur ten enen male onbekend te zijn. Nochtans
bestaan er aan de VUB, waar de auteur nogal eerniidig ziin informatie heeft gezocht
(over de proefschriften en verhandefingen die terzake aan de KUL werden gemaakt
wordt met geen woord gerept) indringende studies in dat verband. We denken onder
meer aan deze van collega Frank Simon en diens doctorandus Paul Halens waaruit
duidelijk had kunnen worden ciat het vertoog van de psychometricus als 'onfeilbaar
specialist' (blz. 43) moet worden ingekaderd in de toenmalige zucht naar professionali-
sering en academisering van statushongerige dciplines. Ook schijnt de auteur maar
weinig op de hoogte te zijn van het onderwijshistorisch onderzoek dat aan dezelfde,
medeopdrachtgevende universiteit (o.a. door Thyssens en De Groot) wordt uitgevoerd,
iets wat des te merkwaardiger overkomt, daar de wetenschappelijke directeur van de
VUBpress precies de leiding heeft van dat onderzoek. Deze en andere onderwijs-
historische sZudies hadden hem juist kunnen behoeden voor de nogal sectaire en
anachronistisch aandoende uitleg over de schoolstrijd. Over die conflictueuzeen uitermate
instructieve periodes in dt Belgische (onderwijs)geschiedenis is heus wel wat andere
literatuur voorhanden dan bet door Sacr6 uitvoerig geciteerdegeschiedenisleerboekje
voor het katholiek middelbaar onderwijs uit de jaren zestig of de door hem geraadpleegde
cursus van Corijn. Nu weet ik wel dat het zeker niet in de eerste plaats de fout van
Sacré is, dat er tussen het professionele circuit van de beoefenaren der historische
pedagogiek (waartoe ik mezelf mag rekenen) en de potentiele gebruikers van hun
bevindingen een enorme kloof gaapt - wellicht spitsen wij onze aandacht teveel toe
op publikaties voor een gespecialiseerd buitenlands publiek en nemen wij onze
vulgariserende opdracht niet ernstig genoeg op - toch blijft het godgeklaagd, dat de
auteur niet heeft kunnen profiteren van inzichten die wij haast 'dagelijks' via colleges,
voordrachten en publikaties de wereld insturen. Het is dan ook vooral dieverbittering
en ontgoocheling die aan de basis ligt van de eerder negatieve toon van doze
boekbespreking. Want, al bij al, mogen we ons gelukkig prijzen dat Sacré, ongetwijfeld
na heel veel moeite en intensief speurwerk, een waardevol dossier heeft samengesteld
met talrijke interessante gegevens over de 'historiek' - gelet op de methodologische
standaard blijkt het woord overigens voor 66n keer nog niet zo verkeerd te zijn gekozen -
van een domein dat tot op heden inderdaad braak is blijven figgen. Aileen, het had
nog zoveel beter gekund, als er in ons land goede comrnunicatiekanalen bestonden
tusscn het 'belcidsondersteunend' en het 'zuiver wetenschappelijk' onderzoek.

Marc Depaepe
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Van de redactie

In het recente verleden werd door een aantal beroepspedagogen luidop gezegd wat

er mis was met de opvoeding in onze samenleving en er werd meteen aa toegevoegd

hoe we moesten handelen om die misstanden op te lossen. Denk maar eens aan Mon-

tesori, Steiner of Bladergroen. Maar ook nu zijn er pedagogen wier mening veel aandacht

krijgt in de media zoals Dasberg, Miller ofzelfs Feuerstein. Omdat ze een uitgesproken
(ongenuanceerde?) mening hebben dwingen zebewondering af wat makkelijk is voor

journalisten (zie de Volkskrant, woensdag 10 november 1993: "De school praat, de

pedagogen houden zich stil"), hebben ze een min of meer fanatieke groep volgelingen

en richten ze soms instituten of organisaties op die werken vanuit de gepropageerde
opvoedkundige stellingname. In het algemeen bekommeren ze zich niet om een
nauwkeurige wetenschappelijke werkwijze, hunbijdrage zit in het effect van de boodschap.

Het merendeel van de huidige academische pedagogen (zoals theoretisch pedagogen,

orthopedagogen of onderwijskundigen) heeft een andere wijze van werken. Ook zij

hebben zeker wel een opvatting over goed of verkeerd opvoeden, maar deze moet
uitmonden in een model of theorie waarvan de plaats in het donaein van theoriebn

moet worden aangegeven. Het model moet bovendien logisch afleidbare handelingen

beschrijven die te voorspellen gevolgen zullen hebben in de opvoeding. Met dat soort

werk boeken ze slechts langzaam resultaat en zijn daarmee niet interessant voor het

grote publiek.

Nu zult u zich afvragen wat een dergelijkeinleiding te maken heeft met het voorliggende
themanununer 'Kinderopvang'. Alles kan ik u verzekeren. Kinderopvang is immers

het terrein van actuele maatschappelijke discussie en tegelijkertijd object van onderzoek.

Veel wetenschappers hebben er moeite mee zich in te houden in discussie terwijl ze

weten dat theoretisch en empirisch op z'n zachts gezegd er nog heel veel onduidelijk

is. Een wetenschappelijk tijdschrift neemt dan ook een groot risico om een dergelijk

tiiema te bespreken. Men verwacht immers ferme uitspralcen en oplossingen terwijl

wij het als onze taak moeten zien de problematieksystematisch en theoretisch afgewogen

te beschouwen. Toch moeten we niet voor onze verantwoordelijkheid weglopen (B.

Levering (1993). Pedagogisch Commentaar: Kinderopvang op z'n Nederlands.Pedagogisch

Tijdschrift, lg 8-11). Kinderen hebben recht op opvoeding en opvoeders hebben er

recht op te weten of hun opvoedingshandelingenleiden tot het voor ogen staande doel.

Overheden hebben er recht op te weten, wat subsidie onlcvert voor de samenleving

en wat de gevolgen zijn van het niet steunen van kinderopvang.

Wij hebben gemeend drie stappen te moeten ondernemen om kinderopvang te analyseren

vanuit het (wetenschappelijk) pedagogisch perspectief. De eerste stap is een beschrijving

van de kinderopvang in Vlaanderen en Nederland. Het moet zichtbaar worden wat

in het algemeen gesproken de inspanningen zijn geweest, wat globaal de resultaten

zijn en welke ideedn er bestaan voor verdere inspanning en onderzoek. Vanuit deze

opdracht werden de artikelen van respectievelijk Vandemeulebroecke en Bijlsma &

Nakken geschreven. Overzien we de beideartikelen, dan wordt onmiddellijk zichtbaar,

dat in de Vlaamse Gemeenschap men al veel langer dan in Nederland aan het werk
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is met kinderopvang en het zoeken naar kwaliteitsverbetering. Vanuit de stelling, dat
kinderopvang voor het gezin een partner is in de opvoeding van het jonge kind wordt
door Vandemeulebroecke recent beleid voor het verbeteren van de kwaliteit van
kinderopvang (en daaraan gekoppeld onderzoek) in Vlaanderen besproken. In Nederland
wordt getracht de achterstand in te lopen en tegelijkertijd wil men meteen de best
denkbare kwaliteit leveren. Omdat er geen tijd is voor een geleidelijke ontwikkeling
is de discussie hevig en wetenschappelijke refleetie gering. Bij Isma & Nakken formuleren
een aantal aandachtspunten, die mogelijk bruilcbaar iijn om de evaluatie van kinderopvang
vorm te geven, een evaluatie die nog nauwelijks heeft Outs gevonden.

De tweede stap in de analyse van kinderopvang is het biedenvan een overiicht van
resultaten van onderzoek, dat in Vlaanderen is uitgevoerd. Daar heeft men Langer ervaring
met kinderopvang en de gelegenheid aangegrepen voor onderzoek. De universiteiten
van Leuven en Gent spelen daarbij een belangrijke rol. De ervaringen en opgedane
kennis worden van belang geacht voor het kunnen beschrijven en het kunnen evalueren
van kwaliteit. We presenteren hier drie bijdragen, die alle de sporen dragen van
pionierswerk, waarbij men stukjes van de puzzel probeert in te passen.
De eerste bijdrage is van Laevers, Leijnen en Veulemans. Zij vragen aandacht voor
een recent onderzoek naar procesvariabelen (met name welbevinden en betrokkenheid),
in relatie tot de beoordeling van kwaliteit van kinderopvang. Het onderzoek ;mar
procesvariabelen wordt als een noodzakelijke aanvulling gezien op onderzoek dat gebruik
maakt van aanpakvariabelen of effectvariabelen bij de beoordeling van kwaliteit.
In de tweede bijdrage van Van Crombrugge en Vandenbroeck wordt aandacht gevraagd
voor het verschijnsel opleiding en vorming van opvangouders (onthaalmoeder, gastouders).
Zoals nit de beschrijvingen van kinderopvang in Vlaanderenen Nederland blijkt, neemt
opvang in gezinnen een belangrijke plaats in en ligt de vraag naar professionaliteit
van opvangouders (in vergelijking met werknemers in by. caches of peutertuinen) voor
de hand. De auteurs zijn van mening, dat men opvangouders niet vrijblijvend hun werk
mag laten doen, maar eisen moet stellen aan hun beroepsuitoefening. In de bijdrage
van Peeters, de derde in deze rij, wordt een beschrijving gegeven van de begeleidingspro-
jecten zoals ze vanaf 1979 zijn opgezet vanuit de universiteit van Gent. Deze bijdrage
moet worden gezlen als een praktijkrapportage, waarbij wordt aangegeven hoe men
stap voor stap heeft getracht door middel van bijscholing en intervisies te komen tot
een 'betere' opvang. Hoewel niet opgezet als een evaluatieonderzoek brengt deze
rapportage ons wel op het spoor van kwaliteitscriteria.

De derde en laatste stap in onze analyse van Idnderopvang heeft betrekking op het
doordenken van specifieke geiichtspunten. In twee zeer uiteenlopende artikelen wordt
van de 'buitenkant' gekeken naar kinderopvang. In het artikel van Singer wordt besproken
welke vragen vele ouders hebben in relatie tot de kwaliteit van opvang. Het opsporen
van wensen en behoeften yan de 'klant' moet kwaliteitscriteria opleveren, die we kunnen
zetten naast die van de overheid, de opvangende instanties en ander ondersteunende
organisaties. Vooral de discussie over het vereiste niveau van professionaliteit krijgt
daarbij aandacht.

Het afsluitende artikel van Smeyers richt zich op de verschillende veronderstellingen
(en mythen) over kinderopvang. Hij maakt daarbij nadrukkelijk gebruik van de
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Engelstalige literatuur. Hoe je tegen kinderopvang aankijkt, zo wordt betoogd hangt
af van het perspectief van waaruit je kijkt. Het :ioeft dan ook niet te verbazen, dat
er geen eenduidig antwoord komt op vragen over wat of niet doen of over kwaliteit.
Een uitspraak van deze auteur wil ik ter afsluiting van deze reeks artikelen naar voren
halen, omdat hij waarschuwt voor overhaaste conclusies of maatregelen.Wat een optie

zou moeten zijn (voor de een [HND betekent wellicht nog geen noodzaak voor alien.

Han Nakken
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Kinderopvang in Vlaanderen

VANDIBIEULEBROEME

Samenvatting

Het artikel geeft een overzicht van de organisatie van de kinderopvang in de Vlaamse
Gemeenschap. De (recente) historische achtergrond van de huidige situatie wordt
geschetst, en vervoigens worden de belangrijkste beleidsopties beschreven: het standpunt
inzake effecten van kinderopvang, het streven naar uitbreiding van het aanbod, het
verzekeren van de kwalitelt, de vorming van het personeel, het verruimen van de functie
van kinderopvang. Waar mogelijk wordt beknopt ingegaan op onderzoek.

1. lifielding

Vanaf 1970 speelde het Belgische overheidsbeleid in op de toenemende behoefte aan
dagopvang voor jonge kinderen uit tweebanengezinnen. Een eerste opdracht was
voldoende opvangplaatsen te cramp., waarbij vooral gedacht werd aan kinder-
dagverblilven. In 1980, met de Stantshervorming, viel kinderopvang onder de bevoegdheid
van de Vlaamse Gemeenschap. Omdat vele ouders een voorkeur lieten blijken voor
gezinsopvang (opvanggezin, onthaalgezin, gastouders), werd deze opvangvorm erkend
en werd in een vorm van reglementering voorzlen. Verder richtte het beleid zich vooral
op het verbeteren van de kwaliteit van de opvang, onder meer via het uitwerken van
kwaliteitscriteria en via het stimuleren van initiatieven voor de vorming van
opvangpersonen en ander personeel in de kinderopvang.

We beschrijven in dit artikel de huidige Vlaamse situatie, de evolutie van het beleid
in het licht van de behoeften en de mogelijkheden, en we geven beknopt de daarmee
sarnenhangende onderzoeksthema's en -resultaten aan.

2. De cijfers

Kmderopvang omvat in Vlaanderen het geheel van voorzieningen voor dagopvang van
kinderen tussen 3 maand en 3 jaar. Onder bepaalde voorwaarden kunnen door dezelfde
voorzieningen buiten de schooltijden ook een beperkt aantal kinderen tot 6 jaar opgevan-
gen worden. Deze voorzieningen vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie
van Welzijn en Gezin. Daarnaast bestaat er ook een afzonderlijkcircuit van zg. buiten-
schoolse kinderopvang. Dit is opvang van schoolgaande kinderen, van 2,5 tot 12 jaar,
voor en na de schooltij den en tijdens de vakanties. De laatste jaren is er naar dergelijke
opvang meer en meer waag.

319



310 L. Vandemeulebroecke

Vanaf 2,5 jaar kunnen de kinderen naar het kleuter'onderwijs'. Deze voorziening behoort
tot het onderwijssysteem, is pedagogisch zeer goed uitgebouwd en is volledig kosteloos.
Bijna alle driejarigen rnaken er gebruik van.

Op 1 januari 1992 waren er in Vlaanderen 372.459 kinderen onder de 3 jaar (Jaarverslag
Kind en Gezin, 1992). De arbeidsparticipatie van vrouwen ligt zeer hoog: bij benadering
zijn 75 A 80% vrouwen jonger dan 35 jaar voltijds of deeltijds beroepsactief. In het
najaar van 1991 werden dan ook 53,3% van alle kinderen tussen 3 maand en 3 jaar
geregeld (d.w .z. minstens eenmaal per week tot dagelijks) toevertrouwd aan kinderopvang.
We mogen aannemen dat er daarnaast reeds een vrij groot aantal 2,5-jarigen naar school
gaan (ong.7%), en dat in een aantal gevallen geen opvang nodig is omdat de werkregeling
van de ouders dit niet vergt. Er kunnen tenslotte ook nog kinderen in 'niet-gemelde'
opvang verblijven (zie infra).

Als we het zojuist hadden over het aantal kinderen dat regelinatig naar opvang gaat
(53,3% van de -3jarigen), dan moeten we wel aanstippen dat dit voor bijna de helft
onder hen betekent dat ze aan famine toevertrouwd worden, meer bepaald aan
grootouders. Naar verhouding neemt hun aantal echter de laatste jaren langzaam maar
zeker af (bv. in 1990 48,2%; in 1991 47,7%), waarschijnlijk omwille van de vertninderende
beschikbaarheid van grootouders (ook grootmoeders zijn meer en meer beroepsactief),
de beschikbaarheid van andere voorzieningen en wijzigende voorkeuren van ouders.

De andere kinderen maken gebruik van 'georganiseerde' kinderopvang. Hierin kunnen
nog verscheidene categoriedn onderscheiden worden, alnaargelang de organisatievorm
en de erkennings- en subsidieringsvorm.

3. Organisatle

Er zijn enerzijds instellingen, die kinderdagverblifren worden genoemd (cre,ches of kribben
en peutertuinen). Kribben verlenen dagopvang aan kinderen tussen 0 en 36 maand,
peutertuinen aan kinderen tussen 18 en 36 maand. Anderzijds zijn er de opvanggezinnen
die elk een klein aantal kinderen opvangen.

In het kader van 'bijzondere opvang' bestaan er een, beperkt, aantal kinderdag-en-
nachtverblijven en kinderopvangcentra die tijdelijk jonge kinderen opvangen in crisissi-
tuaties of bij een zeer specifieke behoefte omwille van arbeids- of leefomstandigheden.

4. Erkenning en subsidgring

Het is de paracommunautaire instellingIGnd en Gezin die bij decreet verantwoordelijk
is voor de opvang van jonge kinderen wegens arbeids- of leefsituatie van de ouders.
Die verantwoordelijkheid concretiseert zich als volgt:

- Opvangvoorzieningen die erkend en gesubsidieerd worden door Kind en Gejn.
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Dit zijn vooreerst de hierbovengenoemde creches en peutertuinen die moeten voldoen
aan voorwaarden betreffende minimum capaciteit (respectievelijk moeten zemininiaal
23 en 20 plaatsen bieden), personeel, infrastructuur, pedagogische kwaliteit.

Zo moeten kinderdagverblijven 10 uur per dag open zijn, gedurende minstens 220
werkdagen per jaar. Kinderen tot 1 jaar worden in eigen leeftijdsgroepen opgevangen.
Voor de oudere kinderen mogen groepen met uiteenlopende leeftijden of groepen
volgens leeftijdscategoriedn worden gevormd. Er worden geen normen opgelegd voor
de groepsgrootte.

De dagelijkse verzorging en opvoeding van de kinderen is in handen van kin-
derverzor(st)ers en/of (voor de peutertuinen) kleuterleid(st)ers. Een verpleegkundige
of - voor grote centra - een pedagoog of een kinderpsycholoog heeft de leiding over
het personeei en zorgt voor de psycho-pedagogische begeleiding van de kinderen. Een
sociaal-verpleegkundige of een maatschappelijk werk(st)er is verantwoordelijk voor
de opname van de kinderen, de contacten met de ouders en de bepaling van de
ouderbijdrage. Er moet medisch-sociaal toezicht georganiseerd worden.

De toepaccing van de normen inzake het opvoedend personeel leiden tot 1 opvangpersoon
(kinderverzorgster, ldeuterleidster) per 7 kinderen (kribben) of Iper 10 (peutertuinen).

Bij vergelijking met gegevens uit de literatuur rond gehechtheid en kinderopvang lipt
deze verhouding aan de hoge kant (de ideale verhouding zou tussen 1/3 en 1/7 liggen,
en varreren naargelang de leeftijd van de kinderen en de groepsgrootte). Om toch
de kwaliteit van de gehechtheid tussen kinderen en opvangpersonen te garanderen,
wordt in de praktijk gestreefd naar een zo groot mogelijke stabiliteit en continufteit
van de groepen. Zo tracht men by. in sommige kinderdagverblijven de kindergoepen
qua samenstelling gelijk te houden en de opvangpersonen "met de groep te laten mee-
groeien" (Van Crombrugge, 1993).

Naast de kinderdagverblijven zijn er de "diensten voor opvanggezinnen" die opyangge7innen
selecteren, groeperen, coördineren en begeleiden. Deze diensten kunnen verbonden
zijn aan een kinderdagverblijf, of als afzonderlijke organisatie functioneren. Elke dienst
telt tenminste 15 opvanggezinnen en moet voorzien in dagopvang van kinderen beneden
de 3 jaar, gedurende 220 dagen per jaar en minstens 10 uur per dag. Aan de opvangou-
ders worden geen eisen gesteld inzake vooropleiding, maar ze moeten vormingsactiviteiten
volgen. De normen betreffen verder het aantal toegelaten kinderen per opvanggezin.
Het maximaal aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in een opvanggezin mag niet meer
zijn dan 5, eigen kinderen onder de 6 jaar inbegrepen.

De diensten hebben recht op een beperkt personeelskaf.kx, iiL sociaal verpleegkundigen
of maatschappelijk werksters die aan de ouders hulp bieden bij het plaatsen van de
kinderen en die de opvanggezinnen selecteren en begeleiden.

Eind 1992 waren er 272 kinderdagyerblijven en 213 diensten voor opvanggezinnen erkend.
De erkenning door Kind en Gezin bij het voldoen aan de norm tn, impliceert subsidiering
van de opvang. Bij de kinderdagverblijven worden de personeelskosten evenals bijzondere

3 2
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pedagogische kosten (bv. voor opvang van gehandicapte kinderen) rechtstreeks gesubsi-
dieerd. Werkingskosten worden betaald uit de inkomsten van de (gesubsidieerde)
ouderbijdragen.

Diensten voor opvanggezinnen krijgen subsidies voor hun personeelskader en verder,
volgens bepaalde normen, toelagen voor opvangkosten en administratie.

De ouderbijdragen zijn voor beide voorzieningen dezelfde en worden jaarlijks bij ministe-
rieel besluit vastgesteld. Ze zijn in verhouding tot het belastbaar inkomen (momenteel
minimaal 64 BF/dag en maximaal 562 BF/dag per kind). De betaalde ouderbijdragen

n fiscaal aftrekbaar.

Eind 1992 waren er 30374 gesubsidieerde plaatsen (een stijging van 10% tegenover
1991), waarvan 37% in kinderdagverblijven en 63% via diensten voor opvanggezinnen.
Wanneer we spreken over 'plaatsen' betekent dit steeds 'voltijdse plaatsen' (vijf dagen
per week) die eventueel door meerdere kinderen, die deeltijds naar de kinderopvang
komen, kunnen ingenomen worden.

- Opvangvoorzieningen die aan de meldingsplicht voldaanhebben en onder toezicht staan
van Kind en Gezin.

Particuliere opvanggezinnen (d.w.z. niet aangesloten bij een dienst) zijn bij Besluit van
de Vlaarnse Executieve verpficht zich bij Kind en Gezin te melden. Zij kunnen zich
'onder toezicht' laten plaatsen van Kind en Gezin en moeten dan aan een aantal kwali-
teitsnormen voldoen.

Zodra een opvangpersoon, -gezin of -organisatie, niet aangesloten bij een dienst, meek'
dan 5 kinderen onder de 6 jaar (eigen kinderen onder de 6 jaar inbegrepen) gelijktijdig
opvangt, is er sprake van een particuliere opvonginstelling. Plaatst een dergelijke instelling
irch onder toezicht van Kind en Gezin, dan moet ze voldoen aan normen inzake leiding,
personeel, gebouw, accommodatie en brandbeveiliging.

De particuliere opvanggezinnen en de particuliere opvanginstellingen die onder toezicht
staan en aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een attest dat noodzakelijk is indien
de ouders die van deze opvang gebruik maken, de kosten bij de belastingaangifte willen
inbrengen. Het bedrag van de ouderbijdrage wordt in onderling overleg bepaald. Deze
voorzieningen kunnen zich niet "erkend" noemen en worden ook niet gesubsidieerd.
Het gaat om ongeveer 10.500 opvangplaatsen.

- Opvangvoorzieningen die alleen aan de meldingsplicht voldaan hebben.

Particuliere opvanggezinnen en dito opvanginstellingen kunnen zich melden bij Kind
en Gezin zonder toezicht te vragen. Deze opvanggezinnen en -instellingen zijn niet
onderworpen aan officible normen, bepalen hun dagprijzen vrij en genieten niet van
subsidiEring. De ouders genieten ook niet van fiscale aftrekbaarheid van de ouderbijdrage.
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In 1992 waren er 661 particuliere opvanggezinnen en 110 particuliere opvanginstellingen

enkel gemeld bij Mnd en Gezin. Aangezien hier geen normen opgelegd worden, is

aantal opvangplaatsen dat in het spel is moeilijk te begroten.

De overheid heeft de meldingsplicht ingevoerd om de clandestiene opvang met alle
eraan verbonden risico's tegen te gaan. Er bestond aanvankelijk weerstand hiertegen,
die vooral te maken had met het bekend worden van de inkomsten van de opvangouders

en de inkomensbelasting die daarop zou moeten betaald worden. Men heeft hiervoor

een oplossing gevonden door deze inkomsten voor het overgrote deel als 'onkostenve-
rgoeding' te erkennen. De laatste jaren melden zich meer en meer onthaalgezinnen

en er mag aangenomen worden dat de clandestiene opvang mimimaal geworden is.

5. Achtergrond van de huidige situatie

Het typische uitzicht van het 'landschap' van de kinderopvang in de Vlaamse
Gemeenschap qua type voorzieningen, erkenning en subsidiering is het resultaat van

een evolutie sinds het einde van de jaren zestig.

Toen de beroepsactiviteit van jonge vrouwen snel begon toe te nemen, bleek de bestaande
kinderopvang onder toencht van de overheid niet klaar te zijn om de jonge kinderen

op te vangen. Er waren onvoldoende opvangplaatsen beschikbaar, en de bestaande
kribben - die meestal gegroeid waren uit de noodzaak om kinderen uit geimnen van
fabrieksarbeidsters op te vangen - hadden geen positief imago. Het toenmalige Nationaal

Werk voor Kinderwelzijn (de nationale voorloper van Kind en Gezin), dat toezicht
hield op de kribben, legde sterk de nadruk op hygienische normen en het publiek
associeerde deze kinderopvang met een ziekenhuicsfeer, met probleemkinderen, kinderen

uit gezinnen uit de laagste sociale klasse, met 'bewaarplaatsen', enz. Vele jonge ouders

kozen in de late jaren zestig dan ook voor een alternatief, in de vorm van private
geimsopvang bij 'onthaalmoeders' (de latere opvanggezinnen). Deze opvangvorm was

aanvankelijk niet gereglementeerd. Tegelijk kwarn echter een vernieuwing van de
instellinuopvang (kribben) op gang o.m. dank zij het feit dat aan de drie grote universi-

teiten (U.Gent, V.U.Brussel, K.U.Leuven) kinderdagverblijven opgericht werden voor

kinderen van studenten en personeel. Bij de oprichting van deze kribben waren deskun-

digen betrokken uit de faculteiten Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, die
de recentste wetenschappelijke inzichten omtrent de waarde van een tweede opvoe-

dingsmilieu en de voorwaarden voor kwaliteitsvolle opvang in de praktijk trachtten

te brengeu.

Deze initiatieven hebben ongetwijfeld een rol gespeeld m.b.t. de veranderde houding

van de overheid tegenover kinderopvang (Baekehnans, 1993).

Een algemene mentaliteitsverandering kwatn er verder doordat de vrouwenorganisaties,

de gezinsbewegingen, en ook wel de vakbonden en de bedrijfswereld aandrongen op
voldoende en kwaliteitsvolle kinderopvang als ondersteuning van de tweebanengezinnen.
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In de loop van de jaren zeventig ging de overheid de kinderdagverblijven beter
subsiditren, wat toeliet het aanbod te vergoten en een betere opleiding en salaris te
voorzien voor de opvangpersonen. Tussen 1970 en 1980 nam het aantal kribben en
peutertuinen aanzienlijk toe, van enkele tientallen tot een paar honderd.

Vanaf 1980 (jaw_ van de Staatshervorming) werd kinderopvang een bevoegdheid van
de Gemeenschappen, in dit geval de Vlaanise Gemeenschap, en toegewezen aan de
gemeenschapsminister van Wel4n en Gezin. Herhaaldelijk werden in de jaren '80
(beperkte) nieuwe budgetten vrijgemaakt voor kinderopvang, waardoor nog bijkomende
plaatsen konden gecreterd worden. De subsidieregelingwerd aangepastaan de nieuwe
noden en de meldingsplicht werd ingevoerd. Ondanks de sterke groei van de geinsti-
tutionaliseerde sector bleven zeer veel ouders kiezen voor gezinsopvang. Teneinde
ook in de geimsopvang pedagogische kwaliteit en continuiteit te garanderen, maakte
een Besluit van de Vlaamse Executieve in 1983 de oprichting van 'Diensten voor opvang-
gezinnen' mogelijk.

6. De keuze van de ouders

De keuze van de ouders voor opvang in een gezinsmilieu dan wel in een
blijkt verband te houden met pedagogische overtuigingen (Leroy, 1980; Studiecentrum
Mens en Ruimte, 1983; Demey, 1988).

Ouders die de voorkeur geven aan een gezinsmilieu blijken hun kind daarmee een
"vervangthuis" te willen bieden. Ze slaan algemeen menselijke kwaliteiten hoger aan
bij de opvangpersonen dan professionele bekwaamheid of opleiding. Ze beldemtonen
het affectieve aspect en willen de kinderopvang persoonlijk kunnen controleren.
- Het opvanggezin wordt gewaardeerd omwille van de persoonlijke relatie die het kind
er met de opvangmoeder kan aangaan en het beperkt aantal aanwezige kinderen. 01.1ders
die gebruik maken van een opvanggeim zijn in grote mate tevreden over de opvatg.
- Familieleden (in feite vooral grootouders) worden gewaardeerd omwille van hun
opvoedingservaring, hun flexiebele beschikbaarheid en het feit dat ze geen financiale
vergoeding vragen. Ouders die bun kind bij grootouders onderbrengen hebben wel
soms moeite met de pedagogische opvattingen vau deze mensen. Een aantal ouders
brengt trouwens hun kind bij familie omdat er geen andere opvang voorbanden is.

Ouders die de voorkeur geven aan een instellingsopvang leggen de nadruk op
professionalisering en opleiding van het personeel, op structuur en op officiöle controle,
kortom op een gespecialiseerde, deskundige aanpak. In 1988 werd in een onderzoek
vaststgesteld dat 10% van de ouders die voor hun kind een kribbe of peutertuin verkiezen,
geen dergelijke opvangplaats kunuen vinden en dus op een andere opvang (voornamelijk
bij familie) een beroep moeten doen. Het is niet duidelijk of dit aantal door de groei
van het aantal opvangplaatsen, afgenomen is (Cromb6, 1988).

De keuze voor 66n of andere kinc1,..;ropvangvorm lijkt samen z hangen met socio-
economische kenmerken van het gezin (Mens en Ruimte, 1983; Cromb6, 1988). Volgende
tendensen kunnen aangeduid warden;
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- Gezinnen met meer kinderen, waarvan de ouders een hogere opleiding hebben genoten

en een hoger inkomen hebben, doen mefr dan anderen een beroep opgeorganiseerde

opvang (dus minder op famine). Bij toenemend inkomen verki It men bovendien

opvanggezinnen boven kinderdagverblijven.
- Ouders met een zeer laag inkomen en alleenstaande moeders doen meer dan anderen

een beroep op de kinderdagverblijven.
- Zeer jonge moeders (jonger dan 25 jaar) met een laag opleidingsniveau vertrouwen

hun kinderen vooral aan de grootouders toe.

Elders hebben wij ons afgevraagd welke betekenis de kinderopvang zou kunnen hebben

voor de gezinopvoeding. Moet het toevertrouwen van de kinderen aan kinderopvang -

zij het onder druk van beroepseisen - geInterpreteerd worden als het verlaten van

het private karakter van de gezinsopvoeding in de richting van meer opvoeding in de

openbare ruimte? Wij kwamen tot de stelling dat dit niet het geval is, omdat ouders
de kinderopvang zien als een partner in deopvoedingvan hun jong kind, een opvoeding

die in essentie een 'gezinsopvoeding' (of opvoeding in het primaire leefntilieu) blijft

(Vandemeulebroecke, 1993).

7. Klnderopvang: goed of slecht?

Nadat in 1983 bij Besluit van de Vlaamse Executieve ee.n nieuwe basisreglementering

voor de kinderopvang was vastgelegd, achtte Kind en Gezin het ddn van zijn opdrachten

deel te nemen aan een discussie die toen zowel wetenschappelijk als bij het grote publiek

aan de orde was, nl. de vraag of kinderopvang al dan niet nadelig is voor kinderen,

een vraag die samenhangt met deze of het buitenhuiswerken van de moeder negatieve

gevolgen heeft voor de ontwikkeling van hoar kind(eren).

Om de discussie van argumenten te voorzien werd een beroep gedaan op (hoofdzakelijk

buitenlandse) literatuur en onderzoeksresultaten. Kind en Gezin narn in de discussie

het volgende duidelijke standpunt in (land en Gezin, 1988):

- Op basis van onderzoek kan niet besloten worden dat dagopvang, of het nu institutionele

opvang dan wel gezinsopvang is, een nadelige invloed heeft op kinderen. Kinderen

nit gedepriveerde milieu's kunnen er - zij het misschien tijdelijk positieve effecten

van ondervinden.

Kind en Gezin moet dan ook de keuze van de ouders niet beinvloeden, maar hun keuze

respecteren en positief ondersteunen (bv. door bij beroepsactieve vrouwen sehuldgevoclens

weg te ne.men).

- Kind en Gezin moet zorgen dat de keuze van de ouders niet bemoeilijkt wordt, onder

meet door een voldoende aanbod te realiseren en dit zowel aan opvang in instellingen

als aan opvang in een gezinsmilieu.



316 I. Vaademeulebroecke

- rind en Gezin moet de kwafiteit van ch geboden opvang verzekeren, zowel bij
voorzieningen en personen die erkend en gzsteosidieerd worden alswaar dit niet het
geval is.

- De functie van kinderopvang moet verruimd worden. Naast de behoeften van
buitenshuiswerkende ouders kan er ook nood zijn aan dagopvang van kinderen uit
probleemgezinnen, dagopvang van gehandicapte kinderen, opvang van kinderen van
ouders die zich wensen bij- of om te scholen of van kinderen van werkzoekenden.

In dit standpunt komen een aantal elementen van het recente beleid aan hod die we
in de volgende punten zullen bespreken.

8. Het streven naaar een ultbreiding van het aanbod

De vraag naar meer georganiseerde kinderopvang blijft bestaan. Het ministerie van
Welzijn en Gezin heeft de laatste jaren inspanningen geleverd om ondanks budgettaire
beperkingen, toch een stijging van het aantal gesubsidieerde kinderopvangplaatsen
mogefijk te maken. Soms werd daarvoor wel naar quasi noodoplossingen gegrepen,
by. door het maximum aantal kinderen per opvanggezin te verhogen.

In het kader van de uitbreiding van het aanbod staan momenteeleen aantal specifieke
behoeften ter discussie. Een eerste heeft te maken met het feit dat in de (gesubsidieerde)
opyangyoorzieningen de kinderen bij ziekte niet mogen gebracht worden, tenzij ze
slechts 'licht ongesteld' njn. Voor kinderen die echt ziek zijn bestaan er in sommige
gevallen (verbonden aan opyanginstelling of dienstvoor onthaalgezinnen) oplossingen
voor een eerste opvang, in de vonn van kinderverzorg(st)ers die aan huis komen. Dit
is alter een systeem dat werkt op basisvan vervangende arbeidsstatuten in het kader
van de werkloosheidsbestrijding, en dat niet algemeen verspreid is.

Een ander probleem yormt de toenemende behoefte aan zg. 'flexiebele opvang', d.w.z.
opvang buiten de gewone opemngsuren (=wine van ongewone of wisselende werktijden
van de ouders.

Sommige opvangvoorzieningen zijn al overgegaan tot een beperkte uitbreiding van
de openingsuren, doch dit schept grote problemen voor de uurroosters van het (niet
in aantal toenemende) personeel.

De discussie over de mate waarin de kinderopvang tegemoet hoort te komen aan de
steeds veranderende eisen van de beroepswereld is nog maar net begonnen. Hoever
kan men gaan met in te leveren op de tijd voor gezinsleven en gezinsopvoeding? Hoever
moeten/kunnen werknemers meegaan in de flexibifiteitsbehoeften van de economische
sector?
Dit brengt ons onrechtstreeks bij de vraag of de bedrijfswereld zelf initiatieven van
kinderopvang zou kunnen nemen.
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Toen in 1989 de fiscale aftrekbaarheid van de uitgaven voor kinderopvang voor de
gezinnen geregeld werd, probeerde de overheid het nemen van initiatieven vankinderop-

yang ook voor de bedrijven fiscaal aantrekkelijk te maken. Daarbij werd de term
'bedrijfskribbe' ingevoerd en werden fiscale vcordelen vooriien voorbedrijven die kin-

deropvangplaatsen credren. Onder dit laatste wordt begrepen:

- het bedrijf zet zelf een kinderkribbe op, of
- verschillende bedrijven organiseren samen een leinderkribbe, of
- een privaat initiatief organiseert kinderopvang in de vorm van een kribbe of van een
dienst met opvanggezinnen, die betaald wordt door een bedrijf of een groep van bedrijven

De kosten die de werkgevers hiervoor waken, iajn aftrekbare bedrijfslasten inzoverre
ze meer bedragen dan wat de ouders zouden betalen overeenkomstig de ouderbijdragen
in de gesubsidieerde opvang, ongeacht of er al dan Met een bijdrage van de werknemers
gevraagd wordt. Deze maatregel werd genomen om meer vrouweijke werknemers te
kunnen aanspreken op een ogenblik dat de vraag naar arbeidskrachten leek toe te

nemen.

Vanuit de gezinsverenigingen en de vrouwenbeweging kwam er kritiek op de naogelijkheid

van bedrijfskribben. Ze zouden de werkneem(st)ers te sterk afhankelijk maken van
hun bedrijf (bv. tegen willekeurige veranderingen in de werktijden zou numinder bezwaar

kunnen worden gemaakt, de kinderen kunnen immers geen probleem vormen want
het bedrijf zorgt zelf voor opvang) en de kinderen zouden mee moeten 'pendelen' naar
de arbeidsplaats. Ook de vakbonden maakten bezwaax omdat deze regeling sociale
voordelen zou credren voor werknemers uit bepaalde - vooral florissante - bedrijven,

waar anderen in minder sterke sectoren van uitgesloten zijn.

Uit een verkennend onderzoek naar de behoeften en mogelijkheden van kinderopvang
in het bedrijfsleven (Baekelmans, 1993a), bleek dat zowelwerkgevers als werknemers

wel de problemen inzake kinderopvang onderkennen, doch het bedrijf niet beschouwen
als de aangewezen initiatiefnemer terzake. Het onderzoek komt tot het besluit dat het
bedrijfsleven noch qua organisatorische en materidle mogelijkheden, noch qua bekwaam-

heid, noch qua pedagegische en/of sociale inzichten en ingesteldheid, uitgerust is om

zelf de opvangtaken op te nemen. Voegen we daarbij de dalende conjunctuur, dan
hebben we de verklaring van de vaststelling dat er door de bedrijven uiterst weinig

initiatieven werden genomen.

Een uitzondering vormen de reeds vroeger genomen initiatieven door de universiteiten

die een pioniersrol inzake opvang speelden en de kinderopvang die door enkele grote
nekenhuizen georganiseerd wordt. Dat de houding van zowel de werkgevers als de
werknemers in ziekenhuizen positief is ten opzichte van aan de werkplaats verbonden
kinderopvang is niet verwonderlijk, gezlen de specifieke noden (opvang op meer
uitzonderlijke tijdstippen) en de overtuiging dat de bekwaamheid om jonge kinderen

op te vangen aansluit bij de eigenheid van het "bedrijf' (Baekelmans, 1993a).
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9. Het verzekeren van de kwaliteit van het aanbod

L Vandemeulebroecke

De overheid heeft bij decreet een aantal normen vastgelegd, zoals het aantal en de
beroepskwalificatie van personeelsleden, de groepsindeling, het medisch-sociaal toeiicht,
en de openingsuren, e.d., waarmee een basis gelegd werd om een de pedagogische
kwaliteit te waarborgen.

De laatste jar= gaat veel aandacht uit naar de realisatie van deze pedagogische kwaliteit
in de praktijk, inat verder gaat dan het louter toepassen van de normen. Het standpunt
dat daarbij wordt ingenomen is, dat het kind in de opvang optimale ontploolingskansen
moet krijgen. Dit veronderstelt o.m. voorwaarden t.a.v. de omgang met het kind,
samenwerking met ouders en vorming van het personeel. Het veronderstelt ook toezicht
op de realisatie van deze voorwaarden (L. Vandenberghe, 1992).

Daarbij rijst de vraag naar maatstaven voor pedagogische kwaliteit. Onderzoek daarover
werd op verschillende plaatsen verricht. Aan de Universiteit van Gent startte in 1979
een sty le waarin werd nagegaan in hoeverre een aantal door de onderzoeke
geformuleerde criteria van kwaliteit (kindvriendelijke inrichting van de ruimte; interactie
kinderverzorgster-kind; het betrekken van de ouders bij de werking; de waardering
van het beroep van medewerker bij de opvang) gerealiseerd werden. Via begeleiding,
vorming en advies werd gestreefd naar verbetering. In een balans over het onderzoek
tussen 1979 en 1992 (Peeters, 1993), wordt besloten dat het met de realisatie van de
kwaliteitscriteria in 1979 in vele kribben en peutertuinen slecht gesteld was. Reeds
na de eerste vijf jaar werden echter grondige verbeteringen ten goede geconstateerd,
en in 1992 kon men vrij positief schrijven over de gerealiseerde kwaliteit, alhoewel
er nog een aantal tekorten en problemen blijven, zoals op het vlak van de samenwerking
met de ouders, het werken met kansarme - en migrantenouders, het werken vanuit
een uitdrukkelijk pedagogisch concept.

Een specifiek kwaliteitsaspect werd onderzocht door Laevers, Leijnen en Veulemans,
nl. de betrokkenheid (kwaliteit van ervaringen) en het welbevinden (sociaal-emotioneel
aspect) van peuters in dagverblijven. Aspecten bi de dagverblijven die de betrokkenheid
lijken te beinvloeden zijn het aanbod en de variatie van spelmateriaal, de ruimte-indeling,
de tussenkomsten van de opvangpersoon en de dagindeling (Laevers, Leijnen & Veule-
mans, 1993). Over dit onderzoek wordt elders in dit nummer verslag uitgebracht.

Door de studiedienst van Kind en Gezin werden. in samenwerking met de afdeling
Orthopedagogiek van de K.U.Leuven, beoordelingsschaka voor het pedagogisch
functioneren van kinderdagverblijven geconstruecrd, te gebruiken als basis voor het
toencht op de pedagogische kwaliteit.

Ze zijn gebaseerd op een pedagogisch concept van twaalf criteria, enerzijds gepimrd
uit de pedagogische literatuur over de opvoedingsrelatie in het algemeen, anderLijds
geformuleerd in confrontatie met inspectie-ambtenaren opdat ze relevant zouden zijn
voor de praktijk van de kinderopvang. De criteria zijn:

- flexibiliteit in de dagindeling
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- individualisering
- stimulering van alle ontwikkelingsdomeinen
- structureren
- stimulering tot zelfstandigheid
- voldoende bewegingsvrijheid bieden
- veiligheid
- vaardigheden van de begeleid(st)ers
- samenwerking met ouders
- observatie van kinderen om gerichte aanpak te verzekeren
- vorming van personeel
- overleg tussen personeel

Dew criteria worden via Observaties en schalen toegepast op alle situaties in het kin-
derdagverblijf, en aangevuld met gesprekken. De inspectie neemt hierbij een optima-
liserend standpunt in. Dit wil zeggen dat samen met de voorziening nagegaan wordt
wat er ter plaatse kan verbeteren en dat beleidsmaatregelen geformuleerd worden die

tot een kwaliteitsverhoging kunnen leiden.

Momenteel wordt het werken met de beoordelingsschalen uitgetest in de crèches. Het
is de bedoeling het instrument bij te sturen en later aangepaste versies teontwikkelen

voor andere kinderopvangvoorzieningen (Vandenberghe, 1992).

10. Vorming van het personeel

Hierboven bleek reeds dat vorming van personeel beschouwd wordt als een aspect
van kwaliteitsbevordering. Wat de instellingen betreft bestaat het probleem dat de voor-
opleidingen die gedist worden voor de tewerkstelling, niet echt voorbereiden op de
taken in de kinderopvang. Zo moeten de opvangpersonen gebrevetteerde kinderver-
zorg(st)ers of kleuterleid(st)ers zijn. De eerste opleiding is echter veeleer gericht op
werk in een ziekenhuis en de tweede op het kleuteronderwijs. Er worden dan ook plei-

dooien gehouden om deze opleidingen meer af te stemtnen op kin4eropvang.

Het is in dat licht niet verwonderlijk dat zowel het personeel zelf alsbeleidsverantwoor-
delijken en deskundigen op een grote behoefte aan bijscholing wijzen. Meer en meer
geraken zowel de overheid als de praktijk ervan overtuigd dat vorming enerzijds en
valorisering van de beroepen in de kinderopvang anderzijds, een belangrijke factor
vormen voor de kwaliteit van de opvang. Het V.B.J.K. en tal van andere centra bieden
momenteel bijscholingskursussen aan, waarin thema's aan bod komen als: ontwikkeling
van het jonge kind, kindgerichte activiteiten, contact met de ouders, pedagogische
observatie, stimulering van het kind, enz. Kind en Gezin staat hier zeer positief tegenover
en stimuleort de deelname van personeel uit opvangvoorzieningen aan kwaliteitsvolle

kursussen.

Recent neemt ook de aandacht toe voor de vorming van opvangouders. Diensten voor
opvanggezinnen mleten reglementair vier vormingsavonden per jaar organiseren voor
hun aangesloten opvangouders. De onthaalpersoon in het gezin (meestal de moeder)
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moet aan deze vier vormingssessies deelnemen. Vele diensten richten daarnaast ook
startcursussen in voor nieuwe onthaalgezinnen. Onthaalgezinnen die niet aangesloten
zijn bij een dienst, hebben geen verpfichting tot vorming.

Bekijken we de inhoud van de aangeboden vorming, dan blijkt voorlichting, met de
traditionele thema's als verzorging op kop, als belangrijkste naar voor te komen. Pedagogi-
sche en psychologische onderwerpen veroveren echter stilaan hun plaats. Voor training
van vaardigheden is er, gezien de beperkte tijd, weinig plaats.

Het V.B.J.K. stimuleerde naar Brits voorbeeld de laatste jaren een alternatief voor
de klassieke vormingsavond, nl. een bijeenkomst overdag van opvangmoeders met de
hun toevertrouwde kinderen ('Komin' = Kmderen en Opvangmoeders(ouders) INstuif).
De opvangouders ontmoeten er elkaar, zijn samen bezig met de kinderen (kunnen
ideeen opdoen voor de eigen situatie) en nemen - in twee groepen die om de bend
aan bod komen - deel aan een groepsgesprek o.l.v. de dienstverantwoordelijke. Desge-
wenst kan er ook gerichte informatie aangeboden worden. De eerste experinaenten
met deze samenkomsten waren suksesvol (Feys, 1993).

Een thema dat momenteel in de vorming en de begeleiding (opnieuw) veel aandacht
krijgt vanwege Mnd en Gezin is de veiligheid in de kinderopvang. Nu de pedagogische
kwaliteit meer en meer centraal komt te staan bestaat immers het gevaar dat de vroegere
prioriteiten (hygiene en veiligheid) verwaarloosd worden. Jaarlijks wordt een overzicht
gepubliceerd van de ongevallen die kinderen in de opvang overkomen. Men is erin
geslaagd de ongevalsincidentie geleidelijk aan te doen dalen. Zware ongevallen zijn
uiterst zeldzaam (Kind en Gezin, 1991).

11. Het verruhnen van de functie van kinderopvang

Gesubsidieerde opvangvoorzieningen hebben volgens het decreet van 21 december
1983 een ruimere doelstelling dan enkel kinderen op te vangen wiens ouders wegens
beroepsbezigheden niet in de mogefijkheid zijn hen gedurende de dag op te voeden.
Ze moeten ook (bij voorrang!) kinderen opnemen waarvan het omwille van sociale
of pedagogische motieven aangewezen is dat zij gedurende de dag begeleiding en opvang
krijgen buiten het gezin. Bovendien moeten kinderen uit gezinnen met de laagste inkomens
prioriteit krijgen.

Een groep kinderen wordt uftdrukkelijk vernoemd in het decreet, nl. de gehandicapte
kinderen die er baat bij vinden samen te leven met andere kinderen van hun leeftijd.
In zoverre deze kinderen bijzondere zorgen vereisen, kunnen de opvangvoorzieningen
bijkomende subsidie bekomen.

Bij probleem- of crisissituaties, of bij zeer specifieke arbeids- of leefomstandigheden,
kunnen ouders voor hun jonge kinderen gebruik maken van een beperkt aantal
gesubsidieerde voorzieningen voor dag- en nachtopvang (463 plaatsen in 9 kinderdag-
en nachtverblijven, in regel tot 3 jaar), van gespecialiseerde kinderopvangcentra (876
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plaatsen in 15 centra, 2 tot 14 jaar) en van diensten voor kortstondige private gezinsplaat-

sing (4 diensten, in principe tot 6 jaar).

Er is ook nog een kinderopvangcentrum voor gehandicapten, waar zij voor een kort
verblijf terecht kunnen (60 plaatsen, leeftijdsgrens 25 jaar).

Sinds 1992 bestaat tenslotte de mogelijkheid om kinderen tot 6 jaar, uit gezinnen waar
de opvoeding problematisch verloopt e waar de draagkracht van de ouders overschreden
lijkl, in dagopvang te nemen, met begeteiding van de ouders (25 plaatsen in 2 instellingen).

In al deze gevallen gaat het om gesubsidieerde en door Kind en Gezin gecontroleerde
opvang.

12. Actuele onderzoeksth ema's

Traditioneel is het centrale thema uit het onderzoek in7Ake kinderopvang de vraag
naar de gevolgen voor het kind, met twee hoofdtendensen, ill. (1) de vraag of kinderen

er baat bij kunnen vinden (hoofdzakelijk vanuit de bekommernis kansarme kinderen
een compensatorische opvoeding te geven) en (2) de vraag of er rislco's aan verbonden

zijn (hoof0-akelijk vanuit de gehechtheidstheorie).

We hebben reeds vermeld dat de overheid vrij pragmatische reageerde toen er grote

vraag naar georganiseerde kinderopcang kwam (zie bij Kinderopvang: goed of slecht?)

Aan Vlaamse onderzoekscentra net men dan ook eerder een tendens om naar de
mogelijkheden van kinderopvang te kijken dan naar de risico's. Dit wil niet zeggen
dat de discussie over de risico's niet gevoerd is, maar de vragen of twijfels die men
had werden vaak opgelost door systematisch naar antwoorden te zoeken in buitenlands
cnderzoek (zie by. Leroy, 1980; Van Crombrugge, 1993). Het eigen onderzoek was

en is vooral gericht op twee grote domeinen: eneriijds de verbetering van de kwaliteit
(zie hierboven) en anderzijds de problematiek "gezin en arbeid". Watdit laatste betreft

is er van de kant van het beleid vooral interesse voor indicaties voor behoeften en wensen

van de ouders.

De studiedienst van Ktnd en Gain volgt via jaarlijkse "herfstenquetes" het gebruik

van kinderopvang voor kinderen jonger dan 3 jaar.

De Limburgse Raad voor Samenlevingsopbouw (LISO, 1991) deed in opdracht van
de Limburgse Commissie Vrouwenarbeid een grondig onderzoek naar vraag en aanbod
in de kinderopvang in de provincie Limburg (1991). Hieruit bleek dat ouders erg vari-
erende oplossingen vinden voor de opvang van hun kinderen, afhankelijk van de eigen
gezinssituatie (o.m. inzake beroepsarbeid), en van het formele en informele aanbod.
Voor regelmatige dagopvang wordt het gemakkelijkst een oplossing gevonden. Het
is moeilijker opvang te vinden voor onregelmatige tijdstippen (bv. deeltijds of voor
wisselende tijdstippen) en er zijn heel wat problemen met de voor- ennaschoolse opvang
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(waarvoor echter sinds het moment van het onderzoek reeds een ruimer aanbod ontwik-
keld werd).

In het kader van twee lopende grootschalige enquetes 'Gezinsonderzoek' en 'Gezin.
en Arbeid' gaat het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudies (een studiecentrum
van de Vlaamse Gemeenschap) momenteel bij representatieve steekproeven uit de
Vlaamse bevolldng onder meer het gebruik, de intenties en voorkeuren van ouders
na inzake kinderopvang van 0 tot 12 jaar.

Aan het Centrum voor Gezinspedagogiek aan de K.U.Leuven loopt een project waarin
met medewerking van studenten nagegaan wordt welke betekenis verschillende betrok-
kenen aan kinderopvang toekennen in de kontekst 'gezin en arbeid'.

Er worden vier vragen behandeld: (1) welke argumenten werden en worden door de
actoren uit het maatschappelijk debat inzake gezin en arbeid gehanteerd wanneer ze
pleit(t)en voor kinderopvang? gaat het (ook) om pedagogische argumenten en zo ja
welke zijn dit?; (2) welke rol speelde kinderopvang in de keuze van ouders die zo'n
20 jaar geleden voor een tweebanengezin kozen? Hebben ze pedagogische argumenten
overwogen? Hoe evalueren ze dit zovele jaren later?; (3) welke rol kennen opvang-
personen die al zo'n 20 jaar ervaring hebben zichzelf toe inzake de opvoeding van de
kinderen die aan hen werden toevertrouwd? welke rol kennen ze zichzelf toe t.o.v.
de gezinnen/ouders? (4) welke betekenis heeft voor adolescenten die als jong kind
in kinderopvang waren deze opvang nu? Menen ze dat dit invloed gehad heeft op hun
ontwikkeling? Herinneren ze zich nog iets of is er iets van overgebleven, by. blijvend
contact met opvangpersonen, invloed van opvangpersonen? (het is de bedoeling te
vergelijken met de schaarse empirische gegevens over lange-termijn-effecten van
kinderopvang). Hoe kijken zij tegen kinderopvang aan in het kader van bun eigen toe-
komst? Dit project wordt in de zomer van 1994 afgerond.

Summary

The article gives a survey of the organisation of child care in the Flemish Community.
An outline is presented of the (recent) historical background of the present situation;
next, the most important options of policy are described: the point of view concerning
effects of child care, the strive for expansion, the assurance of the quality, the training
of the personel, the broadening of the function of child care. Where possible, research
is concisely discussed.

Cotrespondentleadres: L. Vandemeulebroecke, Afdeling Gezinspedagogiek Vesaliusstraat
2, 3000-Leuven
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De kinderopvang in Nederland is sterk in bewegIng. Een tijdelijke stimulering door

de landelijke overheid moet ervoor zorgen dat Nederland zijn achterstand op het gebied

van voorzieningen voorkinderen van werkende en studerende ouders inhaalt. In dit

artikel wordt een overzicht gegeven van recente ontwikkelingen en knelpunten. De

auteurs sl ulten af met een beschrijving van pedagogisehe uitgangspunten, van waaruit

enkele aandachtspunten voor 'goede' kinderopvang worden geformuleerd.

1. Inleiding

De strijd om crèches dateert vanaf de jaren 60. Zij werden lange tijd gezien als een

noodzakelijk kwaad. Plaatsing van een kind was alleen te rechtvaardigen wanneer de

gezinssituatie duidelijke tekorten vertoonde. In de context van een inmiddels grotendeels

geindividualiseerde industridle samenleving, waarin de vrouw en de man gelijke rechten

hebben, maar ook gelijke plichten krijgen, werd de behoefte aan voorzieningen voor

kinderopvang steeds dringender. In de jaren zestig breidde allereerst het netwerk van

peuterspeelzalen zich snel ult. Deze voorzieningen werden vooral van belang geacht

voor hun preventieve functie voor kind en samenleving. Het treffen van opvangvoorrienin-

gen voor kinderen van werkende enders bleef de verantwoordelijkheid van de ouders.

Met het in werking treden van de Stimuleringsmaatregel landeropvang leek in 1990 een

omslag plaats te vinden. Om economische redenen werd het van belang geacht dat

Nederland zijn achterstand zou inhalen op het gebied van kinderopvangvoorzieningen,

gebruikt door werkende ouders."Kinderopvang is al met al op weg eenmaatschappelijk

geaccepteerd verschijnsel in Nederland te worden", vermeldt de evaluatienotitie van

de Stimuleringsmaatregel van het Ministerie van Weliijn, Volksgezondheid enCultuur

(1992).

We willen deze acceptatie nader onderzoeken door middel van een beschrijving van

de bestaande kinderopvang. Wij bespreken de getroffen maatregelen met betrekking

tot de uitbreiding en de verbetering van de kwaliteit van dekinderopvang in Nederland.

Vervolgens zullen wij een analyse van knelpunten maken.
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2. Wat is kinderopvang?

De term 'kinderopvang' beschrijft het verschijnsel dat kinderen - buiten onderwijs-
en hulpverleningssituaties ook door anderen dan de eigen ouders of verzorgers worden
verzorgd en opgevoed. Kinderopvang biedt daarmee een verbreding van het leefmilieu
en is aanvullend op de woon- en leefsituatie thuis.

Peuterspeelzalen worden door ons ook tot de 'sector' kinderopvang gerekend, al menen
besturen en leiding wel eens, dat daarmee geen recht gedaan wordt aan het karakter
van het peuterspeelzaalwerk (Akkermans Mobach, 1993).

In de praktijk zijn in Nederland verschillende definities van kinderopvang in omloop.
(Bijlsma, 1991; Mutsaers De Nijs, 1992). Overheden grenzen met dermities hun
subsidiebeleid af. Steunorganisaties doen hetzelfde voor hun doelgroepen. Voorzieningen
onderfing hanterm definities am het eigen programma beter te profileren. Liesbeth
Pot (1993) leidt haar artilcel 'Kinderopvang uit(een)gelegd' als volgt in: "De term
'kinderopvang geeft aan dat kinderen worden opgevangen, en meer niet". Zij lijkt daarmee
een pragmatische uitweg te ldezen uit een definitiestrijd die slechts leidt tot vertroebefing
van de kern waar het bij 'kinderopvang' in Nederland am gaat.

Analyseren we in de literatuuren in beleidsstukken het gebruik van de term kinderopvang,
clan komt een aantal kenmerken steeds weer terug:
* De opvang wordt gezien als aanvullend aan de thnissituatie. De ouders blijven
eindverantwoordelijk voor de opvoeding van het kind.
* De motieven van de ouders zijn divers. De ouders hebben met elkaar gemeen dat
steun word gevraagd bij het verzorgen en opvoeden van hun kind(eren).
* De kinderen kunnen zowel via een formed als via een informeel circuit worden
opgevangen.
* Het gaat in de georganiseerde opvang om kinderen van 0 tot en met 12 jaar.
* Kinderopvang speck een rol in de periode voorafpand aan bet (verplichte) onderwijs,
alsmede gedurende de tijden waarop het kind geen anderwijsvoorziening bezoekt.
* Kinderopvang is niet bedoeld voor het bieden van hulpverlening in problematische
opvoedingssituaties.
* Kinderopvang is niet bedoeld als aanvulling op het onderwijssysteem. Dit neemt niet
weg dat kinderen ook in de opvangsituatie leerervaringen opdoen.
* In de wijze waarop aan de inhoud van de opvang vorm wordt gegeven, zijn per
opvangvorm andere accenten terug te vinden.

3. Kinderopvangvormen in Nederland

Nemen we bovenstaande kenmerken van kinderopvang als idtgangspunt, dan kunnen
we in Nederland verschillende vormen van formele kinderopvang onderscheiden.

a. Peutevspeelzalen voor kinderen van 2-4 jaar year maximaal vier uur aaneengesloten
opvang per dag. Peuters kunnen geplaatst worden gedurende twee of drie dagdelen -
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meestal ochtenden - per week. Peuterspeelzalen zijn in de schoolvakantie gesloten.

(Mutsaers De Nijs, 1992; Akkerxnans Mobach, 1993).

b. Kinderdagverblijven voor kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar. De voorziening

is minimaal S uur per dag aaneengesloten geopend. Afhankelijk van het aantal uren
dat het centrum op jaarbasis is geopend wordt gesproken van halve-dagopvang, hele-

dagopvang en verlengde- of 24-uurs opvang.

c. Schoolkinderenopvang is een verzamelnaam voor voorzieningen voor kinderen in
de schoolleeftijd van 4-12 jaar. Deze term wordt in de eerste helft van 1993 geintroduceerd

door het Landelijk Netwerk Schoolkinderenopvang. Naast overblijfvoorzieningen in

de basisschool en buitenschoolse opvangvoorzieningen wordt nude verlengde schooldag

en het kinderwerk als opvangvorm genoemd. Buitenschoolse Opvangvoorzieningen
(BSO) bieden, in georganiseerd verband, opvang buiten de schooluren en in vakanties

voor kinderen in de leeftijd van 4 - 12jaar. Kinderwerk biedt kinderen een plek waar
ze onder andere plezier kunnen .naken, elkaar ontmoeten, vrienden maken en kunnen
recraren. I-fieronder vallen clubs, maar ook het speeltuinwerk. De verlengde schooldag

is een vorm van buitenschools leren, waarin kinderen activiteiten aangeboden krijgen
op gebieden waar zij niet gemakkelijk mee in aanraldng komen. Het is niet de bedoeling

dat het schoolse aanbod in de verlengde schooltijd wordt herhaald (Van Dijk Meijvogel,

1993).

d. Activiteitgebonden opvang. Dit betreft groepsopvang of gastouderopvang voor kinderen

van ouders die een bepaalde activiteit bezoeken.

e. Gastouderopvang. Een gastouder is een particulier die door bemiddeling van het
gastouderbureau, tegen vergoeding en in georganiseerd verband, tenminste 8 uur per
week opvang biedt aan maximaal tegelijkertijd 4 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13
jaar. Het gastouderbureau bemiddelt tussen gast- en vraagouders enbegeleidt de ouders

bij de uitvoering van de opvang.

Van de hierboven beschreven vormen wordt de capaciteitsuitbreiding in kinderdagverblij-

ven, in vormen van buitenschoolse opvang en de gastouderopvang, door de landelijke

overheid tijdelijk extra gestimuleerd.

4. De functles van kinderopvang

De grote verscheidenheid aan opvangvoorzieningen in Nederland bedient verschillende
belangengroepen, die elk hun eigen verwachtingen hebben met betrekking tot doelen

en effecten van kinderopvang. Alsbelanghebbenden zijn te onderscheiden (Pot, 1993;
Miltenburg Singer, 1993):
* de kinderen, als directe gebruikers;
* de ouders, als opdrachtgevers en 'gebruikers' van opvang ten behoeve van hun kinderen;

" de bedrijven als afnemers van opvangplaatsen ten benoeve van hun werknemers;
* lokale en landelijke overheden met beleidsdoelen op het gebied van preventie, sociale

vernieuwing, arbeidsparticipatie en emancipatie;
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* de leveranciers (wetenschappers, hulpverleners en bedrijven), die de kinderopvang
produkten en diensten aanbieden.

In de literatuur vinden we de verschillende belangen terug bij het besprekenvan de
functies van kinderopvang. Een functie wordt gezien als een cluster van inhoudelijk
sanlenhangende activiteiten. In Nederland zijn nog geen afspraken gemaakt over de
wijze waarop de taken op het gebied van kinderbeleid het beste kunnen worden
geclusterd. De wijze waarop doelen en effecten van kinderopvang door de auteurs
in clusters worden ondergebracht, laat dan ook vooral de voorkeur van de auteurs
terugzien.

Wij zullen de functies bespreken en lichten bij elke functie toe welke inhoud daaraan
wordt gegeven, alsmede welk belang wordt gediend. Wij volgen in hoofdlijnen het
onderscheid van Wagenaar (1977). In tegenstelling tot haar indeling wordt de functie
'opvang' door ons in een aparte categorie opgenomen. Wij komen dan tot functies
gericht op de opvang, recreatie, opvoeding, gezondheidszorg, sociale relaties en
arbeidsmarkt.

a. Opvang

In de kinderopvang wordt de beschikbaarheid van de ouders voor het kind tijdelijk
door anderen overgenomen. Het kind kan zowel in de thuissituatie, bij een gastouder
of in een groepsvoorziening verblijven.

b. Recreatie

Met behulp van een niet-verplichtend programma wil men de kinderen in de kinderopvang
leren de vrije tijd op zinvolle wijze te besteden. Er is een grote variateit aan speelmateri-
aal, waaruit het kind zelf mag kiezen. Daarnaast is het kind over het algemeen vrij
om mee te doen met groepsactiviteiten (Meijvogel, 1991; Miltenburg Singer, 1993).

c. Opvaecling

De opvoeding in de kinderopvang is samen te vatten als het verzorgen, het spelen en
leren, en via het ontmoeten het overdragen van waarden en normen. Ouders en werkers
in de kinderopvang willen het kind een veilige omgeving bieden, welke tegelijkertijd
het kind voldoende uitdaagt. Ook moet er gelegenheid zijn voor en geholpen worden
bij het maken van schoolwerk. De inhoud van het kinderopvangwerk is nog volop in
ontwikkeling. We komen hier later in dit artikel nog op terug.
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ti. Gezondheidszorg

In de kinderopvang delen ouders de opvoeding van hun kind(eren) met beroepsopvoeders.
Dit delen biedt gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen rond dagelijkse opvoedings-
vragen of opvoedingsproblemen. Dit kan bijdragen tot het tijdig signaleren en daarmee
tot het voorkomen van problemen. Het verblijf in de opvangsituatie zou verder negatieve
effecten van problemen kunnen verminderen of zelfs tegengaan.
Van de signalerende functie wordt al enige tijd gebruik gemaakt. Het komt regelmatig
voor dat hulpverleners ouders adviseren om het kind een kindercentrum te laten bezoeken.

Daarnaast wordt steeds vaker aandacht besteed aan het aanbod in kindercentra voor
kinderen met een handicap of met een ontwikkelingsachterstand. Men beoogt dan
met de opvang in een relatief normale opvangsituatie negatieve effecten op de opvoeding
en ontwikkeling van het kind te voorkomen.
Met ren bedoelen wij dat goede beroepsopvoeders net als ouders een gevoeligheid
ontwikkelen voor het herkennen van problemen. Het signaleren is geen activiteit waarmee
beroepsopvoeders - vanuit een specifieke deskundigheid - ontwikkelingsstoornissen
of opvoedingsproblemen kunnen opsporen of identificeren. Ook Herrnanns (1992)
benadrukt dat beroepsopvoeders in de kinderopvang moeten handelen vanuit een houding
waarin het "samen ervaren van een opvoedingsprobleem" en het "gezamenlijk zoeken
naar oplossingen" centraal staat. Daar waar in preventieprogramma'swordt gesproken
van kinderopvang als 'vindplaats' voor kinderen met ontwikkelingsrisico's, dreigt het
gevaar de rjraleringsfunctie van de kinderopvang om te zetten in een opspoingsfunctie.
De term opsporen verwijs naar het 'actief zoeken naar' opvoedingsproblemen en ontwik-
kelingsstoornissen. Het 'gewone' opvoeden worrit dan overschaduwd door het ovememen
van screeningstaken van de hulpverlening. Beroepsopvoeders die met een 'opsporinptaale
worden belast kunnen nch een soort gezondheidsinspecteurs gaan voelen. Ouders kunnen
het gevoel krijgen via de kinderopvang gecontroleerd te worden op hun opvoedingscompe-
tentie. Hierdoor kan de samenwerkingsrelatie tussen bermpsopvoeders en ouders worden
bedreigd. Bovendien ontbreekt op dit moment over het algemeen de toerusting om
deze screeningstaken op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren. De meeste kindercentra
in Nederland zullen nch niet in de opsporingstaak herkennen.

e. Sociale relaties

Kindercentra zijn een ontmoetin&splek voor zowel kinderen als voor de ouders. Kinderop-
yang vergroot de bewegingsvrijheid van ouders, zodat zij ook buiten de kinderopvang
gemakkelijker in staat nun om nieuwe contacten te maken en te onderhouden. De nieuwe
contacten tussen kind en werkers, tussen beroepsopvoeders en ouders en tussen ouders
onderling, kunnen de relaties binnen de gezinnen en tussen bewoners van een wijk
positief beInvloeden.

f. Arbeidsrnaria

Voldoende arbeidspotentieel dat flexibel inzetbaar is naar geschiktheid, is voor de hele
samenleving van belang. Kindercentra die langer open zijn, stellen ouders in staat aan
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het werk te gaan of te blijv,n. Werkgevers kannen door het bestaan van dcze voorziening
goede werkkrachten in dienst houden.

Tevens wordt het scheppen van werkplegenheid in de kinderopvang van belang geacht.
Flierbij wordt vooral :tandacht besteeil aan de mogelijkheden voor vrouwen uit miganten-
gezinnen (allochtenen). De uitbrniding van de sector kinderopvang komt daarnaast
ook de toeleveringsbedrijven ten goede. Gedacht moet worden aan bouwbedrijven,
leveranciers van inrichtingea en van speelmateriaal.

Verandf,Annta in de samenlnving kliitken vooral door in de functies die door de jaren
heen extra onder de aandzcht worden gebracht. Vanaf de jaren zestig werden met
het accent op de preventieve functie (gezondheidszorg) veel peuterspeelzalen opgezet.
Het is vooral het economisch belang (de arbeidsmarkt) dat in de negentiger jaren zwaar
weegt bij het stimuleren van capaciteitsuitbreiding bij de dagopvangvoorzieningen.

5. De Nederlandse inhaalmanoeuvre

We hebben hiervoor beschzeven wat wij onder kinderopvang verstaan en welke functies
kinderopvang heeft. We zullen in deze paragraaf een indruk geven van de inspanningen
die geleverd worden om de achterstandssituatie van kinderopvang voor werkende en
studerende ouders te verbeteren.

5.1 De stimuleringsmaatregel kindempvang

Sinds 1990 is de Stimuleringsmaatregel Kinderopvang van kracht. Deze stimuleringsmaat-
regel is alleen gericht op die vormen van opvang die ouders in staat stellen te (blijven)
werken.

Het Ministerie van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur streeft ernaar met deze maatregel
per 31 december 1993 een capaciteit te realiseren van ca. 70.000 opvangplaatsen. Een
opvangplaats is een plaats in een kinderopvangvoornening of gastgeim die gedurende
tenminste 2.160 uur per jaar opvang biedt en ten hoogste 3.240 uur per jaar. Men gaat
ervan tit dat de voccziening 5 werkdagen, gedurende 9 uur, is opengesteld; dit gedurende
tenminste 48 weken per jaar. Een opvangplaats kan door meer dan 66n kind worden
bezet.

De resultaten van deze stimuleringsmaatregel worden jaarlijks gedvalueerd. Gezien
de snelle ontwikkelingen in de kinderopvang moet er rekening mee worden gehoalen
dat de in de volgende paragrafen genoemde cijfers inmiddels zijn gedateerd. (Mutsaers
De Nijs, 1992; D'Ancona, 1992 ; WVC, 1993). Het betreft gegevens per 31 december
1991. Nieuwe uitbreidingsgegevens worden binnenkort verwacht, maar waren bij het
opstellen van dit artikel helaas nog niet bescbikbaar.
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5.2 Capaciteit

De afdelingSociaal-GeograBsch en Bestuurskundig Onderzoek (SGBO) van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten vermeldt in haar onderzoeksrapport, dat per eind 1991
de meerderheid van de Nederlandse gemeenten een of meer vormen van kinderopvang
heeft gerealiseerd. Dit ofwel binnen de eigen gemeentegrenzen, ofwel in samenwerking
met een buurgemeente. De capaciteit van de voorzieningen is in de periode 1989-1991
toegenomen van 20395 naar 38055 opvangplaatsen. In de gesubsidieerde opvang wordt
van opvangplaatsen gemiddeld door 215 kinderen gebruikgemaakt. Bij de niet-gesub-
sidieerde opvang ligt dit iets lager, nl. 1.89 kinderen per opvangplaats. De capaciteit
is hoger in de randstad-provincies, maar in de rest van Nederland lijkt de capaciteit

ch versneld uit te breiden.

5.3 Welke kinderen ?

De Stimuleringsmaatregel Kinderopvang heeft als doel de opvang van kinderen van
werkende en studerende ouders. Daarbij moet deze kinderopvang ook voorde lagere
inkomensgroepen en voor kinderen van alleenstaande ouders toegankelijk zijn. Gestreefd
dient te worden naar evenredige vertegenwoordiging van minderheidsgroepen in de
kinderopvang. Per 31 december 1991 zouden in Nederland naar schatting circa 77.500
kinderen van de formele kinderopvang gebruik maken. Een onbekend aantal kinderen
wordt in het informele circuit opgevangen. Ca. 13% van de kinderen is van allochtone

afkomst.

5.4 Welke ouders 1

Het bestaande aanbod van formele kinderopvang en de uitbreiding daarvankomt volgens
het Ministerie vrijwel uitsluitend (95,3%) ten pede aan werkende of studerende vrouwen.
14% van de ouders zijn alleenstaand en 17% behoren tot de lagere inkomensgroep.
Het Regeringsstandpunt Kinderopvang van april 1993 voegt hieraan toe dat op dit
moment 25 A 30% van de gebruikers een hoger dan modaalinkomen heeft. De ouders
moeten zelf een deel bijdragen in de kosten van de opvang. Deze bijdrage is meestal
athankelijk van het inkomen en varieert per gemeente.

5.5 Inbreng van de bedrijven

Bedrijven hebben een steeds gioter aandeel in de fmanciering van de kinderopvang.
Via de mogelijkheid een opvangplaats in een voortiening te huren hebben de bedrijven
een belangrijke invloed op de ontwikkelingen aan de vraagzijde. In de evaluatiegegevens
is een duidelijke toename te constateren van verhuurde opvangplaatsen. In gesubsidieerde
instellingen is 113 van de opvangplaatsen een 'bedrijfsplaats'.

6. Ontwikkelingen op het gebled van de kwaliteit

In Nederland ligt het accent op zelfregulering. Overheden hebben de taak voorwaarden
te scheppen op basis waarvan betrokkenen zo goed mogelijkzelf inhoud en kwaliteit
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kunnen bepalen. De voorzieningen worden dan ook zelf verantwoordelijk gesteld voor
h a tot stand brengen en handhaven van een kwalitatief verantwoorde opvang. 'Goede'
opvang kent dan twee schijnbaar tegengestelde aspecten. Enerzijds gaat het om
dienstverlening welke aansluit op de behoeften vanuit de ouders. Anderzijds - en tegelij-
kertijd - gag het om opvang voor het kind zelf, waar ouders hun kind met een gerust
hart kunnen achterlaten. Dit laatste aspect is voor de meeste ouders voorwaarde cm
in werk of studie naar tevredenheid te kunnen functioneren.

6.1 Het kwaliteitsstelsel

Een kwaliteitsstelsel wordt gedefinieerd als een eAern systeem van min of meer systernati-
sche regels, procedures, mechanismen en voorwaarden, die door relevante partijen
gehanteerd worden ern de uitvoerder de gewenste kwaliteit te kunnen laten leveren,
om de geleverde kwaliteit te (kunnen) controleren en in overeenstemming te brengen
met de eisen van deze relevante partijen (Cornmissie Kwaliteit Kinderopvang, 1993).
Nedeland kent up dit moment geen wetgeving waarin minirnale inhoudeltike kwaliteitsei-
sen worden gesteld Meningsverschillen ontstaan vanuit verschillen in benadering van
kinderopvan& kinderopvang als arbeidsmarktinsuument of als pedagogische basisvenrzie-
ning. Deze verschillen uiten zich in discussies over 'goede' kinderopvang. Moet de
opvang zijn aangepast aan de (wisselende) werktijden van de ouders, of moeten de
werktijden van de ouders warden aangepast aan pedagogische eisen in het belang van
het kind? Welke pedagoesche eisen zijn dat dan? "Deze verschillen in visies, belangen
en posities leiden tot verschillende wensen ten aanzien van de minimale kwaliteitseisen
voor kinderopvang", aldus het Ministerie in de Evaluatienota landeropvang, 1992 (p.
32).

In het kader van de stimuleringsmaatregel moeten gemeenten zelf minimale eisen vast-
leggen waaraan kinderopvangvooriteningen moeten voldoen. Deze gemeentelijke verorde-
ningen regelen tenminste de kwaliteit op het gebied van de veffigheid en hygiene, de
accommodatie (brandveiligheid en pedagogische geschiktheid); normen voor de groeps-
grootte, het maximum aantal kinderen dat gebruik kan maken van een opvangplaats
en de openingstijden van de opvang; aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering en
eisen met betrekking tot de vakbekwaamheid van het personeel. Van de gemeenten
wordt ook controle op de naleving van deze verordeningen verwacht. In de praktijk
komt het crop neer dat een dergelijke inspectie slechts in de helft van de gevallen
daadwerkelijk wordt verricht (WVC, 1992).

Tot op heden is het niet gelukt overeenstemming te bereiken op concrete inhoudelijke
kwaliteitsaspecten. Wel kwam vanuit een in 1991 georganiseerde landelijke conferentie
over de kwaliteit de wens naar voren minimale kwaliteitsaspecten alsnog in landelijke
wetgeving vast te leggen (Pot, 1992). Deze conferentie was mede aanleiding tot het
instellen van de Conunissie Pijkel Schreder. Deze commissie houdt zich bezig met
de vraag hoe de kwaliteit van de kinderopvang bevorderd en gegarandeerd kan worden.
Het gaat daarbij om het doel van de kinderopvang en om de rol die ieder der partijen
- overheid, kindercentra en gebruikers - in een kwaliteitsstelsel vervult. De commissie
heeft in oktober vervroegd advies uitgebracht. In het voorjaar van 1994 zullen adviezen
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verschijnen over de functie van de kinderopvang, en de positie van ouders en personeel

(Schroder in K. Groot [1993J; Commissie Kwaliteit Kinderopvang, 1993). Aanleiding

tot het vervroegde advies is het wijzigen van de Welzijnswet. De commissie vreest dat
zonder het opnemen van een nieuw artikel in deze herziene wet, de kwaliteit van het

gote aantal niet-gesubsidieerde kinderopvangvoorzieningen niet geregeld zal zijn. In
de zomer 2ijn nog twee voorstellen naar de Tweede Kamer gegaan. Het betreft de
wet KIachtrecht Cli8nten Zorgsector en de wet Medezeggenschap Clidnten Zorginstel-
lingen. De kinderopvang wordt tot de in de wetsvoorstellen genoemde doelgroep van
zorgaanbieders gerekend (WVC, nienwsbrief). Met deze wetten wil de overheid de

positie van de gebruikers versterken.

6.2 Interne kwaliteitszorg

De instelling is als eerste verantwooruelijk voor de kwaliteitszorg. Hieronder wordt
verstaan het geheel Tam min of meer systematische activiteiten, procedures en mechanis-

men, die tezamen gehanteerd worden om de kwaliteit van de dienst in stand te houden,

te evalueren en te verbeteren (Commissie Kwaliteit Kinderopvang, 1993). In haar artikel
'Omgaan met kinderen, dat doe je gewoon', geeft Meijer weer hoe de inhoud van het
werken in de kinderopvang tot stand komt (Meijer, 1993). "Dezoektocht naar methoden

voor het werken met groepen kinderen in de kinderopvang levert weinig op. 1:),: beschre-

yen werkwijzen rich ten zich vooral op het kind of het inpassen van 'bijzondere' kinderen
in kindercentra - bijvoorbeeld allochtone kinderen of kinderen met een handicap
Er bestaat echter geen pedagogiek van de kinderopvang. Er is weinig bekend over
hoe thuis en opvang in de beleving van een kind een plaats krijgen, over hoe het voor
kinderen is om in twee werelden te leven. En ook over de groepsproeessen tussen jonge
kinderen onderling weten we vrijwel niets. Dat verklaart waarom er op dit gi hied geen
beproefde werkmethoden beschikbaar zijn voor leidsters. Met andere woorden, zij
baseren hun werk grotendeels op eigen inzichten en op afspraken die er zijn gemaakt

binnen de instelling waar nj werken".

Op lokaal, provinciaal en landeiijk niveau wordt door de voorzieningen zelf en door
de steunorganisaties .hard gewerkt om deze situatie te veranderen. In het kader van
het ontwikkelen van een systeem van interne kwaliteitszorg is het vanbelang helderheid
te scheppen over de normen en criteria in de eigen instelling.

Door het hele land worden pedagogische plannen beschreven. Ook zijnprojecten opgezet

voor het ontwikkelen en implementeren van interne kwaliteitszorg (Van Heycop ten
Ham, et al., 1993). Door het analyseren van dr plannen kunnen specifieke kenrnerken

van het (gewenste) pedagogisch handelen in de verschillende opvangvormen zichtbaarder
worden. Hieruit kan dan beter worden nagedacht over richtlijnen in de voorwaardelijke

deer,

Daarnaast kunnen ter illustratie projecten worden genoemd voor het verzamelen van
voorbeeldmethodieken uit het buitenland (NIZW, Pot, L; lopend), voor het werken

met 'probleemkinderen' (Jongepier, 1991; Meijer Van de Post, 1991; KnOptels, 1992),

voor de opvang van kinderen met achterstanden(Veen, 1993), voor het experimenteren
met 'netwerken kinderopvang' (Iongepier, 1993), vow Inspectie Kindexopvang (Steunpunt
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Kinderopvang, Groningen, 1993), voor buitenschoolse opvang op het platteland (Meijvogel,
1993) en voor het regelen van de afstemming tussen ouders en instelling (Bijlsma, 1993).

Er is, zo blijkt uit bovenstaande opsomming, een grote diversiteit aan projecten te zien.
Onvoldoende coördinatie leidt er regelmatig toe dat resultaten uit het eigen land
onbekend blijven. Ben belangeijk initiatief om hierin verbetering te brengen is de
'Catalogus Kinderopvang'. Deze catalogus geeft een overzicht van praktijkpublikaties
en ontwikkelde materialen en wordt regelmatig geactualiseerd (Rosenboom, 1992).

7 Gesignaleerde knelpunten

We zullen nu de voornaamste knelpunten op het gebied van de kinderopvang samenvatten
(Pelzer Miedema, 1990; Bijlsma, 1991; Mutsaers De Nijs, 1992; Pot, 1992; European
Network on Childcare, 1992; WVC, 1992; Hol Rusch, 1993; WVC, 1993).

Algemeen organisatorisch

Er is te weinig capaciteit. Capaciteitsproblemen beperken de toegankelijkheid van de
voorziening. Binnen de organisatie ontstaan problemen bij de doorstroming naar andere
groepen. Tweede kinderen uit eenzelfde gezin zijn moeilijker of niet op dezelfde lokatie
plaatsbaar. Bij wijziging van werkkring of verhuizing ontbreken garanties op (voortzetting
van) een opvangplaats. De capaciteit van voorzieningen voor buitenschoolse opvang
lijkt achter te blijven. Dit bedreigt de continulteit van de opvang voor kinderen van
4 jaar en ouder.

Men ervaart een gebrek aan financif middelen. Hierdoor staan posten als
deskundigheidsbevordering en personeelsbezetting onder druk. Uren voor interne
werkbegeleiding en extern overleg zijn moeilijk vrij te maken.

Bedrijfsopvang

Er bestaat een te grote afhankelijkheid van bedrijfsopvang. Onder invloed van de stimule-
ringsmaatregel vindt grotere integratie plaats van bedrijfsopvang met gesubsidieerde
ldnderopvang. Een economische recessie kan dan snel gevolgen hebben voor de evloitatie
van de voorzieningen. Ouders zijn voor de plaatsingsmogelijkheid afhankelijk van het
beleid en de kinderopvangbudgetten van hun werkgever. Op dit moment iijn werkgevers

terughoudend met het treffen van regelingen voor mannelijke werknemers en voor
kinderen van 4 jaar en ouder. Als ouders in de ene plaats wonen en in de andere werken
kan het moeilijk zijn om het kind geplaatst te krijgen in een voorziening in de eigen
woonplaats.

Bedrijven kunnen als belangrijke fmanciers aan voorzieningen en ouders eisen stellen.
Men vraagt de openingstijden van de voorziening te laten aansluiten op afwijkende
werktijden. Hierdoor kunnen de exploitatiekosten stijgen. Ook kan gedist worden de
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opvangtijden aan te passen aan flexilele en wisselende werkroosters. Dit geeft problemen
bij het samenstellen van groepen.

Toegankelijkheid

De praktijk wijst uit, dat zonder speciaal beleid kinderen met een 'handicap', allochtone
kinderen en kinderen met gedragsproblemen worden buitengesloten (Meijvogel, 1991;
Miltenburg Singer, 1993). Naarmate de ouderbijdrage stijgt en de plaatsingsmogelijkheden
afhankelijker worden van het bedrijfsleven, wordt de toegankelijkheid voor kinderen
van studerende en alleenstaande ouders, van ouders uit sectoren die niet onder een
CAO- of bedrijfsregeling vallen, van ouders met lagere opleidingen en uit minderheids-
gezinnen, beperkt.

Personeel

In de kinderopvang is sprake van veel part-time arbeidsplaatsen. Hierdoor ontstaan
ingewikkelde werkroosters en systemen voor overdracht. De beloning en de status van
het beroep leidster is laag, met veel verloop als gevolg. Mede door de sterke uitbreiding
is op verschillende plaatsen in Nederland een tekort aan beroepskrachten ontstaan.
De snelle uitbreiding heeft ook geleid tot veranderingen in de organisades. Bedrijfsmatiger
en commercieel werken, schaalvergroting en fusies vergroten de roep om professionalise-
ring van de sector. Men ervaart tevens een tekort aan kennis en vaardigheden met
betrekking tot het opvoeden van jonge kinderen in groepsverband. De werkers ervaren
een hoge werkdruk door de vele eisen die tegelijkertijd op hen afkomen.

Kwaliteitsstelsel

Kinderopvang is niet ingebed in jeugdbeleid. Men ervaart een gebrek aan samenhang
tussen diverse maatregelen en prograrmna's voor ouders en kind. De samenleving zou
zich verantwoordelijk moeten voelen voor het welzijn van kinderen. Vanuit deze met
ouders gedeelde zorg zou de positie van kind en ouders in de samenleving moeten
worden vastgesteld en ondersteund.

Het werkveld heeft behoefte aan landelijke wet- en regelgeving op het gebied van de
kwaliteit. Maar ook aan controle op de naleving hiervan.

De veiligheid en hygiene laat te wensen over. Bij een steekproef is gebleken dat er
een gebrek is aan duidelijke afspraken over de taakverdeling bij het optreden van
noodsituaties, zoals bij brand. Ook zouden onvoldoende voorwaarden zijn gerealiseerd
voor het kunnen bieden van eerste hulp bij ongelukken (EHBO). Er is soms spi Ike
van ongeschikte en/of onveilige accommodaties (Tijdschrift Kindempvang, 1993, nrs
2, 6, en 10).
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De positie van ouders en kinderen is zwak. Schaarste aan opvangplaatsen maakt dat
er voor ouders en kinderen weinig te kiezen vat. Het beleid in de instellingen wordt
veelal eenzijdig vastgesteld. Naarmate de organisaties groter worden en de invloed
vanuit de bedrijven toeneemt wordt het belong van een georganiseerd tegenwicht vanuit
de ouders groter. Een infrastructuur voor ouderparticipatie moet nog gotendeels
ontwikkeld worden. Er bestaat een initiatief moor het opzetten van een landelijke
oudervereniging. Fmancine middelen en administratieve ondersteuning ontbreken nog.

Pedagogisch klimaat

Beroepsopvoeders ervaren een tekort aan pedagogische modellen, waaronder criteria
voor de beoordeling van het pedagogisch klimaat. Methodisch handelen door
beroepsopvoeders ontbreekt. Door lage aanwezigheidsnormen en een teveel aan part-time
plaatsingen kunnen groepen moeilijker evenwichtig worden samengesteld en ontstaan
teveel wisselingen in de groep. Ook worden de goepen als te groot ervaren. Hierdoor
ervaren groepsopvoeders een tekort aan voorwaarden om de kinderen goed te leren
kennen. De afstemming tussen ouders en beroepsopvoeders laat te wensen over.

8. Een pedagogisch perspectlef

Een aantal van de hiervoor genoemde knelpunten in de kinderopvang wordt veroorzaakt
door het gebrek aan explicitering van een visie op het werken met kinderen (Meijvogel,
1991; Pot, 1992; Meijer, 1993). Eerste aanzetten om tot zo'n visie te komen vinden
we bij Meijvogel (1991), Van LIzendoorn (1992), Tavecehio en Reiling (1993), en
Miltenburg en Singer (1993).

Vanuit een korte beschouwing over visies op opvoeden formuleren we overige aandachts-
punten voor 'goede' kinderopva.ng. Dit kan handvatten bieden voor een discussie over
het wegnemen van knelpunten en daarmee verbeteren van de kwaFteit in de kinderopvang.

Visie op opvoeden in de kinderopvang

Kinderopvang heeft belong bij een omschrijving van opvoeden waarin overheden,
pedagogen, maar vooral ook ouders en beroepskrachten het kenmerkende van opvoedend
handelen in de kinderopvang kunnen herkennen. Een kenmerk waar in de kinderopvang
consensus over bestaat is, dat het gaat om 'gewoon' opvoeden. Met 'gewoon' wordt
dan bedoeld een handelswijze die past bij wat de opvoeders van plan waren of gewoon
gedaan zouden hebben. Heel algemeen kan het opvoeden dan worden omschreven
als "het voorbereiden van een kind op een zelfstandig bestaan in een voor de betrokken
volwassenen vertrouwde of door hen beoogde samenleving" (naar Nakken Vriesema,
1993).

Omdat ouders de eindverantwoordelijkheid houden over de opvoeding, maar een deel
van deze activiteit delen met professionals, moet er afstemming plaatsvinden. Deze
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afstemming zou zowel moeten gaan over de vorm van zeffstandigheid die wordt
nagestreefd, als de middelen die worden toegepast om die zeliStandigheid tebereiken.
Veel in de fiteratuur terugkomende middelen zijn: het bieden vanonderdak, het bieden
van verzorging, het stimuleren van de ontaikkeling en het overdragen van waarden
en normen (Bij Isms, 1992; Meijer, 1993).

Er bestaat eveneens consensus over het uitgangspunt dat kinderen zich veilig moeten
voelen om vanuit dit basisvertrouwen de wereld verkennend tegemoet te kunnen treden.

Er moet, een goede 'hechting' mogefijk zijn. Gehechtheid wordt door Schuengel en
Van Uzendoorn (1993, p.128) omschreven als een strategie van omgang met emoties

in stressvolle situaties en de plaats van de gehechtheidsfiguur in de verwerking van
deze emoties. In stressvolle situaties zoekt het kind van nature steun en ontwikkelt
meer 'gehechtheid' naarmate het in die situaties meer sensitief en responsief gedrag
van de opvoeder ontmoet. Met sensitief gedrag wordt bedoeld het aanvoelen van het
kind, zijn signalen (leren) begrijpen. Responsief wordt omschreven als snel (genoeg)
de benodigde aandacht aan het kind geven. Ouder en leidster staan voor de taak de
balans voor het kind ('nabijheid zoeken' versus 'exploratie, en de balans voor de opvoeder
('interactie' versus 'werk') op elkaar af te stemmen, zodat er geen negatieve effecten

naar het kind optreden. Het kind is echter niet van 6,4n gehechtheidspersoon afhankelijk.

Het idnd kan bij meerdere personen terecht, zodat gesproken wordt vangehechtheidsnet-
werken. Deze netwerken kennen echter wel grenzen. Opvoeder en kind moeten zeer
regelmatig met elkaar omgaan, zodat de opvoeder in staat is sensitief op het kind te
reageren en verschillende situaties voor het kind voorspelbaar zijn (Schuengel Van
Ihendoorn, 1993; Tavecchio Reiling, 1993).

Over de grenzen van de opvoeding in de kinderopvang wordt vaak gediscussieerd.
Met name wordt duidelijkheid gewaagd over de afgrenzing met de hulpverlening en
het onderwijs. (Meilvogel, 1991; Miltenburg Singer, 1993). In de discussie gaat het vooral

om vragen als welke kinderen worden opgevangen en met inzet van welke middelen.

We beschouwen eerst de grens met de hulpverlening. We gaan ervan uit dat de kinderop-

yang zich richt op de gewone opvoeding. In de opvangsituatie kan deze gewone opyouling

een meer individueel of groepskarakter hebben, afhankelijk van het vastgestelde
pedagogische belekl. De grenzen van het opvoeden in zowel thuissituatie als kinderopvang
worden bereikt wanneer de opvoeders zonder hulp van buitenaf niet meer in staat
zijn zelf middelen in te zetten om de beoogde opvoedingsdoelen te realiseren. Dit
'ongewone' kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een handicap van het kind of
door een zeer slechte relatie tussen ouders en kind. In dat geval zoudenbetrokkenen
moeten kunnen kiezen voor het continueren van de opvang met ondersteuning van
de hulpverlening, dan wel (gedeeltelijke) overdracht van de opvoeding aan de hulpver-

lening.

De grens met het onderwijs ligt vooral in het gegeven dat de kinderopvang het accent
legt op het bieden van een omgeving waarin het kind naar eigen behoefte 'spontaan'
kan leren. Het programma is meer gericht op het seheppen van een groeiuitlokkende
orngeving, dan op het met behulp van activiteiten aanleren van vooraf beschreven vaardig-
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heidsdoelen. Deze intentie kan de weerstand tegen het aanbodvan specifieke ontwikke-
lingsstimulerende programma's aan kindercentra verklaren. De kernvraag is hier in
hoeverre het nodig is een bestaand programma-aanbod van goede kwaliteit aan te passen
aan te onderscheiden groepen (probleem)kinderen. Wellicht kan bier nader onderzoek
naar gedaan worden.

8.2 Aandachtspunten voor 'goede' kinderopvang

De Nederlandse samenleving is van mening dat het kind een omgeving geboden moet
worden welke veilig, hygienisch, stimulerend en niet discriminerend is (Meijvogel, 1991,
p. 206). Deze eisen gelden ongeacht waar het kind verblijft. In die omgeving kan een
kind worden voorbereid op een zelfstandig functioneren. We zullen nu een aantal
aandaditspunten bij de opvoetling in de kinderopvang noemen die daaraan een bijdrage
kunnen leveren.

Het kind
De grens van de opvang wordt voor het gootste deel bepaald door de behoeften,
mogelijkheden en beperkingen van het kind, maar natuurlijk ook door die van de ouders,
de beroepsopvoeders en de organisafie. Daarnaast speelt een rol, welke aanvullende
ondersteuning door de directe omgeving en de samenleving wordt geboden. Dit betekent
dat kinderopvang in principe open zou kunnen staan voor alle kinderen. De middelen:
bieden van onderdak, verzorging, en ontwikkelingssthnulering zouden moeten aansluiten
bij de behoeften van de geplaatste kinderen. Daarbij zullen de 'spontane' leerervaringen
de overhand hebben. Deze 'spontaniteit' heeft betrekking op de keuze van het kind
om al of niet aan een geplande activiteit deel te nemen.

De opvoeders
Van beroepsopvoeders mag voldoende kennis van de ontwikkelingvan kinderen verwacht
worden om de behoeften en mogelijkheden van niet-eigen kinderen te kunnen inschatten.
Zowel onderstimuleren als overeisen willen wij graag voorkomen. Van belang is te
kunnen 'signaleren' dat er met het kind iets aan de hand is, of dat de opvoeding in
de opvangsituatie problemen geeft. Beroepsopvoeders moeten hierover op adequate
wijze met ouders en collega's kunnen communiceren. De opvoeders moeten hun opvoe-
dingsdoelen en wijze van opvoeden op elkaar afstemmen, zodat het kind zowel thuis
als in de opvangsituatie begrepen kan worden. Voor de organisatie betekent dit dat
oudercontacten ook formed worden vastgelegd, teneinde een zekere regelmaat te
bevorderen.

Het pedagogisch klimaat
Kinderopvang moet gekenmerkt worden door een omgeving met voldoende sensitieve
responsieve interacties. Zowel een te strakke planning, het ontbreken van enige planning
als (ft) Erote werkdruk bemoeilijkt het inspelen op de behoeften wan de kinder.=
Indeling en inrichting van de ruhute moeten voldoende praktisch zijn om overzicht
te houden over de kinderen en om de aandacht op de kinderen te kunnen blijven richten.
Voltijdse en 24-uursopvang wordt op basis van onderzoek naar de effecten van opvang
in de Kibboets in Israel op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, afgeraden.
Het collectief overnachten zou schadelijk zijnvoor een evenwichtige sociaal-emotionele
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ontwikkeling en de kinderen angstiger, geremder en afhankelijker maken (Schuengel
Van Uzendoorn, 1993). Het lijkt daarbij van belang te zijn dat 's nachts een (belangrijke)
responsieve figuur uit het hechtingsnetwerk van het kind toegankelijk is .

De groepsgrootte zou moeten aansluiten bij de mogelijkheden van de beroepsopvoeders.
Eten met een 'gemiddelde' groep peuters betekent al vele handen wassen, broodjes
smeren, bekers klaarzetten, tanden poetsen en plasjes doen. Om over het tussendoor
beantwoorden van telefoontjes, stimuleren van de zelfredzaamheid, het slechten van
conflicten, troosten, en bijsturen van overmatig lawaai maar niet te spreken.

Met betrekking tot de bezetting op de groep wordt door Van LIzendoorn een richtlijn
gegeven van gemiddeld 1 leidster op 4 kinderen. Bij baby's zoude groep nog iets kleiner
mogen zijn; bij oudere kinderen iets groter. Vanuit het analyseren van onderzoeksresuka-
ten van Smeets en Goossens (1988) wordt een leidster-kind ratio van 1 : 5 als acceptabel
beschouwd. We plaatsen dit voorzichtige advies dan wel in de context van een voorkeur
van de auteurs voor verticale groepen (Tavecchio Reiling, 1993).

Sensitief kunnen reageren op signalen van kinderen in een groep veronderstek de moge-
lijkheid om systematisch te observeren, teneinde het kind goed te leren kennen. Voor
bet goed begdjpen van signalen van jonge kinderen is bovendien belangstelling oefening
en ervaring alsmede overleg met collega's in werkbesprekingen erg belangrijk.

Daarnaast zou gestreefd moeten worden naar enige stabiliteit en continulteit, zodat
beroepsopvoeders en kinderen regelmatig met elkaar kunnen omgaan. Daarbij vraagt
ook de band die kinderen met elkaar opbouwen aandacht. Verloop van leiding en
wisseling van kinderen zouden moeten worden beperkt. Voor de organisatie betekent
dit een voorkeur voor verticale of meegroeigroepen boven groepen die zijn ingedeeld
naar leeftijd. Ziekte- en vakantievervanging zouden goed geregeld moeten zijn. Pelzer
en Miedema (1990) waarschuwen voor de gevolgen van lage aanweigheidsnormen
en veel part-time plaatsingen voor de samenstelling van de groep. In sommige groepen
blijken wel 56 kinderen te rouleren. Er zijn ons geen onderzoeken bekend waaruit
normen kunnen warden gehaald voor het maximum aantal wisselende kinderen in een
groep, ofwel het minimum aantal uren dat in de geplaatste groep per week moet worden
doorgebracht. Ervaringsgegevens wijzen erop dat een minimum van 3 dagen per week
of een vaste groepssamenstelling op dagdelen acceptabel is.

De accommodatie
Kinderen kunnen jaren achtereen de kinderopvang bezoeken. Daarom is een 'groei-uitlok-
kende omgeving' nodig. We denken aan de aanwezigheid van gevarieerd speelmateriaal,
aan voldoende bewegingsmogelijkheid en aan een gelegenheid om je te kunnen terugink-
ken. Een hek om de speeltuin kan jonge kinderen ruimte bieden om zelfstandig buiten
te spelen; tegelijkertijd kan dit hek door oudere kinderen alsvrijheidsberoving worden
ervaren.

Van belang is ook een voldoende veilige en hyOnische accommodatie. We gaan ervan
uit dat daarbij aandacht is voor de toegankelijkheid van de gebouwen voor ouders
en kinderen met een handicap. Het gaat daarbij enerzijds om kenmerken van de bouw
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en inrichting en ander4ds om het adequaat schoonhouden. Vooral voor kinderen n let
een CARA-aanleg en ter voorkoming van extra besmettingsrisico's in centra met veel
kleine kinderen, is dit ee a belangrijk aandachtspurd. Het vaak voorkomen van ziekten
belasten zowel kinderen als (beroeps-)opvoeders en verstoren de continuiteit van de
opvang.

Jeugdbelleid
Kinder= moeten in pri ncipe opgevangen kunnen worden in bun eigen woonomgeving.
Dit mod van belang wo,:don geacht voor het kunnen opbouwen van 'een gehechtheidsnet-
werk', bestaande uit toegankelijke personen uit de omgeving. Verwacht mag worden
dat er een samenhang is tussen programma's voor jeugdigen. Dit veronderstelt een
vorm van samenwerking tussen ouders, kinderopvang, onderwijs en hulpverlening.
Minixnaal moeten er beldere afspraken vastliggen tussen ouders, kinderopvang en hulp-
verlening over het onilgaan met opvoedingsvragen en -problemen. De Rud vow het
Jeugdbeleid gaat nog een stapje verder in de aanzet voor een model voor basisfuncties
kinderbeleid. Het pat in dit model naast onderwijs om jeugdgezondheidszorg, peda-
gogische opvang, ontwikkelingsstimulering, aantod speelmateriaal en speelrijke omgeving,
ontmoeting, sociaal-mlturele vrijetijds activireiten, lichte pedagogische. advistring en
informele ontmoetingsmogelijkheden voor ouders (Rud van Jeugdbeleid, 1993, p.57
e.v.).

Acceptatie van kinderopvang veronderstelt dat de samenleving ook de voorwaardcn
schept, om een voor kinderen verantwoorde aanvullende opvoedingssituatie te kunnen
bieden.

9. Besluit

We hebben de ontwikkelingen en knelpunten van kinderopvang in Nederland die beschik-
baar is voor ouders die werken of studeren besproken. We hebben het artikel ingeleid
met de constatering van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en CuAtuur dat
kinderopvang op weg is cen maatschappelijk geaccepteerd verschijnsel in Nederland
te worden. De hiervoor gesignaleerde knelpunten alsmede de inmiddels aangekondigde
bezuinigingen relativeren deze conclusie. Wij hebben de indruk dat de sector kinderopvang
sterk in ontwikkeling is, maar dat nog veel voorwaarden vervuld moeten worden alvorens
gesproken kan worden van een door ouders en samenleving 'gedeelde' zorg voor kinderen.

Summary

Due to a short-term programme from the Central Government of The Netherlands
the number of child care services for children with parents who work or study is
increasing. This programme intends to stimulate expansion of services to meet the
provision level of other European countries. This article describes the actual trends
and unresolved issues. Finally, from an educational perspective, the authors give some
guidelines for planning services providing programmes that really 'care' for the wellbeing
of young children.
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De kwaliteit van de opvang in kinderdagverblijven

Betrokkenheid als sleutelvariabele

F. IAINERS, A. IZUNEN en K. VEULEMANS

Samenvatting

343

In dit artikel wordt de kwaliteit van de kinderopvang in de eerste plaats belicht vanuit
de procesvariabele wbetrokkenheid". Dft concept werd in de context van het limo-
vatieproject 'Ervaringsgericht Onderwijs" geoperationaliseerd. Betrokkenheid slaat
op de concentratie, de intensiteit en de (intrisieke) gemotiveerdheid van het kind tijdens
activiteiten. Het exploratief onderzoek dat we hier beschrijven heeft betrekking op
29 peutergroepen. In een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de gegevens worden
de relaties verkend tussen beirokkenheld en een serie aanpakvariabelen zoals Idnderver-
zorgsterstiji, materiaal-aanbod, peuterinitiatief... Uit de resultaten blijken enorme
verschillen tussen de settings, waarbij in sommige gevallen de pedagogische kwaliteit
te wensen overlaat.

1. Hinderopvang en kwaliteitscriteria: een referentiekader

Deskundigen in het veld van de opvang van jonge kinderen, vermelden een brede waaier
van variabelen en daaraan verbonden criteria die bij het afwegen van de kwaliteit van
de opvang aandacht verdienen. Een poging om daarin enige structurering aan te brengen
leidt tot de afbakening van drie types van variabelen:

Ongetwijfeld verwijzen auteurs het meest naar aanpakvariabelen wanneer ze zich over
de kwaliteitsvraag uitlaten. Onder die rubriek horen de normen die door overheids-
instellingen als Kind en Gezin (Vlaanderen) en het WKN (in Nederland) zijn uitge-
vaardigd. Dezehebben onder meer betrekking op de maximale groepsomvang, de ratio
begeleidersIldnderen, opleiding en salariering, minimaie oppervlakte per kind, hygienische
eisen... Meijer spreekt in dit verband - op een lezing voor de studiedag "Tijd voor
Kwaliteit" te Amen in november 1991 - van "externe" kwaliteit. Daarvan is de interne
of inhoudelijke kwaliteit te onderscheiden, nl. dat aspect van kwaliteit waarvoor leidingge-
venden en kinderverzorgsters zelf in hun setting de voorwaarden kunnen scheppen.
Ook hier gaat het meestal om aanpakvariabelen. Een voorbeeld vinden we bij Van
Uzendoorn waar hij de "responsiviteit van de kinderverzorgster" als kernvariabele aanwijst
(Hol & Jakobs, 1989). Andre voorbeelden - een kindvriendelijk interieur, de omgang
met ouders, de omgang met de kinderen, het samenwerken met collega's, het geloof
in eigen kunnen - ontlenen we aan de publikaties en het programma van het Vormingscen-
trtun voor de Begeleiding van het Jonge Kind (VBJK). Ook het pleidooi voor een
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planmatige en reflectieve aanpak door gebruik te maken van het 'pedagogisch werkplan'
beweegt zich op het niveau van de aanpak (Van Eijkeren 1990).

Figuur 1: Referentiekader voor kwallteltscriteria

AANPAK
middelen

praktijkprincipes
PROCES

EFFECT
doe!

resultaat

In een andere benadering van de kwaliteitsvraag richt men zich op wat de gerealiseerde
pedagogische omgeving aan effecten sorteert. Men heeft het dan over de impact van
de aanpak op de ontwikkeling van het kind. Daaxbij kan men zich o.m. riehten oç moto-
riek en taal, intelligentie, sociale cognitie, zelfstandigheid, exploratiedrang, zin voor

creativiteit, expressiviteit, communicatievaardigheid...

De beide vermelde invalshoeken zijn waardevol, maar kennen elk hun beperkingel.
Aanpakvariabelen geven meteen aan wat men van de professionelen in de setting verwacht.
E6n van de nadelen evenwel is het niet sluitende karakter van die benadering: twee
settings kunnen in grote mate aan de asnpakcriteria voldoen en toch een verschillende
impact hebben op kinderen. Omdat de meet subtiele, moeilijker te expficiteren en
te implementeren aspecten van de aanpak toch in verschillende mate zijn gereafiseerd,
omdat de aanpak een Gestalt is die uit eindeloos veel combinaties van deelcomponenten
wordt bepaald en omdat de specifieke karakteristieken van de kinderen met de aanpak
interageren (wat ons bij het probleem van de "apfitude-treatment interaction" brengt).
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Effectvariabelen hebben in die zin een meerwaarde: uiteindelijk telt wat men bij de
kinderen (op termijn) teweegbrengt. Maar ook bier zijn er problemen. Om te beginnen
komt de informatie over de ontwikkelingseffecten voor de betrokken groepkinderen
te mat. Bovendien is onderzoek van ontwikkeling, zekes bij jonge kinderen, niet makkelijk.
De betrouwbaarheid en validiteit van tests laten vaak te wensen over. Het is ook niet

eenvoudig om na het constateren van ontwikkelingseffecten verbanden te leggen met
karakteristieken van de aanpak - wat noclig is om meer van de gewenste effecten te
genereren. En ten slotte blijkt uit onderzoek m.b.t.Head Start programma's op kleuterni-
wan dat men de ware effecten pas op langere termijn kan constateren, wat longitudinaal
onderzoek noodzakelijk maakt (Schweinhart et al., 1993).

Misschien ligt in al deze problemen de verklaring voor het nagenoeg ontbreken (in
de NederIandstaligevakliteratuur) van standpunten die verwijzen naareffectvariabelen.

Aanpak- en effectvariabelen hebben elk hun beperkingen. Men kan echter nog een
derde type van variabelen in overweging nemen: de procesvadabelen. Binnen deze
invalshoek coneentreert men zich op wat zich hier en nu aan de zijde van de kinderen
afspeelt als gevolg van de gecreeerde pedagogische condities. Men kan daarbij aandacht
besteden aan de activiteiten die kinderen uitvoeren, de cognitieve operaties die daarin
aan de orde zijn, de interacties etc... Zelden wordencriteria die met procesvariabelen
verband houden expliciet aan de orde gebracht. Vaker vindt men ze ingebed in de
beschrijving van aanpakvariabelen. Zo vermeldt Van LTzendoorn (1989) dat het werken
in kleine groepjes noodzakelijk is omdat peuters er in een grote groep moeilijker toe
komem "rustig spel uit te bouwen".

2. lIetrokkenheld' en 'welbevinden' als procesvariabelen

In de context van het innovatieproject "Ervaringsgericht Onderwijs" (E.G.0.), dat in
1976 von start ging, werd een conceptueel kader ontwikkeld waarin onder meer op
het terrein van de procesvariabelen een uienw perspectief wordt geboden.

Twee concepten komen hier het gedachtenveld domineren: "welbevinden" en "betrokken-
held".

'Welbevinden' heeft betrekking op de mate waarin de opvoedingscontext aan de
basisbehoeftea van kinderen tegemoet komt: fysische behoeften, behoefte aan aandacht
en affectie, behoefte aan duidelijkheid en veiligheld, behoefte aan erkenning en waardering
van anderen, & behoefte om zichzelf als competent te ervaren, en de behoefte aan
zingeving. De waog die men zich stelt, en vanuit concrete signalen poog te beantwoorden,
luidt: voelt dit kicd zich goed in de setting, is het ontspannen, kan het zich spontaan
gedragen, zichzelt zijn?

Slaagt men erin welllevinden te realiseren dan weet men dat de aanpak goede kansen
schept voor de persoonlijkheids- en emotionele ontwikkeling (Laevers, 1994

3 5 4
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'Betrokkenheid' is een bijzondere kwaliteit van menselijke activiteit. Ciicszentmihayli
spreekt van een bijzondere toestand "the state of flown (1979). Deze laat zich herkennen
aan een geconcentreerd, aangehouden en tijdvergeten bezig zijn, waarbij de persoon
zich gemotiveerd voelt, geboeid is en zich ten volle engageert, zich openstelt, op een
intense wijze waarneemt en betekenissen ervaart, een grote mate van enerieie vrijmaakt
en een sterke voldoening ervaart. De motivationele bron voor de activiteit die met
betrokkenheid gepaard gaat is de "exploratiedrang" en het kind beweegt er zich aan
de grens van zijn mogelijkheden.

Op al deze elementen berust de hypothese dat betrokkenheid een csuciale indicator
is voor het zich voltrekken van ontwikkeling of "fundamenteel leren" (Laevers, 1993a).

Met deze twee variabelen (c.q. criteria) kunnen we het buitengewoon complexe vraagstuk
van de kwaliteitsbepaling, tot een sober antwoord te reduceren. Onze thesis is immers
dat wie uitspraken wil doen over de kwaliteit van pedagogisch werk (in welke
vormingscontext ook) in de allereerste plaats "welbevinden" en "betrokkenheid" als
referentiepunten dient te nemen. De meerwaarde van doze variabelen heeft te maken
met het feit dat ze de vermelde beperkingen van de aanpak- en effectvariabelen over-
stijgen. Met de aanpakvariabelen, enerzijds, weten we wel wat de opvoeder uitricht,
maar daarom nog niet wat hij/zij teweegbrengt. Met welbevinden en betrokkenheid
ligt het meetpunt precies in het kind. Effectvariabelen, anderzijds, laten pas op termijn
uitspraken toe over kwaliteit. Met welbevinden en betrokkenheid krijgen we hic et
nunc een indicatie voor de kwaliteit van het leerproces.

Deze omnidddlijke feedback maakt het voor opvoeders en leerkrachten mogelijk snel
bij te sturen en bet succes van hun nieuwe interventies in te schatten, c.q. te ervaren.
Dit heeft een positieve impact op hun doelmatigheidsbeleving.1

3. Onderzoeksopzet

Aansluitend bij de hogerbeschreven benadering van de kwaliteitsvraag rapporteren
we hier een empirisch onderzoek uitgevoerd in de loop van 1992 aan het Onderzoeks-
centrum voor Kleuter-en Lager onderwijs (KU.Leuven)."

Het onderzoek betekent een eerste stap in het verkennen van de waarde van de
invalshoeken "welbevinden" en "betrokkenheid" voor het beoordelen van de pedagogische
kwaliteit van het werk in kinderdagverblijven. De hoofddoelen zijn: (1) de ontwikkeling
van een methodologie en instrumenten om de kwaliteit van de kinderorvang te beoorde-
len; (2) het constateren van de verschillen in welbevinden en bc.. enheid tussen
settings; (3) de exploratie van de relatie tussen "welbevinden" en "betrokkenheid" en
andere variabelen.

De steekproef bestaat uit 29 peutergroepen, gespreid over 15 kinderdagverblijven in
Vlaanderen. De leeftijd van de peuters varieert tussen 18 en 36 maanden. De verzameling
van gegevens (zonder het interview mee te rekenen) neemt per setting 66n dag in beslag
en heeft betrekking op vijf onderdelen.
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In een interview met het hoofd van de instelling worden de volgende 7 thema's verkend:
de bijscholing van het personeel, het organiseren van teamvergaderingen of overleg,
de begeleiding van het personeel, pedagogisehe concepten of uitgangspunten, de observatie
door de kinderverzorgster, de groepsindeling (horizontaal/verticaal), de ratio kinderver-
zorgsters/peuters, aantal peuters per groep, de ruimte-inrichting. Alle vermelde rubrieken
verwijzen naar aanpakvariabelen.

Een nauwgezette registratie van het dagverloop levert basismateekaal voor bet bepaien
van de 'effectieve speel-tijd' voor de kinderen, dit is dt tijd die de kinderen tijdens
66n volledige dag aan activiteiten kunnen besteden. De momenton van slapen, eten
en verzorging, wachten op een aanbod worden dus niet meegerekend. De dimensie
"effectieve speel-tijd" is eveneens een aanpakvariabele.

Het meest omvattende luik in het onderzoek bestaat uit de observatie van de peutergroep.
Het observatie-instrument heeft betrekking op vier procesvariabelen: activiteitenpatroon,
betrokkenheid, welbevinden en interacties. De overige, m.n. kinderverzorgstersiji en
peuterinitiatief, zijn aanpakvariabelen.

De observatie heeft betrekking op een steekproef van 5 A 7 kinderen per peutergroep
(athankelijk van de grootte van de groep). Volgens de "individual child tracking"-
procedure worden de ldnderen in een vooraf vastgelegde volgorde geobserveerd (telkens
gedurende 2 minuten + 66n minuut voor het noteren). In de loop van de dag wordt
deze cyclus meerdere malen doorlopen. Voor elk interval worzit een apart scoringsformu-
Her benut. De observaties vinden enkel plaats tijdens de effectieve speel-tijd.

Verder inventariseert men in de loop van de dag al het materiaal dat gaandeweg ter
bescbikking wordt gesteld van de peuters. Het betreft hier een aanpakvariabele.

Ten slotte wordt een plattegrond van de setting gemaakt waarop ook het meubilair
en de schikking van groot materiaal is ingevuld (eveneens een aanpakvariabele).

4. Beschrijving van het observatieinstrument

In dit onderdeel gaan we dieper in op het observatieformulier dat het hoofdbestanddeel
vomit in de strategie.

Behoudens de identificatiegegevens (setting, peuter, doservaties, tijdstip...) is ruimte
voorzien voor: (1) de aard van de activiteit, (2) het noteren van de observaties, (3)
een duiding van de factoren die betrokkenheidsbepalend waren, (4) het betrokkenheids-
niveau, (5) de zone van initiatief, (6) de signalen rond welbevinden, (7) de
kinderverzorgsterstijl, (8) de interacties.

We gaan hier dieper in op de wijze waarop de belangrijkste variabelen werden
geoperationaliseerd.
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4.1 Kindervenolgsterst#1

De variabele kinderverzorgsterstij1 heeft betrekking op de interventies van de begeleidster
en bestaat uit 3 dimensies:

1. Stimulerend tussenkomen kunnen we definieren 113 de mate waarin d kinderverzorgster
een bron is van impulsen (infonnatie, suggesties voor handelingen...) die de aard en
de kwaliteit van de activiteiten van peuters kunnen bepalen. Het gaat om 'voedser
geven voor ontwikkeling.
2. Gevoeligheid voor beleving betreft de mate waarin de kinderverzorgster zich kan
verplaatsen in de gevoelswereld van de peuters en daarmee in haar tussenkomsten
rekening houdt.
3. Verlenen van autonomie slaat op de matt. waarin de kinderverzorgster de peuters
de ruimte geeft om hun eigen traject te bepalen, om te experimenteren, een eigen invulling
aan activiteiten te geven...

Elk van de drie dimensies wordt aan de hand van een reeks subcategoriean geconcreti-
seerd. Elke categorie wordt 66nmaal aangekruist wanneer de corresponderende wijze
van interveni6ren minstens 66nmaal in het interval van 2 minuten voorkomt.

4.2 Peuterinitiatief

Onder de rubriek 'peuterinitiatief onderzoeken we de ruimte voor het nemen van
initiatieven op het niveau van de organisatie (en daarom te onderscheiden van de
autonomie-verleneude tussenkomsten in de kinderverzorgsterstijl). Het betreft een
continuum gaande van "verplichte activiteiten" (zone 1), over "keuze uit 2 of 3 aanbie-
dingen" (zone 2) tot "vrije keuze uit een breed aanbod" (zone 3).

4.3 Betrokkenheid

Voor het beoordelen van de betrokkenheid werd verder gebouwd op de "Leuvense
Betrokkenheidsschaalvoor Kleuters" (LBS-K) (Laevers, et al., 1993b). In dit instrument
onderscheidt men 5 schaalwaarden. Niveau 1 betekent: geen activiteit; bij niveau 3
is het kind acfief, evenwel zonder betrokkenheid te tonen; op niveau 5 is het ldnd helemaal
in zijn activiteit opgeslorpt. Een "signalenlijsr biedt ondersteuning bij het in-
schattingsproces.

Gezlen het belang van de variabele betrokkenheid werd veel zorg besteed aan de
ontwikkeling van een nieuwe variant voor peuters (LBS-P: voor kiuderen van 18 tot
36 maand). De bewerking gebeurde op basis van video-opnamen waarbij telkens een
individuele peuter voor een periode van nagenoeg 2 minuten in beeld is. Een scoring
van de fragmenten (op basis van de LBS-K) leverde een eerste interscorer-betrouwber-
heidsco6fficidnt op van .85 (Spearman). Een onderzoek van de afwijkende scores tussen
de twee beoordelaars fiet OM toe specifieke problemen bij het scoren van peuters op
het spoor te komen. Als gevolg daarvan werd bij de formulering van de schaalwaarden
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minder gewicht verleend aan het aspect i'persistentie"; peuters neigen ertoe frequent

van activiteit te wisselen, zonder dat dit in tegenspraak is met de kwaliteit "betrokkenheid".

Voor elke schaalwaarde werd een variant "kijken" nader gedefinieerd, omdat deze activiteit

bij peuters veel voorkomt Een nieuw betrouwbaarheidsonderzoek met de nieuwe versie

(uitgevoerd in een life-situatie) leverde een Spearman-coeffici6nt op van .91.

4.4 Webevinden

Omdat voor deze procesvariabele nog geen instrument ter beschikkik.g is (het
ontwikkelingswerk is recent gestart), bleef de scoring van deze variabele beperkt tot

het scoren van huilen, resp. lachen.

4.5 Interactie

Een interactie wordt aangeduid als er minimail sprake is van een woord en wederwoord

tussen de kleuter en een gespreksparter (peuter, kinderverzorgster of andere volwassene).

Bijkomend wordt ook zg. self-talk geregistreerd. Een nieuwe interactie wordt aangekruist

na een duidelijke pauze in het gesprek of wanneer een nieuwe gesprekspartner op

het toned verschijnt.

5. Resultaten

Tifdsbenutting

Gemiddeld brachten de observatoren ruim 7 uur (439 min.) door in ele setting.

Gemiddeld bestaat 254 minuten of 58% hiervan uit zogenaamde "niet-spuel-tijd" (tijd

besteed aan onthaal, maakijden, slapen, verwrgingsmomenten, wachten...). De verschillen

tussen de groepen zijn evenwel aanzienlijk. De geobserveerde netto-speeltijd varieert

van 128 min. tot 275 min. per dag. Hoewel de niet-speel-tijd zonder twijfel ook een

pedagog)sche betekenis heeft (samen eten, verzorging, tolletbezoek...) stemmen deze

verschillen toch tot nadenken.

5.2. Kinderverznsterstsji

In Tabel 1 worden de totalen per categoric weergegeven (absolute cijfers voor de 29

settings). Heel wat types van interventies werden in minder dan 1/3 van de groepen

geregistreerd of haalden een lage tot zeer lage score (slechts 66n keer in 66n

peutergroep).

Bekijken we de meer geladen cellen dan zien we dat de interventie "grenzen" de hoogste

totaalscore heeft en in nagenoeg alle groepen ,roorkomt. De categoric werd vaak aange-

kruist in een situatie waarbij dekinderverzorgster met de verzorging van 66n kind bezig

was en zich voor de anderen tot toezicht houden moest beperken.
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"Affectie" scoorden we ook relatief frequent (een huilende peuter werd getroost, even
op de schoot genomen, geknuffeld...).

In 16 groepjes troffen we "communicatie" aan. Meestal kwam deze communicatie tot
stand op initiatief van de peuters, ze toonden iets of riepen iets.

"Specifieke leereffecten" scoorden we het vaakst tijdens een lottospel en bij het opnemen
van de aanwezigheden (waar de peuters moesten proberen te ontdekken wie er allemaal
wel of niet aanwezig was).

Tabel 1: Totaal aantal kinderverzorgster-interventles per categorie (absolute cijfers
voor de totale groep)

soort interventie aantal totaal
groepen

1. aanbod 11 20
2. introductie 5 8
3. open impuls 4 4
4. gediff. aanbod 1 1
5. communicatie 16 30
6. infonnatie 2 3
7. spec. leereff. 9 18
8. taalcorrectie 2 2
9. prestatie 6 11
10. gelijke 1 2
11. beleving 5 6
12. corrigeren S 15
13. ind. aandacht 2 3
14. affectie 21 38
15. experimenteren 8 14
16. kwal. produkt 2 5
17. kwal. proces 7 7
18. keuze activiteit 1 1
19. zachte dwang 2 2
20. grenzen 26 58
21. conflict 4 4
n. interesse 1 1

De relatief lage scores maken enerzijds een analyse op het niveau van de settings weinig
zinvol en roepen anderzijds kritischevragen op m.b.t. de observatieprocedure. De conclu-
sie dringt zich op dat observatievan de kinderverzorgsterstijl gehecht aan de "individual
child tracking" niet valt aan te bevelen. Een aparte en continue observatie van de kinder-
verzorgster is noodzakelijk. Overigens wordt geen twijfel uitgedrukt over de waarde
van het instrument: het is juist deze bril die heel wat kwalitatieve gegevens heeft
opgeleverd die in de groepsprofielen verder) zijn geintegreerd.
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5.3. Peuterinitiatief
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Wanneer we het aandeel van de 3 zones bekijken over alle groepen, bekomen we het
volgende patroon:

zone 1 : 34,5%
zone 2 : 19,6%
zone 3 : 46%

De verschillen tussen de groepen zijn evenwel aanzienlijk. Zo verloopt in setting 4a
slechts 7,3% van de tijd in zone 1 (verplichte activiteit) en 92,7% in zone 3 (keuze
uit meer dan 3 mogelijkheden). In degroep 7b valt 100% van de activiteit onder zone
1 (verplichte activiteit).

5.4. Materiaalaanbod

Het aantal en de reikwijdte van aangeboden materialen (en activiteiten) verschilt sterk
van groep tot groep. In setting 5a registreerden de observatoren 20 items. In setting
15b trof men slechts 6 elementen aan (fietsjes, buggy's, ballen, potjes, springbal en
blokken). In een aantal groepen moeten de peuters nagenoeg de ganse dag met hetzelfde
materiaal spelen, of is er te weinig materiaal in verhouding tot het aantal peuters.

5.5. Betrokkenheid

De gemiddelde betrokkenheid (gemeten met de LBS-P, een vijfpuntenschaal) over
alle groepen bedraagt 3,12.

Het hoogste gemiddelde troffen we aan in groep 6a (3,8), het laagste in groep 13b
(2,41). De individuele scores tonen vanzelfsprekend nog extremere resultaten. Het
laagste daggemiddelde van een peuter bedraagt 1, het hoogste 4.61

Voor wat betrokkenheid en geslacht, resp. leeftijd betreft zijn kleine verschillen
waargenomen. Gemiddeld haalden de jongens (N = 107) 3.17 en de meisjes (N = 87)
3.03. Peuters met een leeftijd lager dan 2.0 halen 2.98, de oudere kinderen, 3.16.

De relatie van de betrokkenheid en de zone is zeer uiteenlopend. De gemiddelden
voor zone 1, zone 2 en zone 3 bedragen resp. 3.15, 3.0 en 3.15. In sommige settings
worden hoge betrokkenheidsniveaus gerealiseerd in verplichte activiteiten, in andere
zijn de cijfers voor vrije activiteit aannenlijk gunstiger. Het is duidelijk dat veel ruimte
voor peuterinitiatief op zich geen garantie vormt voor betrokkenheid. Elementen als
het materiaalaanbod en de begeleiding door volwassenen zijn cruciale interferende
factoren.
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Tabel 2: Gemiddelde betrokkenheid per
groep op basis van de LBS-P (5-pun-
tensehaal)

R Laevers, A. Lefinen en K Veulemans

Tabel 3: Geiniddekle betrakenheid (LBS-P)per
activiteit (met vennelding van het nanta1 graven
worth dew setiviteit voorkwant)

activiteit betrokkenheid

nunnutrokkenheid
greeP 1. poppen (10)

2. huisjes (7)

3,4
2,9

3. auto's (9) 3,8

1 2,8 4. boerderij (1) 3,8

2a 3,1 S. trein (5) 2,9

21) 3,0 6. puzzelen (7) 3,0

3a 3,3 7. lotto (3) 2,7
31) 3,2 8. kleuren, schilderen (3) 2,8

4a 3,5 9. plakken (4) 3,8

4b 2,8 10. plasticine (2) 3,4

5a 3,4 11. pares rijgen (3) 3,0

5b 3,8 12. glijbaan (7) 3,3

6a 3,8 13. schommel (7) 3,2

6b 3,3 14. tunnel (4) 3,7

7a 2,7 15. schonunelpaard (1) 3,2

71) 3,1 16. fietsen (19) 2,8

8a 3,8 17. springbal, ballen (9) 3,1

8b 3,1 18. zandbak (11) 3,4

9a 2,8 19. potjes (4) 3,5

91) 3,2 20. blokken (12) 4,0

10a 3,5 21. dansen (1) 4,3

10b 2,7 22. zingen (6) 2,9

11a 3,2 23. boeken kijken (4) 3,7

1 lb 3,1 24. poppenkast (1) 4,9

1Za 3,2
12b 3,0

13a 3,0
13b 2,4

14a 3,2
14b 2,6
15a 3,1

151) 3,0

Een rechtlijnig verband tussen de aard wAn een activiteit en betrokkenheid valt evenmin

te leggen. Toch kan men uit Tabel 3. aMiden dat bepaalde activiteiten een grotere
kans tot betrokkenheid in zich sluiten dart andere. Bijzonder favorabel schijnen het
spel met blokken (Duplo wordt vaak vermeld), spel met auto's, plakken, in boeken

kijken. In slechts 66n groep geobserveerd, maar uitermate succesvol waren "dansen"

en "poppenkast". Eerder lage betrokkenheidsscores lijken verbonden met spel in "huisje",

lotto", "fietsen" en "zingen".
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5.6. Welberinden
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Het gemiddeld aantal huilen over alle groepen bedroeg 1,5 registraties (in absolute
cijfers); het aantal lachen 9,6. De observatoren merken evenwel op dat, het cijfermateriaal
omtrent welbevinden niet altijdweerspiegelde wat zij tijdens hun observaties ervaarden.
Indien men zich beperkt tot de indicatoren lachen en huilen verdient de procedure
van een continue reetstratie voor de hele groep de voorkeur ("critical incidence
technique"). Blijft men bij de "individual child tracking" dan is er rood aan een meer
genuanceerde inschatting van het welbevinden.

5.7. Interacties

Er zijn erg giote verschillen in aantal (verbale) interacties; zowel tussen p enters onderling
(gaande van 0.6 tot 13.1 interacties per uur) als tussen peuter en kinderverzorgster
(gaande van 0 tot 13.2). De score 0 betekent dat een kinderveaorgster zo zelden
individueel op een kind betrokken was dat het tijdens de "child tracking" (telkens een
steekproef van één kind) niet eens kon geregistreerd warden. Houdt men rekening
met alle eategoriedn van interacties dan blijkt groep 9b de hoogste score te hebben
met een frequentie van 23.5 per uur of een interactie eike derde minuut.

6. Betrokkenheid en I le kwaliteitsvraag

Aansluitend bij de onderzoeksvragen exploreren we bier de variabele "betrokkenheid"
als indicator voor de kwaliteit van het pedagogisch werk in zijn relatie tot de andere
gegevens:'

6.1 Pmfielen

Voor eIke setting werd eet profiel gemaakt dat bestond uit aJie beschikbare gege:tres
en conClusies van een kwalitatieve analyse. Exemplarisch beschrijven we hier de synthese
van de profielen van twee groepen die respectievelijk laag en hoog scoren opde sleutel-
variabele "betrokkenheid".

* In groep 7a ligt de gemiddetde betrokkenlieid laag: 2,7. Het groepjo bestlaat nit ti
peuters tussen 1j.7m. en 2j.1m. De kinderen krijgen weinigmateriaal aangeboden. In
de voormiddag blokken en knuffelbeertjes, enamiddags fietsen ze buiten. De meeste
kinderen lijken ?ich dan ook dikwijls te vervelen. In de muniddag spelen de kinderen
graag in de zandbak, maar dat wordt hen verboden. Ze moeten zich beperken tot fietsen,
een glijbaan en een huisje. Er wordt veel gehtfild en er vinden weinig intere cties piaats.
Tussen peuters en Enderverzorgsters kurnen we er (op basis van de individuele trajecten)
geen enkele noteren I De kinderverzorgsters doen erg weinig interventies. De kinderen
vorden weinig gestimuleerd en veel aan hun lot overgelaten. De kinderverzorgsters

verzorgen gelijktijdig kinderen en niemand ldjkt dan nog naar de overige pouters om.
Die moeten gewoon "wachten" tot iedereen verzergd is.
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Tabel 4: Aantal Interacties (totaal en per subcategorie per uur en per peutergroep)

nununer groep peuter/
peuter

peuter/
kvs

peuter/
anderen

TOTAAL

2a 8,5 3,2 2,7 14,3
2b 6,9 4,8 1,6 13,3
3a 8,3 6,5 2,4 17,2
3b 13,1 4,8 0,6 18,4
4a 0,7 5,2 2,0 7,9
4b 12,3 4,7 0,9 17,9
Sa 4,4 4,4 0 8,8
Sb 2,6 5,2 0,7 8,5
6a 4,5 7,0 3,2 14,7
6b 1,3 0 0 1,3
7a 3,3 0 1,4 4,7
7b 5,5 1,1 0 6,5
8a 5,4 0,9 0,9 7,2
8b 8,6 3,2 0,9 12,6
9a 3,8 4,4 3,2 11,4
9b 10,6 11,1 1,8 23,5

10a 5,0 5,5 2,0 12,6
10b 5,7 7,9 1,6 15,3
Ila 5,4 7,6 1,1 14,1
llb 1,6 13,2 0 14,8
12a 1,0 0 1,0 1,9
12b 4.6 5,6 1,0 11,3
13a 2,1 2,1 0 4,2
13b 6,4 2,8 0 9,2
14a 0,7 1,3 1,3 3,3
14b 5,3 5,9 0 11,2
1Sa 0,6 2,5 2,5 5,6
1Sb 0,6 0,6 0 1,2

" De gemiddelde betrokkenheid in Groep 4a is hoog. 3,52. De netto-speeltijd in dit
groepje bedraagt 52% van de brutotijd (het hoogst van alle groepen). Er is steeds maar
66n kinderverzorgster tegelijk bezig is met de verzorging, zodat de andere verzorgster

ch over de groep kan ontfermen. Tijdens wachtmomenten worden bufferactiviteiten
ingelast. De kinderen beschilcken over een grote speelruimte, zod at ze rustig bezig
kunnen zijn zonder door rondlopende peuters te worden gestoord. Er heerste een
zeer aangename sfeer: het aantal lachen bedraagt 22 (het hoogst van alle groepen)
en huilen kwam enkel voor als een peuter zich had bezeerd. De kinderverzorgsters
vinden bet spel heel belangrijk. In de mate van het mogelijke kunnen de kinderen zelf
bcpalen wanneer ze hun spel beeindigen.
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Men besteedt ook veel aandacht aan het onthaal an kinderen en ouders. Men spreekt
de peuters aan, vertelt waar de andere kinderen mee bezig zijn... Men heeft ook oog

voor elk indMdueel kind en probeert de sfeer zo aangenaam mogelijk te maken (door
bijvoorbeeld te zingen onder bepaalde activiteiten). Een kanttekening die men kan
maken is dat niet meer dan 7 activiteite r. en materialen werden geregistreerd, maar
dat lijkt de betrokkenheid niet in de weg te staan.

6.2 Inventaris van betrokkenheidverhogende factoren

Doorheen de 29 profielen tekenen zich bepaalde lijnen af m.b.t. de elementen die al
of niet tot betrokkenheid bijdragen. We vatten ze hier samen:

De omvang variade en staat van het materiaal-aanbod
In een aantal settings wordt te weinig aangeboden. Dit lokt bij peuters conflicten uit
of verveling. De groepen 7a, 7h, 10b, 12b en 14b vallen in dit opzicht op.

In de groepen 7a, 9b, lob, 13a, 13b, 15a en 1.5b moeten de peuters nagenoeg de hele
dag met hetzelfde materiaal spelen. De meesten onder hen zijn er dan ook op uitgekeken.
In sommige groepen (o.m. 8a en 8b) brengt men bewust veel afwisseling in het aanbod

in de loop van de dag. In sommige groepen kan men een verband leggen tussen de

staat van het materiaal (fietsten stuk, ontbrekende puzzelstukken...) en lage betrokkenheid.

* De duur van de activiteiten
In zes groepen (5a, 5b, 7a, 10b, 13a en 13b) duurden bepaalde activiteiten te Lang.

In de groepen 8a en 8b werd nagenoeg om het kwartier met een nieuwe activiteit gestart,

wat stimulerend werkte. We registreerden er resp. 19 en 17 aetiviteiten.

* De moeikkheidsgraad van de activiteiten
In groep 3a en 3b (bij wijze van voorbeeld) waren enkele puzzels te moeilijk.

* Keuzevrijheid
Op verschillende momenten kon men merken dat kiuderen ondanks hun tegenzin toch

aan bepaalde activiteiten moesten deelnemen. Dat kwam de betrokkenheid niet ten

goede.

* De grootte van de speelruimte
In de settings 3a, 3b, 7a, 13a en 13b (buiten) was de F.peelruimte te beperkt. Dat had

een negatieve invloed op de kwaliteit van het spel: peuters stoorden elkaar voortdurend.
In setting 6 was een grote ruimte ter beschikking, ingedeeld in hoeken. Peuters konden
zich terugtrekken en zich ten voile op hun spel concentreren. Het probleem van de

runnte stelt rich ook voor tafelactiviteiten, waar kinderen soms veel te dicht bij elkaar

moesten zitten.

Sdmulerende impulsen
De kinderverzorgsters kunnen de betrokkenheid van de peuters sterk verhogen door
interesse te tonen, impulsen te geven voor de verdere uitbouw van het spel, door vragen
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te stellen... kortom, door iich niet enkel te beperken tot toezicht houden. Deze positieve
invloed was bet duidelijkst in de groepen 4a, 4b, 5b en 9b.

* Welbevinden
Zich dads voelen in de groep is een grondvoorwaarde voor betrokkenheid. Soms is
zich onwel voelen door ziekte, aanpassing aan de setting, maar ook de stijl van de
volwassene een beperkende factor.

7. Slothesehouwingen

Hoewel enkele aspecten van het instrumentarium nog nadere bewerking behoeven
(met name do dimensie welbevinden en de begeleidsterstijl-analyse), biedt het gehanteerde
kader van variabelen en goede basis om uitspraken te doen over de kwaliteit van de
settings. De kWalitatieve exploratie die we onder het vorige punt sarnenvattenen waarin
'betrokkenheid' de centrale as vertegenwoordigt, bevat heel wat aanknopingspunten
voor hypothese-toetsend onderzoek.

Stelt men voor betrokkenheid een groepsgemiddelde van 3.5 als norm (wat betekent
dat kinderen niet alleen aktief zijn maar daarbij ook nog enige concentratie aan de
dag weten te leggen), dan is het duidelijk dat er werk aan de winkel is. Slechts 5 van
de 29 goepen beantwoordt man. Het traject van een peuter die zelden momenten
van geinteresseerd bezigikin toont, laat staan van activiteit tout court, /met aanleiding
geven tot diepe bezorgdheid.

Uit de conclusies weerhouden we um te beg:nnen het belangvan het materiale aspect
(speelgoed en ruimte). We iijn bovendien geneigd om op basis van buitenlandse erva-
ringen (Rayn, 1993) te besluiten dat de Vlaamse peutertuin nog onvoldoende de
mogelijkheden van minder conventioneel materiaal (grote kartonnen dozenen buizen,
keukengerei...) heeft verkend. Het is niet uitgesloten dat de veronderstelling dat peuters
zlch slechts 15 minuten kunnen concentreren een vooroordeel is dat voortspruit uit
gedragingen in 66n soort van context waarin vooral met conventioneel materiaal wordt
gewerkt. Dat men er in goep 4a toch in slaagt met minder materiaal meer betrokkenheid
te realiseren is hiervoor reeds een indicatie.

Een ander aandachtspunt vormt de pedagogische deskundigheid van de begeleidster.
Uit de interviews blijkt dat de betrokkenen niet zo best een duidelijk beeld konden
ophangen van hun pedagogische visie. Ook de opleiding van kinderverzorgsters blijkt
nog steeds een sterk medische stempel te dragen. Dit terwij1 het werk met jonge kinderen
niet minder belang heeft en niet minder kwalificaties vereist dan het werk met oudere
kinderen. De ontwikkeling van die pedagogisehe deskundigheid moetvoor het beleid
cen prioriteit zijn - en dat is niet minder het geval als men betrokkenheid en welbevinden
als belangrijkste indicaties voor kwaliteit vooropstelt.
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Summary

In this article the quality of childcare settings is screened from the point of view of

one specific process-variable: the level of involvement in children. The concept of
involvement has been developed in the context of the innovative project "Experiential
Education". It refers to the level of concentrations intensity and intrinsic motivation
of children within their activities. The exploratory research that is reported here has
been conducted in 29 settings. In a quantitative and qualitative analysis of the data
the relations between involvement and a series of treatment variables, such as adult-style;
material environment, child initiative..., are explored. The data show dramatic differences

between the settings. In some of them the pedagogical quality turns out to be very
poor.

Coffespondentieadres: F. Laevers, KU.Leuven, Centrum voor Kleuter- en Lager Onderwijs,

Vesaliusstraat 2, 3000 Leuven

Noten

1. Indicaties hiervoor vindt men in het innoverend werk in Vlaanderen en Nederland (Theunissen,

1992), en uit nog een nog lopend Brits actieonderzoek (Pascal & Bertram, 1993) dat op de Leuvense ervarings-
gerichte vormingstheorie is gebaseerd.

2. Het onderzoek werd uitgevoerd in het kadervan twee licentieverhandelingen (Leynen & Veulemans,

1992).
3. Voor de onderzoeksmethodologie en het insvumentarium is in grote mate geput uit het onderzoekspro-

ject "De kwaliteit van het kleuteronderwijs. Een exploratie van de relaties tussen aanpak-, proces- en
effectvariabelen" - Project FKFO - MI 89.11 (Laevers, et al., in voorbsreiding).

4. In de context van het Ervaringsgericht Kleuteronderwijs werd de expertise m.b.t. de betrokken-

heidsrelevante aanpakvariabelen in de zg. 'tien actiepunten' gesystematiseerd (Laevers, 1992a).
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Samenvatting
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Omwille van de kwaliteit van de gastouderopvang lijkt opleiding en vorming van de
opvangouders aangewezen. In deze bijdrage gaan we na of de verschillende
veronderstellingen die aan de basis liggen van de vraag naar vorming van
onthaabnoeders juist zijn en/of genuanceerd moeten worden. Vervolgens gaan we in
op de verschillende initlatieven die in de praktkjk van vorming opgezet worden.

1. Maatschappelijke context

De vraag naar vorming van onthaalmoeders kent verschillende motieven. Een eerste
motief is dat van de kwaliteitsverbetering. Vooral vanuit de hoek van deskundigen wordt
bij het beleid gepleit voor een duidelijke stellingname ten gunge van een verplichte
minimale opleiding van onthaalmoeders. De stelling is dat de kwaliteit van de opvang
in opvanggezinnen in belangrijke mate bepaald wordt door kennis en vaardigheden
van de opvangende persoon (Vlaamse Raad, 1993). Wanneer organisaties van onthaal-
moeders pleiten voor vorming staat hen niet zozeer het verhogen van de kwaliteit voor
ogen. Hun aanname is dat een goede opleiding leidt tot een meer gunstige maatschap-
pelijke status en een betere vergoeding van het werk (zie bijy. Peeters, Braam & Van
den Heede, 1990).

Dew' twee motieven zouden perfect kunnen samengaan. De context is echter ambiguer
dan dat (Ferri, 1992, p. 10 e.v.). Zowel omwille van economische als ideologische factoren
ligt de vorming van onthaalmoeders moeilijk. Een betere opleiding kost geld en leidt
tot hogere verloning en verkleint bovendien het aantal mogelijke opvangouders. Het
hoeft geen betoog dat dit voor het beleid moeilijk ligt. De professionalisering lijkt
bovendien in tegenstelling te zijn met de aannamen waarom onthaalmoeders geschikte
opvang zijn. Hier speelt burners nog steeds de moederschapsideologie een zea belangrijke
rol: moeders zijn goede opvang omdat ze moeders fijn. Bepalend is hie!: ook de 'home
as heaven'-ideologie, waaruit volgt dat bijkomende controle van het gezin op zich
kwaliteitsverlagend zou zijn, wat het 'non-interventionisme' van het beleid legitiine.ert
(Owen, 1989). Dit laatste speelt trouwens niet alleen op het niveau van het beleid:
het heeft ook tot gevolg dat de onthaalmoeders zelf vaak weigerachtig staan tegenover
vorming (en dat voor de ouders opleiding niet noodzakelijk een bepalende kwaliteitsfactor
is (Rapp & Lloyd, 1989; Pence & Goelman, 1987a; 1987b). Dit heeft ook tot gevolg
dat er nergens eenvormigheid bestaat inzake normen en aanbod betreffende vorming
van onthaalmoeders. Wat gechargeerd geformuleerd: alles kan omdat alles moet kunnen.
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Omwille van de hierboven geschetste context is het niet mogelijk een eenduidig algemeen
geldend beeld te geven van de stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek
en van de evoluties in de praktijk: het vormingsaanbod varieert van land tot land en
moet binnen de context van dat land begrepen worden. In het besluit komen we hierop
nog terug. We zullen nu eerst ingaan op het wetenschappelijk onderzoek van de vorming
van onthaalmoeders, waarbij de leidende vraag is of de verschillende veronderstellingen
die aan de basis liggen van de vraag naar vorming van onthaalmoeders juist zijn en/of
genuanceerd moeten worden. Vervolgens gaan we in op de verscbillende initiatieven
die in de praktijk van vorming opgezet worden, waarbij het onze bedoeling is trends
aan te geven.

2. Wetensehappelijk onderzoek

Er bestaan twee types van onderzoek die elkaar aanvullen.

a. Een eerste type is dat van correlationele studies betreffende de samenhang tussen
maten van welbevinden en ontwikkeling van kind en een aantal factoren die de kwaliteit
van de opvang zouden bepalen, waaronder de vorming van de opvangende personen.
Voor overzichten van dit in hoofdzaak Noordamerikaans onderzoek zei verwezen naar:
Hayes, Palmer & Zaslow, 1990; Phillips & Howes, 1987).

In de meeste gevallen betreft het hier onderzoek aangaande de gevolgen van opvang
door derden van kinderen onder de drie jaar voor het welbevindeu en de ontwikkeling
van de kinderen. De vraag naar het effect van vorming van het opvangend personeel
is hier niet de leidende vraag: de opleiding en vorming van het personeel zijn echter
in een aantal studies als variabele(n) opgenomen. Conclusies uit dergelijk onderzoek
zijn dan ook noodgedwongen partied en moeilijk interpreteerbaar. Te meer daar ook
de opzet van dergelijk onderzoek in de meeste gevallen lacunes (vergelijkbaarheid
van de steekproeven, gebruikte instrumenten betreffende het kind, gelegde verbanden
tussen vaststellingen) vertoond, zoals elders reeds uitvoerig aangegeven is geworden
(Fein & Fox, 1988; Richters & Zahn-Waxler, 1988; zie ook Van Crombrugge, 1990).
Ook al lijken deze reviews te suggereren dat getrainde opvangmoeders beter orngaan
met de kinderen (ze bevorderen verbale interacties, vrij spel, straffen minder en
verschaffen meer veilige omgevingen, e.d), zijn de bevindingen genuanceerder (Kagan
1991, p. 97). Zoals Kagan aangeeft moet een onderscheid gemaakt worden tussen het
opleidingsniveau van de onthaalmoeder en de specifieke voorbereidende training die
men ontvangen heeft. In de studies waar een onderscheid gemaakt worth; blijkt dat
het formele opleidingsniveau een magere predictor is vergeleken met de specifieke
training (bv. Ruopp et. al. 1979). Vanuit dit onderscheid wordt ook de paradoxale
vaststelling van haar eigen onderzoek begrijpelijk. Zij vond immers dat de beste opvang
geboden werd door de minst opgeleide mensen. De meeste studies blijken dit onderscheid
tussen opleidingsniveau en training niet te maken (bijv. Clarke-Stewart, 1991). Hierbij
kan dan weer de vraag gesteld worden wat het verband is tussen opleidingsniveau en
het volgen van bijkomende specifieke training. Zo bleek in het onderzoek van Whitehook,
Howes en Phillips (1990) waar formele opleiding een betere predictor was voor adequaat

36-j



Vanning van opvangouders 361

opvanggedrag, in vergelijking met specifieke opleiding, een sterk verband te bestaan
tussen opleiding en specifieke opleiding.

b. Een tweede type onderzoek is de kwalitatieve studie. Dergelijk onderzoek correleert
niet opleidingsniveau e.d. aan objectieve maten van opvanggedrag en ontwikkeling van
de kinderen, maar gaat eerder kwalitatief te werk. Dergelijk onderzoek analyseert de
concrete inhouden en verloop van opleidingen en trainingen en gaat eerder na wat
de ervaringen van de betrokkenen hierbij zijn.

Het voordeel van dit onderzoek is dat de vraagstelling opleiding en vorming betreft.
Het probleem met dit type van onderzoek is echter dat het niet duidelijk is of de
steekproeven waarmee gewerkt wordt, representatief zijn voor de populatie van opvang-
moeders. Vaak wordt cm pragmatische redenen geopteerd voor de onderzoeksgroep,
vaak ook - en dit is eigen aan dit type van onderzoek - omwille van de specificiteit
van de betrokken groep.

Et In van dergelijke studies is het onderzoek van Ferri en Birchal (1987). In deze Engelse
tudie werd de laatst vermelde bevinding uit het onderzoek van Whitehook, Howes

en Phillips (1990) niet bevestigd. Ferri en Birchal vonden juist dat de interesse voor
het volgen van bijkomende bijzondere opleidingen onafhankelijk is van opleidingsniveau
en sociale klasse, alsook van de voorafgaande beroepservaring in de dagopvang.
De vermelde ondetzoekers vonden ook dat de onthaalmoeders tevreden waren niet
zozeer met de opleiding zelf dan wel met het sociale contact dat geboden werd met
soortgenoten. Ook bleek dat de opieiders twijfelden aan de impact van de opleiding
op het daadwerkelijk gedrag van de opgeleide moeders. Hoogstens waren hun denk-
beelden veranderd. Dit laatste geeft het probleem met dergelijk onderzoek goed weer.
Het meet niet de werkelijke impact van de opleiding op de kwaliteit van de opvang.
Het geeft aan hoe betrokkenen de opleidingen ervaren. Zo bijvoorbeeld vond Ferri
(1992) in een andere kwalitatieve studie dat het merendeel van de ouders gerustgesteld
was door het feit dat opvang opleiding genoten had, zonder aan te kunnen geven wat
er nu professioneler was aan de opvang. Dit laatste belet trouwens niet dat zoals andere
onderzoekingen aangeven dat ouders die gebruik maken van onthaalmoeders aan andere
dan professionele kwaliteiten belang hechten (Rapp & Lloyd, 1989).

Een typische vraagstelling van dit tweede type van onderzoek is die van Eheart en
Leavitt (1985). Zij peilden niet de gevolgen van opleiding en training voor de kwaliteit
van de opvang. Uitgaande van de veronderstelling dat opleiding cruciaal is, zochten
zij naar factoren die de bereidheid voor het volgen van een bijkomende specifieke
opleiding bepaalden. Zij vonden dat leeftijd en ervaring de belangrijkste predictoren
voor het volgen van opleiding waren. Opvangmoeders tussen de 30 en de 39 jaar en
met 4 a 9 jaar ervaring waren het meest geinteresseerd in bijkomende vorming. Personeel
van creches is daarentegen, ongeacht leeftijd en/of ervaring, geinteresseerd in opleiding.
Het verschil tussen deze twee groepen zou samenhangen met het idee dat de betrokkenen
zelf hebben over hun job. In de lijn van dcze laatste veronderstelling ligt trouwens
ander (Canadees) onderzoek (vgl. Pence & Goelman, 1987a).
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Dit type van onderz3ek peilt ook vooral naar gewenste inhouden en effectieve
werkvormen.

Uit het reeds vermelde cuderzoek van Ferri (1992) bleek dat kindgeorienteerde inhouden
wel belangrijk zijn, maar zeker niet de belangrijkste inhouden vormen van opleiding.
Uit bevraging van de verschillende betrokkenen kwam als cruciaal thema de relatie
van onthaalmoeders met de ouders, alsook de emotionele geladenheid van deze retatie.
Dat dit een belangrijk thema in de vorming zou kunnen zijn, blijkt trouwens uit ander
onderzotk. Onderzoek naar de beroepssituatie van onthaalmoeders geeft immers aan
dat onthaal.moeders niet zozeer problemen hebben met de kinderen, wel met de ouders.
En dat deze problemen niet te maken hebben met onduidelijke afspraken tussen ouders
en onthaalmoeders, maar wel met emotionele spanningen tussen betrokkenen. Onderzoek
suggereert-dat de moeders die opteren voor opvanggezinnen en de opvangmoeders,
voor een deel tot dezelfde groep behoren. Niet zozeer sociaal, maar wel wat betreft
hun positionering in (1) het conflictveld tussen arbeid en gezin, als ook (2) inzake
opvattingen over wat best is inzake opvang voor kinderen onder de drie jaar (Leventhal-
Belfer, Cowan & Pape Cowan, 1992; Rapp & Lloyd, 1989). Vrouwen die omwille van
fmanciale redenen gedwongen zijn om te gaan werken, terwij1 ze menen dat de kinderen
hen nodig hebben, kunnen twee wegen bewandelen. Ze gaan werken, maar vertrouwen
hun kind toe aan een onthaalmoeder. Of ze blijven thuis, en worden onthaalmoeder.
In hun onderlinge relatie worden de twee vrouwen steeds weer geconfronteerd met
de andere keuzemogelijkheid (voor meer details en verwijzingen, zie Van Crombrugge,
1993).

Het probleem met het kwalitatief onderzoek betreffende de opleiding en vorming van
onthaalmoeders is echter dat men niet vertrekt van een duidelijke taakomschrijving
van de onthaalmoeder - of van onderzoek (zoals net aangehaald) betreffende het func-
tioneren van onthaalmoeders -, van waaruit inhouden afgeleid kunnen worden.

Voor de keuze van werkvormen zijn twee andere onderzoekingen interessant. Rosenthal
(1990) evalueerde de mate waarin beleidsmaatregelen doorwerken tot in de dagelijkse
praktijk van opvang en de ervaringen van kinderen bepalen. Het belangrijkste resultaat
van haar onderzoek was dat niet zozeer de training van onthaalouders in gewenste
vaardigheden en inzichten leidt tot een verhoging van de kwaliteit van de opvang-kind
interactie. Wekelijkse individuele begeleiding is de beste garantie voor een
ontwikkelingsstimulerende interactie en voor het aanbieden van een educatieve omgeving
aan het kind. Training draagt weliswaar bij tot de kwaliteit maar is op zich onvoldoende.
Ook in het Duitse Tagesmiitterprojekt kwam men tot de vaststelling dat de individuele
'Beratung' voor de onthaalmoeders de bcate vorm van steun is. Naast deze individuele
begeleiding kwamen onthaalmoeders, die een inleidingscursus van twee weken gevolgd
hadden, ook tweewekelijks samen. Criterium voor de betekenis van de individuele
begeleiding en groepsbijeenkomsten is ook hier de tevredenheid van de onthaahnoeders
en van de trainers. (Arbeitsgruppe Tagesmtitter, 1979). Deze bevindingen komen rvereen
met die van Ferri en Birchall (1987).

c. We zagen dat de vraag naar opleiding tweevoudig gemotiveerd is. Wat betreft de
verhoging van de kwaliteit lijken we inderdaad te mogen stellen dat een specifitke
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opleiding wenselijk is. Tenminste wanneer deze gepaard gaat met een voldoende
begeleiding 'on the job', en de mogelijkheid tot groepssamenkomsten. Maaruiteindeijk
moet nog heel wat onderzoek verricht worden Immers er is nogweinig bekend over
de invloed op dekwaliteit van inhouden van de opleiding, alsook weinig over de gewenste
werkvormen. De gegevens zijn hoe dan ook scbaars. Zeker wanneer we deze bijvoorbeeld
vergelijken met de stand van onderzoek in7ake de vorming van pleegouders. (Vgl. Van
Crombrugge, 1992). Van hieniit kunnen heel wat ideeen opgenomen worden: over
de bedoeling en opzet van startcursussen, m.n. selecteren op leerbekwaamheid en over
de lesgevers en werkvormen in functie van de ervaring van de onthaalmoeders. Inhet
algemeen besluit komen we op dit laatste terug.

Een andere motivatie was deze van de statusverhoging en de hogerejobsatisfactie die
hiermee gepaard gaat. Dit lijkt op zijn minst een te simpele verwachting te zijn. Opleiding
is niet voldoende. Er moot ook een degelijke verloning aan gekoppeld worden. Dit
laatste bleek in een Noordamerikaans onderzoek de belangrijkste predictor voor niet
alleen tevredenheid maar ook voor de kwaliteit van de interactie tussen opvangende
persoon en kind te zijn (Phillips, Howes & Whitebook, 1991).

Op het niveau van de maatschappij bleek er een ambiguiteit te bestaan voor watbetreft
de wenselijkheid van vorming van onthaalmoeders. Enerzijds wordt vorming gewenst,
anderzijds wenst men zo weinig mogelijk te reguleren. We gaven aan dat deze ambiguiteit

teruggaat op de heersende gezinsideologie. We stelden ook dat dit ook bij de onthaal-
moeders en de .ouders zelf een belangrijk gegeven is. In het onderzoek (Ferri 1992,
Leventhal-Belfer, Cowan, & Pape Cowan, 1992; Rapp & Lloyd, 1989; vgl. Van Crom-
brugge, 1993) vonden we hiervoor nog andere indicaties. Een eerste indicatie is de
ambivalente houding van onthaalmoeders ten aanzien van vorming Een andere aanduiding

is de bevinding dat voor de onthaalmoeders de relatie met de ouders en vooral de
emotionele lading ervan een belangrijk thema in de vorming is.

3. Evoluties in de praktljk

Wat gebeurt er nu in de praktijk? Welke werkvonnen worden hier gehanteerd? Welke
inhouden worden aangeboden? In welke mate is de vorming verplicht?

3.1 Het gebrek aan regelgeving

Wanneer we pogen een globaal beeld te geven van de vorming van onthaalmoeders
in Vlaanderen, Nederland en andere Europese landen, worden we onmiddellijk
geconfronteerd met een onoverzichtelijke veelheid. Deze is te wijten, niet zozeer aan
de verschillende regelgevingen in de verschillende landen, dan wel aan het gebrek aan
regelgeving inzake vorming en opleiding in de verschillende landen. Dit laatste heeft
ook tot gevolg dat in internationale overzichten betreffende de situatie van opvangouders
vorming een marginaal thema is (vgl. Deller, 1988).
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Zelfs in die landen waar de opvangouders een werknemersstatuut hebben (Fmland,
Zweden, Frankrijk) is het niet zo dat er algemeen geldende bepalingen bestaan inzake
vooropleiding. De enige uitzondering is Denemarken. Sinds 1980 moeten de startende
opvangouders een introductiecursus volgen van 24 uur en na 6 maanden werken een
basiscursus van 80 uur. Bovendien zijn er nog een twaalftal supplementaire cursussen
(Nielsen, 1990).

Elders kan iedereen opvangouder worden zonder 66n of andere vorm van oplciding
gevolgd te hebben. Deze laatste situatie heeift niet voor gevolg dat er geen vorminpaanbod
zou zijn, raw dat er juist zeer vele verschillende initiatieven ontstaan.

De Vlaamse situatie is in deze context zeer interessant (Feys, 1993; Somers, 1993).
Het vormingsaanbod in Vlaanderen geeft immers een mooi beeld van de verschillende
werkvormen, inhouden en contexten van vorming van opvangouders.

Hier krijgen we trouwens ook een mooi voorbeeld van de evoluties die zich voordoen.
Bestond er aanvankelijk niets en kon iedereen een opvanggezin opstarten, zien we
geleidelijk aan allerlei facultatieve vonningsinitiatieven ontstaan. Voor bepaalde groepen
van opvangouders (zij die verbonden zijn aan diensten wordt een minimale vorming
verplicht. En recent gaan stemmen op (Vlaamse Raad, 1993) om te komen tot een
verplichte en eenvormige opleiding (in het kader van een beroepsstatuut). Andere
trends - inhoudelijke en formele - zullen uit wat volgt blijken.

3.2 'Soot:en' opvangouders - 'soorten' vonning

In Vlaanderen zijn er versehillende contexten waarbinnen een opvanggezin kan
functioneren. Naast de zelfstandige opvangouders zijn er de ouders verbonden aan
een dienst (is vergelijkbaar met de Nederlandse gastouderbureaus). Deze dienst
coordineert vraag en aanbod aan opvang.

Bij de dienst kunnen ouders met hun vraag naar een opvanggeim terecht. Aan de
opvangouders (een dental gezinnen per dienst) biedt de dienst administratieve diensten.
Een groot aantal van de dienstverantwoordelijken nu hebben zeer snel besloten hun
aangesloten opvangouders een startcursus aan te bieden en het volgen hie.van ook
als vereiste te stellen.

Deze cursussen zijn kort: vier avonden of twee zaterdagen. De langste ons bekende
cursus telt dertig uur. r exgelijke cursussen worden tweemaal per jaar ingericht. Dit
maakt dat de deelni ..ers ervan haast steeds reeds bezig zijn als opvangouders. Meestal
is er dan ook op het einde van de cursus geen evaluatie die beslissend is voor het al
dan niet mogen werken als opvangouder (vgl. Van Raemdonck, 1989).

De zelfstandige opvangouders zijn volledig vrij. Sinds kort is echter een vorm van
basisopleiding experimented opgestart door de Centra voor Middenstandsopleidingen
(CMO). Deze centra, landelijk verspreid, bieden een breed gamma aan opleidingen
aan die leiden tot een attest dat toelaat zich te vestigen als zelfstandige. Daar waar
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dergelijk attest vereist is voor de meeste beroepen (bv. loodieteters, schoorsteenvegers,
e.d.) is dit (nog) niet zo voor de zelfstandige opvangouders en/of uitbaters van een
particuliere opvanginstelling. Voorzien is een vorming van twee jaar . Elk jaar is goed
voor 256 lesuren in avondonderwijs en 60 uur praktijkoefeningen.

Voor dezelfde doelgroep bestaat er reeds een Europees NOW-project (New Opportunities
for Women). Dit vindt plants in Vlaanderen, de Duitse gemeenschap van Beige& Frankrijk,
Ierland, Verenigd Koninkrijk en Griekenland). Interessant is hier dat het project niet
op de eerste plaats opgezet is vanuit pedagogische kwalSitsbekommernissen, maar
wel in het kader van de vorming van langdurig werklozeif. Een eerste module omvat
140 uur. Een tweede module (bestemd voor hen die een Particuliere Opvanginstelling
willen leiden) omvat 290 uur. Elke module wordt afgesloten met een eindevaluatie.
Deze kan echter (nog) niet beslissend zijn, zoals we reeds aangaven.

3.3 Inhouden

De meest voorkomende thema's in de vormingscursussen zijn: EHBO, activiteiten met
jonge kinderen en goede afspraken met de ouders (Feys, 1993, p.46).

In de experimentele programma's voor kandidaat zelfstandige opvangouders zien we
duidelijk een ander accent. Hier gaat veel aandacht naar 'bedrijfseconomische' aspecten
van het opvangouderszhap. Ook duiken recent meer 'psychodynainische' thema's op:
hoe omgaan met schuldgevoelens bij ouders, de zelfdefinitie van de onthaalmoeder.
Het grote probleem is dat men nog steeds niet iiitirat van een systematische en duidelijke
analyse van de taken van de opvangouder.

3.4 Werkvonnen

Naast het 'schoolse' onderricht, wordt er in de praktijk heel wat gedxperimenteerd
met alternatieve werkvormen. Deze hebben gemeenschappelijk dat ze niet alleen de
opvangouder willen vormen, maar ook en vooral willen ondersteunen i haar werk.
Zo vormen bepaalde diensten duo's. Elk opvanggezin krijgt een partner-opvanggezin.
Bij problemen kan het ene gezin bij het andere terecht. Sommige diensten werken
ook met gespreksgroepjes: een vijftal opvangouders komen geregeld samen om over
hun problemen en ervaringen van gedachten te wisselen.

Geheel in de lijn van deze initiatieven, wordt ook gedxperimenteerd met Komins of
wat in Engeland heet Dropins. Tijdens een gewone dag komen opvangouders met hun
kinderen samen. Terwijl een aantal mensen voor de kinderen zorgt vormen de ouders
sanaen met een Legeleider een gespreksgroep. Zoals op basis van het onderzoek te
verwachten was, blijkt de betekenit van deze bijeenkomsten voor de opvangouders
vooral gelegen te zijn in het onderlinge contact, de wederzijdse ondersteuning en
uitwisseling van ervaringen (De Smul, 1991).
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3.5 Voimingsinstanties

Indien er vorming is, wordt deze verschaft door de dienstverantwoordelijken zelf. Vaak
worden ook externe deskundigen voor specifieke thema's aangezocht. Recent beschikt
de grootste landelijke overkoepelende organisatie, met name de Dienst Opvanggezinnen
van de Landelijke Beweging, over een nationale vormingsverantwoordelijke. Kleinere
organisaties beschikken hier echter niet over.

Voor de vorming van opvangouders worden zowel pakketten ontwikkeld als ook cursussen
'op vraag' door het VBJK/VCOK. Voor Vlaanderen hL ben deze diensten die gesitueerd
moeten worden aan de Universiteit Gent (maar een structurele band hebben met de
andere Vlaamse Universiteiten) een quasi monopolie. Het zijn ook zij die onder meer
op grond van internationale contacten de meeste experimenten terzake initieren. Zo
zijn zij hoofdbetrokkene bij het vermelde NOW-project, en actief bij de vertnelde
middenstandsopleiding. Dit sluit niet uit dat voor topics die niet specifiek zijn voor
kinderopvang er een aanbod is vanuit andere centra voor volwassenenvorming.

4. Beslult

Vanuit onderzoek weten we dat opleiding en vorming van opvangouders een hefboom
kan zijn voor het bewaken en verhogen van de kwaliteit van de opvang in opvanggezinnen.
Dit inzicht lijkt duidelijk aanwezig in de praktijk. Allerlei vormen van vorming worden
opgezet en in de mate van het mogelijke als voorwaarde voor het uitoefenen van het
beroep van gastouder door verantwoordelijken op de tussenechelons gesteld. Het
probleem is hier echter dat het beleid in de verschillende landen -*met Denemarken
als uitzondering - niet bereid is de noodzakelijke vorming te ondersteuneu. Iedereen
kan zelfstandig kinderen opvangen, zonder enige vorm van vestigingsattest. De diensten
of gastouderopvangbureaus die opleisling van de bij hen aangesloten leden eisen worden
hiervoor niet beloond. Zij hebben niet de ruimte om vormingsverantwoordelijken te
werk te stellen, noch om uitgebreide vormingsactiviteiten op te zetten. De
maatschappelijke problernatiek van vorming van gastouderopvang die we bij de aanvang
van onze bijdrage signaleerden, stelt zich hier zeer duidelijk.

Beleidsmatig ontstaat er wel een groot probleem. Hoe kan men blijven verantwoorden
dat men enerzijds de klemtoon legt op de kwaliteit van de opvang en anderzijds niet
bereid is een van de belangrijkste hefbomen te hanteren. Bovendien ontstaat een
ongezonde situatie waarbij en de ouders en de staat evenveel betalen voor een opvang
door personen die op geen enkel manier gevormd zijn en door personen dic zichwel
op allerlei manieren bijscholcn. En dan is hier nog geen melding gemaakt van de strikte
opleidingseisen die gesteld worden ten aanzien van de opvang in kinderdagverblijven.
Men kan immers terecht stellen dat een kwalitatief goede opvang zowel in
kinderdagverblijven als in opvanggezinnen gerealiseerdkan worden (Van Crombrugge,
1990, 1993), maar dit mag geen uitvlucht zijn om geen bijkomende kwaliteitsbevorderende
eisen te stellen, bijvoorbeeld in termen van opleiding en vorming, ten aanzien van de
opvangouders.
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De beleidsverantwoordelijken in de verschillende landen van Europa hebben zich lang
genoeg blind gestaard op kwanttatieve tekorten aan opvangvoorzieningen (vgl. bijv.
Moss, 1988, 1990). Het wordt tijd dat men gaat denken aan het bewaken en bevorderen
van de pedagogische kwaliteit van die opvang (Balaguer, Mestress, & Penn, 1991).
En Un van de eerste maatregelen die men dan zal moeten treffen is de toegang tot
het beroep van gastouder te reguleren en met name te koppelen aan opleidingsvereisten.
Dat hierbij onderscheid gemaakt moet worden tussen opleiding enerzijds en vorming
en begeleiding wanneer men reeds actief is anderzijds, is duidelijk geworden uit het
onderzoek.

an model voor opleiding en vorming kan gevonden worden in de praktijk en het
onderzoek berreffende de vorming van pleegouders (voor details en verwijzingen naar
onderzoek, zie Van Crombrugge & Vandemeulebroecke, in press). Hier werdt duidelijk
onderscheid gemaakt tussen (1) opleiding van kandidaatouders, (2) vorming en begeleiding
van beginnende ouders en (3) van ervaren ouders. De doelstellingen, werkvormen en
inhouden verschillen naargelang de doelgroep. Doelstelling bij de initiöle opleiding
van kandidaatouders moet zijn de deelnemers te selecteren op hun bekwaamheid en
bereidheid tot verder leren 'on the job'. Informatieoverdracht is hier het belangrijkste.
Beginnende ouders hebben daarentegen vooral behoefte aan concrete vaardigheden
die getraind moeten worden, alsook aan ervaringsuitwisseling met andere beginnende
ouders en ervaren ouders. Ervaren ouders hebben zelf dan weer zeer concrete vragen
naar bijkomende vorming en hulp. Onderzoek is dan nodig om dit model aan de situatie
van de gastouderopvang aan te passen.

Summary

Because of the quality of family day care, education and training of the family day
care provider is recommended. In this contribution, we will discuss vyhether the different
suppositions that lie at the basis of the demand for training of family day care providers
arejustified and/or have to be differentiated. Next we will look at the various initiatives
realised in the practice of training.

Corre.spondentieadres: H. van Crombrugge en M. Vandenbroeck, Afdeling Sociale
Pedagogiek en Gezinspedagogiek, Vesaliusstraat 2, 3000-Leuven
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Kunnen begeleidingsprojecten de pedagogische kwaliteit
van de kinderdagverblijven verbeteren?

J. PEEISKS

Samenvatting

Tot and de zeventigerjaren waren de kinderdagverbildven in Viaanderen ovenvegend
op hygiene en verzorging gericht. Vanuit de Universiteit Gent werden sinds 1979
verschIllende actleonderzoeken ondernomen, die de pedagogische kwaliteit van de
npvnng in de kinderdagverblUven willen optima:I/era.%

In dit nrtikel pogen we na te gaan op welke terreinen via bijscholing en begeleiding
zelf effect behaald werden. Uit de verschillende onderzoeken kunnen we besluiten dat
concrete praktische vennuleringen het makkelkjkst ingang vonden: het kindvriendelijke
inrichten van de ruimte, het stimuleren van de zelfredzaamheid, het opzetten van
teamvergaderingen en het organiseren van laagdrempelige ouderinitlatleven. Moellijker
is het om uitsluitend via bijscholing verbetering te bekomen op volgende terreinen:
gerichte en gevarieerde activiteiten aanbieden op een deskundige manier, het vrij spel
blj kinderen stbnuieren zonder opdringerig te intervenieren, sensitleve responsMteit
t.a.v. Idnderen vertonen en de ouders mee laten participeren in het Idnderdagverblijf.
Wil men op deze terreinen effectieve resuitaten bereiken dan is het nodig om naast
de bijscholing ook langdurige begeleiding in de instelling zelf te voorzien.

1. Inielding

In dit artikel gaan we na wat de effecten geweest zijn van 13 jaar ('79-'92) werken vanuit
de Universiteit Gent met de steun van de Bernard van Leer Foundation voor de Vlaamse
kinderdagverblijven. Het ligt in onze bedoeling aan te geven welke F ^ties de werking
van de kinderdagverblijven in posit' ve zin hebben beInvloed en waar tie grenzen liggen
van begeleiding en bijscholing. We hthben ons bij dit artikel gebaseerd op actieonder-
zoeken die vanuit de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Universiteit
Gent, is.m. verschillende organisaties werden opgezet.

In de verschillende onderzoeks- en actieprojecten werd gebruik gemaakt van dezelfde
evaluatiemethodes (participerende observatie, interviews met bevoorrechte getuigen,
enquêtes met leidinggevenden en kinderverzorgsters). Doordat er ook qua
personeelsbezetting continuiteit tussen de verschillende projecten bestond zit er een
duidelijke lijn in de verschillende actieonderzoeksprojecten.
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Als referentiekader voor dit artficel over kwaliteitsbevordering hebben we een omschrijving
nodig van wat kwaliteit is. We hebben gekozen voor de criteria die door het Europees
Netwerk Kinderopvang opgesteld werden1 . Ze lijken ons een interessante invalshoek
om de kwaliteit vast te stellen omdat ze het kwaliteitsbegrip vanuit heel diverse
standpunten een geven. De auteurs bekijken de kinderopvang niet uitsluitend
vanuit een psychologische of pedagogische hoek maar brengen ook belangrijke maatschap-
pelijke en farniliale factoren in rekening (toegankelijkheid, kosten/baten, beoordeling
van diversiviteit en....). Voor meer gedetailleerde informatie over de verschillende actieon-
derzoeken verwijzen we naar het boek "Werken aan een betere kinderopvane

In 1979 werd oiv. Prof. Baekehnans en Prof. De Backer een onderzoek naar de kwaliteit
in de Vlaamse kinderdagverblijven opgezet. In vier verschillende regio's (Brussel,
Antwerpen, Gent en hfidden- en West-Iimburg) werd de werking van de kinderdagverblij-
ven grondig bestudeerd. Alle instellingen in die regio's kregen een schriftelijke vragenlijst.
Voor de observaties en de interviews werden gestratificeerde steekproeven genomen
(111 van alle kinderdagverblijven uit de vier regio's).

De onderzoekers namen interviews af van de medewerkers, observeerden een hele
dag in de instellingen en namen een ouder-enqudte af.

Voor de Gentse stedelijke kinderdagverblijven werd uitgaande van de resultaten van
dit onderzoek een actieonderzoek opgezet o.l.v. Prof. De Coster. In 1984 werd dit project
grondig gedvalueerd. In 1985 werd een nieuw project opgezet voor heel Vlaanderen.
Opnieuw werd gestart met een vooronderzoek. In 1988 en 1992 werden bepaalde aspecten
van het actieonderzoek opnieuw gedvalueerd.

2. De situatie in 1979

De eerste kinderdagverblijven die tijdens het interbellum werden opgericht vertrokken
van medisch-hygidnische kwaliteitscriteria.

Vanaf de jaren zestig ging mtn in de meeste Westorse landen hierop reageren door
een meer pedagogisch model van kinderopvang naar voor te schuiven. In Belgid bleef
het toemnalige Nationaal Werk voor Kinderwelzijn echter vasthouden aan louter medisch-
hygidnische kwaliteitscriteria. Pas in het midden van de jaren tachtig toen het NWK
vervangen werd door Kind en Gezin kwam hierin verandering.

De inrichang ongezellig en kod

De bevindingen over de inriehting van de binnen en buitenruimte zijn gebaseerd op
observaties die door verschillende psycho-pulagogen erden gedaan.

Me geobserveerde kinderdagwrblijven scoorden zeer mak op het Oak van de inrichting
van de lokalen: koude vlooren, i.p.v. speeltapijten, geen aparte hoekjes, slechts heel
zelden hing er ecu werk van do kinderen aan de muur hangen. Alles was gericht op
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hygiöne, orde en netheid. De observatoren van toen concludeerden dat een gezellige,
huiselijke sfeer slechts zelden te bespeuren valt.

"De meubilering is koel en wordt onoordeelkundig in de speelzaal geplaatst. Slechts
in 66n kinderdagverblijf (een universitair kinderdagverblijf) is er een huiselijke en kind-
vriendelijke sfecr, verschillende hoekjes (poppenhoek, leeshoek, knutselhoek en zandbak
binnen). Al les is prettig versierd met o.m. werkjes van de kinderen"3 .

Wat de buitenruimte betreft was het nog bedroevender. De onderzoekers vonden geen
enkele avontuurlijke accommodatie, geen speeltuigen, geen speelhuisjes. In de regio's
Gent, Antwerpen en Limburg beschikten slechts 25 van de 60 kinderdagverblijven over
een zandbak. De onderzoekers concludeerden dat in slechts 1 van de 60 instellingen
een echte aangepaste buitenruimte bestond4 .

Speelgoed: te weinig variatie

Het rapport uk 1979 stelt ciat ocz. jtaiEtA worikeit aan speelgoed in biina alle kinderdag-
verblijven ontbrak. Er was veel te weinig zacht materiaal, bijna geen trek- en duwmateriaal
en een groot gebrek aan muziekinstrumenten, klimrekjes en imitatiespeelgoed. In de
regio Gent klaagden de geInterviewde kinderverzorgsters erover dat er te weinig speelgoed
was in de kinderdagverblijven. De legoblokken en noppers waren het enige speelgoed
dat de observatoren overal aantroffen.

Uit al deze gegevens bleek zonder meer dat, enkele uitzonderingen niet te na gesproken,
de omgeving waarin zowel de baby's, peuters als kleuters vertoefden niet stimulerend
en Met kindvriendelijk was'.

Gerichte activiteiten: niet gerntegreerd

In '79 constateerden zowel de onderzoekers een grote aandacht van de kinderverzorgsters
voor de verzorging: wassen, plassen, eten ... met daar tegenover een vrij geringe belang-
stelling voor spelee . Het onderzoeksteam stelde vast dat slechts in de helft van de
geobserveerde peutertuinen de kinderverzorgsters af en toe mee met de kinderen
speelden. De andere helft beperkte zich tot louter toencht. In slechts 5 instellingen
deden de kinderverzorgsters zelf af en toe gerichte activiteiten met de kinderen. Als
er in de overige al activiteiten gebeurden was dit uitsluitend door de stagiaires van
de opleiding kinderverzorging. De observatoren stelden vast dat de activiteiten meestal
niet geIntegreerd werden in het natuurlijk spelverloop. Men speelde niet in op de spontane
interesse van het kind maar verplichtte alle kinderen aan de activiteit deel te nemen.
Uit het rapport in 1979' blijkt dat de kinderverzorgsters zelfs niet de zin inzagen van
gerichte stimulerende interactie met baby's. Bij de vraag welk soort activiteiten men
belangrijk acht, antwoordde het grootste deel van de ondervraagde kinderverzorgsters:
verzorging.

Interaaie ldnderverzorgster - kind: weinig positieve aandacht
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De kinderverzorgsters zien het stimulerend bezig 2ijn niet als hun taak. We zagen zelden
kinderverzorgsters echt spelen met de kinderen. Frikel vastomlijnde, afgebakende taken
met materiele inhoud worden als hun taak opgevat'.8

De onderzoekere waren zeer negatief over de kwaliteit van de interactie kinderverzorg-
ster - kind. In de meeste instellingen kregen de kinderen weinig individuele positieve
aandacht. 'Wanneer de kinderverzorgsters rich richten tot een kind is het overwegend
om iets te gebieden, te verbieden of een waarschuwing te geven'. r-en veel voorkomend
fenomeen waren de 'zwarte schapen'. Ze werden steeds berispt als de hele groep onge-
hoorzaam is. De kinderverzorgsters toonden nooit hun waardering als ze iets positiefs
doen, wat een negatief gedrag van deze kinderen sterk in de hand werkt'. Het viel
de onderzoekers op dat de kinderverzorgsters de kinderen onvoldoende opmerken.
De meeste kinderverzorgsters kunnen zich ook weinig inleven in een kind waardoor
ze hun signalen niet snappen.

Een andere vaststelling die tijdens de observaties werd gedaan, was dat op een inefficiente
manier op normovertredingen werd gereageerd. De kinderverzorgsters stelden steeds
strengerz ciacn dan zc clgeulijk bctioeltieu. Daarbij komt nog dat de. kinderverzoracters
niet consequent bleven wat de toepassing van d-t regels betreft. De ene keer reageerden
ze op een normovertreding, de andere keer niet.De reacties gebeurden niet vanuit
een kalme vastberaden houding. Het waren eerder zenuwachtige tussenkomsten waarbij
veel geroepen en gedreigd werd. De verzorgsters verzuimden om de kinderen duic Aijk
te maken welk gedrag ze van hen verwachten. Daarnaast werden ook in vele kinderdag-
verblijven eisen gesteld waaraan de kinderen onmogelijk kurmen beantwoorden (vb.
peuters moesten in sommige kinderdagverblijven tot 45 minuten lang rustig aan tafel
stil zitten in afwachting van het eten).

De observatoren stelden in de babygroepen etn nog sterkere gefixeerdheid vast op
concrete taken, die opgesplitst werden in deeltaken. Een voorbeeld: "Eerst werden
alle kinderen in hun babysit gezet, daarna kregen ze een slabbetje om en dan maar
wachten tot jouw beurt om te eten kwam ...". De verschillende deeltaken werden voor
den kind meestal door verschillende kinderverzorgsters ei stagiaires uitgevoerd. Het
spreekt vanzelf dat er voor interactiemomenten in zo een aanpak weinig plaats was.

"Gevoelens verwoorden, voorstellen doen, vragen naar behoeften, prijzen en open vragen
stellen gebeurde nagenoeg niet".

Teamwerking: het piramidemodel

Wat de relaties tussen de volwassenen onderling betreft zijn de rapporten uit 1979
formed.

"Dc voorschoolse instellingen worden gekenmerkt door een uitgesproken hierarchische
prramidestructuur". Vooral in de stedelijke instellingen was de hierarchic bijzonder
stet k: schepen, inspectie, coordinatie, hoofdverpleegster, verpleegster, hoofdkinderver-
zorgster, kinderverzorgster, interim, schoonmaakster. Op elk niveau van de piramide
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konden beslissingen genomen worden zonder de onderliggende niveaus te raadplegen.1°
In kinderdagverblijven die zelfstandig functioneerden was de situatie beter, er vonden
in sommige instellingen 'groepsgesprekken' plaats bij de koffie of tijdens de middamauze.
In de grote steden verliep ook de interne comrnunicatie bijzonder mank. In Gent werd
slechts in 1 instelling teamvergaderingen gehouden. Tijdens de enqu8tes en de interviews
vingen de onderzoekers vele klachten op over het gebrek aan informatie. De relatie
met de leidinggevende (de verpleegster) werd door de kinderverzorgsters als zeer
negatief ervaren: "De verpleegster wordt beschouwd als iemand die neerkijkt op de
kinderverzorgsteri"." De relaties onderling waren meestal zeer formeel en zeker niet
hartelijk.

Het veranderen van dit extreem formalisme en het afbouwen van de strakke hidrarchie
werd als den van de voornaamste uitdagingen gezien. Zonder een meer democratische
structuur zouden veranderingen gewoon onmogelijk zijn.

"Om een goede werking van een kinderdagverblijf mogelijk te maken lijkt het dat enkele
voorwaarden dienen vervuld te worden: 1. een behoorlijke mate van autonomie t.o.v.
de inrichtende macht; 2. de staf en de leiding moeten inspraak van het personeel mogelijk
maken door het beleggen van werkvergaderingen".12

Ouderwerking: ouders als potteldjkers

In '79 word door het NWK het verbod de ouders toe te laten tot de speel- en slaapruimtes
afgeschaft.

Nu enkele cijfers uit de enquetes van '79' : 66% van de kinderverzorgsters uit de
Gentse stedelijke kinderdagverblijven achtte het niet wenselijk dat de ouders als ze
tijd hebben overdag eens binnenspringen. 83% vonden het niet wenselijk om ouders
bij de activiteiten te betrekken. 56% van de kinderverzorgsters vond het niet wenselijk
om ouderavonden te organiseren. Het doorgeven van informatie gebeurde voornameijk
via schriftelijke mededelingen die in een bijna onverstaanbare ambtelijke taal werden
neergeschreven.

Het enige contact dat bestond was het breng- en haalcontact 's morgens en 's avonds.
Maar dan nog beweerde 25% van de kinderverzorgsters dat ze tijdens die momenten
geen contact (een babbel) met de ouders hadden. Slechts 23 % van de ouders van
de stedelijke kinderdagverblijven beweren dat ze dagelijks contact hebben met de
kinderverzorgster. Merkwaardig is vxl dat dit in Limburg veel meer was. Daar beweerde
85% van de ouders dagelijks contact te hebben. Dit verschil was volgens de onderzoekers
te wijten aan de manier waarop het brengen en afhalen werd georganiseerd. In de
stedelijke kinderdagverblijven gebeurde het vaak dat het kind vanuit de speelzaal naar
de ouders werd gebracht door eon kinderverzorgster die niet in de groep van het kind
stond. 42% van de Gentse ouders beweerden dat ze zelf hzt initiatief moeten nemen
om iets te vragen aan de kinderverzorgster. Slechts 29% zei dat het initiatief van de
kinderverzorgster kwam.
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Het aantal kinderdagverblijven dat ouderavonden organiseerde was zeer klein. In de
gehele Gentse regio slechts f.6n instelling, in Antwerpen twee en in de Limburgse regio
geen enkele. Aileen Brussel (10%) doet het wat beter, vooral dan de vrije sector (22%).
Ouders l)leken heel weinig te weten over hoe het er precies aan toe gaat in de
kinderdagverblijven en in de Gentse regio beweert 31% ronduit ontevreden te zijn
over het gebrek aan informatie. Het rapport concludeerde dat er vanwege de
kinderdagverblijven zeer weinig openheid bestaat t.a.v. de ouders. Ze wijten dit aan
een ernstige communicatiestoornis tussen de ouders en de medewerke 14

Sdmuleren van zelfredzaarnheid: niet aanmoedigen

Reeds bij de start in '79 bleek dat er heel wat schortte aan het stimuleren van de zelfred-
zaamheid. "Behalve in een paar instellingen mogen de kinderen niet meehelpen bij
het tafel dekken en afruimen, wie niet vlug genoeg zijn jisje aanheeft, wordt (tegen
zijn wil) geholpen ... Er is zeffs sprake van het tegengaan van de zelfredzaamheid
zelf handen wassen en gebruik maken van toiletpapier mag niet (ook niet bij kleuters),

15

In de paar instellingen waar de kinderen wel zichzelf mogen behelpen, beschouwt men
de zelfredzaamheid als gewoon, de peuters worden er zelden om geprezen en wie iets
niet aankan wordt berispt". Ook de WOVO-onderzoekers komen tot gelijkaardige
besluiten.18

Samenvattend kunnen we besluiten dat in 19 de situatie op het vlak van de pedagogische
kwaliteit ronduit erbarmelijk was. Aileen in enkele (vooral universitaire kinderdagverblij-
ven) was er aandacht voor een stimulerende omgang met de kinderen, spel oudercontact
en teamwerking.

3. Onderawnen acties

Na het vooronderzoek werd voor de stedelijk kinderdagverblijven een intensief progratnma
opgezet om de bestaande situatie te verbeteren: langdurige begeleiding in een kinderdag-
verblijf waarbij innoverende projecten werden opgestart; bijscholing van een hele week,
bijscholingen en intervisies van 1 dag. Er werd een tijdschrift opgestart waarin vernieu-
wingsprojecten veel aandacht kregen, en er werd ook met grote bijeenkomsten gewerkt
waarop de kinderdagverblijven hun vernieuwingen aan elkaar konden voorstellen.

Hieronder bespreken we de actiepunten waarop een gote vooruitgang werd geboekt.

Inrichting van de ruimte: veel effect

De actieonderzoekers besloten bij de evaluatie van het eerste deel van het actieonderzoek
in '84 dat erop het viak van de imichting een grote vooruitgang was geboekt in de meeste
insttllingen. Ook bij de evaluatie van het tweede deel in 1988 waren de effecten van

384



Kunnen begeleidinpprojecten de pedagogische kwaliteit van de tinderdagverblijven verbetesen? 377

het werken rond een kindvriendelijke ruimte vrij spectaculair. De onderzoekers
constateren dat er in instellingen waar rond interieur werd gewerkt, spiegels aan de
muren hangen in de babyhoek, kussens op de grond liggen, dat er doorkruiphoekjes
zijn, dat er een gezellige knuffelhoek is enz." Ook het werken rond zelf speelgoed
kiezen en de aanwezigheid van gevarieerd speelgoed resulteert in concrete verbeteringen.

Als gevolg van een intensieve werking rond het Tij mogen kiezen van het speelgoed
was er een opmerkelijke vooruitgang te merken wat betreft de toegankelijkheid van
het speelgoed. In 28% van de leefgroepen was alle speelgoed bereikbaar voor dekinderen.
In 45% was het speelgoed gedeeltelijk beschikbaar en slechts in 26% was niets ter
besci ikking.

In 1986 stelden de onderzoekers vast dat er ook in instellingen waar nog geen vorming
werd gevolgd een lichte verbetering van de inrichting en een grotere varifteit in het
speelgoed merkbaar wts.

De actie werd daarom op bst zelf mogen nemen van speelgoed en het indelen van
de ruimtes in hoekjes pricht. Op dit vlak werden vrij spectaculaire resultaten geboekt
in de kinderdagverlAven die hierrond gewerkt hebben. Toch mogen we er niet van
uitgaan dat deze verbeteringen in alle kinderdagverblijven ingang hebben gevonden.
Zo blijkt uit een studie van Leijnen en Veulemans" dat in 7 van 16 geobserveerde
groepen nit verschillende kinderdagverblijven er teweinig variatie is in het aangeboden
materiaal. "De peuters moesten in deze 7 peutertuinen bijna de hele dag met het zelfde
speelgoed spelen. In slechts 3 groepen was er een grote afwisseling. Nergens mogen
de peuters zelf het speelgoed kiezen."

Gerichte activiteiten : een grotere variatie

In de experimentele peutertuinen werd gedurende twee jaren met eenspeciaal daartoe
getrainde kinderverzorgster en kleuterleidster eenbegeleidingrondgerichteactiviteiten
opgezet Hierdoor werd een merkwaardige vooruitganggeboekt wat betreft het regelmatig
aanbieden van gerichte activiteiten aan de peuters. Waar in 1979 slechts een zestal

kinderverzorgsters beweerden regelmatig een schilder-, knutsel- of andere activiteit
te doen, zegden 54 van de 57 kinderverzorgsters in '84 dat zede afgelopen week gerichte

activiteiten deden met de peuters Uit de enquetes bleek echter dat het nog steeds
vooral rnanuele activiteken waren (tekenen, sehilderen, plakken) die het meest voorkwa-

men (30%). Ook puzzelen en bewegingsspelletjes kwamen in '79 quasi niet voor en
scoorden in '84 behoorlijk (respectievelijk 16% en 22%). Huishoudelijke spelletjes,
muziekspelletjes, vertellen en fantasiespelletjes scoorden 10% en lager. Dit resultaat
was voor de onderzoekers minder bevredigend. Vermits er een belangrijke werking
(wekelijkse begeleidingssessies in de instelling door kleuterleidster) rond deze activiteiten
werd opgezet vonden ze de verdeling nog te weinig gevarieerd. Ook de observaties

in '84 gingen in dezelfde richting.'

Uit het vooronderzoek in 8621 in de peutertuinen trokken de onderzoekers gelijkaardige

besluiten: bij het vrij spel speck de kinderverzorgstex niet echt mee. Bij geleide activiteiten
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gebeurt het vaak dat de groepen veel te groot zijn en dat de variatie te beperkt is.
Soms zijn de activiteiten ook te moeilijk voor de peuters. Het creatief inspelen op het
spontane spel van de kinderen, dit verruimen en er exua geleide activiteit uit distilleren
komt te weinig voor.

Het onderzoeksteam zag te weinig kinderverzorgsters die rustig tussen de kinderen
zitten en met hen meespelen. De onderzoekers verklaarden deze weinig stimulerende
houding van de kinderverzorgsters door een gebrek aan inzicht in de structuur van
het spel van jonge kinderen.

Uit het recente onderzoek van Leijnen en Veulemans leren we dat op de 16 geobser-
veerde peutergroepen in 2 de moeilijkheidsgraad van de activiteit te hoog is en dat
er in ten peutergroep een gebrek aan keuzemogelijkheid bij de activiteiten werd
vastgesteld. Deze cijfers itjn vrij laag wat kan wijzen op een verbetering van deze twee
facetten. Wat betreft de duur van de activiteiten scoorden de geobserveerde peuter-
groepen sleeker: 6 van de 16 laten hun activiteiten volgens de observatoren te lang
duren.m

Interactie kindervenorgster - Idnd: grote verschillen

Bij de observaties in 1986 stelden de observatoren bij een groot &el van de geobserveerde
kinderdagverblijven een merkbare vooruitgang vast. "Vooral wat betreft de kwaliteit
van de interactie zijn de verschillen tussen de kinderdagverblijven onderling groot.
In somtnige baby- en kruipergroepen is men tijdens de verzorging niet echt met het
kind bezig, men vervalt in routinematige handelingen waarbij het kind tot een te verzorgen
object wordt gereduceerd. In andere babygroepen gebruikt men de verzorgingsmomenten
om het kind persoonlijke aandacht te geven".23

In de evaluatie 1985-1988 zijn de onderzoekers voorzichtig met hun conclusies wat
betreft de verbetering van de interactie.' Zij gingen na hoe medewerkers, die bij
de start in '85 tot de groep met een weinig stimulerende interactie 1,ehoorden en die
veel beroep op het centrum deden, tegenover de interactie kind-ldnderverzorgster stonden.
Zij concludeerden dat er vooral nieuwe inzichten i.v.m. omgaan met kinderen gegroeid
waren en spraken zich niet uit over een daadwerkelijke verbetering van de interactie.

Teamwerking: niet altijd leerrijk

Bij de evaluatie in '84 was er op dit vlak veel verbeterd. Waar er in 1979 slechts in
6en instelling een teamvergadering plaats vond was dit in '84 in bijna 90% van alle
centra het geval. Ook de sfeer in de kinderdagverblijven was democratise aer geworden.

"De negatieve houding t.a.v. het leidinggevend personeel is sterk afgenomen. De kinderver-
zorgsters hebben niet meer de indruk dat de verpleegster en de maatschappelijk werkster
op hen neerkijken".'
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Uit het vooronderzoek in 1986" bleek dat het accent op teamvergaderingen nog niet
veralgemeend werd buiten de kinderdagverblijven van de gad Gent. 30% van de onder-
vraagde kinderverzorgsters beweert dat er in hun instelling geen teamvergaderingen
zijn en van de 70% die wel teamvergaderingen hebben beweerde slechts 40% er iets
uit te leren. Er schortte dus blijkbaar iets aan de manier waarop de teamvergaderingen
werden opgevat.

Ouderwerking meer informed contact

Een grotere openheid cre6ren naar de ouders was 66n van de voornaamste prioriteiten
in de werking binnen de Gentse stedelijke kinderopvang. Bij het afsluiten van het project
in '84 was het resultaat van deze werking duidelijk merkbaar. In 68 % van de centra
werden er regelmatig feestjes gegeven en in 21 % waren er ouderavonden rond een
bepaald thma. Bijna overal (93% van de ondervraagde kinderverzorgsters) kwamen
de ouders binnen in de spee172Al tegenover slechts 43% in '79.27

Toen in '86 de inspectieleden van NWK - Kind en Gezin werden geinterviewd, waren
deze ondertussen wel overtuigd geraakt van het belang van goede oudercontacten.
Zij beklaagden er zich nl. over dat stimuleren van de oudercontacten nog steeds niet
als vanzelfsprekend gezien werd in de meeste kinderdagverblijven. Zij bestempelden
de contacten als summier en eerder formeel.

Uit de evaluatie in '88 blijkt dat in instellingen die veel cursussen hebben gevolgd wel
enig resultaat hebben gehad. We moeten er mee rekening houden dat het belang dat
Kind en Gezin aan ouderparticipatie hechtte sinds het decreet van '83 een zeer grate
impact heeft gehad. Dat er echter nog vele kinderdagverblijven zijn die ondanks het
aanbod aan cursussen en de wettelijke bepalingen nog quasi geen enkele inspanning
doen, leert ons de verhandeling van Betty De Craemer'. Ze beschrijft hoe sterk de
vooroordelen tegenover kansarme ouders een ouderwerking in de weg staan.

Stimuleren van zelfredzaarnhekk makkelijk realiseerbaar

Via projecten in de instelling en via cursussen werd het stimuleren van de zelfredzaamheid
met succes aangemoedigd. Bij 95% van de kinderverzorgsters mogen de kinderen alleen
naar het toilet. 59% laat hun alleen hun gezicht wassen. Handen alleen wassen scoort
nog beter: 68%. Ook het meehelpen bij de maaltijd is in '84 vrij algemeen geworden.

4. Wanneer heeft vorming en begelelding effect ?

Wil men vernieuwingen doorvoeren dan zijn er enkele factoren die o.i. meebepalen
of de vernieuwingen kans op slagen hebben.

Vooreerst de keuze van het middel om de vernieuwing te bewerIrstelligen. Begeleiding
in de instelling zelf heeft een groter en tegelijkertijd een meer blijvend effect dan bijscho-
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lingskursussen. Langdurige cursussen die in een korte tijdspanne worden gegeven hebben
meer effect dan korte cursussen van 1 of 2 dagen.

Daarnaast is het belangrijk welke invalshoek we kiezen in het vernieuwingsproces. Uit
de besproken actieonderzoeken is het duidelijk dat niet op elk gebied even veel resultaten
kunnen worden gebookt. Concrete praktische veranderingen kunnen het makkelijkst
doorgevoerd worden. We denken hierbij aan de inrichting van de ruimte, het stimuleren
van de zelfredzaamheld, het opzetten van een teamwerking, het organiseren van laag-
drempelige ouderinitiatieven. Deze veranderingen kunnen via korte cursussen en een
ondersteuning van de leidinggevenden vrij gemakkelijk doorgevoerd veorden. Moeilijker
ligt het bij de volgende punten: gerichte en gevarieerde activiteiten aanbieden op een
deskundige manier, het vrij spelen bij kinderen stimuleren zonder opdringerig te
interveni8ren, sensitieve-responsiviteit t.a.v. ldnderen vertonen, de ouders laten mee
participeren in het kinderdagverblijf. Wil men op deze terreinen effectieve resultaten
nastreven dan moet men werken met langdurige begeleiding en dan nog is er niet altijd
effect merkbaar. Op deze essentiale criteria is het effect van vorming en begeleiding
dus wat ontgoochelend. Dat hangt samen met een gebrek aan een coherente pedago-
gische visie in een groot deel van de Vlaarnse kinderdagverblijven. De onderzoekere
stellen dat dit gebrek aan een pedagogisch concept hun zorgen baart. Zij wijten dit
ontbreken van een pedagogische visie aan de opleidingen van de medewerkers die
in de kinderdagverblijven tewerkgesteld zijn. Uit alle resultaten van de verschillende
onderzoeken blijkt dat de opleiding kinderverzorging nit voldoet aan de zware eisen
die aan het beroep gesteld worden . Ook de opleidingen van de leidinggevenden (verp-
le(e)g(st)er en de maatschappelijk werk(st)er) bieden onvoldoende houvast om een
coherent pedagogisch beleid uit te denken. Daarom pleiten we ervoor om werk te maken
van een opleiding opvoeder-kinderopvang op het niveau hoger onderwijs (korte type,
vergelijkbaar met de opleiding kleuterleidster). In afwachting van zo'n opleiding moet
men de strenge diplomavereisten versoepelen en andere beroepsgroepen met een meer
pedagogische scholing in de kinclerdagverblijven toelaten.

Tot slot blijkt uit de onderzoeken dat vernieuwingen via begeleiding en bijscholing
meer kans hebben op slagen en een blijvender effect hebben als ze ondersteund worden
door beleidsmaatregelen van Kind en Gezin en van de koepels of gemeenten die kinder-
opvang organiseren.

Summary

The day care centers in Flanders (Flemish Community of Belgium) were till the end
of the seventies inspired by hygienic and medical ideas. Since 1979 the University
of Ghent set up different action-research projects to improve the pedagogical quality
of the day care centers.

In this article we try to work out in which areas the effect of in service training and
guidance in the day care center by external experts is the most successfuli. The results
of the different action research projects show that in the area of spatial furnishing,
offering more varied playthings, daily contact vilth the parente, stimulating self reliance
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with respect to positive interaction with the children in play and care situationsand
the participation of parents in the institutions.

Me researchers have noted that in those childcare centers where they have achieved
results it has always been after extensive guidance within the institution itself.
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De ouders blitiven het belangrijkste!

Over het delen van de opvoeding met beroepsopvoedsters

E. SINGER

Samenvatting

383

De behoefte van ouders aan kinderopvang is heel lang negatief beoordeeld of genegeerd.
Uit recent onderzoek blijkt echter dat het honoreren van opvang-wensen en -behoeften
van ouders essentieel is voor de kwaliteit van de gezinsopvoeding, posideve effecten
van opvang op de kinderen en de ouderlijke verantwoordelijkheld. Belangrijke
kwaliteitseisen aan opvangvoorzieningen vanuit het perspectief van ouders zijn:
diversitei4 toegankelljkheid; betrouwbaarheid, invloed en controle; flexIbilitelt en ope-
nIngstijden passend bij werktijden; samenwerking en wederzijdse steun tussen ouders
en leidsters/gastouders/oppas. Bilmen de kinderopvang moet het begrip 'deskundigheid'
in relatie tot de ouders een nieuwe inhoud krtigen.

De meest basale betekenis van ouder zijn is verantwoordelijkheid dragen voorde zorg
voor een kind dat van jou afhankelijk is. Dit is niet alleen een juridische waarheid (de
ouderlijke macht), maar ook de geleefde waarheid van heel veel ouders. In dit opzicht
verschillen ouders die gebruik maken van kinderopvang niet van ouders die daar geen
gebruik van maken. Dat wordt in de kinderopvang ook erkend. Met nadruk wordt
gesteld dat opvang niets meer kan en mag zijn dan aanvulling op de gezinsopvoeding.
Maar oncianks deze eensgezindheid blijkt het in de praktijk niet altijd gemakkelijk
om vorm te geven aan de relatie tussen ouders en opvangvoorneningen. Dit artikel
gaat over de achtergronden van de valkuilen in en mogelijke oplossingen voor het
vormgeven van deze relatie.

1. Ouders negatief benaderd

De relatie tussen ouders en opvangvoorzieningen is historisch belast met het negatieve
stempel dat lange tijd drukte op ouders die gebruik (moeten) maken van kinderopvang.
Tot zo'n tien jaar geleden werd kinderopvang immers geassocieerd met 'slecht ouder-
schap'(Singer, 1989, 1993b). Opvoedingsdeskundigen gingen ervan uit dat moeders/ouders
die gebruik maakten van kinderopvang onverantwoordelijk waren of niet in staat om
thuis goed voor hun kinderen te zorgen. Op basis van psychoanalytische theorieen en
de attachmenttheorie werd gesteld dat jonge kinderen de voortdurende zorg en aanwezig-
held van hun moeder nodig hebben. Als begin jaren '70 steeds meer moeders buitenshuis
gaan werken en de irouwenemancipatie terrein wint, komt er een stroom onderzoek
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op gang naar de negatieve effecten van kinderopvang op de moeder-kindrelatie. Jonge
kinderen van moeders die buitenshuis wilden werken werden bestedeerd op mogelijke
pathologic op emotioneel gebied.

In de jaren '70 ontstond nog een tweede onderzoeksstroom naar de effecten van
kinderopvang. Deze studies betroffen de positieve effecten van speciale compensatie-
of stimuleringsprogramma's in kindexcentra op de cognitieve ontwikkeling van kinderen
uit kansarme milieus. Binnen deze onderzoeksstroom werd weliswaar naar positieve
effecten gekeken, maar het moest dan wel gann om kinderen van ouders die pedagotOsch
tekort schoten. Daarmee werden ouders bedoeld uit lagere sociale milieus en/of etaische
minderheden. Aan deze onderzoeksstroom lag ook een negatief corded over de
opvoedingskwaliteiten van de ouders/moeders ten grondslag.

Nu, twintig jam later en meer dad honderd onderzoeken rijker naar de negatieve effecten
van kinderopvang, is inmiddels duidelijk geworden dat opvang niet schadelijk is voor
de emotionele ontwikkeling. Momenteel is alleen voltijdse baby-opvang omstreden
(Singer, 1993a). Uit enkele onderzoeken blijkt dat kinderen die voor hun eerste levensjaar
meer dan 20 uur per week worden opgevangen iets vaker angstig gehecht zijn aan hun
moeder. Daar staan andere onderzoeken tegenover waaruit het omgekeerde blijkt.
Achteraf gezien hebben werkende moeders, die in de jaren '70 de mening van deskundigen
durfden te trotseren, gelijk gehad en ten onrechte in het beklaagdenbankje gestaan.

Wat betreft de compensatie- en stimuleringsprogramma's hebben de opvoedingsdeskundi-
gen evenmin geijk gelrsegen. Speciale progranuna's in dagverblijven voor kinderen
in achterstandssituaties hebban vaak een positief effect op korte termijn, maar op langere
termijn vallen ze tegen (Clarke-Stewart & Fein, 1)83). OM deze reden is er meer aandacht
gekomen voor beinvloeding van de moeder, deze blijft immers jarenlang de belangrijkste
opvoedster, terwij1 leidsters in kindercentra slechts een beptrkte periode contact met
het kind hebben.

Er is ook meer aandacht gekomen voor de bredere maatschappelijke context waarbinnen
de gezinsopvoeding plaatsvindt. Binnen deze benadering is kinderopvang 66n van de
mogelijke middelen om ouders bij te staan. Op theoretisch niveau is dit door
Bronfenbrenner (1979) vertaald in het zogenaamde 'ecologische interventiemoder.
Interventies zouden ouders moeten helpen om lichtpunten te zien in een situatie die
door meervoudige problemen en ar ,mede bijna uitzichtloos lijkt. Bronfenbrenner stelt
daarom allerhande gezinsonderiteunende maatregelen voor, variexend van kinderopvang
tot betere huisvesting, gezondheidszorg en banen of uitkeringen voor moeders.
Verschillende onderzoeken bevestigen Bronfenbrenners gelijk. Als progamma's niet
aansluiten bij de waarden en normen van de ouders en hun praktische mogelijkheden
en behoeften, haken ouders af (Gray & Wandersman, 1980), voelen kinderen zich niet
thuis in het kindercentrum en doen ze geen mond open (Ogilvy et al., 1992), worden
moeders niet in hun waarde gelaten en gedisciplineerd tot 'middle class' moeders
(Walkerdine & Lucey, 1989), doen programma's meer schade dan goed (Moore, 1982).
Bovendien blijkt dat programma's waarin de vragen en behoeften van ouders als
uitgangspunt worden genomen, een positievere invloed te hebben op de kinderen (Her-
manns, 1993).
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Desondanks worden er nog steeds interventieprogramma's opgezet zonder dat vooraf
-,mderzoek wordt gedaan naar het soort steun dat ouders nodig hebben en zonder dat
ouders inspraak hebben in de pedagoesche inhoud ervan.

Opvoedingsdeskundigen hebben er dus dubbel naast gezeten: noch de vrees dat
kinderopvang schadelijk is voor de moeder-kindband, noch de hoop dat de opvoeding
in de lagere soeiale milieus louter door speciale programma's in kindercentra gecorrigeerd
kan worden, zijn overtuigend door onderzoek bevestigd.

Het tnemoreren van deze missers en het bijhorende wantrouwen tegenover ouders
is om meerdere redenen belangrijk. Waarschijnlijk hebben opvoedingsdeskundigen
een negatieve invloed gehad op het zelfvertrouwen van ouders die gebruik maken van
kinderopvang. De negatieve benadering van kinderopvang heeft eveneens einegatieve
invloed gehad op de beroepsidentiteit van leidsters. Leidsters werden door de bredere
beroepsgroep van pedagogen en ontwikkelingspsychologen niet gesteund in het uitbouwen
van hun vak richting dienstverlening en samenwerking met ouders die heel goed zelf
voor bun kinderen zorgen (hierop kom ik straks terug). Leidsters werden genegeerd
of men hield hen de rol van semi-hulpverlener in preventie- of interventieprogramma's
1/001%

2. Wat voor soort opvang willen ouders?

In het verleden is er weinig moeite gedaan om erachter te komen wat ouders wensen
op het gebied van kinderopvang. Er is weinigonderzoek en er bestaan geen ouderor-
ganisaties, die als spreekbuis van oudersigebruikers van kinderopvang kunnen optreden.
We zullen het daarom moeten doen met het weinige onderzoek dat wel voorhanden

is.

We mogen aannemen dat het tegenwoordig voor jonge ouders niet gemakkelijk is om
te beslissen wie voor de kinderen zal zorgen. Alhoewel er de afgelopen twintig jaar
in de media vaak positief over kinderopvang is geschreven, bleef een sterke ondertoon
van 'gevaar'. (Singer, 1993a). Positieve artikelen van kinderopvang hadden titels als
'Overleeft mijn kind de crèche?' en 'Zijn kinderen van werkende moeders onveilig
gehecht?' Regelmatig waren er in de pers heftige discussies waarin voor- en tegenstanders
de degens kruisten.

Ms ouders kiezen vóór kinderopvang is het niet gemakkelijk om die wens te realiseren.
De meeste ouders die hun eerste kind naar een dagverblijf brengen hebben voordien
nog nooit een dagverblijf van binnen geiten; ze weten nauwelijks waar ze precies aan
beginnen (Singer, 1991). Wat valt er bovendien te kiezen bij een groot tekort aan
kinderopvangmogeijkheden zoals in Nederland?

Uk een tweetal recente onderzoeken blijkt dat veel Nederlandse moeders die buitenshuis
willen werken de voorkeur geven aan regelingen binnen de eigen kring (Van Vonderen
& Zeeuwen, 1987; Van Luyn & Parent, 1990). Ze denken in de eerste plaats aan hun
man, oma's en zusters, en vriendinnen Maar uit deze onderzoeken blijkt ook dat de
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meeste vaders verstek laten gaan, en dat familie en vriendinnen onvoldoende beschikbaar
zijn. Dus wordt er gezocht naar een betaalde oppas thuis, gastgeim of een
kinderdagverblijf.

Verreweg de meeste ouders vinden opvang in het informele circuit; een minderheid
maakt gebruik van de formele opvangvoorzieningen (Kinderopvang en arbeidsparticipatie
van vrouwen, 1987). Of dit het gevolg is van een voorkeur voor informele opvang of
van een tekort aan dagverblijven is onbekend.

3. Verschillende waardenoriEntades

Bij de voorkeur van ouders voor informele of voor formele opvang spelen waardeno-
ridntaties een grote rol. Hock et al. (1988) vonden dat Amerikaanse moeders met een
voorkeur voor informele opvang (door famine, vrienden of een gastmoeder) veel waarde
hechten aan een hechte moeder-kindband, nabijheid en huiselijkheid. Ze hebben een
traditionelere roloriEntatie en vinden het vaak moeilijk om hun kind bij anderen achter
te laten. Volgens Hock et al. hebben ze last van scheidingsangst en schuldgevoelens
als ze gebruik (moeten) maken van kinderopvang als het kind jonger is dan 3 jaar.
Wellicht hebben deze moeders het gevoel dat ze meer greep op en nabijheid met hun
kind houden als de vervangende verzorgsters tot hun eigen informele kring behoren.
Het kind blij ft onder vertrouwden. Moeders met een voorkeur voor kinderdagverblijven
zijn vlak na de geboorte even bang om de zorg voor hun kind aan anderen over te
laten als moeders met een voorkeur voor informele opvang. Maar hun scheidingsangst
wordt na een maand of drie minder. Ze bereiden zich voor op weer aan het werk gaan
en hebben vertrouwen in de professionaliteit van de leidsters. Deze moeders hechten
meer waarde aan sociale contacten met leeftijdsgenootjes dan moeders die gebruik
maken van informele opvang. Waarschijnlijk voelen ze het dagverblijf niet als iets
'vreemds' dat iets van hen afpakt (nabijheid van en controle over het kind), maar als
een waardcvol middel om hun eigen opvoeding aan te vullen.

Het gevoel greep te houden op de opvoeding is waarschijnlijk van niet te onderschatten
belang. Hock et al.(1988) en Owen en Cox (1988) vonden een sanaenhang tussen een
sterke scheidingsangst van de moeders die tegen haar wens in toch gebruik moesten
maken van opvang en het voorkomen van onveilige gehechtheid tussen moeder en kind.
Scheidingsangst van moeders gaat samen met droefheid, zich zorgen maken, schuldgevoe-
lens en 'er niet zijn als je er wel had moeten zijn'. Dergelijke spanningen van de moeder
kunnen van negatieve invloed 2ijn om de moeder-kindrelatie.

Maar ook ouders die positief staan tegenover babyopvang in kinderdagverblijven, kennen
de wens en eigen manieren om greep te houden op de opvoeding. Uit een onderzoek
onder Nederlandse dagverblijfouders (Singer, 1991) bleek dat iets meer dan de helft
van alle geinterviewde moeders en vaders de wenperiode op het dagverblijf moeilijk
had gevonden. Het was moeilijk om het kind uit handen te geven of om "af te staan";
ze maakten zich zorgen of de leidsters wel goed voor hun kind zouden zorgen en of
"er wel voldoende aandacht was in zo'n grow groep"; het afscheid was pijnlijk en moeilijk
voor henzelf of hun kind dat soms heftig protesteerde. In deze moeilijke periode van
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wegnen zoeken de ouders vooral persoonlijk contact met de leidsters. Zien ze mij?
Luisteren ze naar mij? Hebben ze aandacht voor mijn kind? De tijd die de Ieidsters
voor hen vrij maken wordt zeer gewaardeerd, evenals overleg, hulp en advies, en
informatie over de dag van hun kind. Meer dan de helft van de ouders zegt dan ook
vriendschapsgevoelens voor de leidsters te kennen. Ook dagverblijfouders maken het
dagverblijf als het ware deel van de kring van vertrouwden rond het geim.

Maar als ouders en kinderen eenmaal gewend zijn aan het dagverblijf verdwijnen de
schuldgevoelens van ouders (Clerk; 1986; Singer, 1991). Na een eerste moeilijke periode
hebben ze er vertrouwen in. Schuldgevoelens beperken zich tot specifieke situaties
waarin zij volgens hun eigen normen als ouder tekort schieten. Dat is vooral als het
kind ziek is en acuut gezocht moet worden naar een vervangende oppas; of als het
werk de ouders zo in beslag neemt dat er te weinig aandacht voor het kind overblijft.

Uit het voorgaande blijkt dat ouders greep proberen te houden op de opvoeding, ongeacht
de vorm van kinderopvang waarvan ze gebruik maken. Slechts de manier waarop ze
dat willen realiseren verschilt en hangt samen met opvoedingswaarden.

4. Onderzoek naar kwaliteitskenmerken

Deskundigen, onderzoekers en beleidmakers hebben tot nu toe de behoefte van een
grote groep ouders aan informele opvang nauwelijks onderkend.Opvoedingsdeskundigen
lijken een duidefijke voorkeur voor professioneIe instellingen te hebben. Als er onderzoek
wordt gedaan naar wat bepalend is voor de kwafiteit vat kinderopvang, gaat het veelal
over dagverblijven voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Er zijn maar een paar onderzoeken
gedaan, waarin de kwaliteit van opvang door de oppas thuis, in ,.;astgezinnen en
kinderdagverblijven systematisch werd vergeleken (Clarke-Stewart, 1987a; Goelman
& Pence, 1987; Melhuish, 1991). Uit deze onderzoeken blijkt w66r een vooroordeel
van deskundigen: professionele opvang is niet per defmitie beter. Verschillende vormen
van kinderopvang kunnen elk op hun eigen wijze goed zijn voor kinderen. Het is
bijvoorbeeld niet zo dat een oma die oppast per definitie beter is dan een dagverblijf
of gastgezin, of omgekeerd. De activiteiten die kinderen krijgen aangeboden zijn anders,
maar hoe dat gewaardeerd wordt is een kwestie van waarden en normen. Slechte
voorbeelden zijn er zowel van dagverblijven als van gastgezinnen. Vaak hangt dit samen
met armoede en onderwaardering van het vak leidster, de gastmoeder of de oppas.
Als er weinig geinvesteerd wordt in de kinderopvang leidt dit tot grote groepen, slechte
accommodatie en een groot verloop onder de werkers die elders een betere baan zoeken.

Onderzoekers stellen in het algemeen gelijk met kenmerken van opvang-
voorzieningen die gunstig correleren met scores op ontwikkelingstests. Als voorbeeld
noem ik: structurele kenmerken als groepsgrootte envolwassene-kind ratio (bij baby's
een maximum van 1:4) en proces kenmerken zoals positief en stimulerend gedrag van
de leidsters (zie voor een uitgebreid overzicht Singer, 1993a). Waarschijnlijk zullen
weinig ouders verrast zijn door deze resultaten. Verrassend is echter wI, dat de gevonden
verbanden tussen specifieke kwaliteitskemnerken en scores op ontwikkelingstests relatief
zwak zijn (Clarke-Stewart, 1987b), dat ze in sommige onderzoeken zelfs helemaal niet
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konden worden aangetoond (Melhuish et aL, 1990), of dat kwaliteitskenmerken zowel
positieve als negatieve effecten blijken te hebben.

Een van de achtergronden van deze tegenvallende resultaten is dat de meeste
kwaliteitskenmerken in vaste combinaties voorkomen en verschillende kenmerken elkaar
compenseren. Ongeschoolde gastmueders werken bijvoorbeeld vaak in kleinere groepen
dan geschoolde leidsters in dagverblijven. Het effect van de lagere opleiding van de
gastmoeder zal in de praktijk vaak gecompenseerd worden door de kleinere groep
kinderen waarmee ze werkt. Bepaalde gezinskenmerken gaan ook vaak samen met
bepaalde kwaliteitskenmerken van de opvangvoorzkning. Beter gesitueerde ouders
maken bijvoorbeeld valcer gebruik van betere opvang en arme gezinnen maken vaker
geb. uik van de slechtste kwaliteit opvang (Goelman & Pence, 1987).

Uit he onderzoek van Scarr et al. (1993) blijkt dat afzonderlijke kwaliteitskenmerken
nauwelijks meetbare effecten op kinderen hebben, maar dat de mate waarin voldaan
is aan meerdere minimale kwaliteitsnormen met betrekking tot groepsgrootte, accommo-
datie, veiFgheid en hygiene wel degefijk duidelijk meetbare effecten op kinderen heeft.

Op grond van het bovenstaande komen verschillende onderzoekers tot de volgende
conclusies. In de eerste plaats moet voldaan worden aan minimale kwaliteitsnormen
die een ondergrens aangeven; als daaraan niet voldaan is, is de opvang een risico voor
kinderen (Clarke-Stewart, 1991; Scarr et aL, 1993). Al les wat daar bovenop komt aan
kwaliteitzkenmerken is een kwestie van pedagogische waarden en normen. In onze
cultuur waarin ouders de eerst verantwoordelijke opvoeders zijn, zouden oud-rs daarover
moeten kunnen beslissen (Singer, 1993b).

In de tweede plaats moeten effecten op kinderen gezien worden als het resultaat van
interacties tussen gezinsachtergronden en opvangvormen met bepaalde kwaliteitskenmer-
ken (Holloway & Reinhart-Erickson, 1989; Howes & Hamilton, 1992). Achtergrondvaria-
belen met betrekking tot het gezin blijken namelijk een gotere verklarende kracht
te hebben dan het wei of niet gebruiken van opvang (Holloway & Reichhart-Erickson,
1989; Scarr & Eisenberg, 1993). Kmderen krijgen van hun ouders niet alleen hun erfelijke
aanleg en thuisopvoeding, maar deze zelfde ouders bepalen ook naar welke opvangvorm
het kind gaat, hoe de contacten ermee zijn, etc. (Scarr et aL, 1993). Kinderopvang
zou slechts indirect via de gezinsopvoeding van invloed zijn op het kind. Het inzicht
wint veld dat opvang primair moet passen bij de specifieke behoeften van het gezin.
Dit is ook in het belang van de kinderen (Scarr & Eisenberg, 1993; Singer, 1993a, 1993b).
Aileen als opvang de kwaliteit van de thuisopvoeding versterkt, zou het een positieve
invloed kunnen hebben.

S. Wait helpt ouders die opvang nodig hebben?

Wat weten we van de opvoedingssituatie van kinderen waarvan (beide) ouders werken?
Uk het meeste onderzoek blijkt dat werkende moeders uit de middle class niet beter
of slechter met hun kinderen omgaan dan thuismoeders, gemeten aan sensitiviteit, behulp-
zaamheid bij het oplossen van problemen en maken van huiswerk, samen activiteiten
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ondernemen en het algemene sociaal-emotionele klimaat in het gezin (Van Dam &

Van Uzendoorn, 1990; Gottfried & Gottfried, 1988). Werkende ouders besteden ongeveer
evenveel tijd aan hun kinderen als niet buitensbuis werkende ouders (Scarr & Eisenberg,

1993), of besteden er zelfs rueor tijd aan (Ackerman-Ross & Khanna, 1989).

Het geringe verschil in opvoedingskwaliteit is waarschijnlijk vooral te danken aan de
inspanningen van moeders. Dit blijkt als we kijken naar de factoren die negatiefwerken
op de gezinsopvoeding van werkende ouders:

(Over)belasting door de geringe bijdrage van vaders aan het huishouden en de dagelijkse

zorg voor kinderen, uitgezonderd het spelen met kinderen (Moree, 1992; Singer, 1991).

* Stress doordat op Ge werkplek geen rekening wordt gehouden met verantwoorde-
lijkheden tegenover de kinderen, werktijden die niet passen of weinig flexibel zijn en

geen goede verldregelingen na de geboorte en bij ziekte van kinderen (Hughes &
Galinsky, 1988; Scarr et al., 1993).
* Stress en schuldgevoelens doordat er onvoldoende goede en betrouwbare kinderopvang
Ixschikbaar is. Het plotseling wegvallen van de oppas kan een ware crisis in het gezin
veroorzaken (Hughes & Galinsky, 1988). Dit is ook het geval bij ziekte vanhet kind
waardoor er plotseling gezocht moet worden naar alternatieve opvang (Singer, 1991).

Schuldgc-nelens en scheidingsangst vooral bij moeders met traditionele mcederschaps-
opvattingen en die tegen hun overtuigingen in buitenshuis moeten werken (Hock et
al.,1988; Owen & Cox, 1988). Te weinig aandacht voor het kind als moeders hun carrière
voor laten gaan en me6r dan 40 uur per week werken (Owen & Cox, 1988).

De meeste van deze factoren hebben te maken met (over)belasting van moeders doordat
vaders, werkgevers en overheden nog steeds doen alsof moeders alleen verantwoordelijk
zijn voor de kinderen. Als we de kans van positieve effecten van kinderopvang opkinderen
willen vergroten zullen we dus de positie van moederE moeten versterken en haar vooral
ontlasten, n er voor waken dat buitenshuis werken van moeders een keuze blijft en
geen economische noodzaak wordt. Omdat de beinvloeding van vaders en werkgevers
buiten het bestek v n dit artikel vah, zal ik me beperken tot dat wat op het gebied
van kinderopvang gL daan kan worden om dienst7erlenend te iljn ten aanzien van de
ouders.

6. Kwaliteitseisen vanuit het perspectief van ouders

a. Diversiteit

Een allereerste vereiste is dat er een diversiteit aan opvangvormen is. Als ouders moeten
handelen dwars tegen hun overtuigingen in van 'goede moeder' of 'goede vader' zijn,
geeft dat schuldgevoelens, onzekerheid en spanningen die ook niet goed zijn voorde
kinderen. Een gebrek aan alternatieven maakt ouders ook veel te afhankelijk van de
vervangende opvoedsters. Volgens Turner en Zigler (1987) verklaart het gebrek aan
alternatieven waarom Amerikaanse ouders nauwelijks betrokken zijn bij het dagverblijf
van hun kind. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel Amerikaanse ouders de
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leidsters zelfs nauwelijks groeten: "If parents do not have any degree of choice in child
care, they may behave more like silent prisoners than active participants" (p. 30).

Een goed contact tussen vervangende opvoedsters en ouders is niet alleen belangrijk
voor de ouders, maar ook voor de kinderen. Vooral als kinderen heel klein zijn in
verband met afstemming van slaapritmes, eetgewoonten en om te begrijpen waarmee
een kind bezig is.

Het Nederlandse overheidsbeleid en het beleid van instellingen voor kinderopvang
is momenteel niet gericht op vergroten van keuzemogelijkheden. De Sainulefingsmaatregel
kinderopvang is alleen gericht op uitbreiding in de formele sector door via subsidies
bil te dragen aan de kosten van een kindplaats op kinderdagverblijven en bij gastouders
aangesloten bij gastouderbureaus (Stimuleringsbeleid Kinderopvang 1990-1993, 1992).
Voor het stinmleren van informele opvang zIjn andere maatregelen nodig, bijvoorbeeld
in de fiscale sfeer door kosten van oppas of gastmoeders buiten de officiele gastouderbu-
reaus aftrekbaar te maken; of door ruimtes ter beschikking te stellen aan ouders die
samen een oudercreche willen draaien. In het voormalige West-Duitsland zijn bijvoorbeeld
"Mfttterzentra" zeer populair, waar uitwisseling van kinderen tussen moedersen opvang
door vrijwilligers gestimuleerd wordt (Jaeckel, 1990). Deze Mütterzentra z.ljn niet alleen
ontstaan door het tekort aan formele opvang, maar ook als reactie op de autoritaire
manier waarop kinderen en ouders in de door de overheidgesubsidieerde dagverblijven
worden behandeld.

In het formele circuit zijn de afgelopen jaren de keuzemogelijkhedenvan ouders vaak
afgenomen (Mutant, 1993). Dit komt doordat afzonderlijke dagverblijven steeds vaker
bestuurlijk word= ondergebracht onder grote stichtingen met centrale wachtlijsten.
Dit heeft voor ouders tot gevolg dat je je niet op kangeven voor een bepaald dagverblijf
dat je aanstaat, maar dat je het dagverblijf moet accepterenwaar een plaatsje vrij komt.
Na een bepaald aantal weigeringen verhuis je weer naar de onderkant van de wachtlijst.

Het aanbod van instellingen moet passen bij de vraag van de ouders. Dit slaat zowel
op het pedagogische beleid, de bejegening van de ouders als op de openingstijden.
Wat dit betreft behoeven de wensen van Turkse en Marokkaanse ouders extra aandacht.
Zonder bijzondere maatregelen vinden deze groepen ouders zelden deweg naar kinder-
dagverblijven (Langerwerf, 1991). De ervaringen van enkele dagverblijven die zich hebben
toegelegd op opvang van Turkse en/of Marokkaanse kinderen, leren wat dit betreft
het volgende: neem allochtone leidsters aan, verleng de openingstijden (fabrieken en
schoonmaakbedrijven beginnen vroeg), werk aan een heldere tweetalige en interculturele
benadering en zorg dat de ouderbijdragen niet te hoog zijn.

b. Toegankehjkheid

Een tweede vereiste is toegankelijkheid. Ouders hebben bmners niets aan diversiteit
als ze er geen gebruik van kunnen maken. Wat dit betreft zijn de veranderingen in
het subsidiebeleid van de Nederlandse rijksoverheid zorgwekkend. Volgens "Het regerings-
standpunt kinderopvang 1993" moet na 1993 het subsidieaandeel worden teruggebracht
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tot 1/3 deel van alle kosten. Momenteel wordt 2/3 gesubsidieerd. Dit betekent dat ouders
en het bedrijfsleven samen voor het grootste deel van de kosten opdraaien. Voor de
laagste inkomensgroepen kan dt een te grote barriere worden. Dit wordt vooral nijpend
als de plannen om het minimumloon te verlagen doorgaan en per gezin twee inkomens
noodzakelijk zijn om in de gezinskosten te voorzien. Het gevaar is niet denkbeeldig
dat in ons land, net als in de Verenigde Staten, de situatie ontstaat dat de armste gezinnen
gebruik moeten maken van de allerslechtste vormen van kinderopvang (Goelman &
Pence, 1987). Ouders met gehandicapte kinderen kunnen ook in de problemen komen.
Een gehandicapt kind vereist nu eemnaal niet zelden extra zorg: wie zal dat betalen?
In Nederland hebben we nog geen beleid om systematische buitensluiting uit gesub-
sidieerde opvang van groepen kinderen in kwetsbare posities tegen te gaan.

c. Betrouwbaarheid, invloed en controle

Een derde vereiste ranuit het perspectief van ouders is betrouvkaarheid. Ouderszouden
de zekerheid moeten hebben dat de opvangvorm voldoet aan minimale kwaliteitseisen.
Wat betreft de informele opvang moeten ouders dit zelf controleren; dit is inherent
aan deze opvangvarm. Maar wat betreft de formele opvanghebben ouders momenteel
evenmin zekerheid. Er zijn in ons land geen wettelijk verplichte minimumeisen waaraan
kinderdagverblijven of opvang georganiseerd door gastouderbureaus moeten voldoen.
De gemeentelijke verordeningen, waartoe gemeentes in het kader van de Stimulerings-
maturegel verplicht zijn, verschillen qua inhoud en in slechts de helft van de gemeenten
wordt het nalevenvan deze verordeningengecontroleerd (Stimuleringsbeleid Kinderopvang
1990-1993, 1992). Zowel uit een landelijk onderzoek uitgevoerd door de FNV als een
onderzoek in de gemeente Rotterdam bleek dat veel dagverblijven niet voldeden aan
minimale eisen op het gebied van brandveiligheid en hygiene (Pelzer & Miedema, 1990;
Van der Star, 1990).

Betrouwbaarheid heeft nog meer betekenissen. Hierbij denk lic aan eontinuiteit, - de
zekerheid dat er opvang is, ook bij ziekte van de gastmoeder, vakantie van de leidsters
of ziekte van het kind - . Maar het gaat ook om controlemogelijkheden op hoe het
kind het in de opvangsituatie maakt.

In de informele opvang zal dat laatste vooral van de kwaliteit van de persoonlijke
communicatie tussen oppas/gastmoeder/ruilouder en de ouders afhangen; is het een
positieve keuze en zijn er alternatieven? Binnen de formele opvang ligt dit anders,
omdat ouders te maken hebben met leidsters die functioneren binnen instellingen.

Uit het weinige Ne4erlandse onderzoek dat beschikbaar is op dit gebied, blijkt dat
de meeste ouders tevrecien zijn over hun contact met de leidsters van de groep van
hun kind (Clerkx, 1986; Singer, 1991). Ze hebben voldoende uitwisseling en overleg
over hun kind. Minder tevreden iijn ze over de informatie over het pedagogische beleid;
meer dan de helft vond dat onvoldoende (Singer, 1991). Zaken als informatierecht,
inspraak en medezeggenschap in het pedagogisch beleid en klachtenregelingen zijn
in de Nederlandse kinderopvang nog nauweijks formeel geregeld (Mutant, 1993), terwijl
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ouders aangeven daar wel degelijk behoefte aan te hebben. Dit laatste baseer ik echter
op twee niet-representatieve onderzoeken waarin relatief kleine groepen ouders werden
geinterviewd (Miltenburg, Singer & Van Unen, 1992; Mutant, 1993). Het is mogelijk
dAz deze behoefte aan formele vormen van inspraak-, medezeggenschaps-en klachten-
regelingen slechts leeft onder een selecte groep ouders. Maar als het goed is, zijn
dergelijke formele regelingenuitdrukkingvanbeleidsbeslissingen, die gedragenworden
door de informele cultuur van openheid tegenover ouders in het dagverblijf. Aan dit
laatste zal waarschijnlijk een hele grote groep ouders behoefte hebben. Het is inuners
d6 voorwaarde om als ouders verantwoordelijk te kunnen blijven voor je kind, ook
als eon deel van de zorg aan anderen is uitbesteed.

d Fledbiliteit en op mingstijden passend Inj werkttjden

Kinderopvang moet niet alleen qua pedagogische inhoud in de ogen van de ouders
betrouwbaar en goed zijn, maar ook tegemoet komen aanhun praktische opvangbehoeften
(Miltenburg, Singer & Van Unen, 1992). Als dit niet het geval is, kan van de opvangvorm
geen gebruik worden gemaakt, of moet gezorgd worden voor extra opvangregelingen.
Het kind moet bijvoorbeeld eerst naar de buurvrouw en dan naar de crèche, of na
de cr(":.che mee met een vriendje. In geval van informele opvang moeten soms ingewikkelde
opvangschema's worden opgesteld: een dag bij oma, een dag thuis met een oppas,
een dag bij vrienden die ook kinderen hebben (ruilouders) en de rest van de week
thuis met (een van de) ouders. Opvangtijden die niet passen bij de werktijden van
de ouders geven veel stress in de ouder-kindrelatie thuis (Hughes & Galinsky, 1988).

e. Sarnenwerking en wederzijdse steun

Tenslotte de eis van samenwerking. Het belang van wederzijdse afstemming, een goede
communicatie en controle zodat de ouders zeker weten dat hun kind het goed maakt
is in het voorgaande al aan de orde geweest. Ik wil me hier beperken tot een ander
aspect van samenwerken, namelijk het elkaar steunen in het opvoeden. Dit is in de
hedendaagse formele kinderopva een heikel onderwerp, thet in de laatste plaats
door initiatieven vanuit de hulpverlening en het onderwijs om kindercentra te gebruiicen
voor preventie- of onderwijsinterventieprogramma's. doelen. Voor een deel worden
doze initiatieven door kinderdagverblijven enthousiast opgepikt. Denk maar aan de
zogenaamde Crèche-plus voor probleemkinderen (Knöptels, 1992); experimenten met
V.T.O. in kindercentra (Alkema & Roozenburg, 1985); opvoedingsondersteuningaan
ouders in kindercentra (Swets-Gronert, 1993) en onderwijsstimuleringsprogramma's
voor kinderen in achterstandssituaties (Leseman, 1993).

Professionalisering in de kinderopvang richting 'deskundiger dan ouders' sluit
waarschijnlijk aan bij de behoefte van de werkers aan meer status; 'gewoon' opvangen
is traditioneel immers onbetaald en ongeschoold vrouwenwerk. Verder zullen werkers
in de kinderopvang zonder twijfel kinderen tegen komen waarover ze zich zorgen maken
of waarmee ze zelf niet overweg kunnen. Het is logisch dat je dan iets wilt doen. Maar
of dit de juiste manier is, daarover bestaat onenigheid.

3S9



De ouders bliiven het belangtijkstet... 393

Er bestaat in de kinderopvang een sterk verzet tegen het dienen alsvooruitgeschoven
post van de jeugdhulpverlening en/of het onderwijs. Voor een deel isdit verzet te verkla-

ren uit het verleden: de strijd om opvang te bevrijden van haar imago als voorziening
voor kinderen van slechte ouders. Nu dit eindelijk lukt, wordt de hernieuwde belangstelling
van hulpverleners met argwaan bekeken. Principieler van aard zijn bezwaren die te
maken hebben met wat ouders wensen dat met hun kinderen gebeurt in de kinderopvang.
Uit het onderzoek onder Nederlandse ouders blijkt dat ouders geen behoefte hebben
aan opvoedingsondersteuning door leidsters als deskundigen (De Lege et aL, 1990;
Singer, 1991; Vermeulen, 1992). Ouders vinden zichzelf redelijk deskundig (slecht.c
3% vindt van niet) en leidsters zijn het hiermee eens (Vermeulen, 1992). Ouders wiIn
een gelijkwaardige relatie met de leidsters zoals ze die hebben met vrienden en ketmissen.
Ze stellen het op prijs om te overleggen, ervaringen uit te wisselen en eventueelpraktisch
tips en raad bij problemen te krijgen. Het professionaliseren van de leidsters richting
(vroegtijdige) hulpverlening past niet binnen de samenwerkingsrelatie die ouders wensen
en kan zelfs storend zijn door de hierarchic die er ontstaat tussen 'leken = ouders' en
deskundigen = leidsters'.

Zonder toestenuning van de ouders kinderen laten participeren in bijvoorbeeld een
KOST-programma met systematische observaties van kinderen en dossiervorming is
een aantasting van de ouderlijke macht. Deelname aan dergelijke programma's mag
dan ook nooit een voorwaarde zijn voor plaatsing van kinderen van werkende ouders
in een gesubsidieerd kinderdagverblijf. Dit laatste mag alleen als het expliciet gaat
om een indicatie-plaatsing (bij opvoedings- ofgezinsproblemen) en als ouders om hulp

gevraagd hebben.

Met deze bezwaren tegen ongevraagde 'hulp' aan kinderen van werkende ouders, blijft

staan dat er in de kinderopvang kinderen zullen komen die extra inspanningen van
de leidsters zullen vragen. Hoe daarmee om te gaan? Een antwoord ligt in het doordenken
van het begrip 'professionaliteit' voor de kinderopvang. Met een aanmt daartoe wil
ik dit artikel beeindigen.

7. Een nieuwe vorm van professionaliteit

Tot nu toe heb ik louter vanuit het perspectief van ouders naar de kinderopvangproberen
te kijken. Het zal duidelijk zijn dat vorm geven aan de wensen van ouders geen geringe
taak is: daar vinden we dan ook de eerste aanknopingspunten voor het eigen karakter
van de professionaliteit in de kinderopvang. Werkers in de kinderopvang moeten een
produkt leveren, om maar eens een modern marketing-begrip te gebruiken, dat aansluit
bij de vraag van de ouders. Voor beroepspedagogen en -ontwikkelingspsychologen
werkzaam in andere sectoren, is het belangrijk om voor ogen te houden, dat het in
de kinderopvang in de toekomst letterlijk zal gaan om de verkoop van een 'produkt'.
Steeds meer ouders zullen zelfgrotendeels voor de kosten van kinderopvang opdraaien,
dat is momenteel voor een voltijdse kindplaats in een dagverblijf rond f18.000,- per
jaar. Naar mate ouders meer zelf betalen, eisen ze ook meer (Mutant, 1993).
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Werkers in de formele opvang zullen met hun 'produkt' meerdere ouders tevreden
moeten stellen. Als echter op alle specifieke wensen van ouders zondermeer wordt
ingegaan, ontstaat een onwerkbare situatie waarvan de kinderen de dupe zullen zijn.
Het is bijvoorbeeld heel moeilijk om een goed pedagogisch klimaat te creeren als kinderen
op willekeurige tijden gehaald en gebracht worden en er elite dag andere kinderen
in de groep zijn. Dagverblijven zullen daar een helder beleid op moeten maken (profile-
ren), ondermeer door zich te richten op een bepaalde doelgroep. Als aan ouders duidefijk
kan worden uitgelegd waarom bepaalde pedagogische keuzes worden gemaakt, vergroot
dat de bereidheid om ze te accepteren (Mutant, 1993). Inspraak en medezeggenschap
van ouders zijn ook in het belang van de werkers: ze hebben informatie en feed-back
van de ouders nodig om de kwaliteit van hun 'produkt' te evalueren en bij te stellen.
Dit alles stelt hoge eisen aan het management en de leidsters, die specifiek zija voor
de kinderopvang.

Het afwijzen van een hierarchie tussen werkers in de kinderopvang en ouders wil niet
zeggen dat beroepskennis en -trots verboden is. Het werken met Ideine kinderen in
groepsverband vraagt een complex aantal vaardigheden van leidsters (Van Bennekom
et al., 1991; Singer, 1992, 1993b). Het is belangrijk dat de beroepskennis van werkers
in de kinderopvang gesystematiseerd wordt en overdraagbaar gemaakt. Ook ongeschoolde
gastmoeders blijken praktische opvoedingstheorieen te ontwikkelen; als iets je werk
is en je neemt het serieus ga je er nu eenmaal over nadenken (Rosenthal, 1991). Als
werkers in de kinderopvang rekening houden met de thuisopvoeding, zullen ze ook

moeten nadenken over hun eigen opvoedingspraktijk en -theorieen. Samenwerking
tussen werkers in de kinderopvang en ouders zou gebaseerd moeten zljn op erkenning
van elkaars werk in relatie met het kind en op duidelijke afspraken over elkaars rechten
en pfichten.

Kinderen waarover de werkers in de kinderopvang zich zorgen maken, vragen een
apart beleid. Ouders zouden de eersten moeten zijn bij wie raad gevraagd wordt. Dit
blijkt moeilijk te 7ijn. Juist als er iets aan de hand is wenden leidsters zich Hever tot
collega's (De Lege et aL, 1990). Het wederzijds melden als iets zorgen baart (ouders
aan leidsters en leidsters aan ouders) en er samen over pratim en naar oplossingen
zoeken, is een kunst die geleerd moet worden (Buggenum & Hermanns, 1993; Swets-
Gronert, 1993). Als het probleem blijft, kunnen ouders en werkers gezamenlijk hulp
zoeken, of de leidster/oppas/gastmoeder kan hulp voor zichzelf zoeken. Binnen de
formele opvang zal dit waarschijnlijk geregeld 7.ijn via werkbesprekingen of begeleiding
door consulentes kinderopvang. Werkers in de informele opvang zouden toegang moeten
krijgen tot de reguliere opvoedingsondersteuning voor ouders. Aileen als er sprake
is van vermoedens van kindermishandeling of -verwaarlozing mag (en mijns liens moet)
dit onafhankefijk van de toestemming van ouders, gemeld worden (Vertrouwensarts)
en/of om advies gevraagd wordy.. (Swets-Gronert, 1993).

In de combinatie van dienstverlening aan otiders ei een stukje van de opvoeding overne-
men zonder de ouderlijke verantwoordelijkheid aan te tasten ligt de uitdaging voor
de kinderopvang.
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Summary

Until recently experts had a prejudice against parents in need of day care for their
children. Research shwa that accounting for the parents' needs and pedagogical values
with respect to day care is essential for the quality of the parental care at home, the
parental responsibility and positive effects of day care on children. Quality characteristics
of day care important to parents are: diversity; accessibility; control and authority;
flexibility; cooperation and mutual supporLA new type of pedagogical expert is needed
in the field of day care.

Correspondendeadres:E. Singer, Universiteit Utrecht, Vakgroep Ontwikkelingspsychologie,
Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht, Nederland
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"Much ado about nothing" ?

Mag het, kan het en/of moet kinderopvang misschien?
Enke le wijsgerig-pedagogische beschouwingen over de inzet van het
debat

SBIETENSI

Samenvatting

Het debat dat gevoerd werd in de Necieriandse dagbiaden in het begin van 1993 over
de wenselljkheld van kinderopvang, verschijnt, indien geplaatst binnen een Internationale
context, niet als echt nieuw. Er werd en wordt over deze thematiek in de Westerse
wereld als geheel genomen veel gediscussieerd. In deze studie trachten we de inzet
van het debat te verheideren door duidelljk te maken welke de vooronderstellingen
zljn die de verschille- de posities die ingenomen worden, schragen. Na enkeie weer
algemene beschouwingen over de maatschappelijke inbedding van kinderopvang wordt
in eerste instantle ingegaan op enkele onderzoeks- en beleldskwesties zoals die in de
Angelsaksische discussie aan bod komen. Vervolgens worden de resultaten van het
daar uitgevoerde empirisch onderzoek samenvattend wergegeven. Nadat meer grondig
enkele perspectieven op kinderopvang en op het gezin aan de orde Ain geateld, blijkt
opnieua een veranderend beeld over opvoeding en mens-zljn te verschijnen. Met zozeer
het effect, maar wat kinderen voor hun ouders kunnen betekenen en ouders voor bun
kinderen, komt als beslissend naar voren. Zo Irnrdt duidelIjk dat het beeld over opvoeden
zelf zich nu ais een veelheid aanbiedt2.

Maatschappelljke inbedding en economische noodzaak

Kinderopvang is een relatief recent verschijnsel. Het heeft te maken met een wel bepaalde
maatschappelijke organisatie waarin op een specifieke wijze over de rol van wan en
vrouw, over arbeid en over het gezin nagedacht wordt. De hedendaagse opvattingen
daarover zijn vanzelfsprekend niet steeds dezelfde geweest. Een verzorging en opvoeding
uitsluitend door de moeder gedurende de ganse periode van athankelijkheid, is historisch
een betrekkelijk nieuw verschijnsel. Het verscheen slechts als een mogelijkheid voor
een bepaald en beperkt segment van de samenleving en gedurende een bepaalde periode
van de menselijke geschiedenis. Dat dit type van exciusief door de moeder geboden
kinderverzorging de natuurlijke of traditionele wijze van omgaan ma kinderen genoemd
wonit en dat andere vormen als afwijken4 aL onnatuudijk en potentieel gevaarlijk geschetst
worden, is een bewijs van de kracht van de recente mythologie. Tevens toont het de
onwetendheid aan over de wijze waarop mensen doorheen de geschiedenis van de
mensheid geleefd hebben. Het is immers veeleer zo dat men athankelijk van de mogelijk-
heden en individuele keuzen, geopteerd heeft voor bepaalde typen van kinderopvang
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precies onder druk van economische, sociad, demografische, historische en cultureel-
ideologische omstandigheden. Van deze conditionerende factoren spelen de economische
krachten - vooral de noodzaak voor vrouwen om buitenshuis te werken om het gezin
te onderhouden of daartoe een bijdrage te leveren - de belangrijkste rol. In het bepalen
of en voor welke type van kinderopvang gekozen wordt, staan de genoemde elementen
soms ook tegenover elkaar. Dit is het geval waar bijvoorbeeld economische omstan-
digheden nog niet ideologisch aanvaarde praktijken opdringen. Zo is in de meeste
Westerse landen de groei van het gebruik van kinderopvangbijvoorbeeld sneller gegaan
dan de ontwikkeling van een positieve houding hiertegenover. Economische omstan-
digheden hebben gezinnen verplicht om de mogelijkheden ervan aan te wenden, maar
velen, de betreffende ouders en anderen in de samenleving keurden, en keuren het
fenomeen nog steeds af.

Het uitermate grote belong van de economische realiteit kan rijkelijk geillustreerd worden
(Cfr. Lamb et al., 1992). Zo heeft Zweden bijvoorbeeld een opmerkelijk comprehensief,
goed geintegreerd en zorgvuldig gepland nationaal beleid ten aanzien van het gezin.
Tot de voordelen die aan de Zweedse ouders geboden worden behoren lange periodes
van bezoldigd ouderschapsverlof en verder kwalitatief hoogstaande gesubsidieerde
kinderopvang, georganiseerd voor de kinderen van die ouders die hun ouderschapsverlof
hebben opgebruikt. Het systeem kwam er evenwel in Zweden niet eenvoudigweg omdat
men beslist had dat ouders met jonge kinderen het beste thuis konden blijven, of dat
Zweedse kinderen een zeker voordeel hebben aan opvang buitenshuis. De reden heeft

maken met de snelle industrialisering van het land en de bliivende vraag naar Zweedse
produkten waardoor er een tekort op de arbeidsmakt ontstond. Zweden wist zich
immers buiten de Tweede Wereldoorlog te houden, waardoor de industridle mogelijk-
heden van dit land niet werden aangetast. Met het oog op een stijgende deelname
van vrouwen aan het arbeidsproces en een positieve beInvloeding van de bereidheid
van de jonge gezinnen om de toekomstige arbeiders "te baren en groot te brengen",
was het noodzakelijk een alomvattend systeem te ontwikkelen. Hierin dienden de vrouwen
goed betaald te worden en moest de kinderopvang voor zeer jonge kinderen zonder
al te zware financiale of professionele offers vunnen worden verwezenlijkt. Dat, tezamen
met een verzekerde beschikbaarheid van kwalitatief hoge kinderopvang, moest ervoor
zorgen dat het hebben en grootbrengen van jonge kinderen een positieve ervaring was.
De ideologie waarin dit verpakt werd leidde er soms toe dat de economische krachten
die het geheel veroorzaakten, op de achtergrond werden geduwd. En al is het zo dat
de precieze vormgeving te maken heeft met een aantal bijzondere karakteristjeken
van de Zweedse samenleving, het waren economische redenen die het systeem
noodzakelijk maakten.
Omgekeerd kan ook in vele Westerse landen no de demobilisatie volgend op de Tweede
Wereldoorlog, een verwijimg vastgesteld worden naar de mythe van het traditionele
gezin, waar aan de vrouw huiselijke taken en verantwoordelijkheden werden toege-
schreven. In hun overzichtswerk stellen Lamb et al. dan ook dat er huns inziens geen
enkele samenleving of land is waarin de vraag naar kinderopvang niet gedreven werd
door economische overwegingen (Lamb et al., 1992, p. 4).

Omdat men niet tegeijkertijd buitenshuis kan werken en voor de kinderen zorgen,
werd kinderopvang gecreeerd. Het diende en client een geheel van doelen. We geven
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enkele dominante tendensen weer. Om de maatschappij te beschermen tegen rebellie
en misdaad werden bijvoorbeeld in de 19de eeuw in Nederland bewaarplaatser opgericht
zodat arme kindeten geciviliseerd konden worden. Om gelijkheid van kansen tussen
mannen en vrouwen te realiseren word in verschillende landen een beleid over kinderop-
yang ontwiltkeld. Soms werd kinderopvang ook gebruild om acculturatie te bewerkstelligen
of gaf men het eon plaats binnen een bepaalde ideologische "indoctrinatie". Zo verdub-
belde in Noord-Itali'd het aantal kinderen in de kleuterscholen in de jaren zestig omdat
de wijsgedg pedagoog Clad ervan overtuigd was dat op deze wijze adtureel gemeenschap-
pelijke fundamenten konden ontstaan. Voorzieningen voor kinderopvang werden ook
dikwijls aangewend (onder andere in de U.S.A. in de jaren tachtig) om vrouwen aan
te moedigen een opleiding te volgen met het oog op een baan, om aldus niet Langer
van welzijnsvoorzieningen afhankelijit te zijn. Tenslottewerden ookbepaalde voorzieningen
voor kinderopvang ontwikkeld omdat men het leven van de kinderen wou verrijken,
daarvan is Head Start een sprekend voorbeeld.

Voor een goed begrip van kinderopvang is het ook van belang dat men een inzicht
heeft in de meer algemene opvattingen van een samenleving over verschillende, in zekere
zin, ideologische kwesdes. Deze zullen maken dat de plaats die ldnderopvang kan innemen
en de houding die men daarover aanneemt fundamenteel verschillend kan zijn. Hiertoe
behoren onder andere: de opvatting over de gelijkheid tussen man en vrouw; of men
kinderopvang ziet als iets waarvoor de samenleving verantwoordelijk is eerder dan
dat zulks teruggaat op het gezin of op een individu; of men ldnderopvang ziet in termen
van een welzijnselement dan wel als behorend tot een pedagogisch of onderwijs-program-
ma. Tenslotte zal ook de wijze waarop men het kind-zijn en zijn ontwikkeling zelf ziet
(waarin men al clan niet een groot belang hecht aan de ervaringen op zeer jonge leeftijd)
een belangrijke rol spelen om een oordeel over deze voorzieningen te kunnen vormen.
Zo zal bijvoorbeeld de beoordeling van het assertief zijn van ldnderen, als wenselijke
karakteristiek dan wel als een uiting van ontoelaatbare agressie, een element zijn in
deze totaal-beoordeling.
Meer algemeen kan daarom gesteld worden dat het debat over positieve en negatieve
effecten van kinderopvang of zo men wil over de wenselijkheid van kinderopvang buiten
het gezin, zonder een grondige verheldering van onder andere de hoger aangegeven
kwesties, niet echt beslecbt kan worden, in zekere zin zelfs niet gevoerd. Het is duidelijk
dat het gaat om iets dat een plaats heeft in een maatschappelijk systeem als geheel,
in een denken over de wenselijke vormen van omgaan met elkaar, van socialisatie, van
onderwijs, van samenleven en van opvoeden. Suiten doze kwesties client men ook in
de discussie over de wenselijkheid v, 1 kinderopvang niet te vergeten dat de situatie
van het kind binnen het gezin niet steeds even optimaal is. Het kind is inuners kwetsbaar
voor risico-factoren zoals stress in de geemsrelaties, de kwaliteit van het huwelijk, de
opvatting van de ouders over het grootbrengen van kinderen, de socio-economische
status, of duidelijker, de (eventueel relatieve) armoede van het geim en de persooniijkheid
(meer bepaald de psychische tekorten) van de ouders.
Tot zover een eerste globale aanduiding van de inbedding binnen de samenleving als
geheel. Welke zijn nu de determinanten die we onderkennen in het onderzoek en welke
bekommernissen zijn er in het beleid?
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Onderzoek en beield over kinderopvang: dimensies in het huidtg debat

In termen van het aantal betrokken kinderen gaat het om een belangrijke groep. Nemen
we het voorbeeld van de U.S.A. dat wellicht typisch is voor de meeste westerse landen
dan blijkt, volgens gegevens verstrekt door Alison Clarke-Stewart (in Moss & Melhuish,
1991a, p. 35) dat in 1990 ongeveer de helft van de kinderen jonger dan 2 jaar moeders
hebben die buitenshuis werken en een belangrijk gedeelte van de tijd doorbrengen
bij een babysitter, een buur, een familielid of een of andere betaalde vorm van
kinderopvang genieten. Bovendien verwacht deze auteur dat dit aantal nog zal toenemen.
Dat alles is niet het gevolg van een overheidsbeleid om vrouwen te betrekken bij het
arbeidsproces, maar slechts terug te voeren tot aan factor: de behoefte aan (extra)
inkomen. De verlaging in reale termen van het gezinsinkomen, het niveau van het aantal
echtscheidingen en van akn-oudergezinnen maken dat meer vrouwen buitenshuis werken.
En van degenen die momenteel thuis zijn, zou 30 ook gaan werken, als kinderopvang
beschikbaar zou zijn. Opvangmoeders en kinderdagverblijven nemen ongeveer 40 %
van de kinderopvang voor hun rekening (voor kinderen van werkende moeders jonger
dan drie jaar). In dan op vier gevallen zorgen de ouders hier zelf voor en in eenzelfde
mate een verwant. De Amerikaanse situatie wordt verder meer algemeen gekenmerkt
door decentralisatie, het ontbreken van veel regelgeving en privatisering. Tot zover
enige kwantitatieve gegevens.
Waar vroeger meer algemeen de nadelige effecten van kinderopvang werden nagegaan,
is het duidelijk dat dergelijk onderzoek zich nu nog slechts toespitst op de wenselijkheid
van voltijdse kinderopvang (meer dan 20 u per week) voor kinderen jonger dan 12 maanden
vanuit het oogpunt van de ontwikkelingvan gehechtheidsrelaties met de ouders. Dat stellen
althans Moss & Melhuish (1991a) in een publikatie naar aanleiding van een conferentie
die te Londen in 1990 werd gehouden. Ook andere overzichtspublikaties bevestigen
deze zienswijze. De opvatting dat kinderopvang voor kinderen onder 3 jaar schadelijk
is, en dat dere kinderen daarom behoefte hebben aan oudedijke zorg wordt door onderzoek
niet bevestigd. Waar nadelige effecten gevonden worden, lijkt de oorzaak te liggen in
de lage kwaliteit van de geboden opvang (te weinig personeel, te laag geschoold personeel,
te weinig infrastructuur en werkingsmiddelen) eerder dan in de opvang zelf.

Een afzonderlijke kwestie vormde (en vormt in zekere nog steeds) de wijze waarop
de negatieve effecten vastgesteld kunnen worden. Zoals bekend gebruikte men om
de vermeende schade aan het kind vast te stellen veelal Bowlby's "attachment"-theorie
(van 1951) als theoretisch kader. De discussie hierover werd nieuw leven ingeblazen
door het zogenaamde Belsky-debat. De conclusies van deze onderzoeker werden
seerd op de "Strange Situation"-procedure. De kwaliteit van de relatie tussen de
volwassene en het kind wordt er gemeten door de reactie van het kind te observeren
wanneer de ouder na een ko:te periode van afwezigheid in een nia-vertrouwde omgeving,
de kamer terug binnenkomt. De meeste kinderen begroeten de afwezige ouder enthousiast,
hetzij doer ernaar toe te gaan, vragen om opgepakt te worden, te glimlachen of door
iets in die arad te zeggen. Kinderen die zich zo gedragen worden als "securely attached"
geclassificeerd. Andere kinderen werden in de categoric "avoidantly" geordend (de
ouder negeren, niet goeten, er van weggaan) of "resistantly" (ambivalent gedrag zoals
contact zoeken, maar tegelijkertijd, indien crop ingegaan wordt, dit angstig zwerpen).
Belsky concludeerde dat er een sterke en zeer betrouwbare associatie is tussen een
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verhoogd risk° van "insecure infant-mother attachment" met het bezigen van kinderopvang
(voor langere periodes per dag) bij kinderen jonger dan 1 jaar.

Zoals gesteld lokte deze positie, verdedigd in de tweede helft van de jaren tachtig,
een controverse uit die ook op conceptueel niveau betrekking had. Immers, het afstand
houden of vermijdingsgedrag ten opzichte van de moeder wordt geinterpreteerd in
tennen van een onzekere attachment. De samenstding van de onderzoeksgroep, typische
Amerikaanse middenklasse gezinnen met kinderen die uitsluitend thuis werden grootge-
bracht, was een eerste element van kritiek. Maar de problematiek is ook op een meer
fundamenteel niveau aan de orde gesteld in de lijn van datgene waarvoor Rutter reeds
veel vroeger gewaarschuwd had. In de context van het gebruik van de test in de algemene
discussie over de effecten van kinderopvang namelijk, waarschuwde hij tegen het trekken
van conclusies op basis van vreemde procedures waarin moeders, kinderverzorgsters
en vreemden niet alleen elke minuut in een kamer binnen kwamen en naar buiten gingen
om redenen die het kind niet duidelijk waren, maar bovendien geen interactie met
de kinderen ontwikkelden mals men dit normaal wel deed. Ook de scoring in de "Stange
Situation" roept bij hem vragen op. Immers, de peuters die de moeder negeren als
ze terugkeert worden "avoidant" genoemd, een pejoratieve terni, en als onzeker geclassi-
ficeerd (Cfx. Rutter, 1981, p. 160). Is het niet mogdik, zo vraagt hij zich af, dat een
kind dat er zeker van is dat zijn of haar moeder terugkomt na een korte afwezigheid,
geen speciale aandacht aan de moeder geeft als ze terugkeert? Ook de associatie van
het kinderlijk gedrag met later a-sociaal gedrag, wat leidde tot de conclusie van een
verhoogd risico voor het kind, houdt niet langer stand. Bepaalde onderzoekingen
benadrukken de afhankelijkheid van de mate van consistentie in de algemene omstan-
digheden van kinderopvang. Niet zozeer een zekere of onzekere "attachment" voorspelt
op zich socio-emotioneel (dys-)functioneren, maar de combinatie met andereinvloeden
(cfr. Thompson in Provence et al., 1992, p. 128).
Lamb & Sternberg (1990) stellen dan ook dat onafhankelijk van de problemen omtrent
de voorspellende waarde ervan, de "Strange Situation"-procedure slechts een zeer beperkt
iniicht in de effecten van kinderopvang biedt en dat er behoefte is aan studies die
een breed geheel van resultaten onderzoeken en dat in een longitudinaal perspectief.

Moss & Melhuish (1991b) concluderen meer algemeen dat de belangrijkste onder-
zoeksvragen nu dan ook deze zijn omtrent het bepalen, vaststellen en beinvloeden van
de kwaliteit van de geboden opvang. Vanzelfsprekend, zo vervolgen deze auteurs, zal
elk oordeel over kwaliteit dienen te vertrekken van bepaalde waardeoordelen. Zo moet
er geantwoord worden op de vraag hoe men kwaliteit definieert: vanuit de positie van
de kinderen, de ouders, de verstrekkers van de kinderopvang zelf, of een combinatie
hiervan?
Wat dit betreA heeft men vaak gekozen voor een ontwikkelingspsychologisch perspectief.
Kwalitatief goede kinderopvang is deze die de ontwilckeling ten goede komt, terwij1
lage kwaliteit dat type betreft dat de ontwikkeling verhindert. Op de discussie over
de waarde-component lf, komen we verder terug.

Wat werd er tot op heden toe vastgesteld door de onderzoekers? Vanuit het aangegeven
ontwikkelingsperspectief worden vooral de ervaringen van het kind centraal gesteld.
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Zo wordt op grond van onderzoeks het belling benadrukt binnen de kinderopvang van
onder andere:
- de relaties tussen de volwassenen en de kinderen (een warme relatie stelt de kinderen
meer in staat om de volwassenen to "gebrwlen" om de omgeving te leren kennen, vandaar
ook het belang van een vertrouwde persoon);
- het belang van "peer relationships" (groepen met leeftijdsgenoten en met iets oudere
kinderen bieden complementaire vormen van ervaring);
- het belang van bepaalde situaties waarin iets geleerd kan worden opdat nieuwe
ervaringen kunnen worden opgedaan;
- het evidente belang van een gezonde en veilige omgeving;
- en het being van het feit dat kinderen de omgeving ook leuk vinden (het leren van
nieuwe coneepten lijkt beter te verlopen indien kinderen emotioneel gelukkig zijn).

Tot positieve ervaringen van de zijde van het kind wordt eveneens op grond van
onderzoele een bijdrage verwacht van:
- de grootte van de groepen (de ratio volwassenen/kinderen - het optimum is o.a.
afhankelijk van de leeftijd van de kinderen;
- de opleiding van het personeel;
- de mate waarin het kind in dezelfde setting blijft en het personeel hetzelfde;
- de mate waarin het personeel ook andere taken (bijvoorbeeld huiselijke) moet verrichten;
- meer specifiek met brtrekking tot het gedrag van het personeel wordt gewezen op
het belang aandacht te geven aan de kinderen, op een positieve wijze met hen om te
gaan, hen te aanvaarden (op hun suggesties in te gaan, aandae voor hen te hebben),
voldoende informatie en redenen aan kinderen te geven, voor te lezen, suggesties te
bieden, ze te knuffelen, ze meer in het algemeen te helpen er zowel op een grenzen-
stellende als creatieve manier mee bezig te zijn;
- een bepaald curriculum (bepaalde lessen, organisatie van en/of supervisie bij bepaalde
activiteiten);
- het niveau van de uitrusting en de accommodatie als geheel (vooral in termen van
een organisatie in functie van de behoeften van de kinderen).
Tenslotte blijkt het gekozen type van kinderopvang (opvangmoeders, kinderdagverblijven
of verwanten) niet zo belangrijk te zijn, zolang aandacht besteed wordt aan de genoemde
kwaliteitseisen.

Waar bij de aanvang van onderzoeken over kinderopvang de vraag gesteld werd of
kinderopvang goed of slotht vnor kinderen was en vervolgens - in een zo men wil tweede
golf - de complexere vragen over de verschillende types van kinderopvang over verschil-
lende kwaliteitseisen aan de orde waren, zal in de toekomst meer en meer ook de
interactie en rclatie met bepaalde kenmerken van het gezin aa de orde zijn.

Tenslotte is het ook interessant te kijken naar wat invloedrijke auteurs tot de agenda
voor verder onderzoek rekenen. Zonder in bet hiernavolgende uitputtend te zijn kunnen
volgende topics aangegeven worden:
- een aanduiding van verdere voorwaarden die vanuit een ontwikkelingsperspectief
de mogelijke ervaringen van kinderen ten goede komen;

de ontuakeling van meer gedifferentieerde kwaliteitsindicatoren;
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- de ontwikkeling van een nationaal systeem van doorlichting m.b.t. kwaliteit,personeel,
het gebruik door de ouders, de vraag naar en de tevredenheid over de geboden
dienstverlening;
- de ontwikkeling van structuren en programma's met inbegrip van training met het
oog op kwaliteitsverhoging;
- een doorlichting van de mechanismen van het privé-aanbod en hoe het geregeld kan
worden;
- een onderzoek naar de bestaffing en de relatie ervan met de kwaliteit;
- gedetailleerd onderzoek van de behoeften van bepaalde groepen van kinderen (etnische
minderheden bijvoorbeeld);
- een analyse van de kosten en de implicaties van verschillende systemen van subsidioring
en persoonlijke bijdragen van de ouders;
- een integratie van kinderopvang met het onderwijssysteem op alle niveaus.

Onderzoek heeft de negatieve vooroordelen over kinderopvang niet bevestigd. Er lijkt
daardoor, althans in zekere zin, geen vuiltje aan de lucht te zijn. Natuurlijk moet er
nog veel onderzocht worden, natuurlijk kan er nog geschaafd worden, marr in wezen
is goede kinderopvang (zoals goed onderwijs) beslist niet schadelijk. Waarom, zo kan
men zich afvragen, blijft het debat dan bestaan en blijven de emoties daarover zo hoog
oplopen. Het antwoord op die vraag zal wellicht te maken hebben met het feit dat
de sterk waardegeladen thematiek elke opmeder confronteert met zi.jn eigen existentiele
keuzen.Wat de ander zegt over wat ik doe, of nog sterker dat de anderen andere waarden
voorop stelleni lijkt mijn eigen bestaan in vraag te stellen. Zo sluimeren gedachten
als "Doe ik het wel goed?, "Had ik het anders moeten doen?" of nog "Zijn mijn
inspanningen wel de moeite waard geweest?" Later zetten we een aantal elementen
die in deze reflectie op het eigen opvoeden en het eigen mens-zijn van belang zijn
op een rijtje. Eerst sehetsen we een viertal perspectieven die deze problematiek plaatsen
in het denken over het gezin en de samenleving.

Opvattingen over de samenleving, het gezin, klnderbescherming en -opvang

In een poging een bijdrage te leveren tot een grondige discussie voor het kader waarop
een beleid van de gemeenschap over kinderen gebaseerd zou kunnen worden,
onderscheidt Lorraine Fox Harding (1991) vier perspectieven: laissez-faire en de
patriarchale samenleving; staatspaternalisme en de bescherming van het kind; de
bescherming van de 'birth family" en de rechten van de ouders; de rechten van het
kind en de bevrijding van de huderen. Alhoewel deze vier perspectieven vooral ontwikkeld
zijn om een kader te bieden voor kinderbescherming, lijken ze ook een interessant
geheel voor het denken over kinderopvang te bieden. Na een korte schets van elk geven
we de implicaties voor de discussie over kinderopvang weer.

Met het "laissez-faire"-perspectief wordt verwezen naar die positie waarin de rol van
de qtaa ` minimal is, en in de privacy het sacrale van de relatie tussen ouders en kinderen
gerespecteerd dient te warden. Het patriarchaie karakter ervan wijst op de macht van
de man over de vrouw en de kinderen in de context van het gezin. Een van de uitgangs-
punten van deze positie betreft het wantrouwen door de burgers van de staat. Het
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weerspiegelt verder een liberaal democratische cultuur zoals die in vele westerse
geindustrialiseerde samenlevingen te vinden is en waarbij het algemeen gevoelen is
dat de staat zich in het algemeen maar beter niet kan mengen met de priv6-aangele-
genheden van de burgers. Dat laatste geldt in belangrijke mate voor het huiselijke en
familiale leven. Persoonlijke relaties zijn niet het domein van de staat en het gezin,
de plaats waar een speciale rol voor de vrouw is weggelegd en waar men zich uit het
publieke leven kan terugtrekken. Het economisch gezien patriarchale systeem maakt
vrouwen en kinderen athankelijk van het gezinshoofd.
Ten aanzien van kinderopvang zou hieruit geconcludeerd kunnen worden dat gezinnen
en niet de staat verantwoordelijk zijn voor de kosten en dat ldnderen bij voorkeur thuis
bij de moeder worden grootgebracht (de staat kan haar taak niet overnemen) tot ze
hun intrede in het publieke leven doen. Er is immers de sterke psychologische band
tussen ouders en kinderen, vandaar het belang van een continuIteit in de relaties. Dat
laatste zet de deur op een kier om professionele opvoeders (kindermeisjes) in te
schakelen. Het is immers de psycholoeische band die belangrijk is. Tenslotte dient
men er zich bewust van te zijn dat in een wereld waarin er grote ongelijkheid bestaat,
het verdedigen van de individuele vrijheid, de vrijheid van anderen en de menselijke
waardigheid kan ondermijnen. De rationale achter het algemene pleidooi voor een
minimalistische rol van de staat in de zorg voor het welzijn heeft uiteraard ook te maken
met een zo laag mogelijk houden van de staatsuitgaven en dus van de belastingen, wat
in het voordeel is van de economisch sterkeren.

Met het perspectief staatspatemalisme en knderbescherming wordt verwezen naar die
positie waarin er een belangrijke rol voor de staat wordt voorbehouden in het bijzonder
als bescherming van kinderen in gevallen van kwalitatief lage ouderlijke vei Lorging.
Dominant perspectief is dat van het kind, en de rechten en vrijheden van de ouders
zijn er erg beperkt (begrensd door waar het kind behoefte aan heeft), hun plichten
daarentegen groot zodat de staat indien nodig zal overnemen. Kinderen, zo stelt men
er, dienen koste wat het kost beschermd te wOrden. Daarenboven ligt hier de nadruk
op de kwaliteit van de verzorging zoals die door deskundigen beoordeeld wordt. De
aandacht is sterk gericht op het individuele kind (dat als kwetsbaar, afhankelijk en
behoefte-hebbend aan bescherming beschouwd wordt), eerder dan op het gezin als
eenheid en op de bescherming die de staat het kind te bieden heeft. Dat laatste wordt
ook beschouwd vanuit een instrumenteel belang in het licht van de toekomstige samen-
leving een sociale investering dus. De psychologische behoeften van ldnderen worden
als verschillend van volwassenen voorgesteld: een behoefte aan liefde en veiligheid,
aan nieuwe ervaringen, aan geprezen orden en aan erkenning en tenslotte aan
verantwoordelijkheid. Indien hieraan niet kan voldaan worden, kan er sprake zijn van
schade op lange termijn. Hierbij kan men opmerken dat dergelijke staatsinmenging
wellicht veroorzaakt wordt door een gebrekkige organisatie op sociaal-economisch
vlak, zodat de staat moet ingrijpen tengevolge van in zekere zin haar eigen
tekortkomingen. Immers, problemen met het omgaan met kinderen gaan immers samen
met het sociaal-economische gezinsniveau en hier ve-ischuift men nu de schuld naar
de ouders eerder dan ze te helpen. De zwakste groepen in de samenleving worden
aldus gestraft voor hun onmacht door een interventie in het gezinsleven. Ook de sfeer
van controle van buitenuit zal wellicht niet zomaar kunnen aanvaard worden.
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Wat kinderopvang betreft zou men hieruit kunnen afleiden dat de staat de kosten van
de kinderopvang dient te dragen indien een van de ouden niet voor de kinderen kan
zorgen, of dat men het mogelijk maakt dat een van beide er steeds voor de kinderen
is. Het is overduidelijk dat de implicaties hiervan in de eerste plaats sociaal en politiek
zullen zijn, al is ook zoiets als ouderlijke supervisie een mogefijke maatregel -wat op
zijn beurt dan weer in tegenspraak zou kunnen zijn met een aantal meer algemene
rechten van de mens.

Het derde perspectief betreft de verdediging van het gezin waarin men als kind geboren
werd gekoppeld aan speciale rechten voor de ouders. Hier wordt de idee gehuldigd dat
gezinnen waarin kinderen geboren warden belangrijk zijn voor ouders en kinderen.
De rol van de staat wordt er gezien als een ondersteuning van deze gezinnen. De klasse
waar men toe behoort en de socio-economische status worden er opgevat als zeer belang-
rijk voor de wijze waarop men met kinderen omgaat. Zowel de psychologische als de
biologische band wordt benadrukt. De tussenkomst van de staat is bedoeld als onder-
steunend, maar niet dwingend. Politick gezien veronderstelt dit derde perspectief een
samenleving die onderverdeeld is in Idassen en de maatregelen ten aanzien van kinder=
worden gezien als structurele elementen waarin de politiek en economisch sterkere
groepen hun normen aan zwakkere opleggen. Het gaat hier om een poging om een
herverdeling te bewerkstelligen in de (kapitalistische) welvaartsstaat om op deze manier
een sociale achterstand weg te werken en aan preventie te doen. Vanzelfsprekmd is
ook hier een van de belangrijkste hinderpalen voor dit perspectief de kosten die het
met zich meebrengt.
Dit perspectief genereert een situatie voor de kinderopvang op jonge leeftijd die ver-
gelijkbaar is met deze die momenteel in Belgie wordt aangetroffen waar enerzijds via
fiscale maatregelen, anderitjds via eta getrapt bijdragensysteem in functie van het
inkomen, kinderopvang betaalbaar wordt gemaakt - of in ieder geval in belangrijke
mate verlicht. In Nederland is een inkomensalhankelijke ouderbijdrage-tabel nog steeds
niet verplicht.

Ten vierde is er het perspectief van de rechten van het kind en een beweging van de
bevrijding van het kind. De dominante idee betreft hier het belang van het perspectief
van het kind, zijn wensen en verlangens als afzonderlijke entiteit met reek op autonomie
en vrijheid zoals volwassenen. De idee van controle van kinderen hetzij door de staat
hetzij door individuele volwassenen wordt er bevraagd. Er wordt betoogd dat voor
veel aspecten en in belangrijke mate, leeftijd geen verschil mag uitmaken. Niet de staat,
niet de ouders, maar de kinderen zelf dienen op te komen voor hun belangen omdat
volwassenen niet vertrouwd kunnen worden in de machtsrelatie waarin ze zich beiden
bevinden. Gelet op de leeftijd van de betrokken kinderen waar het om kinderopvang
gaat, biedt dit perspectief slechts enkele aanknopingspunten. Wel lijkt het van belang
crop te wijzen dat er een gevaar kan schuilen in pleiten voor rechten geisoleerd van
plichten en van het benadrukken van rechten en aldus andere waarden te verwaarlozen.
Zoals gesteld geldt hier de visie dat het welzijn van het End bestaat in de tnogelijkheid
zijn eigen opvoeders te kiezen. Of permanentie belangrijker is dan contact met meer
dan 66n thuis, of de "bloedband" belangrijker is dan de psychologische band enzovoort,
deze kwesties worden hier niet als zoclanig geanalyseerd, maar zullen vermoedelijk
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worden beslecht door een keuze van het kind zelf. In die mate plaatsen ze het ouderlijke
perspectief tussen haakjes.

De schets van deze vier perspectieven bracht niet alleen gezichtspunten over het gezin
of over het individu ter sprake, maar wees vooral op verschillende opvattingen over
de samenleving. Het is duidelijk dat het aanpakken van de verschillende problemen
sleeks binnen een totaalconcept kan. De analogie met het dnnken over kinderbescherming
en kinderopvang is vruchtbaar maar, uiteraard slechts tot op zekere hoogte. Reeds
is duidelijk dat ook een meer fundamenteel veranderend inncht over het mens-zijn
zich opdringt dat vraagt om pluraliteit.

Geconfronteerd met de eigen "keuzen": een chaotisch kluwen

Kinderopvang als een belangrijke ervaring voor jonge kinderen, kan niet gescheiden
worden van het belang dat we meer in het algemeen hechten aan relaties en de inhoud
die we awn geven. De mate waarin wij de reacties van peuters en kleuters op het afwezig-
zijn van hun ouders tolereren, reflecteert de wijze waarop wij de behoeften van de
ouders inschatten en duidt tevens op een bepaalde culturele stijl. Zo worden baby's
in de Westerse wereld alleen gelaten om te slapen en laten moeders hun kinderen
bij een babysit, om eigen activiteiten te kunnen ontplooien of gewoon om zonder het
kind te zijn. Dit is niet steeds zo geweest, noch is het momenteel in alle culturen zo.
De veronderstelling dat de zorg voor kinderen wel in orde zal 4n, omdat men hetzelfde
bloed heeft, is vanzelfsprekend al even onjuist als de aanname dat biolog)sch ouderschap
automatisch leidt tot koesterend en verantwoord omgaan met kinderen. Toch lijken
ouders zich minder schuldig te voelen indien ze hun kinderen bij hun ouders of verwanten
laten, zo merkt Pawl (in Provence et al., 1992) op. Dat heeft misschien iets te maken
met de bestaande relatie die de ouder met het familielid of kennis heeft en niet met
de kinderverzorgster.
Overigens is het op njn minst merkwaardig dat dit patroon nch ook doorzet naar de
houding van professionele kinderverzorpters. Indien, zoals bijvoorbeeld in een Italiaanse
studie, aan hen gevraagd wordt naar de schikkingen die ze zelf treffen voor de
kinderopvang van hun kinderen, stelt de meerderheid dat "het wellicht het beste is
voor het kind" indien het aan een verwant wordt toevertrouwd (Cfr. Lamb et al., 1992,
p. 98).
Hier speelt ook de vraag over het aantal personen waar het kind mee moet omgaan
een belangrijk rol. Opdat de relatie die ontstaat betekenis zou kunnen hebben en er
op een gepaste en persoonlijke manier een omgang tussen volwassene en kind zou
kunnen ontstaan, dient het aantal personen eerder beperkt te wordei gehouden.
Vervolgens is er de kwestie over de aard van de omgang. In zekere zin gaan ouders
ook anders met kinderen om dan anderen: 4 investeren meer in hun kinderen,
verwachten meer van hen, maar "geven" ze ook meer. De erkenning die de ouder biedt
is verder meer onvoorwaardelijk en minder objectief. Ouders zijn bezorgd dat kinderen,
hoewel die hun ouders wel evca kunnen missen, nch niet totaal verlaten zouden voelen.
Pawl stelt: "My mother, in! father and other important relationships are embedded
in my sense of myself in relation to a world of mutually interacting people whom I
basically trust an with whom I feel secure" (in Provence et al., 1992, p. 15). Voor de
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kinderen die kinderopvang genieten behoren de mensen die daar werken tot hun wereld.
Deze professionelen bieden een belangrijke bijdrage tot wat de peuters en kleuters
zullen verwachten van relades en hoe ze zichzelf ervaren. Slechts indien de opvang
meelevend is, een antwoord voor het kind inhoudt, zal de idee over de eigen waarde,
de idee van het kind ovex zijn of haar mogelijkheden, vertrouwen en gevoel van veiligheid
stand kunnen houden. Met de woorden van Pawl: "There must be relating partners
who much of the time respond to a child as he is and in terms of his needs. There
must be a sentive, caregiving relationship, not mechanical caretaking" (Pawl in Provence
et al., 1992, p. 15). Zoals er thuis sprake is van processen van internalisatie, zo geldt
dat ook in de context van de kinderopvang, vandaar het grote belang van interacties
die gedragen worden door wederirjds respect en meeleven.

Een onderzoek in 1986 waarover Nelson (1990) rapporteert wijst in dezelfde richting.
Deze auteur bevroeg opvangmoeders in Vermont (U.S.A) onder andere over de wijze
waarop zij met de kinderen omgaan. Allen onderstrepen het verschil tussen wat zij
bieden en wat kinderdagverblijven kunnen aanbieden, nl. warmte, liefde en intimiteit
zoals men dat terugvindt in het gezin. Naar hun zeggen gaan ze dus op een moederlijke
wijze met de aan hen toevertrouwde kinderen om. Dit had veelal te maken met het
feit dat ze zelf kinderen van die leeftijd hebben en aldus door de extra verworven
inkomsten niet buitenshuis moeten werken om toch voor de eigen kinderen te kunnen
blijven zorgen. De wijze waarop zij met de 'vreemde' kinderen omgaan behoeft naar
hun zeggen weinig formele kwalificaties. Toch betekent dit niet dat ze van zichzelf
vinden geen speciale kwalificaties te hebben. Daartoe behoort beslist het vermogen
aandacht te besteden aan ieder kind, zijn of haar verschillen te kennen zodat men ervoor
kan zorgen dat het zich "speciaal" voelt. Het genoegen dat ze ervaren in het grootbrengen
van hun eigen kinderen zeggen ze evenzeer te ervaren in het contact met de kinderen
die aan hun zorgen toevertrouwd worden. Ook zeggen ze, als het om straffen en belonen
gaat bijvoorbeeld, met deze kinderen op een zelfde wijze als met bun eigen kinderen
om te gaan. Ook uit het feit dat velen na enige jaren stoppen met kinderopvang en
onder andere als reden voor de "burned out" vermelden dat ze moe waren eenafstand
tot de kinderen te bewaren, niet Luger de scheiding van hen waaraan ze gehecht raakten
konden verwerken, of de balans niet meer konden houden tussen hun professionele
verarawoordelijkheden en hun verlangen om de ldnderen te bemoederen, wijst in dezelfde
richting.

Voor de ouders leidt het achterlaten van het kind bijna steeds tot een zekere stress.
Vooral die moeders die buitenshuis moeten werken, geven dit het meest duidelijk aan.
Zeffs wanneer men een positieve bonding heeft ten aaniien van zijn carrière en ten
aanzien van het werk en men bovendien niet zo in de wolken is over het overwegend
verzorgend zelf bezig zijn met het kind, clan nog hebben moeders gevoelens yan
onbevredigd zijn met zichzelf, voelen zich schuldig of menen dat ze een belangrijk
deel van het leven van hun kind verliezen omdat ze er geen deel aan kunnen hebben.
Nagenoeg nooit zijn ouders volledig tevreden indien ze hun kind elke dag gedurende
lange periodes aan anderen moeten overlaten (Cfr. Provence et Ed., 1997, p. 9). Het
is wellicht een element waarmee de opvangmoeders en kinderverzorgsters rekening
dienen te houden, ook als ouders de indruk geven hiermee geen problemen te hebben.
Dit pleit er ook voor dat ouders zoveel mogelijk geinformeerd dienen te zijn over het
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Irinderdagverblijf, over het personeel, de gang van zaken en er best tijd genomen wordt
voor een kort contact 's ochtends of 's avonds. Ook het gezamenlijk doorbrengen van
een beperkte tijd in het centrum door ouder en kind, is in deze context positief en
voor de ouder 6n voor het kind. Vooral in de beginperiode zal het ontwilckelen van
een vertrouwdheid van. de ouders naar het personeel en omgekeerd, belangrijk njn
en het zal er bovendien toe bijdragen dat er een groter gevoel van continulteit is bij
het kind, zodat het minder de indruk van verlaten zijn ontwikkelt of zijn greep op de
situatie verliest.
Dat wat optimaal is nog niet overal gerealiseerd is, toont onder andere het onderzoek
van Turner (1987) aan. Hier werd vastgesteld dat de communicatie tussen ouders en
kinderverzorgers en hun participatie aan kinderopvang-activiteiten minimaal is. Bovendien
blijkt dat ouders en professionelen verschillende visies kunnen hebben over opvoeding
en dat ouders tevreden kunnen zljn met een betrekkelijk afstandelijke omgang. Ander
zeer gedetailleerd onderzoek over deze problematiek uit Nieuw Zeeland (Farquhar,
1991) toont dan weer aan dat ouders zoeken naar een centrum dat dichtbij ligt en
dat ook de basisopdes heeft die zijzelf belangnjk vinden, wat de onderzoekers samenvatten
als "Quality is in the eye of the beholder".

Rechten en plichten van ouders

In een aantal publikaties over kinderopvang wordt het geheel ook benaderd vanuit
het denken over rechten en plichten: het recht van de ouders op participatie aan het
arbeidsproces en het recht van het kind op een behoorlijke verzorging en opvoeding.
En alhoewel we aannemen dat ouders in de hedendaagse samenleving speciale
verantwoordelijkheden hebben voor de verzorging, voeding en het gedrag van hun
kinderen voortvloeiend uit het feit dat zij hen op de wereld hebben gezet, hieruit volgt
niet dat zij los van het belang van het kind willekeurig over hem of haar zouden kunnen
handelen. Omgekeerd kunnen er ook ouderlijke rechten aangegeven worden. Thee
morele principes staan bier nar st elkaar, waarbij het eerste in het algemeen primordiaal
is. Naast het belang van het kind, een potentieel autonoom persoon die op verschillende
vlakken langdurig steun nodig heeft in de ontwikkeling naar volledige autonomie, is
er de ouderlijke autonomie. Omdat kinderen op de wereld zijn gezet zijn door hun
ouders en continu door hen gesteund worden in de kindertijd, hebben ouders niet
alleen bepaalde plichten maar ook bepaalde rechten verschillend van andere volwassenen.

Binnen bepaalde grenzen wordt aan ouders het recht gegeven autonoom te bepalen
hoe zij met hun kinderen omgaan en welke regels ze hen mogen opleggen. Het is
verhelderend in deze discussie een onderscheid te maken tussen een perfectionistisch
paternalisme (ouders zijn moreel verplicht datgene te doen wat het beste is voor het
kind) en een protectionistische variant (ouders zijn slechts moreel verplicht ervoor
te waken dat er geen kwaad geschied aan het kind). Vooral voor wie het eerste type
verdedigt kan er een conflict ontstaan met de ouderlijke autonomie. Bigelow (1988)
confronteert ons met een interessant voorbeeld dat in zekere zin analoog is aan cen
van de facetten van de discussie over kinderopvang. Onderstel een gain dat redelijk
afgelegen woont en de kinderen naar een kostschool stuurt, zelfs indien ze vinden dat
zulks slechts gedeeltelijk "het beste" voor de kinderen is. Om kwaad te vermijden is
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dit zenden naar "goede" scholen beslist niet nodig. Ze doen dus reeds iets meer dan
wat het protectionistische paternalisme vraagt. Toch is dit slechts gedeeltelijk "het beste"
voor het kind. Men kon itnmers ook minder afgelegen gaan wonen zodat zowel een
bepaald kwalitatief onderwijs, als wonen in het geim mogelijk was. Andere redenen
drongen zich voor deze keuze wellicht op. Men zou de vraag waarmee dit dilemma
ons confronteert ook meer algemeen kunnen aangeven. Moeten ouders alles doen wat
"het beste" is voor het kind of mogen ze gegeven het feit dat ze kinderen hebben, ook
nog andere prioriteiten op hetzelfde niveau stellen, waarvan het belang voor "het beste
voor het kind" (zoals de tevredenheid van vader, moeder in hetgezin) slechts vermoed
kan worden?

Het morele principe van de autonomic van de ouders is een factor die in conflict kan
zijn met de belangen van het kind. Soms, zo stellen Bigelow et al. (1988), kunnen deze
belangrijker geacht worden dan "het beste voor het kind". Het volgt huns inziens uit
het feit dat stellen dat men de plicht heeft om zelf voor de kinderen te zorgen die
men op de wereld heeft gezet - en aldus niet interferen met wat anderen nastreven
(uiteindelijk de brede samenleving) - een zekere vrijheid impliceert om dit te realiseren.
Daarenboven, wat in het belang is van het kind kan slechts in algemene lijnen worden
aangegeven. De inkleuring kan verschillend zijn, al zal er wel degelijk aan het mens-zijn
een bepaalde gestalte moeten gegeven worden, opdat er van opvoeding sprake is. Strikt
genomen is dat overigens ook logisch noodzakelijk. Aantonen dat iets in het belang
van het kind is, lijkt zich 'slechts' op te dringen indien er een gegrond vermoeden bestaPt
dat aan het kind kwaad gedaan zal worden.

Aan het denken over "rechten" zijn in deze context een aantal problemen verbonden
waarop onder andere Mary Midgley (1991) in een reactie op een artikel over
kindermishandeling wijst. Het concept 'recht' is van de morele concepten het meest
"competitier en suggereert dat in geval van conflict men de kwestie aan een onafhankelijke
instantie (bijvoorbeeld een rechter) kan voorleggen. Als er een conflict is met bepaalde
recht-hebbenden dan moet een bepaalde els ingewilligd worden. De context is er een
van winnen en verliezen. Voor een zorgvuldige reflectie is er geen plaats: nob voor
de vergelijking van de verschillende eisen en idealen, noch voor een creatief compromis.
Midgley verwijst bijvoorbeeld naar de tegenstelling tussen het recht op het leven en
het recht op zeffbeschikking van de vrouw in het abortusdebat. Dat ouders itch
normalerwijze sterk verbonden weten met hun kinderen, wat vooral voor de vrouw
op de zwangerschap teruggaat, wordt ook cultureel en sociaal gedragen. Deze "natuurlijke"
banden geven de ouders geen onvoorwaardelijk recht op het grootbrengen van 1-un
kinderen, zo stelt ze, maar de hele idee van onvoorwaardelijke rechten lijkt mysterieus
en irrelevant. Er is immers een knooppunt van 'eisen' die soms met elkaar in conflict
komen. Er is de verwachting dat de band met de kinderen van de 'natuurlijke' ouders
betere opvoeders zal maken dan anderen en er is bovendien de emotionele investering
die een eventuele scheiding pijnlijk maakt voor hen en (eventmel veel later ook) voor
de betreffende kinderen. Soms moet er uiteraard het minst kwaue gekozen worden
(zoals bij gevallen van kindermishandeling), maar deze keuzit voor het minst erge, kan
niet beslecht worden door een denken in termen van rechten, zo meent Midgley. Wanneer
we degenen verliezen die veel voor ons betekend hebben, dan verliezen we een deel
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van onszelf en dit is niet minder waar wanneer er van ales fout is met een van de
"partijen".

In dezelfde lijn argumenteert Page (1984) dat de rechten van ouders teruggaan op
het respect voor het ouderschap, voor het project dat zij op rich genomen hebben.
Naast een zekere natuurlijke affectie hebben ouders een positieve wens het leven van
hun kinderen te beinvloeden, hen te Leiden van de kindertijd naar volwassenheid, een
verlangen om het kind te vormen, Ajn basiswaarden en algemene attitudes vast te leggen,
het fundament van zijn leven te bieden. Zelfs indien men zich bescheidener opstelt
en niet uitdrukkelijk wil invullen blijft er de bezorgdheid over de identiteit van de persoon
die het kind wordt en is er sprake van een opvatting over hoe men best optreedt om
dit te bereiken. Omdat voor velen ouderschap een belangrijke waarde is in het menselijk
leven, kan er zoiets zijn als de rechten van de ouders. Het bewijs dat ouderschap een
belangrijke waarde is vindt men terug in de keuze van velen, de plaats die zij er in
hun leven aan geven. Het gaat hier om ouderschap als een waarde op zich, zo meent
Page. Dat we ouders bepaalde rechten als ouders geven heeft dus niet alleen te maken
met de bescherming van hun individuele belangen al iijn die ook betrokken, maar het
betreft een bescherming van het ouderschap zelf, met andere woorden met als doel
het ouderschap als menselijke bestaanswijze een pints te bieden. Een kind krijgen
en grootbrengen naar het "eigen beeld en gelijkenis", is in zekere zin het motief voor
het ouderschap. Het engagement is zowel emotioneel gedragen als door de wil en het
is een engagement "voor goede en kwade dagen".
Voor sommige mensen is het hebben van kinderen zo belangrijk dat het hun hele visie
op de werkelijkheid kleurt. Voor hen is nalaten alles te doen wat het beste is voor
het kind wellicht bedreigend. Zij hebben immers hun leven hier rond opgebouwd. En
vanzelfsprekend nemen ze aan dat ze "weten" wat goed is voor het kind. Misschien
biedt de relatie die zij met hun kinderen hebben toch voldoende ruimte voor cleze
laatsten om autonoom mens te worden. Er schuilt evenwel ook het gevaar in dat 1. et
zo noodzakelijke zorgen voor en koesteren van, verstikkend zal blijken te zljn.

Veel drukte om niets?

Ja en neen, zo zal het antwoord op deze vraag kort moeten luiden. Wat de effeeten
van kinderopvang betreft kunnen we inderdaad kort zijn. Onderzoek toont niet aan
dat de kwaliteit van de geboden kinderopvang in welk type dan oak noodzakelijk slechter
is dan wat ouders zelf te bieden hebben. Maar er is natuurlijk meer aan de hand dan
dat. De discussies in de Nederlandse kranten bij het begin van 19934 staan bol van
de emotionele teneur. Ook meer algemeen vinden we ze tussen de uitersten "Moeder
wect het 'et best" en "Kinderen hebben recht op de beste opvang". Zoals we eerder
reeds hebben aangegeven, is zowel het dogmatische zweren bij een opvoeding door
moeder bij de haard als eisen dat kinderen hoe dan ook de beste (professionele?)
opvang krijgen - wat precies impliceert dat een aantal ouders hun kinderen gedwongen
in de kinderopvang moeten 'achterlaten' - een onjuiste, vertekende voorstelling van
de elementen van de mogelijke opties in het debat. Het is immers noch evident te menen
dat moeders (of vaders?) omwille van de familiale band per definitie de beste
kinderopvang kunnen bieden, noch dat "het beste voor het kind" steeds gekozen moet
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worden, indien men dit dan al zou kunnen bepalen. Toch betekent dit niet dat over
deze thematiek niets kan of mag geconcludeerd worden.

InA good enough parent wijst Bettelheim (1987) er onder andere op dat de belangrijkste
taak voor de ouder itjas inziens bestaat in het oog krijgen voor wat aller/ei zaken voor

het kind betekenen om op basis hiervan op een wijze te handelen die voor hen beide
goed is. Kinderen grootbrengen, zo stelt hij, is een creatieve onderneming, eerder dan
een wetenschappelijke. Hij beklaagt er zich ook over dat er in onze samenleving het
vooroordeel heerst dat er slechts f.en juiste wijze is om iets te doen samen met de
gedachte dat alle andere fout zijn. We moeten ook af van de opvatting dat indien we

bepaalde "methoden" volgen we (zeker) bepaalde resultaten in de context van de
opvoeding zullen verkrijgen en onze aandacht richten op het partieuliere van elke

opvoedingssituatie.
Hieraan Voegen we toe dat de waarde van de opvoeding ook woor kinderea niet
gereduceerd kan worden tot de bijdrage die itj heeft gehad aanenig nuttig effect. Wat

ouders voor kinderen betekenen of betekend hebben zal ook altijd gerelateerd worden

aan hoeveel de ouder in de visie van het kind voor hem of haar over heeft of heeft
over gehad. Naast alle veranderingen waarover wernoeten spreken lijkt dat een blijvend
betekenisperspectief, waarbinnen de individuele verschillen in waardering overigens

weer verrassend groot zijn.
Aan de economische noodzaak, de dwingende reden voor vele vrouwen om tezamen

met hun echtgenoot buitenshuis te werken, kan niet voorbijgegaan worden. Aan de
behoefte van vele vrouwen om een carri6re op te bouwen eventnin. "Child care is there,

and is there to stay", coneludeert een van de auteurs van de vele publikaties over dit
onderwerp. De vraag wat bet beste Ls, kan immers niet los van andere vragen noch

voor 66n van de ouders, noch voor het gezin, beantwoord worden. Tenslotte kunnen
we evenmin afzien van de kwestie van de kosten en zo het maatschappelijk debat dzt
gevoerd wordt (en nog zal moeten gevoerd worden) binnen het geheel van de onderwijs-

en welzijnsvoorzieningen negeren. Immers loonschalen, belastingregime, ver-
zekeringspremies, uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid moeten hier

in verband gebracht worden met de kosten van kortomalle voorzieningen van onder wijs

en welzijn in de brede zin. Voor ons is duidelijker dan ooit dat de kwestie van de
kinderopvang niet geisoleerd kan worden behandeld.

Moet kinderopvang dan, moeten moeders gaan werken hetzij voor hun eigen welbevinden

hetzij voor dat van de kinderen? Op deze vraag is het antwoord evenmin ongenuanceerd.

Wat een optie zou kunnen zijn betekent wellicht nog niet een noodzaak voor allen.
Wellicht zullen bepaalde ouders kiezen voor een gedeeltelijke arbeidsonderbreking
of zonder meer om niet meer buitenshuis te werken. Zoals het niet juist is te stellen
dat wie kinderen heeft er zelf maar voor moet zorgen (en er niet de gemeensehap
voor mag laten opdraaien) - het debat is immers complexer dan dat zo is het wellicht

evemnin verantwoord aan eenieder eenzelfde keuze op te dringen. Dat betekent dat

er sprake van keuzevrijheid dient te zijn, maar dat ouders wel verantwoordelijk gehouden
kunnen worden voor de kwaliteit van de door hengekozen vorm. Dit laat vanzelfsprekend

een verantwoordelijkheid van de samenleving op dit terrein onverlet.
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Page (1984) pleitte voor ouderschap als een waarde op zich. Voor een aantal mensen
zal immers het hebben en grootbrengen van kinderenmeer betekenen dan het vervullen
van een plicht verbonden met een taak die ze nu eenmaal op zich genomen hebben.
Voor hen kan het een voorrecht zijn samen op weg te gaan en daarmee dit type van
menselijke relatie gestalte te geven. Omdat zij zo persoonlijk met deze keuze verbonden
zijn - wat mutatis mutandis ook voor anderen en andere icenzen geldt - is een discussie
over dit onderwerp bijna altijd sterk emotioneei geladen. Het is die geladenheid die
we in de voile sterkte in de publieke discussie over wenselijkheid en noodzaak van
kinderopvang terugvinden. Want dat ouderschap verandert is boven alle twijfel verheven
en het valt te hopen dat we de gegroeide verscheidenheid weten te waarderen in 'neer
dan alleen thcoretische zin.

Summary

The discussion about the desirability of non-parental child care in the Dutch newspapers
at the beginning of 1993, proves, when placed within an international perspective,
not really new at all. There are and always have been, at least recently, many discussions
about this topic within the western world. This papers focuses on the presuppositions
of the different perspectives of the debate. After some general reflections about the
societal embeddedness of a particular kind of child care, the results of extensive
empirical research and some policy issues, as prominent within the 4ngio-saxon world,
are discussed. Folloning a critical analysis of the over-all policy of the society concerning
child care and the fondly, a different perspective on education and child rearingand
on humanhood presses itself to the forefront. Not as much the effect, but what children
can mean for their parents and their parents for them, turns out to be crucial here.
In order to do justice to this, it is argued that eduation and child rearing therefore
have to be conceived as essentially plural.

Correspondendeadres: P. Sueyers, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wctenschappen,
Centrum voor Fundamentele Pedagogiek, Tiensestraat 102 3000 Leuven

Noten

1. Dit artikel werd geschreven in samenwerking met Bas Levering die voor het eerste nummer van
1993 van het Peclagogisch 77jdschrift cen Pedagosch anwntaar schreef, dat dezelfde strekking heeft.
Na ten uitgebreid literatuuronderzoek komt ook dit artikel tot analoge conclusies. Overleg tussen beide
Auteuil zorgde ervoor dat er nu dan ook geineenschappelijk voor de inhoud kan getekend worden.

2. Het is op zijn minst merkwaardig vast te stellen dat over een ondetwerpwatuover óc emoties zo
hoog oplopen als bij de discussie over kinderopvang het geval is, zo weinig publikaties gevonden kunnen
worden die de argumenten die in het spel zijn kritisch doodichten. Ter vootbereidingvan deu studie werd
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een uitgebreid bibliografisch onderzoek uitgevoerd. Via de trefwoorden 'chddcare' en 'daycare' werd ERIC
geconsulteerd. Dit leverde 253 publikaties op waarvan er slechts enkele rechtstreeks bruikbaar bleken.
Het onderzoekdat over kinderopvangwerd uitgevoerd isveelal psychologisch van aard en betreft de effecten
op de kinderen op dat moment of later. Ben van de eentrale theme's is ook de discussie over de kwaliteit
van de geboden opvang. De Philosopher's Index werd geconsulteerd voor de trefwoorden 'children' en
'infants' en leverde eveneens slechts een beperkt aantal bruikbare referenties op waarvan het merendeel
verwees naar het Journal of Applied Philosophy. Beige aanbreng werd gevonden in de discussies binnen
het feminism. Wat het beleid over kinderopvang betreft, kon dankbaar gebruik worden gemaakt van de
publikaties ontstaan in de context van de Thomas Coram Research Unit, Institute of Education, London
University. Tenslotte kon de levendigheid van de discussie geproefdworden in de nummers van het tijdschrift
Zero to Three.
De keuze voor het Angelsaksische taalgebied heeft te maken met de grotere vertrouwdheid van de auteur
met de betreffende wijsgerig-pedagogische discussie daar. Aangezien ook heel wat overzichtspublikacies
bestudeerd werden, waarin wordt ingegaan op de situatie in ten aantal West- en Midden-Europese hoiden,
kan gegeld worden, dat alhoewel gedocumenteerd vanuit het Angelsaksische taalgebied, de inzet van het
debat, ook voor die landen, in deze studie voldoende aan bod komt.

3. Voor een gedetailleerd overzicht van het uitgevoerde onderzcek zie o.a.: Lamb & Sternberg, 1990;
Lamb et ai., 1992; Moss & Melhuish, 1991b; Provence et al., 1992.

4. Zia bijvoorbeeld de Volkskrant 21.12.92, 4.1.93, 7.1.93, 9.1.93.
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ProbleemstellIng

In de negentiende eeuw kwam in Nederland een einde aan het analfabetisme. Bleef
25 procent van de mannen en 40 procent van de vrouwen die rond 1800 werden geboren
analfabeet, 80 jaar later was het voor kinderen nit alle sociale Idassen gewoonte geworden
om naar school te gaan en er lezen en schrijven te leren. Deze transformatie naar een
volledig alfabete samenleving vond plaats op een moment dat er nog geen leerplichtwetten
waren uitgevaardigd. Maar er zijn diverse andere factoren aan te wijzen die voor de
daling van het analfabetisme hebben gezorgd. Overheid, kerk en burgerij hadden
bijvoorbeeld alle hun eigen redenen om het schoolgaan te bevorderen. In het onderzoek
wordt als belangrijkste reden de verandering in het perspectief beschouwd waarmee
mensen de samenleving, en hun positie in de samenleving evalueerden. Die verandering
in perspectief ontstond gedurende de langdurige periode waarin de West-Europese
samenleving itch transformeerde tot de moderne, industri6le maatschappij van de
twintig,ste eeuw. Gedurende deze grote structurele veranderingen kwam er ook bij
de mensen zelf een grotere bereidheid om open te staan voor innovatie en verandering.
In dit elkaar wederzijds versterkende proces van modernisering op micro- en macto-niveau
speelde onderwijs een sleutelrol. Hoewel de school in de eerste plaats bedoeld was
om de bevolking de kennis bij te brengen die hen tot nuttige, deugdzame burgers van
de natie zou maken, was het gevolg ook dat aan kinderen zaken, normen en waarden
werden overgedragen dL niet noodzakelijkerwijs overeenkwamen met het gedachtengoed
dat ze in hun sociale omgeving hadden geleerd. Het onderwijs bood de leerlingen dus
de mogelijkheld om keuze-alternatieven te overwegen, en daarmee het gereedschap
om te kiezen voor innovatie en verandering, hetgeen een verdere versterking van de
modernisering van de samenleving bewerkstelligde.

In het boek is een poging gedaan om te ontdekken of mensen die naar school gingen

in een tijd dat de samenleving moderniseerde, inderdaad hun leven moderner' inrichtten
clan mensen die van school wegbleven. Om dat te doen zijn de begrippen 'onderwijs'
en 'modern gedrag' geoperationaliseerd tot meetbare kenmerken van mensen. Wie
wel of geen onderwijs volgde is vastgesteld aan de hand van het al of niet zetten van
een handtekening. 'Modern gedrag' is gemeten aan dehand van de sociale mobiliteit,
het migratiepatroon en het demografisch gedrag dat alfabeten en analfabeten ten toon
spreidden.
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Onderzoeksopzet

De metingen zijn verricht met behulp van de Eindhoven-dataset: een steekproef van
meer dan 20.000 personen die behoorden tot huishoudens per 1 januari 1850, 1890
of 1921 in de gemeenten Eindhoven, Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre en Woensel.
Van hen zijn gegevens verzameld over geboortedatum, geboorteplaats, beroep, sexe,
godsdienst en alfabetisme. Eindhoven is een goede plek om het onderzoek te lokaliseren.
Aan de ene kant kwam de modernisering er in de tweede haft van de negentiende
eeuw reeds ge:d op gang, terwijl het analfabetisme er aan de andere kant wat hoger
was, en langer standhield, dan in de noordelijke en westelijke provincies van het land.

Resultaten

Ten aanzien van de sociale mobiliteit bleek dat het vooral alfabeten zijn geweest die
hebben kunnen profiteren van deze modernisering van de samenleving. De mate waarin
alfabet menanalfabetenberoepsmobiliteitvertoondenverschildeweliswaar nauwelijI s,
maar de vorm wel. Alfabeten hadden bijvoorbeeld minder kans om te dalen op de
maatschappelijke ladder dan analfabeten. Maar belangrijker was het verschil in de
mate waarin in beide groepen structurele mobiliteit en circulatiemobiliteit optrad:
analfabeten werden veel sterker door de veranderende structuur van de arbeidsmarkt
gedwongen om in een andere klasse een beroep te gaan uitoefenen, terwijl alfabeten
de overstap veel vaker zonder dwang maakten. Dit betekende echter niet dat mensen
die konden lezen en schrijven en die daar de ambitie en de capaciteiten voor hadden
hun lot volledig in eigen handen konden nemen. Wie uit een sociale omgeving afkomstig
was van mensen die niet konden lezen en schrijven en die tot een lage sociale klasse
behoorden, ondervond grote hindernissen om door te dringen tot de hogere sociale
klassen. Van een afname van ' vererving' ten gunste van ' verwerving was geen sprake.

Ook op het terrein van de migratie waren er verschillen tussen alfabeten en analfabeten.
De modernisering van de Eindhovense samenleving zorgde er voor dat halverwege
de tweede helft van de negentiende eeuw een aanzienlijke verhuisbeweging naar
Eindhoven op gang kwam. De afstand die alfabeten aflegden was gemiddeld genomen
een stuk groter dan die van analfabeten, maar de mate waarin ze migreerden was vrijwel
gelijk. Een vergelijkbare uitkomst werd verkregen bij de analyse van afzonderlijke
beroepsldassen. De hogere beroepsklassen kwamen van verder, de lagere van dichterbij,
zonder dat er ook bij deze onderverdeling sprake was van significante verschillen in
verhuisfrequentie. Door 'alfabetisme' en 'beroep' in combiatie te analyseren, kwam
wel naar voren dat het variabelen waren die elk tar versterkten. Analfabeten uit de
lagere beroepsklassen overbrugden bijvoorbeeld een veel minder grote afstand om
naar Eindhoven te komen dan hun alfabete collega's.

Tenslotte is onderzoek gedaan naar de verschillen die er bestonden in de manier waarop
alfabeten en analfabeten demografisch gedrag ten toon spreidden. Daarbij werd een
onderscheid gemaakt in drie alfabetismetypen: analfabete gezinnen, waarin minstens
66n van de ouders niet kon lezen en schrijven, alfabete gezinnen van de eerste generatie,
waarvan de ouders wel konden lezen en schrijven, maar minstens 66n van hun ouders
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niet, en alfabete gezinnen van de tweede generatie, waarvan zowel de ouders als de
grootouders alfabeet waren. Uit de analyses kwam naar voren dat in elk afzonderlijk
alfabetismetype een bepaalde vorm van demografisch gedrag op de voorgrond trad.
Anatfabete gezinnen hadden bijvoorbeeld een sterkere voorkeur voor een traditioneel
demografisch patroon. Zij huwden op wat hogere leeftijd, maar kregen toch relatief
veel kinderen, waarvan er echter een aanzienlijk aantal op jonge leeftijd stied. Alfabete
gezinnen van de tweede generatie vertoonden in grotere mate een voorkeur voor de
moderne vorm van reproduktief gedrag. Zij huwden op een jeugdiger leeftijd, maar
kregen, door het toepassen van `par *.ty specific' methoden van geboortenbeperking,
minder kinderen dan men zou verwachten. Omdat de sterfte onder deze kinderen veel
geringer was, was het aantal kinderen dat de volwassen leeftijd bereikte aanzienlijk.
Alfabete gezinnen van de eerste generatie vertoonden, gemiddeld genomen, een vorm
waarin moderne en traditionele elementen samen gingen. Ze huwden op jeugdiger
leeftijd, maar pasten in mindere mate geboortenbeperking toe, zodat een relatief groot
aantal kinderen werd geboren.

De uitkomsten van het onderzoek lijken de veronderstelling te bevestigen dat het lezen
en schrijven de mogelijkheid bood om verder te kijken dan je neus lang was en nieuwe
gedragsalternatieven te overwegen. Onderwijs verschafte het gereedschap om in een
moderniserende saznenleving modem gedrag te ontwikkelen.

Roelofs, E.C.
Teamgerichte nascholing en coaching. Een experimentele studie in scholen met
cornbinatieklassen.
Academisch proefschrift, Vakgroep Onderwijskunde, 1993, Kathofieke Universiteit
Nijmegen

Achtergronden

Een toenemend aantal basisscholen in Nederland werd de laatste 15 jaar gedwongen
otn combinadeklassen samen te stellen, hetgeen veel leerkrachten voor grote problemen
zette gezien de meer gecompliceerde klat.se-organisatie.

In een descriptief onderzoek (1981-1986) werd een vijftal probleemgebieden van
onderwijzen in combinatieklassen vastgesteld (zie ondzr meer Veenman, Lem, Voeten,
Winkelmolen & Lassche, 1986; Veenman, Lem & Voeten, 1988): 1. het gebruik van
de taakgerichte leertijd door de leerlingen, 2. het gebruik van de instructietijd door
de leerhacht, 3. de klasse-crganisatie en het klassemanagement, 4. het omgaan en
het efficient inrichten van het zelfstandig werken en 5. de relatief geisoleerde positie
van leerkrachten in combinatieklassen ten opzichte van collega's. Om tegemoet te komen
aan de problemen van leerkrachten werd in 1986 een nascholingsprogramma ontworpen
gebaseerd op den vijf probleemgebieden (start: 1986): "Omgaan met combinatieklassen:
een programma voor schoolverbetering" (Veenman, Lem & Nijssen, 1988, 1990). Vanuit
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het besef dat nascholing in dienst zou moeten staan van schoolontwikkeling (Joyce
& Showers, 1988; Ful Ian, 1990) kreeg het programma een teamgericht karakter. De
inhoud van de cursus was gebaseerd op recente empirische inzichten over succesvol
en effectief lesgeven (Rosenshine & Stevens, 1986), geinspireerd door het zogenaamde
procesprodukt onderzoek (Gage & Needles, 1989). De gedachte hierbij is dat verbeterd
management- en instructiegedrag van de leerkracht leidt tot een hoger taakgericht
gedrag van leerlingen. Aangenomen wordt dat een toename in taakgerichtheid leidt
tot meer mogelijkheden van de leerlingen om te leren. Er is meer tijd beschikbaar
voor de verwerking van leerstof (zie Harniscbfeger & Wiley, 1978; Walberg, 1988).
Een adequate instructie en een verbeterde afstemming van het onderwijs op het niveau
van de leerling leidt tot meer succeservaringen bij leerlingen, die de geplande leerstof
beter gaan beheersen. De gekozen didactiek van nascholing was in belangrijke mate
gebaseerd op inzichten omtrent effectieve teamgerichte nascholing van Joyce en Showers
(1980, 1988). Deze bevatte de componenten theorie, demonstratie, oefening, feedback
en coaching. IR verschillende studies blijkt dat implementatie van nascholingsinhouden
op klasniveau dramatisch toeneemt wanneer leerkrachten in hun klassen gecoacht warden
(zie Bennett, 1987).

Na de eerste positieve resultaten in het schooljaar 1986-1987 is het programma, na
een uitgebreide revisie, in het schooljaar 1989-1990 uitgezet in het reguliere circuit
van nascholing en begeleiding.

Vraagstelling

In de studit, stonden de volgende vraagstellingen centraal: 1. Leidt het teamgerichte
nascholingsprogramma "Omgaan met combinatieklassen" (OMC) binnen de reguliere
context van nascholing tot positieve effecten op het instructie en mrotementsgedrag
van leerkrachten? Wat zijn de effecten op de lees- en rekenprestaties van leerlingen?
2. Wat is de relatieve bijdrage van coaching aan eventuele effecten?

Opzet

Op vijf lokaties in Nederland verzorgden PABO-docenten de nascholing en werden
leerkraciten gecoacht door schoolbegeleiders. In totaal namen 89 leerkrachten allcomstig
uit 12 basisscholen aan deze nascholing deel. Ter voorbereiding op de daadwerkelijke
nascholing en coaching werden de toekomstige cursusleiders door de onderzoekersgroep
voorgeschoold.

Het nascholingsprogramma omvatte vijf tot zeven bijeenkomsten van elk drie uur, die
om de twee weken plaatsvonden, waarbij tussentijds praktijkopdrachten werden
uitgevoerd. Bovendien werd tussen de bijeenkomsten in een deel van de leerkrachten
gecoacht door de schoolbegeleider en in een enkel geval door de schoolleider.
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Instrumenten en analyses

Om praktische redenen werden ran de cursisten alieen leerkrachten geobserveerd die
%.;en conabinatieklas hadden (n = 18 gecoacht, n = 10 ongecoacht). Voorts werden uit
zes vergelijkbare scholen alle 14 leerkrachten met een combinatieklas geselecteerd
om deel uit te maken van een controlegroep.

De leerkrachten nit de gevormd mderzoeksgroepen werden v66rafgaand aan en na
afloop van de nascholing gedurende twee reken- en twee taal-fleeslessen geobserveerd.
Met bPhulp van een 'time sampling" observatie-instrument werd een schatting vericregen
van de taakgerichtheid van leerlingen en de tijdsbesteding aan componenten van effectieve
instructie door leerkrachten. Met behulp van een ratingprocedure werden meer specifieke
gegevens wylzameld over de kwaliteit van de management- en instructievaardigheden
van de leerkracht. Ter bepaling van effecten op de leerprestaties werden gestandaar-
diseerde toetsen vo-Jt technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen afgenomen in de
klassen van idle cursisten met een eigen groep (experimenteel-gecoacht: n = 24,
experimented ongecoacht n= 24 leerkrachten). De controlegroep bevatte 16 Ieerkrachten
en hun klassen.

Effecten van nascholing en coaching op taakgerichtheid en leerhachtgedrag werden
geanal, erd met behuip van t-toetsen op verschilscores (nameting minus voormeting).
Effecten op kerprestatieswerden geanalyseerd met covariantie-analyses op toetsscores
op de nameting.

Resultaten en conclusies

Na afloop van de nascholing bleken de cursisten vergeleken met leerkrachten uit de
controlegroep beter te scoren wat betreft aspecten van effectieve instructie. Daarnaast
bleken ze hun instructie beter te organiseren en in betere mate af te stemmen op het
niveau van de leerlingen en op de eisen van de leertaak. Hun gebruik van materiaal
en ruimte, zoals een efficiente inrichting van het lokaal, een juiste opstelling tijdens
uitleg en hulp, en efficient bordgebruik bleek na afloop van de cursus verbeterd.
Daarnaast werd een verbetering geconstateerd in de omgang met storingen, zowel wat
betreft optreden tegen ordeverstoringen als wat betreft preventie van ongewenst gedrag.

Gecoachte leerkrachten behaalden op twee aspecten van management en instructie
grotere vorderingen dan hun niet-gecoachte collega's: organisatie van de instructie
en omgaan met storingen.

Na afloop van de nascholing steeg de taakgerichtheid in klassen van cursisten significant
ten opzichte van klassen uit de controlegroep, vooral tijdens perioden waarin leerlingen
leerstof zelfstandig verwerkten. Gecoachte leerkrachten boekten volgens verwachting
een grotere winst in taakgerichtheid dan niet gecoachte leerkrachten.

De resultaten gaven geen overtuigend effect te zien van nascholing en coaching op
de leerprestaties. Wel bleek een positief nascholingseffect op technisch lezen in de
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midden- en bovenbouw. Voor begrijpend lezen was sprake van een weinig consistent
beeld. De rekenprestaties zijn over het algemeen niet beinvloed door deelname aan
het nascholingsprogramma (met of zonder coaching). De verschillen in rekenprestaties
tussen klassen bleken duidelijk samen te hangen met de gebruikte rekenmethode.

Geconcludeerd kon worden dat leerkrachten van combinatieklassen baat hadden bij
de nascholinucursus, zeffs nu deze voor het eerst werd beproefd in het reguliere circuit
van naseholing en begeleiding. De cursus blijkt in een behoefte te voorzien, mede getuige
de recente verschijning van een vierde editie van het cursusboek getiteld Effectieve
instructie en doebnatig klassernanagement (Veenman, Lem, Roelofs & Nijssen, 1993).
De leerprestaties blijken (nog) niet rechtstreeks te beinvloeden te zijn met behulp van
nascholing.

Lafeber, J.H.
Effecten van deskundigheidsbevordering in de hulpverlening aan multi-probleemgezinnen.
Academisch Proefschrift, Faculteit Sociale Wetenschappen, Utrecht, 1993

Probleemstening

De DOEK-cursus is op te vatten als een antwoord op vragen en knelpunten die in
de hulpverlening aan verslaafde ouders met kinderen en multi-probleemgezinnen naar
voren zijn gekomen. In de DOEK-methodiek worden vier gebieden onderscheiden
waarover informatie verkregen dient te worden om opvoedings- en ontwikkelingsmogelijk-
heden te taxeren: de sociale en materiele context van het gezin, kenmerken van de
opvoeder, de opvoeder-kind-interactie en kemnerken van het kind.

Om het effect van de DOEK-cursus te kunnen vaststellen zijn hulpverleners die deze
cursus hebben gevolgd in onderzoek vergeleken met collega's voor wie dit Met geldt
en wordt tevens nagegaan of er verschillen ontstaan tussen ouders en kinderen die
op basis van de DOEK-methodiek worden begeleid en ouders en kinderen die op de
gebruikelijke wijze begeleid worden. Aangegeven is op welke wijze wordt voldaan aan
de criteria die aan effectonderzoek op het terrein van de hulpverlening worden gesteld.
De eerste vraag betreft het effect van de cursus op de werkwijze van de hulpverlener.
De tweede vraag betreft het effect van de cursus op het functioneren van ouder en
kind.

Onderzoeksopzet

Binnen een periode van ongeveer twee jaar Ajn bij de gezinnen op drie en bij de
hulpverleners op vier meetmomenten gegevens verzameld. De dataverzameling bij de
hulpverleners geschiedde deels in gespreksvorm en deels schriftelijk. De dataverzameling
bij de gezinnen vond bij hen thuis plaats. In totaal hebben 48 hulpverleners uit de
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ambulante jeugd- en drughulpverlening en 71 gezinnen aan het onderzoek naeegewerkt.
In het onderzoek is deels gebruik gemaakt van voor dit project geconstrueerde
meetinstrumenten (o.a. om de sociale steun die de ouder ontvangt te inventariseren
en een beeld te krijgen van de werkwijze van de hulpverlener) en deels van bestaande
vragenlijsten, beoordeling,schalen en ontwikkelings- en intelligentietest (o.a. LOCA-
en GIZA-fijsten, BOS, (S)SON, PPVT, CBCL, Goal Attainment Scaling).

Resultaten

Driekwart van de hulpverleners is van mening dat de DOEK-cursus in redelijke tot
sterke mate aan de verwachtingen heeft voldaan. Hulpverleners die de DOEK-cursus
hebben gevolgd, hebben gedurende de onderzoeksperiode significant (p 5 .01) vaker
een gesprek met de ouder(s) gevoerd in bijzijn van hun kind(eren) dan de
vergelijkingshulpverleners. Bit sluit aan bij de doeistellingen van de DOEK-cursus
waarin het belang van herhaaldelijke observatie van het kind en van diens interactie
met de ouder wordt benadrukt.

Geconstateerd wordt dat er sprake is van een cursuseffect op de werkwijze van de
hulpverleners. De experimentele hulpverleners lijken op het tweede meetmoment meer
oog te hebben voor de relatie van de ouder die van belang zijn voor de sociale steun
die de ouder ontvangt, de vaardigheid van de ouder om contacten te leggen en de
ouder-kind-interactie. Indien rekening gehouden wordt met de mate waarin de DOEK-
cursus wordt toesepast, is er zowel op het tweede als op het derde meetmoment duidelijk
sprake van een cursuseffect. Naarmate hulpverleners in sterkere mate uitgaan van de
DOEK-methodiek besteden zij op het tweede en derde meetmoment meer aandacht
aan het vertrouwen dat de ouder heeft in haar of zijn mogelijkheden om het kind op
te voeden en op het derde meetmoment ook aan andere kenmerken van het persoonlijk
functioneren van de ouder, het instructiegedrag van de ouder en gedragsproblemlen
van het kind. Op het vierde meetmoment doen zich geen aantoonbare verschillen voor
tussen de werkwijze van de experimentele en de vergelijkingshulpverleners.

Conclusle

De DOEK-cursus is niet aantoonbaar van invloed op de sociale steun die de ouder
ontvangt, de tevredenheid hiermee en de behoefte aan steun en evemnin op de mate
waarin de ouder geneigd is om als er problemen zijn het anderen te laten merken,
te gaan praten met vrienden en/of familie, problemen doelgericht op te lossen en te
gaan praten met haar of zijn partner. Ook doet zich geen aantoonbaar effect van de
cursus voor op de opvoederattituden locus of control en geneigdheid tot informatie
zoeken, de geobserveerde kenmerken van de opvoeder-kind-interactie en de ontwikkeling
van het kind. In het Slothoofdstuk wordt besproken welke factoren op het effect van
de cursus van invloed kunnen zijn. Hierbij is vooral ingegaan op de implementaire
voorwaarden waaronder de DOEK-methodiek is ingevoerd, de gecompliceerde aard
van de problematiek in de gezinnen en hun vaak ongunstigesociaal-Laatschappelijke
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situatie, het weinig intensieve en voornamelijk ondersteunende karakter van de begeleiding
en het diagnostische uitgangspunt van de DOEK-cursus.

Vanuit het perspectief van onlangs gepubriceerde ontwikkelingsmodcllen en onderzoek
naar risico- en beschermende facl oren volgt een nabespreking van de theoretische
basis van de DOEK-methodiek.

Enkele kanttekeningen zijn geplaatst bij de gekozen onderzoeksopzet en de gebruikte
meetinstrumenten. Verschillende aanbevelingen worden gedaan om het effect van de
cursus vast te houden en te vergroten. Aangeraden wordt om per insteiling het hele
team te trainen, hulpverleners te blijven stimuleren om de aangeleerde methodiek toe
te passen en mogelijkheden te scheppen om gezinnen op intensievere wijze te begeleiden.
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Inleiding

P. SMEYERS

Op 8 mei 1993 ging te Leuven de zesde Pedagogendag door. De zustervakgroepen
uit Nederland en Vlaanderen waren er te gast bij de Afdeling voor Flistorische Pedagogiek

en het Centrum voor Fundamentele Pedagogiek van de Faculteit Psychologie en
Pedagogische Wetenschappen, K.U.Leuven. Voor veel van de collega's was dit de eerste

maal dat ze met Leuven kennismaakten, voor anderen was het een hernienwing van
een reeds bestaand, al dan niet intens contact. Pedagogendagen geven een staalkaart
van wat er momenteel aan de orde is, zowel rijp als groen. Ervaren onderzoekers zowel
als zij die aan de aanvang van een onderzoeksloopbaan binnen het domein van de
historische en de wijsgerige pedagogiek staan, komen er aan bod. Het programma
van 50 lezingen was indrukwekkend. Devoorliggende bundel van teksten geeft er een

selectie van.

Het is verheugend vast te mogen stellen dat, ondanks het feit dat het einde van de
pedagogiek reeds een tijdje geleden posttnodern aangekondigd word, we toch nog steeds

een bijzonder levendige discipline blijken te zijn. En zoals een bekende landgenote
van mij ooit schreef, het is goed in 't eigen hen te kijken1, zo wil ik deze bundel met
enige overpeinzingen hierover inleiden.

lk vertrek van de vaststelling dat het fenomeen opvoeding en onderwijs nog steeds
velen lijkt te boeien, en dat 48 jaar na de tweede wereldoorlog en, misschien markanter,
25 jaar na "les Wnements" o.m. in het "Quartier Latin" in Parijs. De mate waarin het
uit de dominance sfeer van instrumentele rationaliteit en manipulatie, van een bepaald

type van psychologie en sociologic en zelfs pedagogiek kan gehouden worden, zal nu
het zich losgerukt heeft van een bepaald type van filosofie en theologie, naar ik meen
ook van ons afhangen, onder meer van het al dan niet ontwikkelen van een andere

kijk erop en van een analyse van de vooronderstellingen die deze kijk kunnen dragen.

Of en wat in de toekomst onder opvoeding en onderwijs zal begrepen worden, is ook,

en ik benadrulc ook, onze zaak, de zaak van acadenaische pedagogen die theoretisch
en historisch geori8nteerd zijn. Dit pleidooi is natuurlijk een duiding, en je meet maar
gek zijn om temidden van hen die iach professioneel met duidingen, zowel wijsgerig

als historisch bezig houden, een eigen duiding vlor te stellen. De kans dat iemand
het hiermee echt helemaal eens is, is bijzonder kiein. Toch wenste ik er als opwarming

iets over te melden, want zoals een bekend fdosoof ook schreef dat boksers in de ring
moeten staan, zo moeten wij ook naar ik meenuitdrukkelijk stelling nemen, en trachten

onze argumenten' zo verfijnd mogelijk te ontwikkelen.

Daarom ook hebben wij, en dat zijn in dit geval Mariette Hellemans, Jan Masschelein,
Marc Depaepe, Marc D'hoker en ilczelf, aan deze Pedagogendag een thema meegegeven:
"Opvoeding, democratie en nationalisme". Er werd verwezen naar hetuit elkaar vallen

2
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van de Sovjet Unie, de strijd in de Joegoslavische gebieden, de migrantenproblematiek
en veel andere suggesties konden hieraan toegevoegd worden: de strijd in Zuid-Mrika,
de roep om afscheiding tussen het Rijke Italiaanse Noorden en het arme Zuiden, de
crisis van het politieke bestel in Frankrijk en elders, en recent nog het streven naar
een onafhankelijk Vlaanderen. Wat is onze plaats in dit alles? Kunnen wij in opvoeding,
vorming en onderwijs Zmvol hierin participeren, mogen we dat ook en misschien zelfs,
moeten we dat ook niet? Niet dat wij de samenleving zomaar in een bepaalde richting
zouden kunnen sturen, dat kan wellicht niemand. Maar evenmin lijkt het zo dat deze
problemen onze projecten niet raken. Spreken we niet hoe dan ook over een individu
in een samenleving? Misschien dienen we ons nogmaals (want recentelijk door Mendus
geciteerd) de lijnen van C.D. Lewis voor de geest te halen:

It is the logic of our times
No subject for immortal verse
That we who lived by honest dreams
Defend the bad against the worse.

Voor sommigen onder ons heb ik hiermee reeds te veel gezegd, is de maatschappelijke
cohesie, de "moral glue", zo beperkt, zo bescheiden, dat er niet langer sprake kan zijn
van een opvoedingsproject. Zij worden verteerd door een nadrukkelijke negativiteit,
al dan niet gecomplementeerd door de hoop dat men de samenleving kan veranderen,
dat men niet mag berusten in wat is. Vanuit een niet aflatende ontevredenheid over
wat is en zonder bindingen met 66n of andere ideologie kan men strijden voor een
andere, di. betere wereld. Voor anderen is precies het ontbreken van een door eenieder
gedeelde opvatting over wat goed en kwaad is, over wat zinvol en chaotisch samenleven
is, het dwingende uitgangspunt om meer dan vroeger de nadruk op het belang van
opvoeding te leggen, op het belang om bepaalde waarden over te dragen, en bepaalde
typen van mens en samenleving aan de jongeren aan te bieden, omdat het zo niet verder
kan. Of we hier op een zelfde type van keerpunt staan als bij de opkomst van de
Verlichtingsidealen, zal de geschiedenis moeten uitwijzen. En voor een publiek dat
zoveel historici bevat, is het verdedigen van deze stelling opnieuw om moeilijkheden
vragen. Ik laat dat dan ook nog meer aan hen over dan het vorige, het zoals we dat
in Leuven nog steeds noemen fundamenteel pedagogische gebied, waar ik persoonlijk
een grotere vertrouwdheid mee heb.

Tot zover de opwarming, en ik wil het voorrecht om deze inleiding te mogen schrijven
niet langer als alibi gebruiken om zelf inhoudelijk hierover een betoog op te zetten.
De verschillende "voices", in een bepaalde betekenis van dit woord, zullen in het
hiernavolgende spoedig in een "conversation of mankind" gestalte krijgen.

De selectie van de teksten die hier als een Speciaal Nummer van het Pedagogisch Tijd-
schrift verschijnen, zijn van driedrlei aard.

Voor de eerste maal wat de pedagogendag betreft werd bij de "call for papers" een
onderscheid gemaakt tussen twee types van lezingen: langere en kortere. De eerste
werden gevolgd door cen reply en beschikten zowel in de tijd als in de latere publikatie
over jets meer ruimte. Zij dienden ook noodzakelijkerwijze het thema van de dag te
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behandelen. De kortere lezingen konden dit thema behandelen, maar mochten ook
"lopend onderzoek" voorstellen. De eerste acht bijdragen betreffen de vier langere
lezingen onmiddellijk gevolgd door een reply. Daarna komen 17 kortere lezingen aan

bod.

De selectie van de referaten voor het eerste respectievelijk tweede type van lezingen,
gebeurde door het organisatiecotnit& In beide categorieen moesten helaas bepaalde
voorstellen afgewezen worden, zowel om kwalitatieve redenen als om het feit dat het
aanbod de mogelijkheden am een referaat te plaatsen oversteeg.

De referaten konden maar moesten niet aangeboden worden voor publikatie. Een aantal
auteurs verkoos hun bijdrage niet aan te bieden voor onderhavige bundel. Een aantal

van de aangeboden teksten konden om verschillende redenen niet geplaatst warden.
Soramige voldeden niet aan de hoge kwaliteitseisen die gesteld werden, andere werden
inmiddels reeds elders gepubliceerd, sloten te nauw aan bij eerdere publikaties van
dezelfde auteur of vertoonden een overlap met teksten die wel in de bundel opgenomen

werden.
Met het oog op het bieden van een zo volledig mogelijk beeld van de hedendaagse
wijsgerige en historische pedagogiek in Nederland en Vlaanderen, geven we in het

derde gedeelte van deze bundel de abstracts weer van de lezingen die hier niet

gepubliceerd worden.

Aangezien het hier de publikatie van de lezingen van een congesdag betreft die voor

het overgote deel binnen het algemene thema kunnen geplaatst worden en het steeds

om bijdragen binnen het domein van de wijsgerige en historische pedagogiek gaat werden

geen trefwoorden toegekend.

Zowel het welslagen van de pedagogendag als de uiteindelijke realisatie van de
voorliggende bundel is het werk van velen geweest. Graagbedank ik ook via deze weg

Mevr. Ria Nartus, Mevr. Maria Leon en Mew. Betty Vanden Bavi6re die alien een
grote inspanning hebben geleverd om bet geheel mogelijk te kunnen maken. Voor de

gate zorg waarmee de publikatie begeleid werd dank ik in het bijzonder Mew. Dilly

Wiedrs.

Velen wezen er te Leuven op hoezeer ze genoten hadden van een aangename congresdag.

In deze sfeer moge ook deze publikatie delen, als dén van de materidle gestalten van

bet project dat voor ons waardevol blijkt: een levendige wijsgerige en historische

pedagogiek.

Noten

1. Naar A. Nahon uit de bundel "Op zachte vooizekens" opgedragen aan Guido Gezelle.
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Onvermogen tot kritiek op een anti-democratische theorie

Kohnstamrns "waardenvrije" wetenschapsleer en
Kriecks nationalistische opvoedingsconceptie

J.D. AMMAN

Samenvatting

In 1929 publiceerde PhA. Kohnstamm Persoonlifidwid in wording. Hij ontwikkelde

daarin een, door hem later overigensnooit gecorrigeerde, metatheoretische typologie,

gebaseerd op de assumpties dat er objectieve waarden bestaan, en dat beoordeling

van wereldbeschouwelijke en theoretische stelsels alleen vanuit een gekozen

wereldbeschouwelijk standpunt kan geschieden. De metatheoretische typologie zelf

is waardenvrij. Enkelejaren eerder publiceerde E. Krieck Menschenfonnung. Daarin

wordt opvoeding beschreven en verklaard als een proces dat 'ideale' en 'historische'

typen produceett De opvoeding is onderworpen aan wetten waarin over lype-vormende

krachten' wordt gesproken. In dit artikel wordt begrijpelijk gemaakt waarom
Kohnstamms metatheoretische denkwijze het anfi-democratische en nkt-wetenschappelij-

ke karakter van Kriecks "systeemtheoretische" aanpak niet kan herkennen.

1. Inleiding

In augustus 1928 legt Kohnstamm de laatste hand aan zijn Persoonkkheid in wording

(1929). In dit boek treffen we o.a. zijn antropologische opvattingen aan over de verhouding

tussen wil en geweten, en zijn wetenschapstheoretische opvattingen over de (normatieve)

standpunten van waaruit men wetenschap kan bedrijven. Hij had het in zijn oratie van

1919 en in Het waarheidsprobleem van 1926 al over dezelfde thema's en behield belangstel-

ling hiervoor tot op hoge leeftijd (zie o.a. Vrije wil of detenninisme, 1947).

Direct na het verschijnen van KriecksMenschenformung (1925) moet Kohnstamm van

de daarin geformuleerde opvoedingswetenschappelijke conceptie kennis hebben genomen.

Kohnstamm ziet in Kriecks werk een poging om, "zonder zich te bekommeren om wat

behoorde te gebeuren", eenvoudig te beschrijven "hoe het sociale proces der opvoeding

bij verschillende volkeren en inverschillende tijden zich voltrekt...". Een wetenschappelijke

onderneming a la Krieck heeft volgens Kohnstamm "een volkomen gezonde zin"; hij

beoordeelt deze als "een hoogst waardevolle enbelangrijke voorarbeid voor de paeda-

gogiek..." (Kohnstanum 1929, p. 99).

Dit artikel probeert een antwoord te geven op de vraag: waarom herkende Kohnstamm

niet de theoretische, praktische en politieke risko's die aan Kriecks werk kleven?

446
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Voorzover we konden nagaan werd deze vraag tot nu toe nog nergens gesteld, ook
niet in gerichte studies naar Kohnstamms leven en werk (Hofstee 1973; Erasmus 1957;
Hoogwerf 1933; G.A.Kohnstamm (red.) 1981; Mulder 1989; Vermeer 1987). Dat is
opvallend, omdat Kohnstamms afkeer van het nationaal-socialisme en zijn geloof in
de democratie bekend is. Wat maakte dan dat hij aanvankelijkblind was voor wat een
goede verstaander toch bij Krieck al in de jaren twintig ken lezen?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zeggen we in paragraaf 2 eerst iets over
Kohnstamms wetenschapsleer. Dat Kohnstamm meent dat beoordeling van wetenschap-
pelijke visies slechts kan op basis van een 'gekozen' axiomatische grondslag, trekt onze
aandacht. In paragraaf 3 vatten we Kriecks conceptie samen en kwalificeren haar als
systeemtheoretisch. In paragraaf 4 worth uitgelegd op welk punt Kohnstamms meta-theore-
tisch denken verwant is aan democratisch denken, en wordt van beide 6n van Kriecks
theorie de achilleshiel getoond. In een post scriptum geven we aan wanneer en onder
welke voorwaarden systeemtheoretisch denken wel bruikbaar is.

2. Kohnstamms wetenschapstheoretische uitgangspunten

In dit artikel kunnen we slechts een beknopte schets geven van Kohnstamms wetenschaps-
theoretische gedachtengang. We baseren ons daarbij voornamelijk op Persoonlijkheid
in wording. Dat we ons vooral tot deze publikatie kunnen beperken, komt omdat het
ons om een antwoord gaat op de vraag waarom Kohrstamm in de jaren rond het verschij-
nen van zijn boek de tekortkomingen in Kriecks denken niet zag. Maar zelfs als we
rekening houden met latere publikaties is een beperking tot het genoemde boek te
rechtvaardigen: Kohnstarnms wetenschapstheoretische visie wijzigde zich sindsdien
namelijk nauwelijks. (Zijn Vrije wil of determinisme [1947]), waarin hij filosofeert over
vrijheidsgraden in de natuur zelf, is eerder te beschouwen als een aanvulling op zijn
oorspronkelijke wetenschapstheoretische inzichten dan als een correctie crop.)

We kunnen Kohnstamm pas goed begrijpen all we inzien dat bij hem het begrip
'wetenschap' een ruinae omvang heeft. Zowel wetenschappelijke disciplines als
stelselmatige wereldbeschouwelijke betogen vallen er onder. "Wetenschap beoefenen
is systematisch streven naar kennis in de vorm van begripsmatige samenhane (p. 4).
De term 'wetenschap' staat, zo blijkt uit de eerste 125 pagina's, zowel voor wetenschap
in engere zin als voor systematisch verwoorde wereldbeschouwingen. In dit gedeelte
van het boek probeert Kohnstamm een typologie van wereldbeschouwelijke denkvormen
te ontwikkelen. Hij doet dat vooral in samenspraak met Dilthey (1921) en cne Griinbaum
(1925). Opvallend is dat hij, net als de beide referenten, deze denkvormen karakteriseert
in relatie tot drie psychische houdingen. Koppelt Diltheyde door hem onderscheiden
denkvormen aan een Plato-achtige psychologie,1 in navolging van Griinbaum brengt
Kohnstatnm denkvormen in verband met: heersen, opgaan-in en liefhebben.

In Kohnstamms gedachtengang is kennisvergaring in deze drie gevallen gericht op
verschillende kenmerken van de werkelijkheid, en wordt verwerving van kennis bepaald
door uiteenlopende waarde-percepties.
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Kennis om te heersen is voornamelijk positivistisch van aard, gericht op hetontdekken
van de wereld als iets dat te beheersen is. De eraan ten grondslag liggende
wetenschappelijke bonding is subjectivistisch.

Kennis vanuit het standpunt van het liefhebben is gericht op het ontdekken van
eigenschappen van de wereld vanuit de gedachte dat ze door God geschapen is en
dat de mens in een ik-Gij-verhouding staat. Door kennis te vergaren tracht het 'ik'
"de nonnale, door zonde verbroken, houding tegenover de Schepper weder in te nemen"
(p. 109). Kohnstamm noemt deze houding en de daarbij horende denkvormen persona-
listisch.

Kennis, vergaard vanuit het verlangen als 'ik' op te gaan in het geheei, heeft een holistisch

karakter, zouden we vandaag de dag kunnen zeggen. Vanuit het personalistische standpunt
bekeken, gaat het hier volgens Kohnstamm om "een godslasterlijke wens" (p. 109).
Hij kwalificeert de hierop gebaseerde denkvormen als impersonalistisch.

Het is goed te beseffen dat het zojuist geciteerde negatieve oordeel over de impersona-
listische denkvorm expressis verbis gegeven wordt vanuit de personalistische positie.
Kohnstamm meent namelijk dat kritische beschouwingen over het ene of het andere
type denken uitsluitend en alleen gegeven kunnen worden vanuit een voor- enbovenweten-
schappelijk 'gekozen' wereldbeschouwelijk standpunt. Wanneer hij zich in laterejaren
energiek tegen nazistisch gedachtengoed verzet, en zich bovendien, bijvoorbeeld, na
de Tweede Wereldoorlog inzet voor een personalistisch-socialistische politiek, dan
doet hij ook dat op grond van zijn eigen personalistische wereldbeschouwing. De in
dit artikel onder kritiek te stellen wetensc'napsfilosofische opvatting van Kohnstamm
dat men slechts op basis van een grondeloos gekozen eigen wereldbeschouwelijkstandpunt
kan oordelen over stelsels en theorieen, wordt door zijn latere kritiek op het nazisme

(en zijn inzet voor het personalistisch socialisme) dus bepaald niet ontzenuwd. In
tegendeel: dat hij in deze gevallen steeds uitdrukkelijk vertrekt vanuit zijn personalistische
thuishaven is in overeenstemming met zijn opvattingen in dezen.

Op zich, zo meent Kohnstamm, is de door hem ontwikkelde typologie descriptief en
waardevrij (p. 117). Ze biedt aIs model de mogelijkheid op beschrijvende wijze orde

te brengen in de diverse wereldbeschouwingen en de daaraangerelateerde wetenschappe-
lijke disciplines (als biologie, natuurkunde, pedagogiek, enzovoort). (We herinneren
er even aan dat 'wetenschap' zowelwereldbeschouwingen als wetenschappen in engere

zin omvat.)2

Het is bovendien goed te beseffen dat de wereldbeschouwelijke uitgangspunten een
waarden-orientatie kennen; en waarden bestaan, volgens Kohnstamm, op een objectieve
manier. Zowel voor de verklarende als voor de begrijpende wetenschappen geldt, dat
het perspectief waaronder men verschijnselen bestudeeit, bepaald wordt door de gekozen

axiologische invalshoek. Men moet weet hebben van alle waarde-gebieden, wil men

kunnen snappen vanuit welke waarden wetenschappers waarnemen. ('Bewertung' in
de zin van: waarderende beoordeling van wetenschappelijke uitkomsten is pas mogelijk

'op grond van een zo nauwkeurig mogelijke wertbeziehende descriptie, zo parafraseert
Kohnstamm Rickert (p. 23 e.v.). En deze 'Bewertung', zo zagen we net, is zijns inziens
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per slot van rekening pas mogelijk vanuit een gekozen wereldbeschouwelijk waarde-
standpunt.)

De wetenschappelijke pedagogiek is volgens Kohnstamm een optelsom van opvoedkundige
stelsels die vanuit een bepaaldwereldbeschouwelijk grondwilomaverschijnselen herkennen
en bescbrijven. De pedagogiek zal dus uit moeten zijn op het bijeenbrengen en
karakteriseren van personalistische, impersonalistische en subjectivistische opvoedkundes
(p. 120 es.).

Op deze wijze heeft Kohnstamm zich de toegang gebaand tot wat vanaf p. 125 de hoofd-
zaak van Persoonlijkheid in wording uitmaakt: een schets van het wezen der opvoeding
op basis van een personalistisch standpunt. Voor bns reikt de hier gegeven samenvatting
toe om de in dit artilcel gestelde vraag, waarom Kohnstamm zich in de jaren twintig
nog zo onkritisch uitte over Krieck, nader te bekijken.

3. Hoe luidt Kriecks verhaal?

Gegeven onze vraagstelling ligt een onderzoek naar Kriecks expliciet nationaal-
socialistische pedagogische publikaties uit de jaren dertig en veertig niet voor de hand.
Integendeel, wanneer we déze verhalen ook in het geding zouden brengen, zouden
we juist voorbfj gaan aan de beantwoording van de vraag waarom Kohnstarnm in de
jaren twintig Krieck nog zo "lankmoedig" kon beoordelen.

Vanuit een vergelijkende beschrijving van opvoedingssystemen in verschillende, grotelideels
reeds verdwenen culturen probeert Krieck inMenschenfonnunghet verschijnsel opveeding
op een ideaaltypische wijze tebeschrijven. Het resultaat is een theorie van de opvoeding
waarin bovenliistorische en bovenculturele kenmerken van opvoeding en onderwijs
worden omschreven en waarin tevens wordt aangetoond dat de historische realiteit
steeds weer kan verschillen zonder dat de pedagogische essentialia uit het zicht verdwij-
nen.

Opvoeding is volgens Krieck, net als godsdienst, taal, zede, recht, staat, kunst, handel
en dergelijke eengrondfunctie van het gemeenschapsleven (Grypdonck z.j., p. 210 e.v.).
Grondfuncties zijn de methoden en middelen van het desbetreffende maatschappelijke
praktijkgebied. Grondfuncties zijn aan te treffen binnensociale grondvormen, ofte wel
de institutieswaarbinnenbepaalde praktijken uitgeoefend worden. (Voor de opvoeding
zijn dat bijvoorbeeld het gezin, de school, de gemeenschapsruimte.) Grondvormen
(instituties) en grondfuncties (methoden) ontlenen hun vorm respectievelijk hun doel
aan sociale waarden (begrepen in het ideaaltype van de militair, de priester, de politicus,
enzovoort).

Vormen (instituties),.functies (middelen) en waarden maken deel uit van de universele
geest, die zich overigens naax tijd en plaats op onderscheiden wijzen realiseert. De
universele waarde 'monnikschap', bijvoorbeeld, is een algemeen-menselijk waarden-type,
dat zich in de katholieke iniddeleeuwen anders manifesteert dan in het rijk van de
Inca's. Tijden en plaatsen kennen dus hun eigen 'objectieve ordeningen', die steeds

449



Onvermogen tot kntiek op anwdernocratische denkvormen
13

weer historische verwerkelijkingen van de 'universele ordening' zijn. De opvoedingsweten-

schap zal met de zojuist aangeduide begrippen het gehele opvoedingsveld moeten
beschrijven. Bovendien moet ze de formele wetmatigheden uitwerken die in elke

historische 'Menschenformung een rol spelen: het gaat haar dus ook om de beschrijving

van algemene ontwikkelings- en vormingswetmatigheden ("Wachstums- und Bildungs-

gesetze", Krieck 1925, p. 357). We zullen deze straks geven.

Tot de relevante opvoedingsverschijnselen behoren o.a.: a. het type, b. de polarisatie

van het leven, en c. de ordeningen. We behandelen dew drie fenomenenachtereenvolgens.

Ad a. Om het begrip type uft de doeken te kunnen doen, vertelt Krieck het volgende.

leder individu heeft een algemeen menselijke aanleg. Ieders aanlegwordt door middel

van per gemeenschap verschillende opvoedingsprocessen gerealiseerd, en wel in de

richting van de voor die gemeenschap geldendewaarden en idealen. Het geheel van

die waarden vormt het type, dat is het ideaalbeeld van wat een gemeenschap zich van

zichzelf en zijn leden vormt. Het type kent ook een andere verschijningsvorm: de histori-

sche realisering van idealen in menselijk en maatschappelijk gedrag. AfhanIcelijk van

de context waarin Krieck over typen spreekt, gaat het dus om ideale voorstellingen

(om 'voorbeelden'), 6f om de historische realisering daarvan.

Via evolutie en revolutie produceert een gemeenschap haar (ideaal)typen. Dat type
werkt als 'sorterend principe' en als 'tucht' ('Ausleseprinzip' en 'Zuchtform'; Krieck

1925, p. 6). 'Kernmenschen', als iedereen behept met in aanleg gegeven oerfuncties
(als: het vermogen om een taal te leren, itch economisch te kunnen gedragen, enzovoort),

kunnen vigerende ideaaltypen veranderen in de richting van het zuiverder, algemeen

menselijke oertype.

Het individuele karakter wordt bepaald door drie zaken: a. door de mate van de in

het individu aangetroffen algemeen menselijke aanleg, b. door ras en c. door Indivi-

dualiteir (: de ieder individu typerende constellatie van aanlegfactoren). Geplaatst

in een 'natuurlijke omgeving' zal een individu een optimale 'natuurlijke groei' naar

een binnen de gemeenschap bestaande 'natuurlijke volwassenheid' kennen (een impliciete

verwijzing naar 'Blut- und Boden'-opvattingen) (Krieck 1922, p. 244). In het type zijn

verschillende aspecten van het algemeen menselijke, in al hun historische en culturele

betrekkelijkheid, harmonisch verwerkelijkt (Krieck 1925, p. 61).

In een kritische beschouwing van zijn eigen tijd geeft Krieck aan dat de harmonie van

het systeem verstoord is. Vandaag de dag, dat is in de jaren twintig in Duitsland, kent

het systeem uitwassen en eenzijdigheden die de kracht van de invloeden op de individuele

ontwikkeling en vorming aantast en de sarnenhang binnen de sanaenleving, en ook "binnen"

elk individu, verstoort. (Democratie is een vandie verstorende factoren - aldus Krieck.)

Ad b. Dat het menselijk leven gepolariseerd is, blijkt - ten eerste - op individueel niveau

uit het bestaan van aanpassings- en scheppende krachten. Een individu dat een gebrek

aan kracht tot cigen Bildung bezit, past zich aan; een individu dat wel kracht bezit,

zal noodzakelijkerwijs invloed uitoefenen op vigerende historische vormgevingen - zij
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het natuurlijk nooit buiten de grenzen van de in zijn individualiteit gegeven oerfunctionele
(algemeen menselijke) aanleg.

Ten tweede werken volgens Krieck in een gemeenschap dezelfde krachten en aanpassin-
gen. Dank zij die krachten evolueert de geschiedenis. Macht en dwang zijn de middelen
die eigen zijn aan de objectieve historische ordening; ze hebben de 'functie' om iedereen
'gleichzuschalten'. "Sie (die krachten) sind verwisklichte Ideen, formgewordene Werte
und objektive Willensrichtungen" (Krieck 1925, p. 360). De invloeden werken op een
zestal manieren, namelijk: tussen gemeenschappen, tussen een gemeenschap en haar
leden, tussen leden, tussen leden en hun gemeenschak, tusseneen individu en zichzelf
(intrapsychisch dus) en tussen een gemeenschapen zichzelf (intrasociaal). Deze invloeden
kunnen a. onbewust werken, b. op bewust niveau werken zonder dat ze pedagoijsch
beoogd zijn, en c. bewust pedagogisch werken. Deze laatste verschijningsvorm van invioed
rekenen wij, pedagogen van vandaag, meestal tot de gangbare vorm van opvoeding.
Voor Krieck geldt echter: "Ware opvoeding is veel breder alles is opvoedend ten
allen tijde (Grypdonck z.j., p. 211).

Ad c. Macht en orde kenmerken de objectieve cultuur. Deze is weliswaar de basis, om
niet te zeggen de bron van de Bildung van steeds weer nieuwe generaties, maar aan
de andere kant ook het resultaat van steeds weer vernieuwende krachten van onderaf.
Bij dit laatste spelen processen van overtuigen, propageren en suggereren van mens
tot mens een rol. De 'Typenzucht' is des te werkzamer naarmate de innerlijke overtuiging
van de individuele mensen met de uiterlijke, objectieve ordeningen overeensternt. Hoe
geslotener een gemeenschap, hoe krachtiger de opvoeding, de 'Typenzucht'. In een
'machtig' geordende cultuur worden zwakke tegenkrachten 'ausgerottet'; er staat hen
een "Ausgleich nach dem Gesetze des Parallelograms der Kräfte" te wachten (Krieck
1925, p. 361). (Over dat parallelogram komen we zo te spreken.)

Het type wordt gerealiseerd in een proces waarbij de volgende vier wetten gelden.

1. De wet van de assimilatie der krachten. Iedere geestelijke kracht ineen geineenschap
heeft een normerend opvoedingsvermogen. 'Gleichartigkeit' en 'Gleichform' zijn de
doelen waarop deze krachten zich tijdens iedere 'Menschenformung' richten. "Ob und
wieweit die Kraft zum Ziel gelangt, hangt ab vom Mass der Widerstande", wat de volgende
wet oproept:

2. de wet van het parallelogram der krachten. Op elkaar inwerkende krachten resulteren
in een opvoeding die typen des te meer aan elkaar gelijk maakt naarmate de krachten
sterker en/of meer aan elkaar verwant zijn. Twee krachten van gelijke sterkte doch
ongelijke verwantschap heffen elkaar op, "und das bestehende Gleichgc . t. wird nicht
gestört. Im Masse aber, als sic sinnverwant nach ahnliche Zielen streben, werden sie
sich in der Resultante gegenseitig verstarken, und das daraus entstehende Gleichgewicht
entspricht einem Typ". Er is een veelvuldige wisselwerking tussen krachten van individuen
en groepen, die uiteindelijk resulteert in cen 'M Wit des Gemcinwillens' vanwaaruit
het type wordt "bepaald".
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3. De wet van de typerende beantwoording der krachten zegt, dat objectieve ordeningen
van een gemeenschap ('corporaties': verenigingen en dergelijke) en de daarin levende
individuen in onderlinge wisselwerking staan en een afspiegeling vinden in elkaar. "Die
Struktur des Sozialorganismus und der Typus der Glieder entsprechen einander."

4. De wet van de typen-vorming luidt, dat de kwaliteit van de tot type opvoedende
krachten evenredig is aan de mate van geslotenheid van objectieve ordeningen. Krieck
waardeert 'einheitliche Ordnungen', die nu eenmaal een krachtige 'Zielgerechtigkeit
des Gemeinwillens' kennen, zeer positief. "Zu grossen geschichtsbildenden Wirkungen
sind vorbestimmt die Gemeinwesen, die einen viele Geschlechter überdauernden
Gemeinwillen mit entsprechend durchgeformten, einheitlich gerichteten Ordnungen
herauszugestalten vermögen." (De ilier gegeven citaten zijn vanaf p. 361 te vinden in
Krieck 1925.)

Tot zover de samenvatting van Kr ecks conceptie. We evalueren een enander als volgt:
In Kriecks Menschenformung is volgens ons sprake van een cultuur- en een sociale
antropologie op basis waarvan een typologie van culturen, samenlevingen, educatieve
vormen en personen wordt ontwikkeld. Het begrip 'keuze' (en dus: vrijhcid en reflectie
en autonomie) speelt in Kriecks conceptie geen rol. De redle, historische typen zijn
'gedetermineerde' produkten van sociale en culturele krachten; de ideele typen zijn

de in de cultuur gegeven voorbeelden.

Opvoeding staat in functie van de samenleving. Opgevoede historische individuen zijn

rale representaties van in de cultuur van een samenleving aanwezige ideaaltypen. Eerder
dan mee te werken aan de eigen opvoeding in samenhang met intentionele handelingen
van opvoeders is het opgroeiende individu onderworpen aaa onontkoombare invloeden:
alles is opvoedend.

Kriecks verhaal heeft onzes inziens alle kenmerken van systeemtheoretisch denken.
Zelf geen meta-theorie itjnde, is zijn verhaal natuurlijk heel goed vanuit meta-theoretisch
standpunt te beoordelen; bijvoorbeeld vanuit dat van Kohnstamm (wat nu eenmaal
de bedoeling is in ons artikel). Gegeven de karakteristieken die Kohnstamm toekent

aan a. de positivistische annex subjectivistische, b. de holistische annex impersonalistische,

en c. de personalistische denkvormen valt Kriecks betoog onder te brengen in het holisti-
sche, impersonalistische type. (Kohnstamm zelf laat een typering van 'Krieck' in het
kader van zijn typologie achterwege.) Daarmee is 'Krieck', zoals we eerder zagen,volgens

Kohnstamm Of van uit het personalistische Of vanuit het subjectivistische standpunt te
bekritiseren. Wij menen ondertussen echter dat vooraf aan de acceptatie door Kohnstamm
van Kriecks conceptie (zie Inleiding) en vooráf aan onze zo juist gegeven plaats van
'Krieck' binnen de Kohnstamm-typologie nog wel iets fundamenteel kritisch over een
en ander is op te merken. Dat doen we in de volgende paragraaf.

4. Conclusie

De vraag of er, voorafgaande aan de herkenning van een type denken binnen het kader

van zijn typologie, niet in algemene zin een oordeel geveld zou moeten worden over
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de wetenschappelijke aanvaardbaarheid van een theorie, wordt door Kohnstamm niet
gesteld. Voor hem zijn metatheoretische beoordelingen alleen maar binnen het raam
van zijn typologie mogelijk, en wel vanuit éón van de drie soorten uitgangspunten (Lc.
personalistische, itnpersonalistische of subjectivistische). Uitgangspunten die men, als
gezegd, op basis van voor- en bovenwetenschappelijke ervaringen heeft gekozen
(Kohnstamm 1929, p. 121).

Het wordt tijd aandacht te besteden aan de vraag of een metatheoreticus Zich dit
standpunt kan veroorloven. Zou je, als je de wetenschappelijke bruikbaarheid van
theorieen wilt beoordelen, niet dieper moeten vragen dan alleen maar naar paradigmati-
sche onderscheidingen tussen theorie-soorten en naar oordelen die vanuit het ene paradig-
ma over het andere geveld zouden kunnen worden?

Wij willen proberen aan te tonen hoe belangrijk de prealabele vraag (gaat het tberhaupt
wel om een wetenschappelijk aanvaardbare soort theorie?) is. En dat doer, we aan
de hand van het 'geval Krieck'. We nemen tevens een met deze vraag vergelijkbaar
probleem op het gebied van de democratie mee. Zo stellen we twee analoge vragen,
namelijk: de vraag of de democratische denkvorm even ongecompliceerd liberaal kan
zijn (in het tolereren van welke politieke opvatting dan ook) als Kohnstamms metatheore-
tische typologie (in het aanvaarden van welke theorie dan ook). En daaraan koppelen
we de vraag of het oordeel over deze of gene politieke overtuiging alleen maar gegeven
kan worden op basis van de uitgangspunten van een andere politieke overtuiging (gelijk
Kohnstamm dit stelt ten aanzien van de beoordeelbaarheid van theorie6n). Er bestaan
immers anti-democratische visies (zoals er onwetenschappelijke theoriedn bestaan);
zou er niet, voorafgaand aan de vraag of visie 'a' door visie 'b' is te bekritiseren, een
vraag gesteld naneten worden naar de aanvaardbaarheid van een politieke visie überhaupt?
Deze vraag ligt v6or de vraag naar wat binnen een democratie aan politiek verschillende
visies onderscheiden kan warden, en hoe deze elkaar vanuit eigen uitgansgpunten zouden
kunnen bekritiseren. Hoe tolerant men kan zijn ten opzichte van intolerante, dus anti-
democratische denkvormen, is een vraag van dezelfde prealabele orde als: hoe tolerant
kan men in de (mens- en maatschappij)wetenschap zijn ten opzichte van theorieen
die de grenzen van wetenschappelijkheid overschrijden?

Dat we menen deze twee vragen (naar a. de grenzen van Kohnstarnins wetenschapstheo-
retiseren en naar b. de grenzen van het democratisch denken) te kunnen combineren,
heeft de volgende drie redenen. Ten eerste: beide denkvormen delen een principiele
tolerantie ten opzichte van waardensystemer (en daarop geönte wetenschap en wereld-
beschouwing). Ten tweede: de keuze voor o gen een waardensysteem wordt, zowel
vaiuit Kohnstamms wetenschapstheoretische opvattingen als vauuit het democratisch
denken, buiten het beredeneerbare gelegd en gezien in laatste .1nstantie als een kwestie
van een grondeloze keuze. Ten derde: de combinatie van deze twee vragen is interessant
omdat Kohnstamm als democraat bekend staat en Krieck expressis verbis de democratic
verafschuwt - wat overigens ook volstrekt in lijn is met zijn conceptie van 'Menschenfor-
mung'.

We betogen als volgt: Systeemtheorian horen tenminste descriptief (en eigenlijk tevens
verklarend) te zijn. Bij dergelijke theorian doet zich echter meestal een probleem

453



Onvermogen tot kritiek op anti-democratisehe denkvorrnen 17

voor (in ieder geval bij 'Krieck'). Zo vooronderstelt gebruik van de aan de wiskunde

en de natuurwetenschappen ontleende xnetafoor 'systeem' dat alle sociale en/of psychische
verschijnselen begrepen worden als staande in een onderling verband.3. Interdepentie
vormt de beschrijvings- en verldaringsgrond van het zus of zo voorkomen van deelsystemen

en "elementen" daarbinnen. Inter- en intramenselijke processen die systeemtheoretisch
benaderd worden, "verschijnen" in systeemtheoretisch licht als onderling afhankelijke
processen binnen een netwerk. Systeemtheoretische denkvormen produceren altijd,
of ze nu gaan over communicatie, over sociale relaties, over machtsstructuren, over
de opbouw van de psyche of wat dan ook, een soort topologie waarbij de topoi in
dwingend verband met elkaar staan. Gegeven de aard van deze denkwIrmen worden
creativiteit, vrijheid, en reflectie "weggeredeneerd" - aangeften ze, als ze al oog hebben

voor een en ander, deze zaken zullen moeten herleiden tot verschijnselen die in-en-door-

het-systeem bepaald zijn.4

In Kohnstamms (naar eigen zeggen: descriptieve, niet waarderendel) typologie is plaats

voor veel. Ondertussen miskent zijn typologie het feit dat sommige wetenschappelijke
stelsels hun grenzen te buiten gaan. Dat gebeurt onder andere als ze de menselijke
positie beschrijven zonder met haar 'excentrische positionaliteit' (Plessner 1961) rekening
te houden, dat wil zeggen: zonder rekening te houden met het 'antropologisch constante'
gegeven dat mensen kunnen reflecteren op eigen theorieen en dergelijke. Of, zoals
Hofland het onlangs zei in een column (NRC 9-4-1993): zonder rekening te houden
met "de extraredelijkheid die iemand in staat stelt te begrijpen dat het bestaan niet alleen
uit 'naleving van de spelregels' bestaat" (curs. Im.). Zo'n ondeugdelijk geval als
bijvoorbeeld Kriecks "systeem"theorie, waarin, alleen al vanwege de gehanteerde 3.aceptu-
ele invalshoek, aan reflectie geen aandacht besteed kan worden, kan desalniettemin
door Kohnstamm beschouwd worden als vruchtbaar. Ze kan tevens geplaatst worden
in diens typologie - wat we boven deden. En ze zou volgens Kohnstamm dan pas, en
wel vain& een concurrerend wereldbeschouwelijk standpunt, beoordeeld kunnen worden.5

Een analoog tekort treft men aan in de democratische denkvorm. De kerngedachte
daarvan is dat men ten opzichte van alle denkbare politieke opvattingen, wereldbeelden,
culturen enzovoort tolerant hoort te iljn. Er itjn echter anti-democratische denkbeelden,
levensbeschouwingen en politieke filosofiedn die het voortbestaan van een democratie
kunnen bedreigen.

Zoals wetenschapstheoretisch denken niet ziet dat sommige theoriedn (over mens en
maatschappij) niet deugen als ze het fenomeen reflectie en autonomic etcetera wegrede-

neren, zo deugt het democratisch denken vaak niet omdat het de verhouding tussen
'tolerant zijn' eti 'intolerant zijn' alleen maar beschouwt vanuit het eigen tolerantie-
perspectief. Zowel in al te liberaal wetenschapstheoretisch denken als in democratisch
denken wordt tolerantie zo zeer als een goed beschouwd dat deze denkvormen niet

bij machte zijn theoriedn te herkennen die niet meer wetenschappelijk respectievelijk
politieke ideeen die niet meer in democratisch opzicht te tolereren zijn.

Deze potentiele tekortkomingen vormen de achilleshiel van de beide denkvormen.
Herkenning van deze achilleshiel is alleen maar mogelijk door op het probleem te
reflecteren, bijvoorbeeld op de manier zoals in dit artikel gebeurt. Nooit is die achilleshiel
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te herkennen op basis van de interne logica van het wetenschapstheoretisch dan wel
het democratisch denken zelf. De intern-logische regels van deze denkwijzen (en van
welke denkvorm dan ook) reiken nu eenmaal qualitatequa niet toe bij de bcoordeling
van de (on)geldigheid of (on)juistheid van de denkwijzen in kwestie.

S. Post scriptum: Over de relatieve bruikbaarheid van systeemtheoretisch denken

Concluderend kunnen we het ook anders .zeggen: zolang een systeemtheorie niet in
de verleiding komt de menselijke handel en wandel in haar totaliteit te beschrijven
en te verklaren, dus: zolang ze itch gedraagt als een probabilistisch theorietype op
basis waarvan, gegeven de vrijheidsgraden in het menselijk handelen, kansen (waarschijn-
lijkheden) voorspeld kunnen worden; kortom: zolang een systeemtheorie zich "fatsoenlijk"
gedraagt, is mijn kritiek overbodig. Ze houdt zich dan aan de normen waaraan een
goede empirische theorie moet voldoen en is tot wetmatigheidsbeweringen in staat
in de zin van: gegeven déze systeem-kenmerken zal zich onder die en die condities
met een bepaalde kans dat en dat voordoen. Zodra een sociaalwetenschappelijke system-
theorie echter de autonomie, de excentrische positie van de mens, "weg-theoretiseert",
gaat ze in wetenschappelijk opzicht te ver en verwordt ze tot een "systeemtechnocratische"
ideologie (vgl. Lenk 1980, p. 617).

Ondertussen is er tegen onze conclusie een navrant argument in te brengen. En wel
dit: soms kunnen de condities om een gegeven, historische sociale werkelijkheid als
systeem te beschrijven bijzonder gunstig zijn. Dat is in ieder geval zo als de kans op
autonoom, vrijheid-realiserend, reflectief gedrag van de in die historische situatie
verkerende mensen tot vrijwel nul gereduceerd is. Dat doet itch bijvoorbeeld voor
zodra het psychische en sociale gedrag rich afspeelt binnen steeds nauwere vrijheidsgren-
zen van fysieke en/of psychisch-sociale aard. Mensen in de ban van hongersnood, van
paniek voor natuurgeweld, van angst voor kosmische verschijnselen, en mensen die
onderworpen zijn aan brute machtsuitoefening, risico's van 'heropvoeding', ontslagdreigin-
gen; die mensen vertonen in hoge mate systeem-achtig gedrag. Tot beinaning op de
situatie zijn dan nog slechts weinigen in staat. Primaire driften en reacties bepalen
welke problemen er gesignaleerd en welke oplossingen "gekozen" worden. De voorspel-
baarheid van de gebeurtenissen groeit. Autonomie en vrijheid nemen af.

Als de onderzoeker in dit soort gevallen bovendien geen deel uitmaakt van de situatie
doch zich gedistantieerd kan opstellen (hij kijkt er van buitenaf tegen aan), is voor
hem de mogelijkheid om dergelijke situaties als systeem te beschrijven (en voorspellingen
te doen) optimaal. Waarom is in deze relatieve zin systeemtheoretisch denken wel
adequaat? Omdat de betrokkenen in dergelijke noodsituaties zichvan lieverlee zodanig
opstellen dat ze te beschouwen zijn als topoi in cen systeem. Niet alleen het verloop
van de steeds meer systeemtrekken krijgende situatie, maar ook het gedrag van de
afzonderlijke "deelnemers" eraan (beter: "gevangenen" ervan) wordt in toenemende
mate voorspelbaar. Vrijwel iedereen geeft zijn autonomie op; heteronomie wordt regel.
Men "vlucht" voor de (overigens op zich nooit af te nemen) vrijheid van denken en
doen. Natuurlijk denkt en handelt men dan nog wel,maar dat alles in termen van het
systeem. Men sluit zich van de mogelijkheden tot bovensituationeel nadenken af.
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Voorbeelden? 1. In tijden van bezetting: de collaborateut en - hoe "provocerend" dat
ook klinkt - zijn antipode, de verzetsman of -vrouw. (En misschien juist niet de 'burge-
meester-in-oorlogstijd', die itch immers soms het betreden van een niet in het system
vooritene vrijheidsruimte kan permitteren.) 2. In de oorlogen die zijn uitgebroken na
het einde van de Koude Oorlog zijn veelvuldig situaties aan te treffen waarin machtheb-
bende betrokkenen willens en wetens afzien van hun 'kunnen-nadenken', hun 'extrarede-

lijkheid' (Hofiatid). Ook zich ver van de strijd ophoudende en in comfortabele omstan-
digheden levende mensen, die itch overigens wel laten informeren (Nederlandse kranten-
lezers bijvoorbeeld), vertonen vaak gebrek aan bezonnenheid en komen tot uitspraken

als: "Zet al die Serven toch tegen de muur, dan itjn we van het probleem ar.

Het griezelige van systeemtheoretisch denken is dat het zo bruikbaar is in handen van

de macht. Dat zal ieder die enig inzicht heeft in het functioneren van op macht gebaseerde

sociale interactie erkennen. Opmerkenswaard is echter 66k dat systeemtheoretisch
denken het goed doet bij mensen die zich willen verschonen voor problemen elders.
Wat gaat Joegoslavia of Somalia of het Amazone-gebied ons aan? Zodra wij ons in
de desbetreffende systemen zouden begegeven, worden we er immers zelf onderdeel

van?

Het feit nu dat in de geschiedenis steeds weer systeemachtige situaties voorkomen,
lijkt op zich het krachtigste argument tegen onze bezwaren tegen systeemtheoretisch

denken te zijn. lk mag, antropologisch en kennistheoretisch gezien, misschien nog zo

gelijk hebben met het voortdurend in het geding brengen van het 'reflectie-argument'
(het argument van de extraredelijkheid, van de reflexiviteit), in de historische praktijk

is er al met al juist vaak van heteronomie sprake. Met een voorbeeld-dicht-bij-huis

luid ik mijn verhaal, pessirnistisch, uit.

Het is lang niet altijd levensbedreigende ellende die mensen ertoe verleidt zich te
gedragen alsof men zich binnen een systeem bevindt. Zo zijn we in de Nederlandse
academische wereld (en tot 'we' en 'ons' in deze alinea reken ik uitdrukkelijk ook
mijzeff)...; ik herhaal: zo zijn we, met verlies van wetenschappelijkewaardigheid, gestapt
in een boekhoudingssysteem waarin niet zozeer boek gehouden wordt van uitsluitend
echte wetenschappelijke produkten, maar van teksten die volgens regels van de univer-

sitaire jaarverslagen 'wetenschappelijk' genoemd worden. Om hoe dan ook "geteld"
te kunnen worden, schrijven sonunigen onder ons, gearriveerde pedagogen, hun naam

bij publikaties van bij hen in opleiding zijnde assistenten (doctorandi, bezig met het

doen van een dissertatie-onderzoek). Sommigen herhalen zich in steeds weer "nieuwe"

teksten of crearen een cultuur van "gezamenlijk" publiceren. Niet de jaren in beslag
nemende studie, nodig voor het schrijven van een wetenschappelijke monografie, maar

de vlotte gooi naar een modieuze topic loont, en wordt de houding bij uitstek. En dat
alles omdat men weet dat er slechts bepaalde teksten geteld worden, ongeacht de kwali-

teit, de omvang en de gedegenheid ervan. Zelfs als boekhoudingdeugt dus deze boekhou-

ding niet: er worden niet zelden ongelijkwaardige dingen bij elkaar geteld.

En waarom dit alles? Waarom onderwerpen we ons aan dit boekhoudingssysteem?
Omdat we menen overgeleverd te Ajn aan de aan dezeboekhouding verbonden inferieure

vorm van financieel begroten van wetenschappelijke activiteiten, en aan de daarbij
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bedachte rationalisering dat wetenschappelijke kwaliteit onder andere blijkt uit het
genereren van teksten die niet in het Nederlands geschreven zijn. En in plaats van
ons met waardigheid en desnoods met hand en tary te verzetten tegen de onbeschaafd-
heid die uit het inmiddels zich zelf instand houdende systeem spreekt, "collaboreren"
we. Niet alleen de reuzen van de middelmaat onder ons, maar ook de besten, naar
expertise en karakter.

Aan deze en andere historische voorbeelden kan men inderdaad de bruikbaarheid
van systeemtheoriean illustreren. Maar dat kan alleen maar "dank" zij de in deze
voorbeelden gegeven "gunstige" historische omstandigheden. Eenen ander laat volgens
ons echter nog steeds onverlet dat de systeemtheoretische denkvorm als zodanig, wanneer
we deze op haar eigen semantische en logische pretenties, implicaties en consequenties
doordenken, antropologisch en epistemologisch onhoudbaar is. Onhoudbaar, omdat
in dit denken met de menselijke vrijheid tot reflectie en autonomie geen rekening
gehouden kan worden. (Ook al meent een enkele systeemtheoretische auteur dat dit
wel kan; dat berust echter op een drogredenering. Vergelijk aantekening 4.)

Waar systeemtheoretisch wordt gedacht, beschreven en verklaard, is door het perspectief
dat deze denkvorm aankleeft (Lenk 1980, p. 615) het typerend humane (waaronder
reflexiviteit) reeds op voorhand Met waar te nemen. Zodra een wetenschapper wel
systemtheoretisch denkt, beschrijft en verklaart, wordt de wetenschap die humaniteit
tot object heeft valselijk bediend. Het gebeurde in de jaren twintig bij Krieck. En Kohn-
stamm sr. zag dat toen niet.

Summary

Kohnstamm's disability to criticize an anti-democratical theory. In 1929 Ph.A.
Kohnstamm, a well-known Dutch educationalist, developed in his Persoonlijkheid in
wording (a pedagogical theory of human development) a meta-theoretical typology,
based on assumptions about the objective existence of universal values. Some years
earlier (in 1925) E. Krieck published Menschenfonnung, a comparative study about
educational systems. In describing education as promsses of producing historical
'types' of individuals and societies, Menschenformung can be considered to be a
systemtheory. Krieck understands education in terms of historical events which are
'ruled' by laws of cooperating 'type-shaping' forces and opposing forces.
In this article we try to explain why Kohnstamm's metatheory could not recognize
the anti-democratic and, with'respect to human's 'exzentrische (Piessner),
the inadequate anthropological and epistemological assumptions of Krieck's philosophy
of education.

Correspondentiead,res: J.D. Imehnan, Rijksuniversiteit Utrecht, Faculteit Sociale
Wetenschappen, Vakgroep Pedagogiek, Postbus 80140, 3508 TC Utrecht, Nederland
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Note°.

1. Di !they ziet zijn meta-theoretische typologic als een *sociologische" uitvergroting van de persoon-

lijkheidsrsythologie. De door hem onderscheiden positivistische, cbjectief-idealistische en rdbjecticf-idealistische

stelsels begrijpt hij als afspiegclingen van psychische vermogens, respectievelijk intellect, gevoel en wil.

2. De door Kohnstamrn ontwikkelde typologie is dus kennelijk ook bruikbaar binnen afzonderlijke

(in de ruime betekenis van het mord genomen) wetenschappen. Ook al lijkt het cr aanvankelijk in de

cerste mim honderd pagina's van Persoonlijkheid in wordingop dat Kohnstamrn uit is op een typologic

van een hoger abstract gehalte.
3. Een defmitie: *Wenn 'System' als Menge von Elementen.... definiertwird, zwischen denen (und deren

Attributen) Wecbselbeziehungen bestehen.... so bezeichnet dieser Begriff nichts weiter als den mathematischen

Begriff der strukturierten Menge oder des Gebildes (Relativs) (Lenk 1980, p. 615).

4. Dat Luhmann en in zijn voetspoor Heyting systemen 'autopoiese' toekennen (Heyting 1987), is niet

goed te verdedigen in systeemtheoretische termen. In hun geval *personaliscren" zc als het ware de door

hun beschreven systemcn, wat uiterst verwarrend is (Imeiman 1988).

5. Kolmstamm zou 'Krieck' vanuit zijn personalistische optiek ongetwijfeld aLs 'godslasterlijk' vemonielen;

vergelijk het door ons in paragraaf 2 gegeven citaat.
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Nederlandse academische pedagogen tussen teksten kontekst

Over het belang van pedagoffisch wetenschapsonderzoek met betrekking
tot het thema: wetenschap-in-kontekst

R. VAN DER KUUR

Ik zou mijn reactie op Imelinans lezing willen beginnen met het noemen van een drietal
motto's, die programmatisch waren en wellicht nog zijn voor de Nederlandse pedago-
giekbeoefening. "De pedagogiek zal filosofisch zijn of ze zal niet zijn"(Kohnstamm);
"de pedagogiek zal empirisch zijn of ze zal niet zijn"(Langeveld); "de pedagogiek zal
haar cultuur-historische roeping verstaan of ze zal ondergaan"(Van Hulst).1

Op basis van het hier te bespreken referaat van Imehnan, maar ook onder verwijzing
naar eerdere door hem gepublicedrde artikelen, is hier wellicht van toepassing het
volgende en vierde motto:" de pedagogiek zal taalanalytisch zijn of ze zal niet zijn".2
Waarschijnlijk zal Imelman het wel eens kunnen zijn mdt dit motto, hoewel hij er
onmiddellijk aan zal willen toevoegen het motto van Van Hu 1st, daarbij verwijzend
naar zijn inaugurele rede over de culturele rol van de sociale wetenschappen en in
het bijzonder de cultuurhistorische en kenkritische taak van de pedagogiek daarbinnen?
Echter, wat betreft de onderhavige interpretatie van Imelman met betrekking tot
Kobnstanuns Persoonlijkheid in Wording(PiW) blijf ik het taal-analytisch motto aan-
houden.

In navolging van een interessante opmerking van Van Hu 1st, nl. dat naar zijn opvatting
"de resultaten van een taalanalyse moeten zijn ingebed in een omvattende cultuuranalyse,
die temninste de elementen religie, politick en maatschappij heeft opgenomen, wil
ik vervolgens laten zien vanuit welk perspectief iets zinvols gezegd kan worden niet
alleen over maar vooral ook naar aanleiding van Imelinans referaat.4 Voorbijgaande
aan enige nuancering en wellicht iets gechargeerd geformuleerd heeft Imelman mijns
inziens het volgende gedaan: uitgaande van slechts een publikatie van Kohnstamm,
te weten zijn PiW, worden er slechts twee verwijzingen gemaakt naar het werk van
Krieck.5

Deze twee verwijzingen worden vervolgens ondereen vergrootglas van taalanalytische
makelij gelegd en daarop wordt de conclusie getrokken, dat Kohnstatnmswetenschapsleer
(niet zijn pedagogiekopvattingl) op grond van reflexieve tekorten de pokiek-pedagogische
gevaren van Kriecks opvatting niet heeft gezien. Deze deductie is alleen vol te houden
zolang men binnen het conceptueel-analytisch kader blijft opereren. Mijn idee is nu,
dat er aan dit conceptueel-analytisch denkkader zelf tekorten kleven, waarbijbovendien
de vraag gesteld dient te worden welk kennis-voordeel, in de zin van vermeerdering,
verdieping of correctie van kennis, bier te behalen valt. Zoals reeds is verwoord door
Van Hulst zou ik hier when pleiten voor een breder perspectief, waarbinnen taal-
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analytiscbe activiteiten wel als methodisch instrument een rol kunnen spelen. Dit bredereperspectief,noem ilc simpelweg het ontwikkelingsperspectief,waarbinnen ik wil tracht en

Kohnstamm zelf en naast zijn PiW ook an&re publikaties en artikelen tot hun recht

laten komen.

In verband hiermee zal ik van de volgende aangepaste vraagstelling uitgaan:"Hoe kan

bet, dat Kohnstamm, ondanks het door Imelman geconstateerde, of beter gezegd: gecon-
strueerde onvermogen van Kohnstamm zich kritisch te verhouden ten opzichte van

Kriecks pedagogiekopvatting, in vele andere geschriften zich heeft gedistantieerd van
het nationaal-socialisme en het totaliteitsdenken in het algemeen?" Deze vraagstelling

betekent, dat aspecten van Kohnstamms ideeen op drieerlei, met elkaar samenhangende

wijze aan de orde dienen te komen en wel door de aandacht te richten op zowel Kohn-

stamms leven en handelen als op het op schrift gestelde gedachtegoed, resultante van
vele reflexieve momenten van hemzelf en met anderen.

Waarom deze aandacht voor ook autobiografische aspecten? De vele activiteiten; die
Kohnstamm heeft gelnitieerd en ontwikkeld op velerlei gebied, waarvan wij nu de
'vertaling' kunnen lezen via zijn publikaties, kunnen beschouwd worden als beschrijvingen

van de wereld, die vervolgens benoemd kunnen worden met de term 'interventies'.
Met opzet Ides ik hier niet voor een begrip als 'representatie', omdat binnen het gekozen
ontwikkelingsperspectief een meer 'activistisch' begrip beter op zijnplaats is dan het
veel statischer begrip 'representatie'. In navolging van Rorty zegt Rein de Wilde hier:"Wie

beschrijft, plaatst zichzelfbuiten beeld, abstraheert van contexten en zoekt objectiviteit;

wie een beschrijving als een interventie opvat, haalt auteurs en contexten juist binnen
beeld".6 Het pedagogisch wetenschapsonderzoek kan hieruit volgend haar aanzet tot
onderzoek niet formuleren vanuit vraagstellingen als: hoe zit het nu met de relatie theorie-

praktijk bij Kohnstamm? En: hoe verhouden itch rationaliteit en irrationaliteit tot elkaar?

Dit soort dualismen of demarcativs zijn juist onderwerp van onderzoek, waarbij van

belang is, dat deze als uitkomst van een bepaald sociaal-maatschappelijke ontwikkeling
moeten worden beschouwd.7 Imelman heeft het ook over 'praktijken' en het 'praktijk-
stichtend vermogen' van taal die vmolgens middels een soort metataal geanalyseerd
moeten worden. Na lezing van een artikel van Wendrich en Van Gelder over Kohnstamms

reactie op ontwikkelingen in nazi-Duitsland, stelt Imelman hier de hamvraag: "Indien

we een taal hebben begrepen en de daarmee verdedigde praktijk hebben aangetroffen
als een praktijk die in overeenstemming is met hetgeen die taal daar over zegt, hoe
kunnen we dan tot een kritisch oordeel komen over de kwaliteit van die 'theorie'(taal)-
annex-praktijk?"6 Omniskenbaarwordt volgens mij hier de relatie taal(theorie)-praktijk
geformuleerd in termen van correspondentie-theoretische waarheidsrelaties, hetgeen

bij een dialogisch-fenomenologisch pedagoog als Imelman toch moeilijk voorstelbaar
lijkt. Zonder dieper in te gaan op de betekenis van zijn waarheidstheorie is Imelmans
lezing en de wijze waarop hij hier Kohnstainms PiW behandelt als fenomenologisch-
positivistisch van aard zijnde op te vatten in de trant van: "Daar is cen stuk tekst en

nog een stuk tekst: grijp ze en vergelijk!).9 Zoals eerder vermeld gaat het er mij om,
dat taal ingebed is in een sociaal-maatschappelijke context en dat daaroin allecn al
dit medium nooit neutraal kan zijn, ook niet de metataal van de zgn. 'second-order'
activiteiten. Wanneer er vanuit gegaan wordt, dat taalgebruik het ontwerpen of constitue-

ren van een wereldbeeld dan verschijnen ook onderscheidingen als theorie-praktijk,
ratio-irratio, persoon-samenleving, taal-metataal, binnen een nieuw perspectief. Dit
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wil zeggen: deze dichotomieen liggen niet ten grondslagaan vocabulaires maar ze worden
altijd binnen de context van een bepaald vocabulaire gemaakt. Pedagogisch wetenschaps-
onderzoek zou zich vervolgens moeten bezighouden met de vraag hoe onderzocht zou
kunnen worden hoe in bepaalde vocabulaires onderscheidingen als hierbovengenoemd,
gemaakt worden en hoe in die demarcatiearbeid een versie van de wereld wordt opge-
bouwe'

In verband met het eerder genoemd begrip 'interventie' is de vraag op welke wijze
nu eigenlijk de strekldng van die intetventie is te onderzoeken en te omschrijven. Skinner
gaat er vanuit, dat taaldaden vaak meerdere strekkingen kunnen hebben, d.w.z. naast
cognitieve ook bijvoorbeeld cultuur-politieke pointes bezitten.'2 Dit is hetzelfde als
we zeggen dat wetenschappers zich zelden binnen een en dezelfde context bewegen.
Tot besluit van mijn reactie wil ik - wegens ruimtegebrek - nog verwijzen naar twee
voorbeelden waaruit blijkt, dat Kohnstamms ideedn het gewoon niet toelaten onderzocht
en geanalyseerd te worden binnen en vanuit een context.' De hier geselecteerde voor-
beelden (van de vele die er zijn!) itjn illustratief voor de these, dat Kohnstamms typologie
van OHL (opgaan, heersen en liefhebben) niet alleen tekstueel maar ook kontekstueel
moeten worden verstaan, zeker wanneer gefocust wordt op het handelen van Kohnstamm.
Wanneer Kohnstamm dan ook zijn personalisme praktisch, theologisch of ethisch tracht
te 'vertalen', dan impliceert dit geenszins een identificatie van leven en leer, maar wel
een illustratie van het 'feit', dat Kohnstamm zelf een exponent is van dat personalisme
is. De twee voorbeelden, ter ondersteuning van die laatste opmerking, zijn ontleend
aan: Ph.A. Kohnstamm, Het nationaal-socialisme als geestelijk gevaar, en J. Bank, Opkomst
en ondergang van de Nederlandse Volksbeweging (NVB). Deventer: Kluwer, 1978.

Correspondentieadres: R. van der Kuur, Vakgroep Pedagogiek, R.U.Groningen, Grote
Rozenstraat 38, 9712 TJ Groningen, Nederland
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Identiteit, gemeenschap, opvoeding

G. SNIK

Samenvatting

hi dit artikel worden het liberaal-individualistische en het commuMtarisffsche perspectief

op de relatie tussen persoonlijke identiteit, gemeenschap en opvoeding uiteengezet.
Beide perspectieven zijn eenzijdig. Geargumenteerd wordt voor een gemafigd-liberale
visie waarin de vorming van een sociale identiteit, door middel van de initiatie van
het kind in de concepties van het goede leven vangemeenschappen waften het geboren
is en opgroeit, wordt gezien als het eerste stadium van deopvoeding tot persoonlijke

autonomie.

1. Inleiding

In moderne maatschappijen ontbreken gemeenschappelijkeconcepties van het goede
leven.' Opvattingen over wat het leven waardevol maakt variaren van groep tot groep
en van individu tot individu. En deze diversiteit lijkt principieel. De vraag naar wat
goed leven is kan niet op een voor iedereen aanvaardbare wijze beantwoord warden

(Van Asperen, 1993).

Deze diversiteit plaatst opvoeders voor problemen. Op welke wijze men in pluri-norme
maarschappijen kinderen mag inleiden in visies op het goede leven is omstreden. Moeten

we terughoudend zijn zodat kinderen later hun eigen opvatting kunnen kiezen en zo
hun eigen identiteit kunnen bepalen? Of moeten we aan het kind de visie overdragen

die we in onze nationale, etnische, of religieuze gemeenschap voor juist houden? De

eerste visie is op dit moment in de theoretische pedagogiek het meest gangbaar. De
tweede positie heeft echter de oudste papieren en komt de laatste tijd weer in de
belangstelling. Er zijn pogingen om traditie-overdracht te revitaliseren en er wordt

gepleit voor een rehabilitering van het gemeenschapsdenken. Zonder twijfel hangen
deze pleidooien samen met de opkotnst van wat wel genoemd wordt het 'identitisme',
de opvatting dat het denken en handelen van mensen afhankelijk is van ecn
groepsbepaalde, nationale, etnische of religieuze identiteit.

Uit deze schets van de situatie waarin we verkeren blijkt dat opvattingen omtrent de
wijze waarop kinderen ingeleid behoren te worden in concepties van het goede leven,
samenhangen met perspectieven op persoonlijke identiteit, gemeenschap, en de relatie

daartussen. Dergelijke visies worden momenteel vooral in de Angelsaksische filosofie
besproken. In de discussie staan twee visies centraal: die van het liberate individualisme

en die van het communitarisme (Mulhall & Swift, 1992; Avineri & de-Shalit, 1992).
lk zal deze perspectieven ideaaltypisch beschrijven en aangeven welke zienswijzen op
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opvoeding daarmee samenhangen. Daarna zal ik argumenterenvoor een gematigd-liberale
tussenpositie.

2. Het liberaal-individualistische perspectiefop identiteit, gemeenschap en opvoeding

Uitgangspunt van het liberate perspectief op de relatie tussen opvoeding en concepties
van het goede leven is de filosofie van het liberate individualisme. Om misverstanden
te vermijden merk ik op dat het hier niet gaat om het economische maar om een
hedendaagse variant van het politieke liberalisme (Spragens, 1986), een sociale filosofie
die geaccepteerd wordt door iedereen die voorstander is van de democratische, pluriforme
maatschappij (Van Asperen, 1993). Over deze filosofie moet ik kort zijn; ikveronderstel
haar als min of meer bekend (Ackerman, 1980; Kymlicka, 1990). Het uitgangspunt
van het liberate individualisme is het scepticisme- of agnosticismeatgument. Dit argument
behelst de opvatting dat er verschillende visies op het goede leven zijn en dat niet
dwingend kan worden aangetoond welke visie de juiste is. Uit dit argument worden
het individualiteits- en het neutraliteitsbeginsel afgeleid. Iedere burger moet zelf zijn
eigen conceptie van het goede leven bepaten - dat is de inhoud yan het in-
dividualiteitsbeginsel. Het is niet de taak van de staat omeen bepaalde conceptie uit
te dragen. De staat is geen opvoeder maar behoort zich neutraal op te stellen - dat
is de inhoud van het neutraliteitsbeginsel. Het liberate individualisme kan dus in één
bewering warden samengevat: omdat niemand voor een ander op een dwingend-rationele
wijze kan aantonen welke conceptie van het goede leven de beste is, moet iedereen
voor zichzelf beslissen welk leven hij wil leiden (Kymlicka, 1990, p. 199). De nadruk
ligt op 'iedereen' - dit gelijkheidsbeginsel houdt in dat er grenzen zijn aan de invulling
en de praktizering van levensconcepties. Niemand mag een ander verhinderen zijn
of haar conceptie van het goede leven te praktizeren.

Het liberate individualisme gaat uit van de geldigheid van een bepaalde meta-moraal,
een 'smalle motuar , die bestaat uit een beperkt aantal formele waarden: individuele
autonomie, neutraliteit, respect voor personen, gelijkheid, non-discriminatie,tolerantie,
vrijheid van godsdienst, vergadering, en mening. Deze smalle moraal isde voorwaarde
voor d mogelijkheid van een pluriforme maatschappij van individuen die allen op
een mondige wijze hun eigen 'brede moralen' kiezen, dat wil zeggen een eigen
levensconceptie kiezen en praktizeren (Van Asperen, 1993, p. 133 v.).2 Men meent
dat de smile moraal niet ontleend is aan een inhoudelijke levensconceptie van een
brede moraal. Er wordt immers niet een bepaald levensplan voorgeschreven. Integendeel:
ieder individu moet zijn eigen levensplan kiezen en uitvomti.

Dit liberate individualisme impliceert een specifieke opvatting over de relatie tussen
staat en opvoeding: de staat is geen opvoeder. Het liberate individualisme verwerpt
niet alleen staatsgodsdienst maar ook staatspedagogiek. Het is niet de taak van de
staat om op een inhoudelijke wijze gewetens te vormen. Daarom mag de staat in zijn
instellingen niet van een bepaalde visie op het goede leven uitgaan en deze propageren.
Wel is het zijn taak om burgers in staat te stellen hun eigen opvattingen te kiezen.
En wel door burgers ervan to weerhouden elkaar hun opvattingen op te dringen, en
door de voorwaarden to scheppen waardoor burgers in staat gesteld wordenhun eigen
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levensplannen te bepalen. Een belangrijke voorwaarde daartoe is het onderwijs. Het

is de taak van de staat om mensen in staat te stellen kinderen op te voeden tot autonome

individuen.

Iedereen heeft het recht zijn eigen levensplan te kiezen en uit te voeren. Betekent dit

dat het in de liberate visie ouders en gemeenschappen vrij staat om kinderen hun eigen

opvattingen op te leggen? Dit is een moeilijk punt in het liberate individnalisme (Snik

& De Jong, 1993). Hier botsen twee typen van op het eerste gezicht liberate rechten

op elkaar: individuele rechten (het recht van het kind op autonomie) en groepsrechten

(het recht van gemeenschappen om hun culturele identiteit over te dragen en te
continueren) (Kymticka, 1989; Galenkamp, 1993).

VeeI liberale individualisten hebben moeite met een vrijheid van opvoeding die het

volwassenen mogelijk maakt om kinderen aan hun priv6-opvattingen te binden (bv.

White, 1983; Tamir, 1990). Zij menen dat in de opvoeding dezelfde liberate principes

behoren te gelden als in de relatie tussen staat en burger (Ackerman, 1980, p. 27).

En dan hebben we het met name over het individualiteitsprincipe: ieder individu heeft

het recht zijn eigen levensplan te kiezen. Dit principe stelt eisen aan de opvoeding.

Een opvoeding waarin kinderen gebonden worden aan de opvattingen van hun opvoeders

is strijdig met het individualiteitsprincipe. Zo'n praktijk is gericht op de verhindering

van de ontwikkeling van vermogens die het kind in staat stellen zijn eigen conceptie

van het goede leven te bepalen. De doelen van de liberate opvoeding kunnen dus door

opvoeders niet naar believen worden ingevuld. Hoe open en formeel haar doel ook
is, de liberate opvoeding is gericht op de ontwikkeling van kennis, kunde en attitudes

die het kind in staat stellen om op een geinformeerde en kritische wijze zijn eigen

levensplan te kiezen en uit te voeren. En dat betekent dat volwassenen terughoudend

moeten zijn; zij mogen kinderen niet binden aan hun eigen vooroordelen. Wel is het

hun taak om informatie over levensplannen over te dragen zodat kinderen later eenmaal

volwassen geworden op eengehifonneerde wijze kunnen kiezen. 'Het kind inleiden in

praktijken' houdt in dat het kind op een onpartijdige wijze kennis moet maken met

de verschillende concepties van het goede leven (White & White, 1986). Dit aspect

van de liberate opvoeding wordt naar de praktijk toe vertaald met programma's (bv.

van Raths c.s.) die worden voorzien met etiketten als 'waardenori6ntatie' en
'waardenverheldering% Ook is het de taak van de liberale opvoeding om bij kinderen

de oordeelsvermogens en inteltectuele deugden te ontwikkelen die het kind in staat

stellen en bereid maken om op een bitische wijze zijn eigen opvattingen te bepalen.

Dit aspect van de liberate opvoeding wordt naar de praktijk toe vertaald met
onderwijsprogramma's (bv. van Kohlberg) die worden aangeduid met de termen
'waardenontwikkeling' of 'morele ontwikkeling'. Liberate opvoeding gaat dus uit van

het idee van formele vorming: opvoeding is niet gcricht op de partijdige overdracht

van inhouden maar om de ontwikkeling van voorwaarden die autonomie mogelijk maken.

Liberate individualisten zijn eigenlijk niet alleen tegenstander van staatspedagogiek

maar ook van een gemeenschaps/gezins-pedagogiek die ouders/groepen toestaat kinderen

te initiaren in hun priv6-opvattingen. Liberaten zijn voorstanders van in-

dividualiteitspedagogiek (Gutmann, 1987). Deze pedagogiek heeft een doel dat niet

ontleend is aan een inhoudelijke conceptie van goede leven van ouders of een
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gemeenschap (Hirst, 1974). Opvoeding heeft als relatief-zelfstandig levensterrein een
eigen intern principe, namelijk de autonomie van het kind (verg. Tamir, 1990, p. 162).
Dit principe houdt verband met de rationele meta-moraal die de grondslag is van liberate,
democratische, pluriforme en open maatschappijen (verg. Scheffler, 1973, P. 136 v.),
een meta-moraal die alle brede moralen en hun opvattingen over het goede leven
overstijgt.

Wie deze gedachtengang accepteert, moet tot de conclusiekomen dat we in het onderwijs
kunnen uitgaan van een algemeen curriculum met een voor iedereen geldige inhoud.
Dit curriculum bestaat uit een kern van waarden die geldt voor iedereen die participeert
in een democratische maatschappij. We moeten daarbij denken aan waarden als
autonomie, respect voor personen, non-discriminatie, en aan de burgerlijke vrijheden.
Het heeft voorts een inhoud van 'objectieve' kennis die geleerd moet worden door
iedereen die gaat participeren in onze maatschappij. Dit curriculum behoort uitgangspunt
te zijn van al het onderwijs.

Dit liberaal-individualistische perspectief op opvoeding gaat uit van het atomistische
persoonsbegrip, de opvatting dat een persoon een zelf is dat zijn eigen levensplan kiest
en uitvoert (Rawls, 1972; verg. Sandel, 1982). De persoon is een 'life project pursuer',
iemand die zijn doelen kiest, iemand die op grond van een persoonlijke keuze toetreedt
tot gemeenschappen of zich daarvan losmaakt (Lomasky, 1987). Een persoon kiest
zijn relaties, hij bindt zich aan concepties van het goede leven. Een persoon kan dus
onafhankelijk van doelstellingen en bindingen gedefmieerd worden. Het zelf gaat aan
de gemeenschap en tradities vooraf (Kymlicka, 1989, p. 47 v.; 1990, p. 207 v.).

Persoonlijke identiteit is dus een ik-identiteit: de persoon is in staat om zljn eigen identiteit
te 'kiezen' en te 'maken' met behulp van iijn kritisch-redelijke vermogens. Inhoud van
de ik-identiteit zijn de levensplannen die het individu gekozen heeft en de keuzes die
hij gemaakt heeft om tot gemeenschappen toe te treden of zich daaraan tf; onttrekken.
De inhoud van de ik-identiteit varieert dus van individu tot individu. De voorwaarden
van de ik-identiteit zijn de redelijke vermogens die het individu met alle andere redelijke
wezens deelt. Deze voorwaarden zijn dus in zekere zin universeel van aard. Het ik
wordt niet heteronoom bepaald door traditionele levensconcepties, maar zijn reflectie
wordt geregeerd door kritische principes die op geen enkele wijze particuliere concepties
van het goede leven veronderstellen (verg. Sandel, 1982). Alleen zo is het ik, gelijk
alle andere autonome ikken, in staat om op een autonome wijze zijn eigen doeleinden
te kiezen.

3. Het communitaristische perspectief op identiteit, gemeenschap en opvoeding

In het communitarisme wordt het a-sociale, atomistische persoonsbegrip van het liberate
individualisme bekritiseerd (Sandel, 1982). Uitgangspunt in deze kritiek is het primaar
van de gemeenschap. Een gemeenschap, ook de maatschappij, is geen associatie van
autonome personen die besluiten om tot de gemeenschap toe te treden of zich daaraan
te onttrekken. De gemeenschap gaat aan het individu vooraf. Benadrukt wordt de
heteronontie van het menselijke bestaan. Het is niet de mens die de maatschappij maakt
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en de gemeenschap kiest, maar het is eerder andersom: de maatschappij maakt do
tnens, getneenschappen 'kiezen' mensen.

Dit betekent dat personen niet onathankelijk van hun doelen gedefinieerd kunnen worden.
Er is een interne relatie tussen persoon-zijn en met anderen gedeelde levensprojecten
en concepties van het goede leven. Iemand dankt zijn identiteit aan de gemeenschap(pen)
waarin hij geboren en opgegroeid is; iemands identiteit is een sociale (etnische, religieuze
of nationale) identiteit. Iemands identiteit bestaat uit de lidmaatschappen van
gemeenschappen v aartoe men door geboorte en opvoeding behoort, de sociale rollea
die men in dem gemeenschappen vervult, en de levensprojecten waarin men zich bevindt.

Communitaristen menen dat het liberate iadividualisme leidt tot de ontworteling van
het individu ea een atomisering van de maatschappij. Zij herhalen in feite de kritiek
die de mannen van de Reactie fang geleden hadden op de Verlichtingsfilosofen. De
Verlichting spreekt over 'de' mens, maar, zo stelden de organicisten, 'de mens is in
de wereld niet te vinden'. Wel zijn er Fransen, Italianen en Russen. De Verlichting
gaat tfit van mensen die geboren zijn als ze twintig zijn, zonder ouders, zonder verleden,
zonder tradifie en vaderland. De Verlichting ziet over het hoofd dat mensen altijd
staan in een traditie en een cultuur en dat hun identiteit daarmee verweven is. De
mens behoort altijd tot een gemeenschap, een yolk. Mensen ontlenen hun identiteit
niet aan abstracte idealen van een universele rede, maar aan gemeenschappen waarin
ze zijn geboren en opgegroeid (De Lange, 1989).

Het is om deze reden dat communitaristen de door liberalen gebezigde term levensplan'
verwerpen. Doze term suggereert dat eeh individu zijn visie op het goede leven kiest
en uitvoert, en dat het leven dus planbaar en maakbaar is. En dat is een (gevaarlijke)
illusie, meent de communitarist. Mensen kiezen hun levensprojecten niet, men wordt
geboren in gemeenschappen en hun levensprojecten.

Communitaristen gebruiken dus wel de term levensprojece maar zij verstaan daar
iets anders onder dan liberate individualisten (Kymlicka, 1989, P. 52 v.; 1990, p. 211
v.). In het liberalisme is een levensproject iets dat een individu kan kiezen en waarvan
hij zich kan losmaken. Individuen bepalen zelf wat voor persoon zij willen zijn, zij
affirmeren hun eigen doelen. In het communitarisme is een levensproject een 'autoritatieve
horizon' die voor bet individu 'zijn' doelen bepaalt. Het zelf wordt geconstitueerd door
gemeenschapelijke levensprojecten die liggen besloten in gemeenschappen en tradities.
Levensprojecten worden dus niet gekozen maar ontdekt. In onze volwassenwording
ontdekken wie we zijn, dat wil zeggen in welke levensprojecten wij ons bevinden. Dit
betekent niet dat communitaristen de mogelijkheid van een zekere mate van vernieuwing
van en kritiek op tradities ontkennen. Maar we moeten goed zien dat deze kritiek en
vernieuwing zich altijd afspeelt binnen tradities. De traditie is achtergrond van immanente
kritiek en vernieuwing.

Communitaristen vatten opvoeding dus op als de verworteling van het individu in
gemeenschappen en tradities. Opvoeding behelst een partijdige inleiding van het kind
in gemeenschappelijke praktijken (Haldane, 1986). 'Inleiden in praktijken' is niet
kennismaken met praktijken via de 'weg van het begrijpen' maar bekend raken met
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praktijken via de 'way of commitment'. Het kind groeit op in specifieke gemeenschappen
met hun concepties het goede leven en wordt door deze concepties gevormd. Het doel
van de opvoeding is dus 'materiöle vorming'. het kind moet zich inhoudelijke
levensconcepties eigen maken. Opvoeding moet resulteren in de vorming van een door
de gemeenschap gewenst karakter, in de vorming van deugden die het individu geneigd
maken gewenst gedrag te vertonen in alledaagse en in probleemsituaties.

Het doe en de inhoud van de opvoeding zijn dus altijd ontleend aan een inhoudelijke
levensconceptie van een gemeenschap. Deze conceptie is inhoud van de opvoeding
en is opgenomen in het doel van opvoeding. Omdat dergelijke concepties de identiteit
van de groep en daarmee ook van het individu bepalen, kunnen we zeggen dat opvoeding
gericht is op het kweken en versterken van een sociale identiteit. Dit betekent dat het
curriculum altijd een partijdige strekking en inhoud heeft. In het curriculum wordt
gekozen voor inhoudelijke concepties van goede leven die moeten worden overgedragen.

4. Communitaristische opvoeding in een pluriforme Inaatschappij

Communitaristen verschillen met elkaar van mening over de wijze waarop partijdige
opvoeding in een pluriforme maatschappij gerealiseerd kan worden. Drie posities kunnen
onderscheiden worden.

Sommige communitaristen stellen dat we ondanks alle diversiteit toch moeten streven
naar een partijdig nationaal curriculum, dat bestaat uit inhoudelijke kennisinhouden
en waarden die nog door iedereen gedeeld worden of moeten worden. De opvoeding
is gericht op de vorming van een nationale identiteit. En dat betekent dat de staat
partijdig en opvoeder moet zijn (Haldane, 1987).

Achtergrond van deze keuze voor eenpartijdige algemene vorming die verplicht is voor
iedere staatsburger, is de gedachte dat een staat niet gedefmieerd kan worden los van
inhoudelijke opvattingen omtrent het goede leven. We treffen deze gedachte aan in
het work van Sandel. In diens optiek is een inhoudelijke conceptie van het goede leven
het cement van een maatschappij. De staat moet in zijn instituties deze conceptie
veronderstellen en uitdragen.

Eigenlijk vinden communitaristen van dit type dat de staat een 'one nation state' behoort
te zijn. Eigenlijk zijn zij voorstander van assimilatie-politiek. Nieuwkomers moeten
zich aanpassen aan de waardenconsensus die de staat in zijn instituties veronderstelt
en uitdraagt (verg. Avineri & de-Shalit, 1992, p. 7).

Critici merken op dat zo'n waardenconsensus er in moderne, liberale democratie8n
niet meer is. We leven niet meer in een 'one nation state', maar in een pluralistische
maatschappij waar het soort van fundamentele overeenstemming dat communitaristen
veronderstellen, niet meer kan bestaan.

Toch stelt een communitarist als Sandel eon nict onbelangrijk punt aan de orde: we
hebben in een staat toch een kader van gemeenschappelijke waarden nodig dat de
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maatschappij definieert. Hoe beperkt van omvang en formeel het ook is, zo'n kader
fungeert als cement dat voorkomt dat de maatschappij als los zand uit elkaar valt. Van

Asperen (1993) wijst om deze reden op verschillende plaatsen in haar werk op het
belang van een publieke discussie over (beperkte) concepties van het goede leven die
wij ondanks alle onenigheid toch nog met elkaarkunnen delen. We hebben de plicht

- al kunnen concepties van goede leven niet dwingend beargumenteerd warden - om

in een publiek debat een zekere waardenconsensus overeind te houden of daarnaar
te streven. En in een liberale democratie wordt uiteindelijk in het parlement de inhoud

van de nationale waardenconsensus vastgesteld.

Andere conununitaristen komen tot de conclusie dat de diversiteit in moderne staten

zo principieel is dat een partijdige opvoedingalleen nog maar gerealiseerd kan worden

in homogene 'smallish communities'. In onze maatschappij is er geen gemeenschappelijke
inhoudefijke moraal meer, en dat betekent dat er van een gemeenschappelijke moraal

alleen nog maar sprake kan zijn in homogene, lokale gemeenschappen die zich bevinden

tussen individu en staat.3

Deze wens van' een 'retreat to smallish communities' impliceert het idee van
'groepspedagogiek'. Iedere specifieke gemeenschap heefthaar eigengroepscurriculum,

dat bestaat uit waarden en voorstellingen die ieder lid van die gemeenschap zich eigen

moet maken. Opvoeding is gericht op de verwerving van een groepsidentitek.

Deze opvatting kan men aantreffen in het werk van communitaristen als MacIntyre,

Hauerwas en Nash. Zo pleit MacIntyre in zijn "Three rival versions of moral enquiry'

voor een 'verzuilde' universiteit waar de verschillende gemeenschappen hun eigen,
elkaar bestrijdende morele tradities aan studenten doorgeven. Maclntyre pleit voor

een opvoeding waarin studenten, clie gewend zijn om te leven tussen verschillende
tradities, leren dat leven de toedigening impliceert van inhoudelijke waarden van een

traditie en de vereenzelviging &armee. Studenten moeten dus op eenpantjdige wijze

worden ingeleid in de traditie van een particuliere gemeenschap.

Deze visie gaat uit van het bestaan van multinationale of -culturele staten. Het is om
deze reden dat communitaristen van dit type (moeten) opteren voor een soort van

liberale metamoraal die een pluriforme maatschappij van relatief autonome
gemeenschappen moet mogelijk maken. Van de staat wordt terughoudendheid gedist.
De staat mag de verschillende gemeenschappen niet verplichten tot een bepaalde
conceptie van het goede leven (zo'n overkoepelende conceptie is er niet meer), maar

moet de verschiliende gemeenschappen in staat stellen bun eigen concepties te
praktizeren, over te dragen r.A te continueren. Van de staat worden groepsrechten

gevraagd.

Het zal duidelijk zijn dat de praktizering van dezecommunitarische visie leidt tot segregatie

en een (zuilen)maatschappij waarin iedere gemeenschap haar eigen instituties, o.a.
scholen en universiteiten, heeft.4 De vraag is natuur9k hoe in zo'n communitaristische
opvoeding het kind kan worien voorbereid op een participatie in een pluriforme,
democratische maatschappij waarin men met andersden'Aenden te maken heeft. Deze

vraag maakt duidelijk dat het communitarisme in zijn kritiek op eenzijdigheden in het
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liberale denken terug dreigt te vallen in andere eenzijdigheden. In het communitarisme
dreigt het individu te worden opgevat als ondergeschikt aan de gemeenschap.

Vanzelfsprekend zijn er ook posities waarin de twee voorgaande opvattingen met elkaar
gecombineerd worden. Het leerplan bestaat dan uit twee pakketten. Het eerste pakket
is nationaal van aard en is verplicht voor iedere (toekomstige) burger. Het bestaat
uit relatief algemene vaardigheden (bv. een gemeenschappelijke taal), kennisinhouden
(bv. vaderlandse geschiedenis) en de waarden en normen die behoren tot de nationale
waardenconsensus. Dit pakket zorgt voor sociale cohesie, draagt bij tot de vorming
van een nationale identiteit, en is op alle scholen curriculuminhoud. Het tweede pakket
bestaat uit meer partieuliere en inhoudelijke waarden en voorstellingen die van kracht
zljn in de 'kleine' gemeenschap waarin het kind geboren is en opgroeit. De inhoud
van dit pakket varieert van gemeenschap tot gemeenschap, en van school tot school.
Dit onderdeel van het curriculum draagt bij tot de continueringvan de groepsidentiteit
van gemeenschappen.

5. Een gematigd-Ilberale visie op de relatie tussen gemeenschap, identiteit en opvoed1ng

In de vorige paragrafen zijn het liberaal-individualistische en het communitaristische
perspectief op de relatie tussen identiteit, gemeenschap en opvoeding op een
ideaaltypische en schematische wijze tegenover elkaar gezet. Gebleken is dat beide
perspectieven eenzijdig zijn. In een adequate conceptualisering van opvoeding moet
recht gedaan worden aan verschillende elementen die in beide perspectieven naar voren
komen. Dit houdt echter niet in dat men een positie kiest die het midden houdt tussen
liberalisme en communitarisme. Hoe genuanceerd men de relatie tussen individu en
gemeenschap ook opvat, uiteindelijk moet er gekozen worden voor een liberaal of een
comrnunitaristisch antwoord op de vragen: 1. is er een liberale meta-moraal die alle
inhoudelijke concepties van het goede leven overstijgt (Snik, 1992, p. 39; Avineri &
de-Shalit, 1992, p. 4)?, en 2. is het individu in staat om tradities te overstijgen waarin
het is opgegroeid? Ik meen dat de communitaristische kritiek op het atomistische
persoonsbegrip voor een belangrijk gedcelte juist is, ma ar beantwoord deze twee vragen
bevestigend. lk kies dus voor een gematigd-liberale opstelling. Met zes opmerkingen
geef ik de kern van deze positie weer:

1. Er is mijns inziens geen reden om de liberale meta-moraal te verwerpen waarvan
we in moderne, democratische staten (moeten) uitgaan. Deze moraal is gebaseerdop
het scepticisme-argument en maakt pluriformiteit van individuen en gemeenschappen
mogelijk. Het is een moraal die niet alleen door liberalen maar in een bepaalde zin
ook door pluriform-denkende communitaristen aanvaard moet worden.

! ljt nensen volstreict autonoom zijn, aan gclucenschappun vooralgaan, en los van
bindingen besluiten om tot gemeenschappen toe te treden of ziehdaarvan los te tnaken,

CCO onjuist beeld. Maar een mate van autonomic is mogelijk. Van autonomic is sprake
als individuen (elementen van) coneepties van het goede leven kritisch aanvaarden,
verwerpen of bijstellen (zie ook Snik, 1990). Ik licht dit punt toe.
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Sandel (1982, p. 86, 94, 160), een communitarist, stelt dat het liberale idee van het
atotnistische, niet-gesitueerde, 'unemcumbered' zelfstrijdig is met ons zelfbegrip. Het

'ik' is geen instantie achter of voor mijn doelen. In de zelf-identificatie identificeer
ik mijzelf met mijn doelen. In het inzicht in wie ik ben zie ik tnijzelf als geinvolveerd

in sociale praktijken, als gesitueerd in een lokaal-historische gemeenschap. Zonder

twijfel is dit aspect van het zelfbegrip voor een belangrijk gedeelte juist. Maar het is

niet ons totale zelf-begrip. Terecht merkt Kymlicka (1989, p. 53 v.; 1990, p. 213 v.),

een gematigd-liberaal, op dat een persoon zichzelf ook opvat als een ik dat niet totaal

opgaat in gemeenschappen, sociale projecten en concepties van het goede leven. Wij

ervaren onszelf als een mogelijkheid tot distantie, tot ontbinding en binding, tot het

overstijgen van de lokaal-historisehe gemeenschappen en praktijken waarin we opgegroeid

zijn. Op dat vermogen tot distantie spreken we elkaar ook aan. Iemands sociale identiteit

is weliswaar in tal van gevallen een verzachtende omstandigheid, maar niet een
verontschuldigende omstandigheid. We staan elkaar niet toe dat we ons verschuilen
achter de gemeenschappen en tradities waarin we ongevraagd geboren en opgegroeid

zijn. Uiteindelijk zijn we ook tot op zekere hnogte en binnen zekere grenzen
verantwoordelijk voor onze eigen bindingen.

Autonomie heeft betrekking op overgeleverde tradities en geschiedt tegen de achtergrond

van overtuigingen die (nog) niet ter discussie staan. Voorwaarde voor deze kritische

houding is de ontwikkeling van intellectuele deugden en post-conventionele principes

zoals deze in zogeheten kritische tradities ontwikkeld zijn (Scheffler, 1973; Snik, 1990).

Vernieuwing van en kritiek op tradities is méér dan immanente kritiek en vernieuwing

binnen tradities op basis van tradities. Daarnaast is er ook een mate van kritiek op

en vernieuwing van tradities zelf, waarbij tradities overschreden worden met behulp

van traditie-overschrijdende beginselen. Deze vernieuwing heeft betrekking opelementen

van tradities, en kan, soms, ook betrekking hebben op een gehele traditie. Men kan
niet binnen het Nederlands de traditie van de Nederlandse taal overboord gooien;

men kan, al blijf je er altijd door getekend en gevormd, wel afscheid nemen van de

levensbeschouwelijke traditie waarin je bent opgegroeid.

Ik-identiteit staat dus nimmer tegenover sociale identiteit, maar heeft daar altijd
betrekking op. Het stadium van ik-identiteit impliceert eenkritische houding tegenover

vet worven sociale identiteit. Ik-identiteit impliceert niet de verwerping van je sociale

identiteit, maar de aanvaarding van een nieuw perspectief op deze. Kenmerken van

sociale identiteit worden niet gezien als vanbuiten komende gegevens die men heeft

te accepteren, maar, indien dit empirisch mogelijk is, als kenmerken die men kan
aatvaarden, verwerpen of veranderen. (Ook de aanvaarding van aspecten van je sociale

identiteit door te besluiten ze te laten zoals ze zijn, is natuurlijk een uiting van
ik-identiteit.) Bekende voorbeeld en zijn: je losmaken van het ouderlijk milieu, uittreden

uit een geloofsgemeenschap of toetreden tot een nieuwe gemeenschap, iets doen aan

het dialect waarmee je groot geworden bent. Dcze elementen blijven natuurlijk wet

e en rol in je ik-identiteitspelen. Het heeft dan ook geen zin te ontkennen wat je geweest

bent door je verleden te verloochenzn. Wat je geweest bent maakt deel uit van wie

je nu bent.
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3. Doel van de opvoeding blijft mijns inziens de ontwikkeling van persoonlijke autonomie,
een kritische houding ten aannen van tradities waarin men is opgegroeid. De liberate
visie op opvoeding en inleiden in tradities is echter onvolledig. Opvoeding tot concepties
van het goede leven kan niet opgevat worden als een soort consurnentenvoorlichting.
Liberalen hebben de neiging ca levensplannen op te vatten als een markt (Kymlicka,
1990, p. 219), en de verwerving van een levensplan als de aanschaf van een produkt.
Net zoals jeje als verstandige eonsument eerst laat vriorlichten over de voor- en nadelen
en de prijzen van wasmaddnes voordat je overgaat tot de koop van een wasmachine,
zo laten mensen zich eerst rondleiden op de supermarkt van de levensplannen om
daarna een levensplan aan te schaffen. Deze vergelijking gaat niet op. Individuen treden
in eerste instantie niet toe tot een gemeenschap, zij Idezengeen levensprojecten, maar
worden in de eerste stadia van hun leven in een bepaalde gemeenschap en haar concepties
van het goede leven 'geduwd'. De ontwikkeling van autonomie start dus met de overdracht
van particuliere concepties van het goede leven.

Deze ontwilckeling vereist echter meer dan partijdige traditie-overdracht. Nodig is ook
dat men bekend raakt met de pluriformiteit van opvattingen over het goede leven, de
ontwikkeling van kritische vermogens en intellectuele deugden, en de discussie over
opvattingen. Het zijn juist deze latere, meer algemene en onpartijdige vormen van
opvoeding die in liberate benaderingen aandaeht krijgen (zie ook Snik & Ritzen, 1992).

4. Er kunnen dus minimaal twee stadia in de liberate opvoeding onderscheiden worden:
traditie-overdracht (inclusief gewoontevorming) en ontwikkeling van autonomie. Aan
deze traditie-overdracht als onderdeel van de liberate opvoeding moeten voorwaarden
gesteld worden. Deze overdracht is immers niet gericht op de verhindering van de
ontwikkeling van autonomie. Dat betekent dat opvoeders er niet op uit zijn om het
kind te beschermen tegen pluriformiteit. Zij laten alternatieven toe in het leven van
het kind. Zij staan toe dat kind zich losmaakt van opvattingen van ouders en eigen
opvattingen Iciest op een verantwoordende wijze. Er is dus een groot verschil tussen
overdracht in een indoctrinaire 'opvoeding' en overdracht in een liberate opvoeding.
Het is ook om deze reden dat het niet juist is om traditie-overdracht te zien als een
voorwaarde voor liberate opvoeding. Dat zou het misverstand kunnen wekken dat
indoctrinatie een voorwaarde is voor de ontwikkeling van autonomie - en dat is een
zelftegenstrijdige gedachte. Gematigde traditie-overdracht is, omdatze eenvoorwaarde
is voor de ontwikkeling van autonomie, het eerste stadium en dus een onderdeel van
de liberate opvoeding.

5. Traditie-overdracht is dus niet alleen onontkoombaar maar ook geboden als we een
liberate opvocding wensen. Op de vraag welke concepties in een pluriforme rnaatschappij
in de vrocge opvoeding inhoud van traditie-overdracht moeten zijn, is eigentijk maar
dén antwoord mogelijk - die van de ouders en gemeenschappen. Twee argumenten
geven wat mij betreft bier de doorslag. Ten eerste: het alternatief is dat de staat een
bepaalde (dominante) levensconceptie aan alle ouders en gemeenschappen voorschrij ft
- en dat is staatspedagogiek. Ten tweede: als pluriformiteit voor ons een belangrijke
waarde is, dan moeten gemeenschappen in staat gesteld worden hun eigen cultuur
te continueren en over te dragen. Ms dit niet gebeart, dan unificeert de cultuur, dan
assimileert iedereen zich aan de opvattingen van de groep die domineert, en valt er
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op den duur niets meer te kiezen. Het is mu deze reden een taak van de overheid
om pluriformiteit te subsidieren; in een maatschappij die pluriformiteit op prijs stelt,
mag pluriform onderwijs best wat kosten. (Hetgeenniet wegneemt, dat er gesaneerd
moet worden als identiteitsverschillen vervlakken.)

6. De vrijheid om in het eerste stadium van de liberale opvoeding in gemeenschappen
(gezin en school) particuliere concepties over te dragen is dus begrensd (Lomasky,

1987, p. 172 v.; Crittenden, 1988). Een belangrijke voorwaarde is dat traditie-overdracht
niet strijdig mag zijn met het individuele recht van het kind om (later) zijn eigen
opvattingen omtrent het goede leven te kunnen en te mogen bepalen. Dezevoorwaarde
mag gesteld worden aan niet-liberalen, by. fundamentalisten, die misbruik maken van
de vrijheid van onderwijs om niet-liberale, theocratische opvattingen over te dragen.
Deze voorwaarde kan ook gesteld worden aan neo-fundamentalistische groeperingen
(Bromwich, 1992; zie noot 4) die via opvoeding en onderwijs kinderen proberen
afhankelijk te maken van hun 'groepsdenken'. In dit verband is ook de volgende
overweging relevant: wie vrijheid van onderwijs als een liberale waarde aanyaurdt, moet

consequent zijn en de individuele rechten in de opvoeding erkennen. Immers, als men

van oordeel is dat de staat het recht niet heeft om burgers tot een bepaald geloof te
verplichten (omdatiedereen zijn eigen levensconceptie moet bepalen), dan volgt daarmit

dat ouders het recht niet hebben om kinderen op een dwingende manier een bepaakle
levensconceptie op te leggen.

Summary

In this article the liberal individualistic and the communitarian view on the relation
between personal identity, community and education are discussed. Both visiolds are
one-sided. The author argues for a moderate liberal perspective in which the initiation
of the child in communal conceptions of the good life is interpreted as a part of a
liberal education for personal autonomy.

Correspondentieadres: G.L.M. Snik, Zesakkers 2129, 6605 TE Wijchen, Nederland

Noten

1. Met de termen 'conceptie van het goede leven' en levensproject' worden in de discussie die in dit

artikel centraal staat opvattingen aangeduid over wat men in het leven de moeite waard vindt (Ackerman,
1980,p.43). Dergelijke opvattingenworden gekenmerktdoorpersistentie, centralite it en structuur (Lomasky,

1987, p. 26). Persisten tie, andat ze gedurende langere perioden het denken en !even van een persoonsturen.

Centraliteit, omdat ze richting geven aan reeksen van handelingen. Structuur, omdat zehet leven van een

persoon een mate van stabiliteit verlenen. Voorbeeklen van levenaprojecten en levensconcepries zijm kinderen

grootbrengen, God dienen, de Mammon dienen, de Armen in Afrika helpen, Ajax, rijk worden.
2.De smile montal concurrtert niet met brede morelen en vervangt deze ook niet, zoals sommige

communitaristen veronderstellen als zij de liberate mortal verwerpen els 'te smal' of 'te leeg'. De smalle

moraal heeft betrekkingopbrede moralen en veronderstelt dus hun unwezigheid. In zekere zin is de liberate

visie wurin moraliteit wordt opgevat als ten combinatie van smalle moraal en brede moralen dus rijker

dan de communitaristische visit wurin moraliteit vereenzetvigd wordt met brede moraal.
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3. Cornmunitaristen stellen hier een Met onbelangtijk punt aan de orde. Zij verwijten liberalen (die
de staat opvatten als een associatie van onafhankelijke individuen) dat dezen vergeten dat er gemeenschappen
zijn die zich bevinden tussen individu en staat, zoals by. vakbonden, kerken en politieke partijen. Aan deze
gemeenschappen ontlenen individuen cen belangrijk deel van hun identiteit. De liberale misvatting leidt
volgens commutataristen tot een proces waarin gemeenschappen veralgemeniseren en worden omgevormd
tot consumentenorganisaties. Communitaristen betreuren dat.

4. Het is om deze reden dat het communitarisme opgcvat mag worden als een van de inspiratiebronnen
van het 'nieuwe fundamentalisme' op de Noordamerikaanse universiteiten (Bromwich, 1992, p. 44). Grondslag
van het neo-fondamentalisme is het 'groepsdenken', de opvatting dat de groep waarin je geboren bent en
opgroeit bepaalt hoe je denkt en wie je bent. Onderwijs moet in kleine gemeenschappen plaatsvinden en
gericht zijn op het ontdekken van wie je door geboorte bent en door gebruik en gewoonte moct warden:
vrouwenstudies voor de vrouwen, Afro-Amerikaanse studies voor de Afro-Amerikanen, etcetera.
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Grenzen aan de identiteit

Bedenkingen bki Ger Snik: Identiteit, gemeenschap, opvoeding

J. MASSCREILEN

Ger Snik heeft zeer duidelijk en helder het liberaal-individualistisehe en het
communitaristische perspectief geschetst, evenals de gematigde visie die hij zelf voorstaat.

Ik zou drie kleine bedenldngen willen maken, variaties op het thema: 'grenzen aan
de identiteir. Wfijn bedenkingen betreffen uitsluitend het theoretisehe kader. Ze duiden

eerder swnmier een richting aan waarin misschien een kritiek kan ontwikkeld worden.

1. Ik ben het eens met Sniks afwijzing van beide perspectieven, maar niet met zijn
afwijzing op grond van hun vermeende dénzijdigheid. Ik zou juist de nadruk willen
leggen op wat beide in gelijke mate kemnerkt, en dus ook de gematigde versie van

Snik typeett nl. hun 'naturalisme'. Dit naturalisme miskent de piuraliteit van de menselijke

gemeenschap en daarmee het "problematische" karakter ervan.

2. Ik onderschrijf volkomen het belang dat Snik hecht aan de menselijke autonomie,

aan de mogelijkheid zich aan tradities en contexten te onttrekken, maar ik geloof niet
dat die mogelijkheid in een identiteit kan worden gefundeerd.

3. Ik meen dat.Snik de 'coneeptualisering van opvoeding' ten onrechte beperkt tot
het vormgeven, ontwikkelen van individuele (natuurlijke) vermogens, competenties

of identiteiten. Hij veronachtzaanat daarmee de fundamentele betekenis van de

pedagogische 'verhouding'.

1. Gemeenschap en identiteit

Snik karakteriseert het liberaal-individualistische en het communitaristischeperspectief
door te wijzen op de tegenstern tussen het primaat van het in de autonomie

en de ik-identiteit aan de dne Ica at, het primaat van de gemeenschap, de heteronomie

en de sociale identiteit aan de andere kant. Die tegenstelling mag ons echter niet
misleiden: voor beide perspectieven geldt op een bepaalde manier het primaat van

de identiteit, of van de natuur (de natuurlijke identiteit), die tegelijk ook de gemeenschap

sticht. Voor beide (en ook voor Sniks alternatief) geldt dat de gemeenschap 'natuurlijk'
is, berust op een identiteit, die de basis vormt voor het denken, oordelen en handelen.

Voor beide, 'liberals' en 'communitarians', speclt identiteit een centrale rol, de verschillen

betreffen eerder de opvatting betreffende de aard van doze identiteit. Ze betreffen
het formele of substantiele, het particuliere of universele karakter ervan, of het actieve

of passieve l'arakter van het identificadeproces. In een overzichtsartikel in 'Political
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Theory' merkt Wallach terloops op: "One of the curiosities of the liberals/communithrians
debate is how each side claims that the other fails to understand 'our' shared undefstan-
dings, which are 'latent' or 'hidden' within us".' Het verschil betreft dus eerder de
opvatting over wat "ons" eigen is, welke onze identiteit is.

In het eerste geval (waartoe Sniks gematigde versie behoort) is die identiteit universeel
opgevat als het geheel van formele, redelijke vermogens die het individu met alle andere
redelijke wezens deelt. De gemeenschap wordt gevormd door alle wezens die deze
vermogens delen, het is dus een gemeenschap die op een 'natuurlijke' wijze gevormd
is, d.w.z. door het krachtens de geboorte deelhebben aan eenzelfde 'natuur' of identitein
de redelijkheid. Httt is een identiteit die, als ik dat zo mag zeggen, de mens van huis
nit, vanuit zijn (h)aard, toekomt. Het is dus ook een gemeenschap waar men van zelf
en vanuit zijn 'zelf toe behoort (4 het dat men, wat men van huis uit is, ook nog feitelijk
moet waar maken).

In het tweede geval is de identiteit particulier opgevat als het geheel van inhoudelijke
levensprojecten, praktijkeu en tradities die het individu met een aantal anderen deelt.
De gemeenschap(pen) is (zijn) gevormd door alle wezens die deze inhoudelijke projecten,
praktijken en tradities delen. Het is een gemeenschap waar men door geboorte toe
behoort, waarin men zich (be)vindt. Ook hier is dus sprake van een gemeenschap die
op een natuurlijke wijze gevormd is, d.w.z. door het deelhebben aan eenzelfde 'natuur'
of identiteit, 4 het dat het bier gaat om een sociale of 'tweede' natuur (sommigen
spreken overigens over het communitaristisch perspectief in termen van 'sociaal naturalis-
me'). Ook hier behoort men van zelf en vanuit (via) zijn 'zelf tot de gemeenschap.

We lnu, men kan zich afvragen of een gemeenschap die berust op identiteit wel een
gemeenschap is, of er dan wel sprake is van een verhouding met anderen, met mensen
die geen variaties zijn van een zelfde menselijkheid (redelijkheid, sociale natuur), die
geca particulier geval iijn van de mens, niet 'ook' mensen, maar 'anderen'. Men kan
zich afvragen of een gemeenschap niet gekenmerkt wordt door een onherleidbare plu-
raliteit, door een verscheidenheid en differentie die niet tot een eenheid te brengen
is of van een gemeenschappelijke natuur af te. leiden is. Indien we uitgaan van een
onherleidbare pluraliteit, die niet in een natuur kan gevat warden, welnu dan is de
gemeenschap, niet natuurlijk, maar problematisch. De gemeenschap, wat ik het domein
van het politieke zou willen noemen - en het is opmerkelijk dat Snik die term niet
gebruikt-, is niet in of met de mens(elijke natuur) gegeven (dat was de gedachte van
het 'zoon politikon'). De mens is apolitiek, staat niet in verhouding. Misschien is de
mens van huis nit wel een sociaal wezen, maar het is geen politiek wezen, politieke
wezens bestaan niet. De gemeenschap bestaat imrners niet in, vanuit, of via het wezen
van de mens (wat alle mensen zouden delen: wij zijn ander r,, maar ze bestaat slechts
tussen mensen (en dus buiten de teens), buiten het huis, in de publieke, politieke ruimte?
Mijn tweede bemerking sluit hierbij aan.

2. Autononde en identiteit

Ik onderschrijf volkomen het belting dat Snik hecht aan de mogelijkheid tot persoonlijk
handelen, denken en oordelen, aan de typisch menselijke mogelijkheid tot vernieuwing,
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tot overstijging van tradities en contemn, tot meer dan immanente kritiek, de
mogelijkheid otn zich te onttrekken aan het voorgegevene, aan particuliere bepalingen

en determinismen, m.a.w. aan de mogelijkheid te ontsnappen aan de terugkeer, de

continuering of ontwikkeling van het zelfde, aan e'en in zich (of zijn wereld) (op)gesloten

zijn, aan immanentie, aan zijn identiteit of natuur. Maar ik meen dat Snik zelf precies
deze mogelijkheid uitsluit door haar toch weer te willen baseren op een 'identiteit'

(een menselijke natuur).

lk vhid het zeer illustratief dat hij enerzijds zegt dat het mogelijk is de traditie waaraan

men zijn identiteit ontleent te overstijgen. Dat men dus niet enkel immanent en binnen

een horizont kan handelen, oordelen, denken, maar precies die horizont of context
kunt doorbreken. Waarmee Snik dus da mogelijkheid lijkt te accepteren van wat Kant

reflecterende oordelen noemde in tegenstelling tot de bepalende of determinerende

oordelen die op (in de menselijke natuur) gegeven beginselen zijn gebaseerd. Maar

dat is niet wat Snik doet, want hij verbindt die menselijke mogelijkheid opnieuw met

een identiteit, sluit haar opnieuw op in de menselijke natuur, in dat wat hij de
traditieoverschrijdende begh3selen noemt, of het vermogen tot distantie dat alle redelijke

wezens delen.

Het zich onttrekken aan de 'natuur' is echter niet de zaak van enig subject (individueel

of collectief), deze mogelijkheid dankt de mens niet aan zich-zelf (zij het individueel
of een collectief zelf), hij bezit het niet krachtens zijn geboorte, van nature uit (ook

niet vanuit zijn sociale natuur). En daarmee bedoel ik niet alleen dat de mens ertoe

moet worden opgevoed, dat zijn natuur een vervollediging, een vervolmaking
of een ontwikkeling vereist, maar vooral dat deze mogelijkheid geen (individueel)
wezenskenmerk is, geen zaak van de mens, van wordenwie men in wezen (van nature)

is. De mens is niet van nature begiftigd met de menselijke capaciteiten van handelen,

denken, oordelen. Die capaciteiten zijn niet ingeplant in elk geboleerd of natuurlijk
individu, maar ze kunnen slechts tot uiting komen en verworven worden door het

ingeschreven zijn in een verhouding die de mens precies buiten zichzelf brengt, door

zijn ingeschreven zijn in een (concrete) menselijke wereld, in een particuliere menselijke

gemeenschap.3 Die menselijke gemeenschap, en daarmee distantieer ik mij ook van

het communitarisme, is echter geen tweede natuur (geen gegeven cultuur of context),

is geen tweede thuis of haard, maar een publieke ruimte, een ruimte die tussen mens

en bestaat, die berust op pluraliteit, en daarmee niet natuurlijk, maar problematisch

is.

Er is in die zin slechts een gemeenschappelijke wereld, waar er een wereld is in-
gemeenschap, eon wereld die niet tot een eenheid of natuur herleidbaar is, en dus

in die zin gedenaturaliseerd is, bevrijd van de natuur, ook van de tweede natuur: de

traditie of de geschiedenis. De ontworteling of denaturalisatie is constitutief voor het

menselijke, w zouden zelfs kunnen zeggen voor de menselijke identiteit, indien we

tenminste zien dat die identiteit hier afgeleid is, dat ze 'van de wereld' is, en niet van

nature. De constitutie vindt plaats in het ingcschreven worden in een politieke gemeen-

schap.
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3. Opvoeding en identitelt

Wanneer men aanneemt dat de menselijke identiteit op genoemde wijze 'problematisch'
is, afhankelijk van de menselijke 'gemeenschap', en dus niet van een individueel vermogen
of een tweede natuur, dan kan identiteitsvorming op zich eigenlijk nooit zonder meer
een opvoedingsdoel zijn, en dat heeft m.i. gevolgen voor het opvoedingsbegrip zelf.
Snik spreekt zelf op verschillende plaatsen over implicatiesvoor de conceptualisering
van opvoeding. Mij lijkt echter dat hij daar niet aan toekomt, maal, zn ik durf het haast
niet meer zeggen, itch enkel, binnen het meest simpele middel-doel schema, in een
hoogst discutabele onderneming inschrijft: het bepalen wie de mens in wezen is, en
hoe hij dat wat hij in wezen is, moet worden. Maar, misschien gnat het in de opvoeding
niet om een worden wie men in wezen, van nature, van huis uit is, wie men zelf is,
maar om dat wat ons het latijnse 'educare' minstens kat vermoedm. het uit positie
gebracht worden, uit de nonnale, natuurlijke, huiselijke gang van zaken gevoerd worden,
in de problematische, publieke, menselijke wereld. En misschien gebeurt dat in en
doorheen de verhouding, de pedagogische verhouding die de 'identiteit' eerderopenbreekt
in plaats van ze te sluiten, die een vrijheid mogelijk maakt die niet natuurlijk is maar
problematisch.

Correspondentieadres: J. Masschelein, Faculteit der Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen, Departement Pedagogische Wetenschappen, Vesaliusstraat 2, B
Leuven

Noten

1. Wallach, J.R. (1987). Liberals, communitarians, and the tasks of political theory. Political Theory,
/5/4, 585.

2. Vgl. Arendt, H. (1993). Was ist Pollak (p. 11)? (U. Ludz, red.). lanchen: Piper.
3. Vgl. Legros, It (190). L'idde d'humania (pp. 242 ev.). Paris: Unmet.
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Opvoeding, democratie en nationalisme

Het internationalistisch alternatief

WA- VRIENS

Het centrale thema van deze pedagogendag, 'Opvoeding, democratie en nationalisme',
is aangereikt door de politieke en culturele crisis in Europa. De actualiteit van dit
thema behoeft geen nadere toelichting, al wordt deze in de uitnodiging wat exclusief
in politieke termen gesteld en dan nog in een betrekkelijk korte historische context.
In pedagogische termenzou ik de uitdaging van deze crisis in drie perspectie,:en willen
vertalen. Ten eerste is er de geschiedenis en de rol die opvoeding en onderwijs hebben
gespeeld bij het ontstaan van de huidige situatie. Ten tweede de actualiteit, waarin
de vraag gesteld wordt wat het voor kinderen in onze tijd betekent om op te groeien

in het huidige Europa, waarin nationalisme, racisme, antisemitisme,vreemdelingenhaat

en heimwee naar een voorbije 'zekere' wereld zo'n grote rol spelen. En tenslotte kan
ook de vraag gesteld worden naar de toekomst door ons af te vragen wat opvoeding

en onderwijs kunnen doen om de crisis voor de opgrdeiende generatie hanteerbaar
te maken en eventueel te overwinnen.

Samenvatting

1k wil in deze hijdrage op deze vragen ingaan via een kritische toetsing van de
pedagogische merites van het internationalisme. Daartoe zal ikallereerst de legitimerende

ideeen achter onze opvoedingsconcepten aanduiden. Daarna zal ik dieper ingaan op
de wortels van de huidige politieke, culturele en pedagogische crisis. Vervolgens zal
ik een schets bieden van het internationalisme in de geschiedenis en de huidlge situatie

om tensiotte tot een evaluatie te komen.

Legitimeringen van opvoedings- en onderwijsconcepten

In de pedagogische theorie worden de doelen van opvoeding en onderwijs veelal
omschreven in termen van persoonsvorming, socialisatie en het doorgeven van eultuur,
De term persoonsvorming drukt uit, dat jonge mensen bekwaamd meeten worden om
min of meer zelfstandig hun weg te vinden in het leven. Dat vereist dat ze worden
ingevoerd in de eisen die hun samenleving stelt, wat neerkomt opscholing in een aant al

elementaire vaardigheden en socialisatie in de noodzakelijk geachte waarden en normen.

Doorgeven van cultuur verwijst naar het feit, dat mensen als vormgevers van hun eigen

wereld moeten kunnen voortbouweu op wat hun voorgangers tot nu toe hebben
verwezenlijkt. In de pedagogische theorie en praktijk wordt de waalde van de opvoediug

echter vooral gemeten in termen van de ontwikkeling van de persocn en de bijdrage
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die deze persoon kan leveren aan de ontwikkeling van de wereld. Deze legitimatie
van opvoeding en onderwijs in termen van persoonwording en individuatie is een
verworvenheid van de twintigste eeuw. De proclamatie van de eeuw van het kind door
Ellen Key, de waardering voor het individu als persoon en de nadruk op het belang
van de persoonlijke identiteit hebben grote invloed gehad op de moderne pedagogische
argumentatie.

In Nederland hebben de grondleggers van de algemene pedagogiek, Phds Kohnstamm
en Mi. Langeveld, het pedagogisch bouwwerk mede gefundeerd op av waarden van
democratie, humaniteit en persoonlijke identiteit. Beide pedagogen zagen het wezen
van de opvoeding in de vorming van de persoon en kenden de persoonlijke
verantwoordelijkheid enn centrale rol toe als het ging om het bepalen van de
volwassenheid als democratisch en ethisch opvoedingsdoel.

Politieke, culturele en educatieve crisis

De politieke en morele problemen waar Europa momenteel mee worstelt zijn niet
toevallig De politieke eisis is een vrucht van een eeuwenoude geschiedenis waarin
oorlog en geweld regel waren en waarin nationalisme en vreemdelingenhaat uiteindelijk
leidden tot twee verwoestende wereldoorlogen. Na 1945 heeft de bevrieimg van de
politieke verhoudingen een tijdelijke rem betekend op de mogelijkheden tot revanche
op historische ongerechtigheden, maar de oude kwalen werden er niet defmitief door
overwonnen. Daarvoor had de politieke structuur van na 1945 zelf teveel intrinsieke
onrechtvaardigheden. Hele volkeren werden er in onderworpen aan een niet gewenst
politiek systeem. De eigen vrijheid en welvaart werden beschermd door dreiging met
een nucleaire holocaust, die het systeem echter ook zeer bestendig maakte, inclusief
de systematische aantasting van zeer elementaire rechten van de mens. Bovendien werden
de oude koloniale verhoudingen opgevolgd door nauwelijks minder afkeurenswaardige
uitbuitingsrelaties. De omwenteling van 1990, die deze naoorlogse politieke strut. tuur
tenslotte omverwierp, heeft na een kortstondige bevrijdingseuforie dan ook baan gegeven
aan de herleving van nationalisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme. Inmiddels
leven we weer in een wereld waarin de politiek machteloos lijkt te staan tegenover
het aan de orde van de dag zijnde oorlogsgeweld en waar volkerenmoord tot de
vanzelfsprekende 'wereldoriantatie van de opgroeiende generatie behoort.
Er is echter niet alleen sprake van een poLitieke crisis, de geloofwaardigheid van de
westerse cultuur staat als zodanig ter discussie. De kritiek richt zich daarbij zowel op
de consequenties van haar praktische vormgeving als op haar legitimatiegronden. Bij
de praktische consequenties staan vooral de nadelen van Gen voortdurende expansie
van wetenschap, techniek en economie centraal. De ontwikkelingen in wetenschap en
techniek gaan nog steeds razendsnel, maar roepen ook problemen op ;tie maar zeer
c.en dele door wetenschap en techniek zelf kunnen worden opgelost. In de economic
en industrie lijkt de expansie inmiddels op te lopen tegen de realiteit dat we op cen
eindige planeet itwen en dat we inet de beperkingen daarvan rekening zullen moeten
houden. De analyses van de Club van Rome hebben duidelijk gemaakt dat er grenzen
aan de groei zijn, maar de consequenties van deze kritiek krijgen slechts moeizaani
een beleidsmatige vertaling. Een extra probleem daarbij is, dat de nadelige gevolgen
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van een halve eeuw intensieve militarisering van alle sectoren van het maatschappelijk
leven nog lang merkbaar zullen zijn.

De kritiek op de legitimatie richt zich vooral op de 'ideologie van de vooruitgang' als
de morele drager van de cultuur waarin wij leven. Deze ideologie vindt haar oorsprong
in de Verlichting toen het 'project van de democratie en de moderniteit' begon. Dit
'project van de Verlichting heeft inmiddels onze kijk op de wereld bepaald met haar
ideetn over vooruitgang, verandering, innovatie, verbetering en een steeds verder gaande
btheersing of verovering van de werkelijkheid. Vooruitgang wordt gezien als een in
principe oneindig proces van vermeerdering van kennis en wetenschap en toepassing
van het gevondene in het dagelijks leven. Deze cultuur van beheersing, expansie en
oneindige ontploofing van menselijke potenties was aanvankelijk een specifiek westers
produkt, maar heeft ianiddels praktisch de gehele wereld veroverd.

De morele pretentie van due universele ontwikkeling wordt inmiddels fel bekritiseerd.
Dat vooruitgang in kennis en wetenschap niet automatisch morele vooruitgang betekent,
is in onze 'verlicht:1 twintigste eeuw inmiddels wel duidelijk geworden. Het lijkt er
soms op dat wetenschappelijke vooruitgang evenveel heeft bijgedragen aan de
perfectionering van het kwaad als aan de realisering van menswaardige doelen. Vooral
de Tweede Wereldoorlog, waarin ook de wetenschap itch dienstbaar maakte aan de
systematische vernietiging van mensen, heeft de vanzelfsprekendheid van een morele
vooruitgang in onze cultuur grondig ondergraven. Mad als wetenschappelijke en
technische ontwikkelingen relatief autonome processen zijn, die even goed in moreel
verwerpelijke als moreel goede politieke systemen voortgang vinden, dan rijst onmiddellijk
de vraag wat we dan nog wel vooruitgang kunnen noemen en op grond van welke
argumenten.

In zo'n situatie moeten we ons de vraag stellen hoe de mens deze door hem in gang
gezette ontwikkelingen kan beheeisen of sturen. De kritische analyses van filosofen
als onder andere Spengler, Arendt, Adorno, Lyotard betogen, t'at de Verlichting op
deze vraag geen antwoord heeft (o.a. Vriens, 1992). De vraag is dan uiteraard wel of
er alternatieven voorhanden zijn om het 'postmoderne tijdperk' vorm te geven. Wat
rich als zodanig aanbiedt, op de domeinen van politiek, wetenschap, filosofie, religie,
kunst is zo complex, mPerduidig en vaak ook tegenstrijdig, dat een nieuwe breed gedragen,
geIntegreerde visie nog ver weg lijkt.

De crisis van onze cultuur heeft ook zijn weerslag op het veld van opvoeding en onderwijs.
Dat ligt voor de hand. Onderwijs en opvoeding ontlenen hun legitimiteit in belangrijke
mate aan de overdracht van huidige cultuur en de voorbereiding op het leven in de
toekomstige cultuur. Als er sprake is van een diepgaande cultuurcrisis, dan kan opvoeding
zich niet meer automatisch orianteren op de historische verworvenheden van de cultuur
omdat de oude ideeen hun vanzelfsprekendheid verloren hebben. Bovendien is de
toekomst in zo'n situatie willekeuriger en onzekerder geworden, omdat er geen lijn
meer is die heden met verleden en toekomst verbindt. Volgens Hannah Arendt (1980)
kan de ernst van ecn culturele crisis bij uitstek afgemeten worden aan de ernst van
educatieve problemen, omdat opvoeding en in mindere mate onderwijs tot de
natuurnoodzakelijkheden van een cultuur behoren (p. 92).
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In het onderwijs is het niet moeilijk om een crisisachtige situatie aan te tonen. Veel
vanzelfsprekendheden zijn daar inmiddels ten onder gegaan in een constante stroom
van vernieuwingen, innovaties, aanpassingen en veranderingen. Deze worden vrijwei
nooit gelegitimeerd vanuit een duidelijke pedagogische of didactische analyse, maar
bijna steeds in termen van aanpassing aan de moderne ontwikkelingen en de zorg om
niet te ver achter deze ontwikkelingen aan te lopen. Illustratief voor deze situatie is
bijvoorbeeld, dat onderwijskundige innovatietheoriam zich nauwelijks bezighouden
met waar het onderwijs voor staat, maar des te meer met de vraag hoe de gewenste
veranderingen op verantwoorde manier te 'managen' zijn. Zelfs de huidige discussie
over de kwaliteit van het onderwijs wordt in dit soort termen gevoerd. Feitelijk heeft
de onderwijskunde zich teruggetrokken op uitvoeringstaken en het denken over de
bedoelingen en doelstellingen van het onderwijs uitbesteed aan overheid en politiek.
Dit heeft vooral in de jaren tachtig geleid tot een overaccentuering van technologische
en economische eisen en verwachtingen ten koste van de vormingskanten van het
onderwijs.

Ook de zekerheden van de primaire opvoeding zijn door de ontwikkelingen of losse
schroeven gezet. Het traditionele gezin is allang niet meer het enige en onbesproken
primaire opvoedingsmilieu. Uit diverse hoeken worden de tot voor kort vanzelfsprekende
opvoedingstaken onder wur genomen en afgewogen tegen andere maatschappelijk
wenselijk geachte doelen als emancipatie en een grotere deelname aan het arbeidsproces.
In onze cultuur is opvoeden geen 'natuurlijke zekerheid' meer, maar veeleer een te
begeleiden 'cultuurlijke onzekerheid'.

Parallel met deze ontwikkelingen is ook de legitimatie van het traditionele
opvoedingsbeeld, zoals dat vooral door de naoorlogse geesteswetenschappelijke
pedagogiek verwoord is, fel bekritiseerd. Enigszins stereotiep geformuleerd kunnen
we stellen, dat de traditionele noties van deze pedagogiek door drie alternatieven onder
vuur zijn genomen. Het technologisch of empirisch-analytisch alternatief heaft in de
lijn van de dorninante wetenschappelijke ontwikkeling de pedagogiek uitgedaagd om
haar normativiteit op te geven ten faveure van een meer 'wetenschappelijke' oriantatie
om zo bij te dragen aan een groeiend empirisch kennisbestand over de opvoeding.
het 'kritische' alternatief heeft, ter bevordering van democratisering de pedagogiek
vooral uitgedaagd om zich als wetenschap vooral dienstbaar te maken aan de economische
en politieke emancipatie van de onderdrukten.

Het nihilistisch alternatief tenslotte heeft de pedagogiek uitgedaagd om haar opvoedende
pretenties op te geven. Op basis van romantische opvattingen stelt men, dat opvoe,ling
de ontwikkeling van kinderen alleen maar schaadt. Men gaat er dan implicit t of expliciet
van uit, dat kinderen zelf bekwaam zijn om hun eigen opgroeien te rei-,!en en dat
opvoeders primair metgezellen zijn en hoogstens bewakers van gunstige groeicondities.
Al dcze alternatieven hebben in de afgelopen jaren geleid tot verhittc debatten over
wat wel en niet pedagogisch verantwoord is in opvoeding en onderwijs en waar de
wetenschappelijkheid van de pedagogiek op gebaseerd kan worden. De algemene tendons
in onze cultuur is geweest om opvoeden minder te legitimeren vanuit de wens om culturele
verworvenheden over te dragen en meer aan de autonomic van kind of jeugdige over
te laten. De laatste jaren lijkt er weer een ontwikkeling te ontstaan om meer te gaan
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overdragen. De duidelijkste illustratie daarvan is wel de oproep van Nederlandse
bewindslieden aan de school om haar opvoedende taken weer op zich te nemen. Centraal
argument daarbij is de waarde van de opvoeding als overdrager van de noodzakelijke
waarden en normen.

Opvoeding, pedagogiek en nationalisme

Onze noties omtrent een pedagogisch verantwoorde opvoeding wortelen in het
moderniseringsproject van d.e Verlichting. Centraal in dit project staan 'universele'
waarden als wetenschappelijke vooruitgang, democratie en op termijn 'eeuwige vrede'.
Opvoeding en onderwijs werden in dit project bevorderd om de mens uiteindelijk in
staat te atellen deze universele waarden voor iedereen te realiseren.
De mortie kracht van het streven naar moderniteit is echter van meet af aan aangetast
door eea verbinding met het parallel opkomende naticnalisme. Verlichting en nationalisme
waren bondgenoten in het bredere streven naar de bevrijding van de politieke en cukurele
overheersing door kerk en geloof. Waar de Verlichters de autonomie van de rede
proclameerden in de strijd tegen onwetendheid, geloof en bijgeloof, benadrukte het
nationalisme de soevereiniteit van de staat in naam van het yolk.

Oorspronkelijk was er ook geen grote tegenstelling tussen universalisme en nationalisme
of patriottisme. Het beginnende nationalisme diende vooral de vorming van de moderne
staat. Het was gericht op het seheppen van een zekere eenheid tussen tot dan toe in
tamelijk los verband levende regio's. Deze doelstelling liet zich nog uitstekend rijmen
met de denkbeelden van de Verlichting. Rousseau bijvoorbeeld propageerde zijn
nationalistische idee8n binnen een ideologie van vreedzaam naast elkaar levende
volksgemeenschappen (Fetscher, 1974, p. 60 e.v.). Ook bij Kant betekende wereldvrede
door een internationale democratische rechtsorde allerminst een afscheid van het stelsel
van soevereine staten (Kant, 1917, p. 82 e.v.).

Door de Franse revolutie en de daarop volgende oorlogen werd het nationalisme echter
aangewakkerd. Onder invloed van de romantiek werd het in de negentiende eeuw een
van de meest dominante krachten achter de politieke en culturele ontwikkelingen in
Europa. Het begrip natie, dat oorspronkelijk vooral een aanduiding was van een politieke
realiteit, kreeg een bovenrationele, vaak mythische meerwaarde toegeschreven. Een
natie was een volksgemeenschap met een eigen identiteit, die zou blijken uit een
gezamenlijke geschiedenis, een gezamenlijke etniciteit, een gezamenlijke taal, een
gezamenlijk gebied, een gezamenlijke cukuur en uiteraard ook gezamenlijke doelstellingen.
Deze ideologie van gezamenlijkheid werd veruiterlijkt door institutionalisering, riten,
symbolen, normen en sancties die de loyaliteit moesten afdwingen. Want gezamenlijkheid
moet, in tegenstelling tot wat de mythe suggereert, uiteraard wel georganiseerd worden.
Om dit te bereiken stonden de machthebbers diverse middelen ter beschikking. Het
bestc was uiteraard het hebben van een erfvijand, die alleen bij voldoende eenheid
het hoofd kon worden geboden. De invoering van de militaire dienstplicht was daartoe
cen probaat middel en diende meteen ter verspreiding van de nationale ideologic. Voor
dat laatste was ook de krant een uitstekend nieuw medium. Daarnaast ontwikkelde
men een cultuurpolitiek waarin mogelijkheden werden geschapen voor studies in eigen
taal en geschiedenis. En uiteraard maakte men ook gebruik van opvoeding en onderwijs.
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Er is waarschijnlijk geen land in Europa waar het onderwijs geen rol heeft gespeeld
in de verbreiding van de nationale ideologie en de vorming van een nationale identiteit.
Op school werd ce moedertaal geleerd, men werd er onderricht in de nationale
geschiedenis, ukei Itard toegespitst op de heldhaftige kanten en men leerde er de
waardering van de nationale deugden zoals trouw en gehoorzaamheid aan de natie,
discipline en plichtsbetrachting.

De pedagogiek als academische discipline heeft in clit proces een belangrijke rol gespeeld.
Waar opvoeding en onderwijs een belangrijke rol kregen toebedeeld in het proces
van natievorming, leverde de pedagogiek de 'wetenschappelijke' verantwoording voor
dit streven. In Duitsland speelden de pedagogen van de 'Deutsche Bewegung' een
belangrijke rol in de eenwording van Duitsland en ook in de twintigste eeuw waren
vele bekende pedagogen zeer nationalistisch. In andere landen was het nationalisme
in de pedagoglek evenzeer aanwezig, zij het misschien wat minder extreem.
Waar echter de eigen natie een mythische waarde werd toegekend had men weinig
oog voor de waarde van wie niet tot deze &cep behoorden. Loyaliteit aan de eigen
groep werd maar al te vaak verkregen door het eigen yolk superieur te achten en zich
af te zetten tegen de ander, zowel in binnen- als in buitenland. De onverdraagzaamheid
van het nationalisme heeft uiteindelijk de spanningen in Europa zo opgevoerd, dat
mensen in 1914 massaal bereid waren itch enthousiast in de loopgraven te storten.

Het internationalistisch alternatief

Tegen dit groeiende nationalisme is ook verzet geweest. Et was uiteraard weerstand
van de kerken, die door de revolutionaire ontwikkelingen hw.. nvloed en privileges
aangetast zagen. Bovendien waren er bedenkingen tegen de geest van het modernisme,
dat de gelovigen aan het twijfelen bracht over de boodschap van het geloof. Het
nationtaisme als ideologie werd minder aangevochten, al bleef met name de Rooms-
Katholieke kerk als internationale organisatie haar universeel geestelijk gezag boven
het wereldlijk gezag van de staat stellen.

Een niet regressief alternatief werd geboden door het opkomende internationalisme.
Internationalistne staat voor een stroming die streeft naar een politiek van internationale
samenwerking via het cretren van een complex van internationale organisaties. Daarnaast
heeft het begrip ook de betekenis van een geimdheid, namelijk het bewust willen behoren
tot een wereldgemeenschap. Deze gezindheid gaat vaak gepaard met een bereidheid
om delen van de nationale soevereiniteit over te dragen. Een onderscheid met de oude
'bovenstatelijke' positie van de kerken is, dat internationalisme zich in principe wel
baseert op de uitgangspunten van de Verlichting, maar het extreme nationalisme van
de romantiek afwijst of aanzienlijk tempert. Internationalisme is dus als een moderne
ideologie te beschouwen, die itch vooral richt op de universele vredesboodschap van
de Verlichting.

De eerste aanmtten tot internationalisme liggen in de vredesorganisaties die in Amerika
ontstonden als reactie op de Napoleontische oorlogen. In 1815 werden daar de New
York Peace Society en de Massachusetts Peace Society opgericht. In Engeland volgde
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in 1816 de Society for the Promotion of Permanent and Universal Peace. Ook in andere
landen ontstonden vredesorganisaties en in 1843 werd in Londen het eerste internationale
congres van oorlogsbestrijders gehouden. Er zouden er nog talrijke volgen. Geheel
in de lijn van Kant zag men vrede als een bereikbaar doel door internationale
samenwerking tussen soevereine staten en arbitrage bij conflicten. Democratie en
vrijhandel waren daarbij de instrumenten, terwijl onderwijs de volkerendeze beginselen
kon bijbrengen.

Naast deze burgerlijk liberale opvatting ontstond halverwege de negentiende eeuw
het socialistisch-anarchistisch internationalisme. Hierin werd de noodzaak benadrukt
van internationale solidariteit tussen de arbeiders van alle landen, die overal in dezelfde
positie van uitbuiting door de overheersende klassen verkeerden. Na de Eerse
Internationale koos de arbeidersbeweging ook een antimilitaristische opstelling en leverde
een belangrijke bijdrage aan de vredesbeweging, die onder deze invloed ook
internationalistischer werd. De socialistische beweging heeft, zoals bekend, dit
antimilitaristisch internationalisme niet consequent volgehouden. De Tweede Internationale
heeft, zij het na felle onderlinge debatten, in 1907 haar principiele opstelling tegen
het nationalisme laten varen (Tuchman, 1985, p. 557 e.v.) en in 1914 ging de idee van
internationale solidariteit van de arbeidersklasse ten onder in de nationalistische euforie
van de wereldoorlog. Na deze oorlog kon de draad niet meer worden opgepakt, onder
andere omdat men zich te slaafs identificeerde met de Russische revolutie.
In de laatste helft van de negentiende eeuw ontstond binnen de burgerlijk liberale
vredesbeweging ook een radicaler internationalisme. Het streven werd nu ook een politick
maatschappelijke vernieuwing, inclusief een verandering van het statenstelsel. De ideologie
van deze variant werd gesteund door een besef, dat de wereld een ontwikkeling kent
naar steeds grotere verbanden, die op den duur ook de betekenis van de nationale
staten zullen verminderen. De voornaamste argumenten haalde men uit de ontwikkeling
van een wereldeconomie, de toename van het internationale verkeer, de toegenomen
onderlinge communicatievormen die internationale afspraken nodig maaliten en de
ontwikkeling van het internationaal recht, dat uitmondde in de bouw van het Vredespaleis
in Den Haag en de oprichting van een Permanent Hof van Arbitrage. Dat deze
ontwilckelingen nog in de beginfase verkeerden, deed aan het optimisme niet veel af.
Immers, "in de praktijk hebben tal van Staten uit vrijen wil zich hiertoe verbonden"
(Flier, z.j., p. 161).

Na de Eerste Wereldoorlog richtte het internationalisme zich voorai op de Volkenbond.
Deze organisatie werd in 1919 opgericht om in de toekomst de vrede te handhaven
volgens de beginseen van nationaliteit, internationale samenwerking, vrijheid en
rechtvaardigheid. Aangezien de oprichting van de Volkenbond gekoppeld was aan
het vredesverdrag van Versailles, werd deze door de overwonnen partij vooral gezien
als een instantie van de overwinnaars om de 'nieuwe wereldorde' te handhaven, een
wereldorde die als zeer onrechtvaardig werd ervaren en niet alleen door de verslagenen.
Het feit dat Amerika niet meedeed en dat de overwonnen landen in eerste instantie
werden geweerd, deed het morele gezag van de Volkenbond ook geen goed en gaf
weinig vertrouwen in de kwaliteit van de internationale rechtsorde waar due organisatie
voor stond. De Volkenbond werd een losse politieke organisatie met een beperkte
macht en zonder mandaat om beleid te ontwikkelen op het gebied van onderwijs,
wetenschap en cultuur. Desalniettemin was hij de voornaamste belichaming van de
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internationalistische gedachte dat vrede tussen de volkeren door een internationale
rechtsorde mogelijk moet zijn.

Na de Tweede Wereldoorlog is deze rol overgenomen door de Verenigde Naties. Deze
internationale organisatie is zowel een voortzetting van de doelstelEngen van de
Volkenbond als een correctie op dit orgaan. Hoewel ook de politieke macht van de
VN begrensd wordt door de invloed van haar machtigste leden, wat vooral in de tijden
van de Koude Oorlog regelmatig tot een politieke verlamming leidde, is haar moreel
gezag aanzienlijk groter dan dat van de Volkenbond. Door de opnante van de voormalige
koloniale volkeren in de internationale organisatie zijn de VN meer dan haar voorganger
een vertegenwoordiger van de wereldbevolking. Bovendien is de doelstelling om de
internationale vrede en veiligheid te handhaven ook gelegitimeerd met de "Universe le
Verklaring van de Rechten van de Mens", die in principe een morele agenda vormt
om zowel de internationale als binnenlandse politiek van haar lidstaten te toetsen. Verder
hebben de VN een veel uitgebreidere taak om de voorwaarden voor vrede en
internationale samenwerking tussen de volkeren te bevorderen via met haar verbonden
intergouvernementele instellingen, zoals bijvoorbeeld UNESCO, de organisatie voor
onderwijs, wetenschap en cultuur.

De Verenigde Naties vormen echter niet de enige oridntatie voor het internationalisme.
Ook regionale organen kunnen tiler een functie vervullen. In ons werelddeel heeft het
streven naar Europese eenwording een belangrijke functie gehad in het overwinnen
van het nationalisme in Europa. De huidige Europese Economische Gemeenschap
lijkt er in geslaagd om defmitief een einde te maken aan een eeuwenoude vijandschap
tussen Frankrijk en Duitsland. En al is de Europese Gemeenschap nog geen politieke
eenheid, itj heeft wel een gxote invloed op een meer internationale oridntatie in onderwijs
en wetenschap.

Opvoeding, pedagogiek en internationalisme

Wat is de reikwijdte geweest van het internationalisme in het veld van opvoeding en
onderwijs? Zo'n vraag valt niet eenvoudig te beantwoorden. In eerste instantie moeten
we natuurlijk constateren, dat de actuele historische ontwikkelingen het internationalisme
in het onderwijs weinig ruimte boden. Dat zegt echter weinig over de waarde of het
gelijk van het gedachtengoed van deze stroming. Bovendien moeten we recht doen
aan het feit, dat het internationalisme in de loop der tijd diverse ontwikkelingen heeft
doorgemaakt. Was het aanvankelijk een ideologie met weinig politieke steun, die zich
keerde tegen het overheersende nationalisme en de nadruk legde op de gezindheid
van mensen, later kon het zich richten op officidle politieke organen als de Volkenbond,
de Verenigde Naties en de Europese Gemeenschap. Dat is ook te zien in de
ontwikkelingen van opvattingen waarmee k zich tot het onderwijs richtte. Voor de
Eers'e Wereldoorlog sloot men nauw aan bij dc opvattingen van de burgerlijk liberale
vredesbeweging en bepleitte, dat onderwijs zou moeten bijdragen aan cen vreedzaam
samenleven en samenwerken van de volkeren. In dat kader vroeg men aandacht voor
vredesdeugden als begrip en respect voor de ander en vertrouwen in de positieve
mogelijkheden van de mens. Ook probeerde men internationale contacten tussen
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onderwijsgevenden van de grond te krijgen. Rond 1900 was er al een internationale
beweging tot vernieuwing van het onderwijs, die reformpedagogische idealen verbond
met een internationalistische visie.

Daarnaast richtte men zich vanuit de vredesbeweging tot het bestaande onderwijs met
kritiek op het ongebreidelde nationalisme en chauvinisme. Men pleitte voor meer nadruk
op de gelijkwaardigheid der volken, zij het dat men maar al te vaak de koloniale kwestie
ontweek. In dit kader werd ook het centraal stellen van de oorlogsgeschiedenis in het
geschiedenisonderwijs aan de kaak gesteld. Al in 1895 verscheen in Nederland de eerste
alternatieve geschiedenismethode, die het accent legde op de ontwikkeling van de cultuur
en de beschaving. Deze luitlampjeshistorie' had overigens niet erg veel succes (Niemeyer,
1959, P. 203).

Na de Eerste Wereldoorlog ging men met hernieuwde ijver werken aan de reeds
aanwezige idealen. De internationale samenwerking om het onderwijs te vernieuwen
werd opnieuw ter hand genomen, onder andere dankzij de New Education Fellowship,
die in 1921 werd opgericht om een band te scheppen tussen de opvoeders van alle
landen. De overheersende toon van bij deze organisatie aangesloten opvoeders was
internationalistisch en reformpedagogen als Boeke en Montessori aarzelden niet om
hun onderwijssysteem als vredesbevorderend aan te prijzen.

Daarnaast richtte men zich ook op de Volkenbond als concrete mogelijkheid om het
verschijnsel oorlog te overwinnen. Het werk van de Volkenbond moest brede politieke
steun krijgen en deze 'geestesgesteldheid der Volken' kon door het onderwijs opgebouwd
worden. In een brochure 'De Volkenbond en de school' wordt dit als volgt uitgelegd:
"En waarop zou deze arbeid meer neerkomen dan op de vormers der jeugd, de ouders,
den onderwijzer, den godsdienstleeraar? Niet het minst, wellicht bovenal den onderwijzer.
Want de bereidheid tot het helpen vormen van een nieuw recht tusschen volken is
niet alleen een zaak van geesteshouding, maar daarnaast evenzeer een kwestie van
inzicht, van kennis. Kennen van de werkelijke toestanden en bun soms bijna onontwarbare
verwikkelingen enerzijds, speuren, lainnen speuren in de juiste richting anderzijds"
(Casimir & Van Maanen, z.j., p. 3).

De toon van de brochure is die van de i edelijkheid van de bevordering van de
volkenbondgedachte in de natuurlijke loop der geschiedenis, die de wereld steeds kleiner
doet worden en oorlog steeds zinlozer maakt. Deze gedachten kregen ook steun van
de Nederlandse overheid, maar blijkens een in de jaren dertig uitgevoerd onderzoek
naar de inhoud van de Nederlandse geschiedenisschoolboeken was dit lang geen
vanzelfsprekende zaak (Blankendaal, 1980, P. 104 e.v.).

Na de Tweede Wereldoorlog is er een verdere groei van het internationalisme. Het
nationalisme wordt steeds meer gezien als een gevaarlijk verschijnsel, dat moet worden
ingedamd en het wordt ook langzamerhand teruggedrongen. Daarbij spelen de integratie
van Europa en de Verenigde Naties een belangrijke rol.

Ook in pedagogiek en onderwijs wordt aandacht gevraagd voor het kweken van begrip,
met name door het bevorderen bij de jeugd van internationale contacten (Langeveld,
1950; Closset, z..1.). De invloed daarvan is moeilijk te beoordelen. Met de toename
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van welvaart en communicatiemiddelen is er wel een groei te zien van dit soort
'international understandig'-activiteiten, bijvoorbeeld in de vorm van uitwisselingsprojecten,
maar een beeld van omvang, programma's, frequentie ontbreekt.

Met betrekking tot de internationale organen kunnen we constateren, dat in het onderwijs
wel kennis hierover wordt aangeboden, maar of dit ook geleid heeft tot een toename
van een gezindheid van internationalisme is de vraag. De grootscheepse immigratie
van diverse minderheden sinds de jaren zestig heeft het internationalisme nog eens
de extra taak gegeven om zich ook op de binnenlandse Internationale' problemen te
richten.

Een goede naoorlogse ontwiklceling is de zuivering van onderwijsmethodes van
vooroordelen en vijandbeelden en de heroriantatie van het vak geschiedenis van een
nationalistische krijgsgeschiedenis naar een meer internationaal gerichte cultuurgeschiede-
nis, al is het vak toch wel tot miniinale proporties teruggebracht.

We kunnen dus uit dit alles concluderen, dat er wel degelijk een verschuiving in onze
cultuur heeft plaatsgevonden van een overwegend nationalisme naar een meer
internationale oriantatie. In Nederland heeft dit internationalisme geleidelijk ook een
plaats in het onderwijs gekregen.

Is het internationalisme een alternatief in de huidige crisis?

In de politieke ontwikkelingen van onze westerse cultuur heeft het internationalisme
zich veelal gepresenteerd als een redelijk alternatief voor een dominante cultuur van
geweld en haat. Daarbij richtte bet zich niet alleen op de in zijn ogen noodzakelijke
politieke veranderingen, maar streefde evenzeer naar een andere mentaliteit bij de
mensen. Bovendien wilde men deze mentaliteit ook in een structuur van internationale
organisaties verwezenlijken. Kan dit redelijk alternatief nu een rol spelen bij huidige
zoeken naar oriantaties om kinderen een zinvolle opvoeding te geven?

Ik gaf al aan, dat een dergelijke vraag beantwoord moet worden door vanuit drie
perspectieven te kijken naar mogelijke verbanden tussen internationalisme en opvoeding,
namelijk verleden, heden en toekomst.

Wat betreft het eerste perspectief kunnen we stellen, dat het internationalisme, hoe
onvolmaakt en tegenstrijdig het af en toe ook vorm gekregen heeft, een humaner
wereldbeeld en een humancre politick voor ogen heeft gestaan dan de cynische
werkelijkheid van 'realistisehe' politici en hun volgelingen. De basiswaarden die verkondigd
werden, zoals democratie, vertrouwen, tolerantie, samenwerking, internationaal begrip
en geweldloosheid komen meer overeen met pedagogische basiswaarden voor een
aanvaardbare persoonlijkheidsontwikkeling en de inmiddels geformuleerde Rechten
van de Mens en van het Kind dan de nationalistische waarden van gehoorzaamheid,
discipline, onderschikking van het persoonlijke aan de hogere eenheid en bereidheid
omwille van het vaderland het leven te offeren. Wat dit betreft is het historische gelijk
van het internationalisme inmiddels wel duidelijk geworden. Maar dit historische gelijk
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betekent nog niet, dat de huldige pedagogiek de legitimatie van opvoeding en onderwijs
dan maar zonder eigen reflectie kan baseren op het huidige internationalisme.

Allereerst heeft de pedagogiek haar eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de
waarden waarop zij zich wil orienteren. Deze ligt in de vorming van jonge mensen
tot mondige burgers, die niet zonder meer achter een ideologie aanlopen, ook niet
als het een goede ideoloee is. Uitgangspunt voor een verantwoorde opvoeding is de
eigen politieke verantwoordelijkheid van de mem als basis voor een kritische solidariteit.
Bovendien heeft ook het huidige internationalisme teveel interne zwakheden en
onvolmaaktheden. Als we kijken naar de Verenigde Naties, dan moeten we constateren
dat deze in hun streven om alle volkeren van de aarde te vertegenwoordigen een aantal
concessies hebben gedaan aan hun eigen uitgangspunten. De morele agenda van de
Rechten van de Mens wordt in vele landen niet gederbiedigd en slechts zelden heeft
dat consequenties voor het Bdmaatschap van de organisatie. Het morele gezag van
de organisatie wordt verder ook geen goed gedaan door het feit, dat tie algemene
vergadering een democratisch beslissingsorgaan heet te zijn terwijl een aanzienlijke
hoeveelheid participanten zelf niet democratisch is. Een dergelijke situatie vereist geen
blinde volgzaamheid, maar eerder een kritische solidariteit.

Ten aanzien van het Euro-internationalisme kan hetzelfde gesteld worden. Naast de
positievL; kanten van de integratie bestaat het gevaar van een uitvergroot Europees
nationalisme, met Europa als nieuw object van absolute trouw waarin geen plaats meer
is voor de rest van de wereld. De recente groei van racisme, antisemitisme en
vreemdelingenhaat kunnen wat dat betreft als waarschuwingen dienen.

En tenslotte moeten we ook constateren, dat het internationalisme geen volledig antwoord
is op de postmoderne kritiek op de legitimiteit van onze cultuur. We wezen al op het
feit, dat het intemationalisme behoort tot het moderniseringsproject van de Verlichting.
En al Weld het dan consequenter dan de hoofdstroom de humane waarden van deze
strorning vast, het internationalisme deelt wel degelijk in de problemen waar onze moderne
cultuur mee worstelt. Internationalisme is geen gegarandeerde oplossing voor de
problemen die de moderne wetenschappelijke en technolrgische ontwikkelingen oproepen.
Evenmin is het een alternatief voor de zingevingsproblemen van de moderne mens.
De vrije internationalisering van economie en bedrijfsleven kan hief de problemen
zelfs vergroten. Hetzelfde kan gezegd worden van de internationalisering van misdaad
en terreur en de democratisering van het geweld en de geweldsmiddelen. Wel kunnen
we stellen, dat de traditie van het internationalisme in elk geval het beste kader biedt
om via democratische procedures op wereldschaal naar oplossingen voor de problemen
te zoeken.

Ms de pedagogiek dit accepteert als een gegeven, waaraan haar opvoedingsdoelen
en -bedoelingen mede getJetst worden, dan vereist dat ook een nicuwe doordenking
van het identiteitsprobleem. Want wat betekent het voor kinderen in dem tijd om op
te groeien in een steeds internationaler wordende wereld, waarin de sociale identiteit
nog steeds voornamelijk met behulp van nationale categorian gevormd wordt? De
naoorlogse theoretische pedagogiek heeft, wellicht onder invloed van de verschrikkelijke
crvaringen van nationaal socialisme en fascisme, de identiteit vooral gedefinieerd in
termen van het autonome subject, maar dit subject geen thuis gegeven. De vraag naar
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dit thuis klemt des te meer nu het subject tezamen met het project van de moderniteit
dreigt te bezwijken. Is het wel mogelijk de sociale identiteit van de opgroeiende jeugd
over de grenzen van het eigen land en yolk heen te baseren en de solidariteit mondiaal
in te vullen zonder het kunstmatige middel van een vijand van buiten? En kan via een
internationalistisch getinte opvoeding worden voorkomen, dat mensen in onzekere tijclen
terugvallen op de oude waardenpatronen van enghartig nationalisme, regionalisme
of de religieuze vorm van nationalisme die fundamentalisme heet?

Het zijn vragen de geen eenvoudige antwoorden toelaten. De pedagogiek zal in alle
nuchterheid antwoorden moeten zoeken in het besef, dat haar mogelijkheden tot
beinvloeding van de jeugd beperkt zijn. Een taak is ongetwijfeld om in onze met weinig
historisch besef gezegende tijd kinderen te leren hoe de problemen ontstaan zijn en
hoe mensen naar oplossingen gezocht hebben en nog zoeken. Ze zal ook een oriantatie
moeten bieden op de waarden van het internationalisme in vergelijking met andere
visies en wat mij betreft beargumenteren waarom internationalisme in de huidige situatie
de voorkeur heeft als het gaat om de openheid van de toekomst en de humaniteit van
het menselijk bestaan. Want wil de huidige wereld een toekomst hebben, dan lijkt er
nauwelijks een andere weg dan een verdere uitbouw van het internationalisme op b-.sis
van de morele agenda van de Rechten van de Mens en bestrijding van de uitwai,sen
van het nationalisme. Het is aan de pedagogiek om de opgroeiende generatie dit c(sef
bij te brengen en daar de uitdaging aan te verbinden, dat ook een internation :le
gemeenschap alleen bestaansrecht heeft als zij is gebaseerd op humane waarden.

Summary

In this contribution we explore the roots of the current crisis in education, which
manifests itself not only in pedagogical theory, but also in the everydaylife experiences
of practical educators. This crisis is seen as part of a broader existential, political
and cultural crisis. This becomes very clear in the current political problems in Europe.
Because of this crisis educators have large problems to legitimize their goals and
pedagogical measures. They can hardly refer to the future in which their children
will live, because the future is unknown. Starting from our present day situation our
possibilities to predict the future are limited. What kind of future are we talking about?
Since the thread of our tradition has been broken we have no idea of the direction
towards which we can steer the development of our culture.

In this study these questions are explored by a critical study of the tradition of
internationalism. In the history of our culture this phenfomenon always presented
itself as an alternative to the violence of the main cultural stream. It also challenged
our pedagogical theories and their models, confronting them with the problem of violence
in education. I want to discuss internationalism as a phenomenon of modernity, which
can only be a partial answer to our cultural and political crisis.

Correspondenticadres: J.L.A. Vriens, Rijksuniversiteit Utrecht, Hcidelbcrglaan 1, 3585
CS Utrecht, Nederland
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Opvoeding, democratie en nationalisme

Het internationalistisch perspectief. Reply op L.J.A. Vriens

M. D'HOKEZ

De bijdrage van LJA Vriens houdt een duidelijke stellingname in het internationalisme
biedt een redelijk alternatief voor de huidige crisis van geweld en haat in Europa
veroorzaakt door nationalisme, racisme, antisemetisme en vreemdelingenhaat. Het
internationalisme, hoe onvolmaakt en tegenstrijdig het af en toe ook vorm heeft gekregen,
biedt, volgens de auteur, steeds een humaner wereldbeeld en een humanere politiek
dan het nationalisme. De basiswaarden van het internationalisme, zoals democratie,
vertrouwen, tolerantie, samenwerking, internationaal begrip en geweldloosheid, zijn
ook de basiswaarden voor een aanvaardbare persoonlijkheidsontwikkeling, in tegenstelling
tot de nationalistische waarden van gehoorzaamheid, discipline, onderschikking van
het persoonlijke aan de hogere eenheid en bereidheid omwille van het vaderland het
leven te offeren.

In die termen gesteld zal iedereen vanzelfsprekend akkoord gaan om opvoeding en
democratie te situeren in een internationalistisch perspectief en niet in een nationalistisch
perspectief. Volgens de auteur heeft nationalisme immers een uitgesproken negatieve
inhoud, het internationalisme daarentegen een positieve. Dat kan echter worden betwist,
niet alleen vanuit etymologisch standpunt maar ook op inhoudelijke gronden. Vanuit
etyr 31ogisch standpunt kan men stellen dat nationalisme en internationalisme een analoge
- neutrale, positieve en/of negatieve - betekenis hebben, zoals dat ook het geval is voor
woordparen alsnationaal-internationaal of continentaal-intercontinentaal. Het gebruik
van de term nationalisme in een overwegend negatieve betekenis en van internationalisme
in een positieve betekenis, zoals Vriens doet, is mijns inziens onterecht en zorgt voor
een onnodige begripsverwarring. De auteur zelf wijst erop dat het huidige
internationalisme in werkelijkheid 'een aantal zwakheden en onvolmaaktheiden in zich
draagt' en in het verleden ook 'af en toe onvolmaakt en tegenstrijdig vorm heeft gekregen'.
Vriens verwijst in dat verband naar het gevaar voor een 'uitvergroot Europees
nationalisme' en naar het weinig democratische karakter van de Verenigde Naties als
beslissingsorgaan. Die voorstelling van zaken vind ik nog te zwak en zelfs misleidend,
ounlat de 'onvolkomenheden' van het internationalisme door de auteur op rekening
van het nationalisme worden geschreven. Zeffs bij internationale fenomenen als de
beide Wereldoorlogen, de Koude-Oorlogspanningen, de bewapeningswedloop en de
dreiging van een nucleaire vernietiging miskent de auteur - toevallig of niet - de
internationale dimensie. Ze worden voorgesteld als uitingen van 'nationalisme en
vreemdelingenhaat' of van 'verdediging van de eigen vrijheid en welvaart'. Dat waren
ze in zekere mate, maar evenzeer waren ze mijns inziens het resultaat van Internationale
samenwerking' (internationalisme) die bovendien tot een schaalvergroting en een
versterking van het negatieve karakter ervan heeft geleid.
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Dit brengt me tot de stelling dat in het verleden zowel het internationalisme als het
nationalisme - en vaak beide samen - tot politieke en culturele crises hebben geleid,
zoals ze ook hebben geresulteerd in positieve verwezeteijkingen van samenwerking
en van een meer humanitaire samenleving. Het is deze laatste weg die vandaag en
in de toekomst moet worden verdergezet, en door een adequate opvoeding en onderwijs
worden ondersteund. Waarden als verdraagzaamheid, respect voor anderen, democratie,
zijn basiswaarden die niet alleen internationaal maar ook nationaal en lokaal moeten
worden beoogd. Precies door die waarden in een haalbaar evenwicht op lokaal, nationaal
en internatiohaal vlak te situeren, kan men veel beter ook de onvolkomenheden en
anti-tendenzen binnen ieder van die 'werelden' neutraliseren. Dat evenwicht is niet
statisch maar dynamisch, parallel met de verschuivingen die zich (zullen) voordoen
binnen en tussen deze drie werelden waarin de mens leeft. Zo is de Europeanisering
en mondialisering zonder twijfel een positieve ontwikkeling, althanswanneer deze naast
economische vooruitgang ook democratische en culturele vooruitgang betekent. Die
ontwikkeling kan via onderwijs en opvoeding worden bevorderd, maar dan niet op
basis van een fictief Europees nationaal gevoel omdat dit noch historisch noch actueel
redel is (geweest), maar wel - zoals Wiens stelt - steunend op waarden als vertrouwen,
tolerantie en samenwerking.

Conespondentieadres: M. D'hoker, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen,
K.U.Leuven, Vesaliusstraat 2, B 3000 Leuven
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Democratie, intellectuelen en universiteit

L WEDIERS

Samenvatting

In deze lezing lever ik een kritiek op de voorstelling van de intellectueel als geweten
van de politiek, met name zoals die recent is verwoord door de filosoof Lolle Nauta.
Ik pleit voor de erkenning van een ander soort maatschappelijke betrokkenheid van
de intellectueel onder democrafische verhoudingen, namelljk als 'verantwoordelijke
specialist'. Tenslotte ga ik in op de consequenties van deze opvatting voor de vorming
van de intellectueel. Daarbij pleit ik ervoor om aan de universiteit een centrale plaats
toe te kennen aan reflectie op de status van professionele kennis en op de
maatschappeiljke gevolgen van haar toepassing.

In Europa verkeert de parlementaire democratie in een impasse. De val van de Berlijnse
Muur en de euforie over de wereldwijde zege van de markteconomie hebben hier
vooralsnog niet geleid tot een nieuw democratisch elan. Integendeel, de betrokkenheid
van de burgers bij het pofitieke bestuur is de afgelopen jaren sterk verminderd, in heel
Europa wordt geklaagd over een gebrek aan politieke inspiratie, leiderschap en legitimatie,
veel politieke partijen lopen leeg en een toenemend deel van het electoraat bestaat
uit proteststemmen. Het is niet alleen de economische instabiliteit die de mensen onzeker
en sceptisch maakt, ook de politiek draagt daar aan bij. De jarm negentig dreigen
de jaren van de politiek van de dubbele moraal te worden.

Zo vindt aan de ene kant uit naam van cen nieuwe Europese geest een omvangrijke
en vrijwel ondoorzichtige overheveling van nationale naar internationale besluitvorming
en bevoegdheden plaats. Aan de andere kant is de gedachte van een verenigd Europa
het afgelopen jaar tegelijkertijd op de nieest pijnlijke wijze teniet gedaan: de afwachtende
houding van de Europese leiders ten aanzien van de voortgaande monsterachtigheden
in voormalig Joegoslavid betekent het deficit van ieder geloof in een nieuw Europa.
Veel erger nog, die afwachtende houding en de kennefijk vanzelfsprekende instemming
met een verdeling van Bosnia langs etnische lijnen versterken de gedachte dat
vasthoudende politi zke brutaliteit en gewetenloos optreden door de verenigde
democratiedn van Europa uiteindelijk worden getolereerd en zelfs heloond. Europa's
huidige politieke leiders lijken het gevaar niet te beseffen dat deze politieke ontgoocheling
oplevert voor onze democratische cultuur: apathie van de politick credert immers politieke
apathie van de burgers.

Een vergelijkbaar dubbelbeeld, op een heel ander maar niet minder ingrijpend niveau,
levert de stapsgewijze ontmanteling van de verzorgingsstaat uit naam van de nieuwe
voor-zichzelf-verantwoordelijke burger. De mensen hebben geen behoefte meer aan
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betutteling door de overheid, heet het. Maar tegelijkertijd is diezelfde overheid een
nieuw betuttelingsoffensief begonnen, waarmee de mensen worden opgeroepen tot
een herlevend besef van normen en waarden. Aan de ene kant ondermijnt de huidige
politiek feitelijk allerlei moderne vormen van gemeenschapszin en solidariteit, met
arbeidsongeschikten, met werkelozen, met ouderen; aan de andere kant zijn het juist
diezelfde burgers die worden aangesproken op hun gemeenschapszin en hun moraal.
Aan de ene kant stimuleert de politiek het calculeringsgedrag van de burger die alleen
is geinteresseerd in zijn eigenbelang; dat wil zeggen voorzover die succes heeft. Heb
je 'pech', dan wordt dat calculeren echter veroordeeld, dan moet men zich
verantwoordelijk voelen voor de gemeenschap. Zo bevinden wij ono in een dubbel7innige
politieke cultuur.

Tegen deze politieke achtergrond wordt door velen gezocht naar een instantie die een
zeker moreel houvast en tegenwklt kan bieden. De vakbonden lijken dat tegenwicht
nauwelijks meer te kunnen bieden omdat die inmiddels veelal worden beschouwd als
onderdeel van de politieke machinerie van de dubbele moraal. Grote morele
single-issue-bewegingen lijken gegeven het algemene gevoel van de onmacht van de
politiek tot werkelijk ingrijpende veranderingen nauwelijks meer van de grond te komen.
Sommigen zoeken het tegenwichi in de kerken, anderen zoeken het bij de intellectuelen.
Zij menen dat het bij uitstek de taak van de intellectuelen is om te waken over de
moraal. De intellectueel moet boven de partijen en boven alledaagse conflicten en
belangen staan; hij moet intervenidren in het 'publieke om de grote waarden
van onze cultuur verdedigen. De intellectueel verschijnt in deze optiek als degene die
geroepen is de impasse waarin onze politieke democratie terecht is gekomen te
doorbreken.

In deze leimg zal ik een kritiek leveren op die voorstelling van de intellectueel als
geweten van de politiek en ik zal pleiten voor de erkenning van een ander soort
maatschappelijke betrokkenheid van de intellectueel. Daarbij zal ik aandacht besteden
aan de vraag wat we eigenlijk bedoc :en met de term 'p.lbliek debat' en hoe we ons
de rol van de intellectueel daarin moeten voorstellen. Tenslotte zal ik ingaan op de
consequenties van deze opvatting voor de vorming van de intellectueel.

De getuigende intellectueel

De roep om maatschappelijk opireden van de intellectueel is de laatste jaren duidelijk
toegenomen. Sommigen spreken van de dramatische 'verdwijning van de intellectueel
uit het maatschappelijk leven' en zelfs van het 'einde van de intellectueel'. Critici als
Alain Finkielki aut klagen met name over de jongere generatie intellectuelen die zich
Met meer betrokken zou voelen bij het voortbestaan van onze cultuur.' Ook in Nederland
klinken de laatste tijd dergelijke bezorgde geluiden over de culturele afwezigheid van
de intellectueel en ik denk dat die met de. meeste verve en zonder het zwaarwichtige
cultuurpessiinisme van mensen als Finkielkraut worden verwoord door de Groningse
filosoof Lone Nauta. Nauta houdt zijn gehoor voor dat onze politieke cultuur nu eenmaal
niet zonder verantwoordelijke intellectuelen kan. Een democratie heeft intellectuelen
nodig, figuren die, zoals hij zegt, "discussies opstarten over zaken van publiek belang".2
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Hij benadrukt het appellerende karakter van intellectuele interventies: de mensen moeten
af en toe worden wakker geschud uit hun vastgeroeste meningen en voor die 'chocs
des opinions' heeft een democratie behoefte aan intellectuelen, dat wil dus zeggen
aaa controversiale denkers.

Nauta zet zijn roep om maatschappelijke betrokkenheid van de intellectueel nadrukkelilk
in het teken van het morele tegenwicht dat deze moet bieden tegen de politiek. Ik
wil nu wat nader op die gedachtengang ingaan. Het uitgangspunt van Nauta is duidelijk.
"Een democratie kan niet voor zichzelf zorgen", zegt hij, daarom heeft een democratie
behoefte aan intellectuelen. Bij de invalling van hun maatschappelijke rol blijkt hij
echter twee verschillende richtingen op te willen. Ten eerste zegt hij dat een democratie
behoefte heeft aan vernieuwing en tegenspraak en het zijn volgens hem zoals gezegd
de intellectuelen die daarvoor moeten zorgen. Maar hij geeft nog een tweede invulling
van de rol van intellectuelen en die gaat in heel andere termen. Hij meent dat we onze
politieke cultuur niet volledig moeten laten beheersen door politici, omdat die nu eenmaal
alleen oog zouden hebben voor korte-termijn-belangen. De specifieke verantwoordelijkheid
van de intellectuelen wordt nu aangeduid als zorg voor "lange-termijn-belangen van
de mensheid". Nauta plaatst de intellectueel dus principieel tegenover de politicus,
maar wel op twee verschillende manieren: als geestelijke onruststoker en provocateur
en als geweten en morele wachter. In het eerste geval toont de intellectueel zich geestelijk
bewegehjker dan de politicus, dat lijkt mij hier zijn belangrijkste kwaliteit. In het tweede
geval functioneert hij als de figuur die eigenlijk boven de politicus taat, als diens betere
ik, zijn geweten, zijn beginselvaste oridntatiepunt.

Garde en avant-garde, met deze dubbele opdracht aan de intellectueel articuleert Nauta
opnieuw een oud dilemma waar generaties Westerse intellectuelen mee hebben geworsteld.
Ik denk dat deze voorstelling van de rol van de moderne intellectueel in onze
maatschappij inmiddels zowel irredel is als onwenselijk. En ondanks Nauta's kritiek
op het pessimisme van auteurs als Finkielkraut is het precies dit oude dubbel geladen
beeld dat hem in dezelfde traditie plaatst, de traditie van de getuigende intellectueel.
Deze traditie wordt enerzijds gemarkeerd door Benda en anderzijds door Sartre. Het
zijn hun twee stellingnaines die het kader hebben gevormd van het intellectuelendebat
zoals zich dat decennia lang in het Westen heeft voorgedaan, het debat over 'distantie'
of 'engagement'. En het is dit traditionele debat dat Nauta met zijn taalspel van geweten
en tegenspraak probeert te doen herleven en wel door eenvoudigweg harmonie tussen
beide termen te suggereren: intellectuelen moeten provoceren met hun beroep op het
geweten.

Mijn belangrijkste bezwaar tegen een dergelijke herwaardering van het concept van
de getuigende intellectueel is dat het een cruciaal element buiten beschouwing laat.
Het miskent namelijk datgene dat het voor ons zinvol maakt om iiberhaupt van
intellectuelen te spreken: hun kennis. De eerste stelling die ik hier dan ook wil verdedigen
luidt dat het beroep op de verantwoordelijkheid van de intellectueel in directe relatie
dient te staan tot diens specifieke kennis. Ecn algemeen beroep op de persoonlijke
getuigenis, hetzij op de gedurfde mening hetiij op het kritisch geweten van de intellectueel,
een beroep dat los staat van zijn specifieke kennis, past in een gesloten maatschappij,
niet in een open dynamische informatie- of kennismaatschappij.
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De getuigende intellectueel, dat is Zola, dat is de intellectueel die het opneemt voor
'de algemene goede zaak', Multatufi, Toer, Breytenbach, Sacharov, Havel. Kenmerkend
voor deze intellectueel is zijn confrontatie met de geslotenheid van de openbare mening,
met het cynisme van de macht en het politieke monopolie van de kennis. De specifieke
kwesties waar hij zich over uitspreekt, krijgen, of hij dat wil of niet, onvermijdelijk
het karakter van een getuigenis tegen het politieke systeem. Het is in die maatschappelijke
context dat de twee dimensies van de getuigende intellectueel, zijn rol van geweten
van de politiek en die van onruststoker, samenvallen. Onder het stalinisme, de apartheid,
het kolonialisme en onder Soeharto betekent iedere vorm van maatschappelijke
verantwoordelijkheid voor de intellectueel dat hij tegenspreekt uit naam van het geweten.
Het is onder die maatschappelijke verhoudingen dat de getuigende intellectueel ons
respect verdient. Hij is een held in de dramatische verhoudingen van zijn tijd. Nagespeeld
in een andere, dat wil zeggen onze politieke context verliest hij zijn geloofwaardigheid
en verdwijnt de vanzelfsprekende samenhang tussen de verschillende kanten van zijn
rol. 'De' tegenspraak en 'het' geweten, dat zijn veer ons geen zinvolle begiippen meet
om de rol van de intellectueel in onze maatschappij mee aan te geven. Wie zou durven
volhouden dat in onze parlenaentaire democratie de tegenspraak per definitie de stem
van het geweten articuleert? Tot de fimdamenten van onze maatschappij behoort juist
de erkenning dat niemand er bij voorbaat aanspraak op kan maken te spreken uit naam
van 'eeuwige waarden', koningin, priester noch filosoof, premier noch opposant.

In het Westen is de figuur van de getuigende intellectueel inmiddels ruimschoots ingehaald
door de figuur van de deskundige intellectueel, wiens publieke rol direct verbonden
blijkt met zijn specifieke kennis of expertise. Degene die hier zijn maatschappelijke
verautwoordelijkheid opvat als algemene getuigenis levert in feite nog slechts een komische
herhaling van wat eens een werkelijk tragische maatschappelijke rol was en op vele
plaatsen in de wereld nog is. De roep om het 'controversidle geweten' van Nauta lijkt
een echo van de roep om de honnéte homme van Ter Braak, meer dan een halve eeuw
geleden. De honnête homme, door Ter Braak zelf aangeduid als een Don Quichote
in gevecht "tegen de muilen van dictatoren en de legioenen van nummerdieren", was
een desperaat beeld dat moet worden gezien tegen de achtergrond van de dreigende
ineenstorting van de westerse democratie aan het eind van de jaren dertig.3 Maar Nauta
lijkt dit beeld zonder reserve voor te stellen als actuele inspiratiebron. Naar het voorbeeld
van Ter Braak schetst hij de intellectueel als essayist en individu die "weigert te praten
in naam van wat hem met anderen verbindt", die zuiver schrijft "voor eigen rekening".4
Op die manier wordt de intellectueel opgezadeld met een rol die past in een andere
historische context.

Het publieke debat

Er is niets tegen onafhankelijk denken noch tegen authentieke essayistiek, maar er
is zeer veel tegen de identificatic van deze bezigheden met het werk van de intellectueel.
Het betekent een onnodige inperking van haar maatschappelijke rol, en van de vormen
waarin zij aan die rol gestalte geeft. De verantwoordelijkheid van de bedriffsingenieur,
de kinderrechter, de huisarts en de ortopedagoog ligt ..nor ieder van hen op een ander
vlak. Hun sociale verantwoordelijkheid is direct verbonden met bun vakkennis en
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expertise, dat wil zeggen met de discussies en verhoudingen op hun eigen vakgebied,
en staat dus doorgaans in het teken van wat hen met anderen verbindt. Hun
verantwoordelijkheid komt tot uitdrukking in vormen die relevant iijn voor die
verhoudingen. Dat kan zijn in vaktijdschriften en boeken voor collega-deskundigen,
in rapporten en adviezen, in leimgen voor kleine kring of optredens voor de televisie.
Het essay, dat in de recente roep om de intellectueel meestal als haar geeigende
uitdrukkingsvorm wordt voorgesteld, is een vorm met een rijke traditie, maar het is
niet meer dan een van de vele mogelijkheden voor maatschappelijke discussie, een
genre met eigen beperkingen en in- en uitsluitingen.

Natuurlijk heeft Nauta gelijk als hij zegt dat een moderne democratie gebaat is bij
een levendige meningsvorming. Maar hij heeft ongelijk als hij die algemene
meningsvorming in termen van "het publieke debat" bedoelt af te zetten tegen de
meningsvorming onder vakmensen. Een moderne der Nagle is geba at bij meningsvorming
van het meest uiteenlopend karakter en niveau. Laen we, als we het hebben over
intellectuelen en democratie, om te beginnen twee dingen erkennen: Ten eerste dat
wat wij als onze democratie beschouwen ondanks alle noodzakelijke kritiek in elk geval
betekent dat wij niet leven onder verhoudingen waarin we ons moeten verdedigen tegen
'de muilen van dictatoren'. Zeker, we hebben diepgaande meningsverschillen over de
inrichting van de maatschappij, maar dat bevestigt juist de voor ons belangrijkste conclusie,
namelijk dat het woord nemen in onze maatschappij geen heldendaad is. Dat is de
'prijs' die de intellectueel betaalt voor onze beschaving.

Ten tweede kunnen we constateren dat de democratische openbaarheid van onze tijd
allang niet meer het overzichtelijke karakter heeft van de openbaarheid van de jaren
dertig, waarbij de essayist zijn werk nog als het middelpunt van het publieke debat
meende te kunnen opvatten. Het werk van Ter Braak, Politicus zonder parttj en Van
oude en nieuwe cluistenen articuleerde deze zelfopvatting. Ter Braak achtte het beneden
zijn stand om af te dalen tot dat 'Iage' teclmische niveau waarop men intellectuelen
zou kunnen aauspreken op hun uiteenlopende verantwoordelijkheden betreffende hun
vakkennis en praktijk, als arts, jurist, ingenieur of opvoeder. Over de hoofden van de
"technici des geestes", de "dissertatiekluivers cn bibliofielen" richtte hij zich tot een
nieuwe elite van ridders van de geest, wier hele existentie draaide om het verheven,
tijdloze doel van "denken als een afrekening en een gevecht".8 Degenen die na de oorlog
bleven vasthouden aan het ideaal van de intellectueel als eenzame held, als honnéte
homme, klampten zich vast aan een volstrekt onwerkelijk en krachteloos geworden
maatschappelijke rol. Voor alles hoopten zij op herstel van de macht van het woord
boven de macht van de kennis. Zij bleven geloven in dat ene centrale forum waar de
ridders van de geest met elkaar in het strijdperk treden en in dat favoriete genre van
'de stoutmoedigen', het spraakmakende essay.

Maar we zijn het kwijt, dat ene forum, en we zijn ook het geloof in het ene forum
kwijtgeraakt, zowel in algemeen culturele zin zoals Menno ter Braak en Thomas Mann
voor ogen stond, als in wetenschappelijke im zoals na de oorlog mensen als Karl Popper
en Adriaan de Groot voor ogen stond. We hebben niet alleen ontdekt dat de ontwikkeling
van onze cultuur en van onze kennis gepaard gaan met een proliferatie van fora, maar
ook dat die forumvorming zelf verbonden is met machtsvorming. We zijn tot de
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ontdekking gekomen dat het ideaal van het ene voortreffelijke forum in de praktijk
betekete lat andere belangwekkende culturele opties en kennisclaitns worden uitgesloten.
En we zijn stap voor stap tot de conclusie gekomen dat de bloei van diverse culturele
en wetenschappelijke fora en netwerken beter past in een pluriforme democratische
maatschappij.

Betekent dat nu dat er geen maatschappelijke behoefte meer is aan generalisatie en
aan initchten die de specifieke vakkennis van de deskundigen overstijgen? Heeft een
democratie niet steeds opnieuw behoefte aan meer generalistische bijdragen die
functioneren als kritisch bruggehoofd tussen kennis en politiek? Stellig. Maar in dat
opncht tnanifesteert zich in de roep om de intellectueel een opvallende maatschappelijke
bijziendheid. Men hamert op het 'publieke debat' waarin de politiek op de voet en
kritisch wordt gevolgd, maar men ziet kennelijk over het hoofd dat dat debat zich
voortdurend voor onze ogen afspeelt, naar aanleiding van adviezen die worden uitgebracht
door comtnissies over de herziening van het onderwijs, de gezondheidszorg of het
mestbeleid, of naar aanleiding van adviezen van het Centraal Planbureau of de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid of naar aanleiding van regeringsvoor-
stellen tot herziening van de WAO. Dat zijn de momenten waarop men bij uitstek
kan spreken van een publiek debat. Op dat Soort historische ogenblikken kunnen kennis
van zaken en wijdse beschouwing op de meest pregnante manier met elkaar worden
verbonden, ook die kennis van zaken die pleit voor verdere studie en die wijst op de
leemtes in de relevante kennis en ook die brede kritische analyse die bijvoorbeeld de
vooronderstellingen van de discussie zelf aan de kaak stelt of die de historische
achtergronden van het debat belicht. Het feit dat bij de huidige roep om de intellectueel
zelden of nooit wordt verwezen naar dergelijke voor de hand liggende 'alledaagse'
discussies heeft een merkwaardig ironisch effect: de roep om de publiek optredende
intellectueel lijkt daardoor namelijk tegelijkertijd een roep om politieke onthouding,
ofwel een appel op de intellectueel die geen boodschap heeft aan de agenda en de
klok van de politiek. Het morele alternatief van de getuigende intellectueel lijkt juist
gelegen in het feit dat deze itch houdt aan zijn eigen tijdloze agenda en die verheft
tegen de agenda van de politick.' Maar die intellectuelen die de term 'publiek debat'
serieus nemen haasten zich om de meningsvorming over een aantal zaken die zij van
cruciaal belang vinden op de voet te volgen en, voorzover zij zich tot een goed
geinformeerde bijdrage in staat achten en toegang hebben tot een daartoe geschikt
forum, daarin ook zelf te intervenidren.

Ik wil terugkomen op de inleiding van mijn verhaal, de politiek van de dubbele moraal
en het beroep dat in dat verband wordt gedaan op de intellectueel. Het is duidelijk
dat ik de gedachte afwijs van de intellectueel als uniek tegenwicht en moreel houvast
tegen deze negatieve tendens Li de politick. De intellectueel moet zich niet langer
verbeelden te kunnen functionen als geweten van de politick. Maar er is in mijn ogen
wel degelijk een 'publieke' rol weggelegd voor de intellectueel. Die zou ik willen
aanduiden als die van de 'verantwoordelijke specialist'. Daarmee doel ik op het type
intellectueel dat ik hiervoor heb geschetst, betrokken bij diverse maatschappelijke
discussies en interveniarend op die momenten en plaatsen waar zij denkt dat haar
deskundigheid terzake doet. lk wil daar een nadere aanduiding aan toe voegen, namelijk
door te wijzen op de noodzaak van reflectie voor de verantwoordelijke specialist. Ik
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pleit namelijk niet voor de vakidioot maar voor de specialist die reflecteert over haar
deskundigheid. Haar verantwoordelijkheid als intellectueel zit precies in de reflectie
op haar vakkennis en ik bedoel dat in twee opnchten. Ten eerste gaat het dan om
reflectie op haar deskundigheid en expertise in relatie tot de kennisclaims van andere
deslcundigen; ten tweede om reflectie op de maatschappelijke gevolgen van de toepassing
van haar vakkennis. De verantwoordelijke specialist ziet haar interventies niet langer
als centrum van het publieke debat. Zij zoekt daarentegen steeds opnieuw naar een
zinvolle plaats in de discussies die haar ter harte gaan, reflectereud op haar eerdere
plaatsbepaling en die van anderen, en op de gevolgen van haar kennisclaim.7 In de
reflectie op haar kennis is zij 'generalist'.

De vorming van de verantwoordelijke specialist

Een van de vooronderstellingen in mijn verhaal en in de meeste andere verhalen over
de intellectuelen betreft hun acadeinische vorming. De toegang tot de intellectuele
wereld loopt tegenwoordig zonder uitzondering via de universiteit. Wat zijn de
consequenties voor de universitaire opleiding van mijn stellingname tegen de getuigende
en voor de deskundige intellectueel? 1k denk dat ik die consequenties het best kan
aangeven met de tweede stelling die ilc hier wil verdedigen, namelijk dat de universiteit
haar studenten client op te leiden en te vormen tot verantwoordelijke specialisten en
daarmee bedoel ik.intellectuelen die reflecteren over hun vakkennis.

Dat betekent in eerste instantie een herwaardering van de klassieke taak van de
universiteit, dat wil zeggen het bevorderen van kennisoverdracht en het bevorderen
van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Kennis en verantwoordelijkheid, ik
denk dat deze klassieke dubbele opdracht voor de academische vorming nog steeds
geldig is. Maar in tegenstelling tot degenen die menen dat dat betekent, dat wij alsnog
moeten aansturen op wat Karl Jaspers na de Tweede Wereldoorlog omschreef als de
vernieuwing en hergeboorte van haar oorspronkelijke geest, in tegenstelling tot dit
verlangen naar herleving van die onde geest lijkt mij een weloverwogen afstandsbepaling
gewenst.8
Ik zie in zoverre aansluiting bij de klassieke Bildungsgedachte dat het daarbij primair
ging om een onderscheid ten opzichte van twee variaties van academische vorming
die beide net als nu als te eenzljdig werden afgewezen: de functionalistische variant
die eenvoudig doelgericht opleidt voor een Maatschappelijk beroep, naar het oude
voorbeeld van de Napoleontische ambtenarenopleiding; en de traditioneel-culturele
variant die zich naar het voorbeeld van de Middeleeuwse kloostersehool richt op de
studie van 'onvergankelijke' klassieke teksten en die iich wars van iedere oriantatie
op de maatschappij blijft wijden aan een ideaal van 'kennis om de kennis'. De sterke
kant van de Bildungsuniversiteit was juist haar combinatie van maatschappelijk belang
en autonomic. Zij onthield rich van politieke bemoeienis en bleef daarmee zelf gevrijwaard
van directe politieke intcrventies, wat niet betekende dat zij kennis om de kennis zocht.
Zij zocht kennis om algehele culturele ontwikkeling en maatschappelijke vooruitgang
te bevorderen, dat wil zeggen: Bildung.

Maar haar zwakke kant is inmiddels net zo duidelijk en die betreft datgene wat deze
unieke combinatie van maatschappelijke onthouding en betrokkenheid mogelijk moest
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maken: dat was de centrale en onaantastbaar geachte positie van de fdosofie. De
integrerende kracht van de universiteit van Von Humboldt en Schleiermacher werd
gevormd door de filosofie. Zij werd geacht zowel de eenheid der wetenschappen als
de eenheid van onderwijs en onderzoek te garanderen en zij moest tenslotte borg staan
voor de eenheid van autonome wetenschap en algehele culturele Bildung. Van meet
af aan stond deze claim echter op gespannen voet met de ontwikkeling van de
verschillende wetenschappen. Gelijkopgaand met het toenemend proefondervindelijke
karakter van de wetenschappelijke kennis in de loop van de vorige eeuw verloor de
filosofie haar centrale positie en haar integrerende kracht.9

De emancipatie van de vakwetenschappen en het verlies van de hegemoniale positie
van de filosofie betekenden het einde van de klassieke Bildnngsuniversiteit. Voorstellen
om alsnog op dit type universiteit terug te grijpen zijn zowel bezien vanuit de stand
van zaken in de filosofie als vanuit de ontwikkeling van de vakwetenschappen illusoir
en onwenselijk." Bij de toekomstbepaling van de universiteit zal het dan ook om
alternatieven moeten gaan voor dit klassieke voorbeeld, waarbij evenwel recht wordt
gedaan aazi het uitgangspunt van de dubbele opdracht van de bevordering van tennis
en verantwoordelijkheid. Voor de positie en identiteit van de universiteit is het met
andere woorden van doorslaggevend belang hoe zij gestalte geeft aan de kennisbevorde-
ring. Voortdurend opgejaagd door ministeridle reorganisatieplannen en met de hete
adem van het hoger beroepsonderwijs in haar nek heeft de universiteit geen andere
keus dan welbewust te kiezen voor een offensieve strategie. Zij moet haar eigen reservoir
aan intellectuele energie aanspreken en proberen zich met nieuwe geestdrift te
ontwikkelen tot de unieke plek waar actuele wetenschappelijke inzichten worden
bijgebracht, dat wil zeggen bijeengebracht, bestudeerd en onderzocht. Ze moet een
brandpunt van intellectuele discussies worden, geen collectie van oudheden en geen
orakel van stelligheden. In de tmiversiteit van de toekomst staat de kennis maar vooral
de actieve reflectie op de kennis centraal.

De kardinale rol van de reflectie bij de revitalisering van de universiteit b tekent goon
eerherstel voor de filosofie als haar integrerende kracht." Het enige dat de verschillende
studies kan blijven verenigen binnen de universiteit is hun intellectaele houding ten
aanzien van hun kennisgebied, hun onderzoekershouding, hun reflectefende habitus
jegens de status van hun vakkennis en jegens de consequenties van de mogelijke toepassing
van die vakkennis. Met reflectie wordt bier niet zoiets bedoeld als een zekere algemene
bezinning op het leven of een inleiding in de geschiedenis van de wijsbegeerte of in
de werken van Thomas van Aquino, Karl Marx of Karl Popper. Het gaat niet om een
veredeld studium generale of een tweede fase-extraatje achteraf. Het gaat hier om
de opzet van de wetenschappelijke studie zelf, die vanaf het begin wordt opgebouwd
rond de grote controversen en onzekerheden van het vakgebied en die dus vanaf het
begin aanstuurt op een onderzoekershouding. De academische studie moet zich en
kan zich alleen maar onderscheiden van andere vormen van onderwijs als zij leidt tot
inzicht in de problemen waaromheen de wetenschappelijke kennis zich organiseert
en dus ook tot inzicht in de verschillende kennisclaims die vanuit een of meerdere
disciplines ten aanzien van die problemen naar voren worden gebracht." In die zin
client probleemgericht onderwijs een veel belangrijker rol te krijgen dan nu over het
algemeen het geval is." De afgestudeerde academicus is niet alleen maar vakman. Hij
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moet ook inzicht hebben verworven in de achtergronden en onzekerheden van zijn
vakkennis en dat inzicht moet hem in staat stellen om zelfstandig een kritisch oordeel
te vellen en te handelen, zoals Sinclair Good lad dat heeft aangeduid, met "gezaghebbende
onzekerheid"."

De revitalisering van de universiteit is in hoge mate afhankelijk van de durf waarmee
de academische opleidingen zich orianteren op de controversen, de raadsels en
onzekerheden van hun vakgebied.15 De universiteit van de toekomst maakt de
wetenschappelijke discussie, de kwesties waarover verschil van mening en onzekerheid
bestaat, tot middelpunt van haar studieuze aandacht. In deze universiteit staan de
spannendste vragen centraal en dat zijn dus altijd onderzoeksvragen, kwesties die van
allerlei kanten zorgvuldig onder de loep worden genomen. Daarom dienen onderwijs
en onderzoek samen aan deze instelling verbonden te blijven. Zonder de band met
onderzoek verliest het onderwijs haar universitaire karakter. Aan zo'n vitale,
onderzoekende universiteit kan de vorming van de intellectueel met een gerust hart
worden toevertrouwd.

Summary

The subject of this lecture is the political responsibility of the intellectual. I argue
against the idea that in a democracy the role of the intellectual should be seen in
terms of the 'conscience ef politics'. Instead I advocate the recognition of another
form of intellectual engagement that might be labeled the 'responsible specialist'. Finally
I discuss some educational consequences of this alternative concept. It would imply
a strong accent on the reflection on the status of professional knowl.: -1ge and on the
social consequences of its application.

Correspondentieadres: I. Weijers, K.U.Nijmegen, Vakgroep Pedagogiek, Erasmuspleir
1, Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen, Nederland
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Zijn er nog burgers ?

Bij Weijers: Democratie, intellectuelen en universiteit

Pt HELLEMANS

U hebt uw reflecties geplaatst onder de titel democratie, intellectuelen, universiteit.
Ik ben het volkomen met u eens dat deze drie termen onderling verweven zijn. Wie
een standpunt inneemt in het debat rond de intellectueel neemt meteen ook een standpunt
in m.b.t. de democratie n m.b.t. de universiteit of de vorming van de intellectue-I.
Ik ben het niet eens met uw invulling van de "verantwoordelijke intellectueel" omdat
ik het ook niet eens ben met uw invulling van democratie. Ik ben ook niet in staat om
te zien wat de consequenties van uw stellingname voor de verantwoordelijke intellectueel
aan de bestaande universitaire opleiding zou wijzigen.

Ik tracht uw begrip van democratie te reconstrueren vanuit de door uzelf gestelde vragen.
U vertrekt van de steeds vaker gehoorde vaststelling dat de intellectuelen geen rol
meer spelen in de samenleving. Men kan de vraag verbonden met de vaststelling van
de verdwijning van de intellectueel in het maatschappelijk debat nl. of er nog een
maatschappelijk debat is radicaliseren tot de vraag of er nog een maatschappij is. Is
er nog een samenleving die mder is dan een markt; een ruimte waarbinnen kan worden
uitgemaakt wat juist en fout is, rechtvaardig en onrechtvaardig, normaal en pathologisch.

Uw vragen betreffende de intellectueeel herformuleer ik dus tot vragen betreffende
de democratie.
Is er nog een democratie ?
Zijn er nog burgers ?
Is er nog politieke opvoeding ?

Uw antwoord op de eerste vraag - of er nog een democratie is - is een onverholen
ja. Wij leven niet in een dictatuur, zegt u, het woord nemen is geen heldendaad.
Democratie is volgens u een organisatie van de samenleving waarin vrije meningsuiting
mogelijk is.

Zijn er volgens u nog burgers. Ik zou zeggen, in uw optiek zijn er bedrijfsingenieurs,
huisartsen en ik neem aan ook taxichauffeurs, winkelbedienden, loodgieters en misschien
ongeschoolden. Maar burgers, dat is twijfelachtig. Onze maatschappij is volgens u een
informatie- of kennismaatschappij; een maatschappij georganiseerd in functie van
arbeidsverdeling, gebaseerd dus op deskundigheid.

Is er nog politieke opvoeding ? Vorming ? Uw antwoord hierop is ja. Zij bestaat in
het feit dat in de opleiding tot een bepaalde deskundigheid ook het bewustzijn van
het beperkt karakter van die deskundigheid wordt ingebouwd en de maatschappelijke
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relevantie (nl. het in elkaar grijpen van de verschillende deskundigheden in de
maatschappelijke realiteit) wordt belicht.

In het soort maatschappij dat u voor ogen staat, een informatiemaatschappij, gaat het
om kennis (epistime) en niet om mening (doxa). U stelt de macht van de kennis
(waarheid) tegenover de macht van het woord (retoriek).

In een maatschappij gebaseerd op waarheid brengt iedere deskundige zijn steentje
(zijn aandeel in de waarheid betreffende de werkelijkheid) bij. Begijpelijkerwijze zijn
intellectuelen van de oude stempel (uw getuigende intellectueel) een anachronisme
in een dergelijke maatschappij. Zij bemoeien zich immers met, doen uitspraken over,
dingen waarin zij ofwel niet deskundig zijn ofwel hun deskundigheid overstijgen. "Le
technicien du savoir" houdt zich daarentegen binnen zijn .domein, binnen zijn

. deskundigheid.

Het soort maatschappij dat u voor ogen staat is een sociaal maatschappelijke orpnisatie
die de doublure is van een economisch systeem.

Het algemene - dat wat ons verbindt, de ruimte waar we elkaar vinden als medestander
of tegenstander - is de economische sfeer. De deskundige treedt alleen in het publieke
debat als belanghebbende, als belangengroep bij de verdeling van de middelen. Dit
bracht een Vlaams volksvertegenwoordiger ertoe in een open-tribune te stellen: de
burger bestaat Met. Uw afwijzing van de intellectueel van de oude stempel is een afwijzing
van de burger.

U gaat ervan uit dat de leefwereld defmitief verpslinterd is. In die versplintering laat
u de intellectueel, de deskundige functioneren. De enige die deze versplintering nog
overstijgt is de economist die - zoals de theoloog in de Middeleeuwen - nog over alles
kan spreken.

Het opgeven van een deskundigheidsoverstijgend perspectief heeft in het recente verleden
op een ingrijpende wijze zijn stempel gedrukt op het universitair onderwijs. Uw "verant-
woordelijke intellectueel" lijkt mij de consequentie te zijn van het feitelijke overwicht
van de opleiding op de vorming en dus geenszins een correctie.

De universiteit moet volgens u een brandpunt zijn van intellectuele discussie. Waarom?
Wat is de vormende betekenis hiervan indien het geen voorbeeldkarakter heeft voor
een deskundigheidsoverstijgende discussie m.a.w. een maatschappelijke discussie waarin
de oridntaties van onze samenleving aan de orde zijn.

Kan ik als burger alleen spreken vanuit mijn wetenschappelijke discipline of technische
vaardigheid of bestaat er nog iets als het "algemeen belang" waarin (zoals in de Griekse
democratic) "allen even wijs" zijn ?

U geeft zelf als karakteristiek voor de democratie de vrije menings-uiting. De deskundige
treedt niet in de maatschappelijke discussie met het gezag van de waarheid. De plaats
van de macht - de plaats waar de oriantatie van een samenleving bepaald wordt - is
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in een democratic principieel leeg. Zij kan maar worden ingevuld in de confrontatie
van meningen.

De eisen inherent aan het wetenschappelijk onderzoek: vrijheid, onafhankelijkheid,
principiale weerlegbaarheid en de ambitie tot veralgemeenbaarheidkunnen een vruchtbare
voedingsbodem zijn voor de intellectueel, voor de vorming van de burger. Deze relatie
tussen de wetenschappelijke discussie en de maatschappelijke stellingname is echter
geen oorzakeijke; de band wordt maar gelegd vanuit een betrokkenheid op een gedeelde
werkelijkheid.

De intellectueel vet niet samen met de wetenschapper of de deskundige. Het is een
wetenschapper of een deskundige die spreekt als burger over de zaak van de burgers.
Hiertoe heeft hij meer nodig dan een "weten"; ook de moed tot een mening die hij
niet zonder meer kan "dekken" door wetenschappelijke inzichten. Gevormd is diegene
die bekwaam is te oordelen. Het oordeel berust in dit geval niet op de waarheid maar
is een poging om recht te doen aan allen.

De verantwoordelijke intellect' ..eel die u ten tonele voert lijkt mij de aangepaste versie
van de neo-humanistische intellectueel, de gevormde die zijn maatschappelijke rol kan
spelen vanuit een totaal-visie op mens en samenleving. Die totaal-visie versplinterd
in verschillende wetenschappelijke disciplines. Er is geen "algemene" vorming me er,
alleen nog gespecialiseerde vorming. Binnen die gespecialiseerde domeineu herneemt
u de oude formule. Wat u blijkbaar ignoreert is dat de gespecialiseerde wetenschappen
geen deelmomenten zijn van een absoluut weten dat de werkelijkheid in zijn geheel
reconstrueert. Het weten van de wetenschappen is inhoudelijk genormeerd door
functionaliteit wat de inschakeling van de wetenschap in andere dan de haar eigen
objectieven toelaat.

De deskundige intellectueel lijkt mij een achterhaalde form& in een achterhaalde
voorstelling van de samenleving.

Correspondentieadres: M. Helleraanc, Faculteit der Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen, Departement Pedagogische Wetenschappen, KU.Leuven, Vesaliusstraat
2, 3000 Leuven
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De postmoderne universiteit: gruwel of uitdaging?

P. BAGGEN

Samenvatting

Dit artikel wil een aanzet geven tot een dialoog tussen de pedagogiek en de postmoderne
filosofte. Daartoe wordt aansluiting gezocht bij La condition postmodeme van Jean-
Frangois Lyotard. Aan dat werk wordt gellustreerd dat Lyotard een interessante analyse
van de hedendaagse universiteit biedt, maar weinig te melden heeft over de pedagogiek
van het hoger onderwijs. Om deze lacune in Lyotards betoog op te vullen, wordt te
rade gegaan bij het werk van Michel Foucault. Aan twee fragmenten uit diens oeuvre
wordt gedemonstreerd dat de postmoderne filosofie wel degelijk een zinnige bijdrage
kan levereu aan de pedagogiek van het hoger onderwijs.

De postmoderne universiteit: gruwel of uitdaging?

Veel menswetenschappen, met name de letteren en de filosofie, worden al geruime
tijd beheerst door de controverse tussen modernen en postmodernen. Onlangs is deze
strijd ook in de engelstalige pedagogiek ontbrand (Fritzman, 1990; Kanpol, 1992; Kiz:dtan,
Bain, & Caiiizares, 1990; Murphy, 1988; Nicholson, 1989; Nuyen, 1992; Peters, 1989).
N )chtans laat de receptie van het postmodernisme in de nederlandstalige pedagogiek
op itch wachten. Dit gebrek aan interesse is wel verklaarbaar aangezien veel
postmodernen bekend staan als 'deconstructivisten' die alle pedagogische grondbegrippen
van hun zin beroven (Kanpol, 1992). Daar staat tegenover dat wel postmodernen thema's
aansnijden die ook voor pedagogen belangrijk zijn. Het inmiddels klassieke La condition
postinodeme van Jean-Frangois Lyotard behandelt bijvoorbeeld de huidige crisis van
de universiteit.

Op deze plaats wil ik prob^ren een aanzet te geven tot een dialoog tussen de
nederlandstalige pedagogiek en de postmoderne filosofie. Daartoe zoek ik aansluiting
bij het zojuist genoemde werk van Lyotard. Aan dat werk wil ik ilustreren dat Lyotard
een interessante analyse van de hedendaagse universiteit biedt, maar desondanks weinig
te melden heeft over de pedagogiek van het hoger onderwijs. Om deze lacune in Lyotards
betoog op te vullen, ga ik vervolgens te rade bij het werk van Michel Foucault. Aan
twee fragmenten uit diens oeuvre wil ik demonstreren dat de postmoderne filosofie
wel degetijk een zinnige bijdrage kan leveren aan de pedagogiek van het hoger onderwijs.

De traglek van bet postmoderne weten

De centrale stelling van La condition postmoderne luidt dat d maatschappelijke status
van wetenschap tegenwoordig fundaxnenteel verandert. Lyotard analyseert deze
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verandering vanuit een pragmatische invalshoek. Met Wittgenstein is hij van mening
dat al ons spreken en handelen plaatsvindt binnen heterogene taalspelen die een
regelgeleid karakter hebben. Anders dan Wittgenstein gebruikt Lyotard de term taalspel
niet voor relatief eenvoudige praktijken, maar voor complexe samenhangen (pp. 20-24,
29-34). Twee van die taalspelen krijgen bijzondere aandacht: het verhaal en de wetenschap.
Het taalspel van het verhaal heeft vier kenmerken: (a) het omvat verschillende vormen
van weten - denotatie, expressie en evaluatie; (b) het berust op een circulaire
tijdsopvatting waarin de herhaling van het verleden centraal staat; (c) het veronderstelt
competenties - luisteren, vertellen en handelen - die ook in de alledaagse praktijk benut
worden; (d) het doortrekt het hele maatschappelijke leven en hoeft daarom niet apart
gelegitimeerd te worden (pp. 35-43). Met deze kenmerken corresponderen vier
karakteristieken van het taalspel van de wetenschap: (a) het is gespecialiseerd in edn
vorm van weten - denotatie; (b) het berust op een lineaire tijdsopvatting waarin de
veranderlijkheid van processen centraal staat; (c) het veronderstelt competenties
argumenteren en bewijzen aanvoeren - die in de alledaagse praktijk geen rol spelen;
(d) het is ondergebracht in een afzonderlijk maatschappelijke domein en moet zodoende
apart gelegitimeerd worden (pp. 43-48).

Uit deze kenmerken blijkt dat de wetenschap een behoefte aan legitimatie heeft, terwij1
het verhaal die ontbeert. Volgens Lyotard heeft de modemiteit in deze behoefte voorzien
door zogenaamdegmte verhalen te produceren. Zulke grote verhalen vormen een bastaard-
taalspel dat elementen van zowel het verhaal als de wetenschap bevat. Enerzijds ziju
grote verhalen narratief georganiseerd in die zin dat ze de geschiedenis van een held
vertellen. Anderzijds bevatten grote verhalen elementen die aan het verhaal vreemd
zijn, namelijk noties als vooruitgang en argumentatie. Van de grote verhalen bestaan
nu twee varianten: de eerste stamt uit het Duitse idealisme en bombardeert 'de Geest'
tot held, de tweede stamt uit de Franse Verlichting en voert 'de Mensheid' als held
op. Beide versies stellen de geschiedenis van hun helden voor als een teleologisch proces
waarin dcze hun emancipatie realiseren door zich van wetensehap te bedienen. Door
deze geschiedenis te vertellen, voorzien de grote verhalen de wetenschap van een
legitimatie (pp. 49-62).

De kern van Lyotards betoog is nu dat de grote verhalen inmiddels failliet zijn; in die
zin bevinden wij ons tegenwoordig in de postm derniteit. Het verhaal van 'de Geest'
is ten gronde gegaan doordat het zijn eigen waarheid niet kan aantonen en het verhaal
van 'de Mensheid' is stukgelopen op de onmogelijkheid de kloof tussen wetenschap
en politick te dichten. Zodoende staan wij thans weer voor de vraag hoe de wetenschap
gelegitimeerd kan worden (pp. 63-68). Volgens Lyotard dienen zich op deze vraag
twee antwoorden aan.,Het eerste antwoord benadrukt dat wetenschap de effectiviteit
en efficidntie van allerlei processen kan verhogen. Lyotard noemt dit een legitimatie
van de wetenschap door de petfonnativiteit. Het tweede antwoord onderstreept dat
wetenschap een taalspel vormt dat alleen kan voortbestaan doordat er continue
verrassende taalhandelingen verricht worden. Lyotard spreekt hier van een legitimatie
van de wetenschap door de paralogie.

Wat betreft de verhouding tussen beide vormen van legitimae.c, is Lyotard zeer duidelijk.
In zijn ogen heeft de nac: op de performativiteit van wetenschap namelijk terroristische
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consequenties. Taalhandelingen worden dan immers beoordeeld op basis van een regel
die zelf niet voor discussie vatbaar is. In het geval van de paralogie gebeurt dit niet
want taalhandelingen worden dan beoordeeld op grond van de bijdrage die zij leveren
aan de verandering van bestaande regels. Daarom acht Lyotard de legitimatie door
de paralogie de enige die recht doet aan de heterogeniteit binnen taalspelen zelf en
tussen taalspelen onderling (pp. 98-108). Dit neemt echter niet weg dat de legitimatie
door de performativiteit tegenwoordig aan de winnende hand is. Om dit punt te
verhelderen, besteedt Lyotard,vooral aandacht aan de huidige situatie van de universiteit.

Binnen de universiteit, aldus Lyotard, is de dood van de grote verhalen zeer goed
merkbaar. Sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog heeft het klassieke vonningsideaal
snel aan geloofwaardigheid ingeboet. Daarvoor in de plaats is een opvatting gekomen
die een functionalistische benadering van het hoger onderwijs predikt. Binnen deze
opvatting geldt de universiteit niet langer als de plaats waar ons culturele erfgoed
overgedragen en vernieuwd wordt. Tegenwoordig heet de universiteit een instituut
te zijn dat zorgt voor de overdracht en vernieuwing van competenties met betrekking
tot de inzet van kennis. Er heeft, met andere woorden, een ontwikkeling plaatsgehad
waarbij het accent verschoven is van de waarheid van kennis naar het gebruik van kennis.
Dcze ontwikkeling is gepaard gegaan met de computerisering van het onderwijs. Het
gebruik van computers blijkt studenten namelijk te stimuleren tot een omgang met
kennis waarbij deze beoordeeld wordt op haar gebruikswaarde. Zodoende wordt de
rol van docenten steeds meer overgenomen door computers (pp. 78-88).

Lyotard juicht de vervanging van docenten door computers niet toe, want zij hangt
met de opkomst van het performativiteitsprincipe binnen de universiteit. Tegelijkertijd
ontbeert hij echter de conceptuele rriddelen om deze tendens te kritiseren. Lyotard
meent nanaeijk dat universitaire docenten hun bestaansrecht ontlenen aan het feit dat
zij de plaatsvervangers van 'de Geest' of 'de Mensheid' in het onderwijs heten te zijn.
Zijns inziens is de centrale positie van docenten binnen de universiteit dus een produkt
van de grote verhalen. En aangezien Lyotard de dood van de grote verhalen onderschrijft,
is hij gedwongen de onttroning van de universitaire docent op de koop toe te nemen
(P. 84).

Lyotards berusting in de dood van de docent is hem op forse kritiek van pedagogen
komen te staan. Zo heeft Nicholson (1989) opgemerkt dat Lyotard het onderwijs in
feite verlaagt tot een onbereflecteerde vorm van informatieoverdracht. Nuyen (1992)
heeft dit argument verder aangescherpt. Zijns inziens is Lyotards positie niet alleen
desastreus in pedagogisch opzicht, maar bovendien inconsistent. Volgens Nuyen sleept
de dood van de grote verhalen namelijk niet de dood van de docent in zijn kielzog
mee. Sterker nog, eigenlijk vormen de grote verhalen een stantie die het optreden
van docenten beknotten. De grote verhalen maken immers dat docenten gedwongen
zijn als plaatsvervangers van 'de Geest' of 'de Mensheid' te functioneren. Nu de grote
verhalen dood zijn, komt deze disciplinering van docenten echter te vervallen. Zodoende
impliceert de dood van de grote verhalen niet de dood, maar de bevrijding van de
docent. In de postmoderniteit, aldus Nuyen, wordt de rol van docenten belangrijker
dan ooit.
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Het ethos van het moderne weten

Nuyens kritiek op Lyotard is mede daarom interessant omdat zij ongewild de weg wijst
naar het werk van Michel Foucault. Foucault (1984b) heeft namelijk een onderscheid
tussen twee typen intellectuelen geIntroduceerd: de universeel intellectueel en de specifiek
intellectueel. Grof gezegd verwijst de universeel intellectueel naar een type denker dat
de idealen van de Verlichting en het humanisme in het vaandel draagt. Het betreft
hier dus een generalist die zich inzet voor de ontplooiing van onze redelijke vermogens
binnen de cultuur en de politiek. De specifiek intellectueel verwijst daarentegen naar
een type denker dat een pragmatische visie op kennis koestert. In dit verband gaat
het om een specialist die de activiteiten van de Rede beziet als ingrepen in een
contingente sociale orde. Het onderscheid tussen beide typen intellectuelen is overigens
niet alleen analytisch, maar ook historisch van aard. Volgens Foucault hebben universeel
intellectuelen sinds het elude van de Tweede Wereldoorlog namelijk steeds meer gezag
verloren. Hun plaats is opgevuld door specifiek intellectuelen die sinds de jaren zestig
niet langer uit de openbaarheid weg te denken zijn (pp. 67-75).

Als we deze voorstelling van zaken nu vergelijken met La condition postmoderne vallen
de volgende overeenkomsten op. Om te beginnen bestaat er een parallel tussen de
universeel intellectueel en de positie van de docent binnen de grote verhalen. In beide
gevallen is er immers sprake van een geestelijke elite die zich opwerpt als woordvoerder
van de Verlichting en het humanisme. Verder bestaat er een gelijkenis tussen de betekenis
die Lyotard en Foucault aan de na-oorlogse periode toekennen. Beiden menen namelijk
dat de periode na 1945 de ondergang inluidt van de traditionele vorm van intellectuele
arbeid. Bovendien zijn Lyotard en Foucault het er over eens dat de nieuwe vorm van
intellectuele arbeid die na 1945 gestalte krijgt een pragmatisch stempel draagt (Kiziltan,
Bain, & Cailizares, 1990). Hun wegen scheiden zich echter zo gauw ze moeten aangeven
welke gevolgen die nieuwe vorm van intellectuele arbeid heeft voor de rol van de
individuele wetenschapper. Lyotard meent dan dat de individuele wetenschapper gedoemd
is te verdwijnen achter de horizon van een voortwoekerend kennissysteem waarin
computers de hoofdrol spelen. Foucault meent echter dat de individuele wetenschapper
niet verdwijnt, maar van vorm verandert en specifiek intellectueel wordt.

De voorafgaande overwegingen suggereren dat Foucault een oplossing kan bieden voor
het probleem dat Nuyen heeft vastgesteld bij Lyotard. Zodoende is het nu geboden
zijn concept van de specifiek intellectueel nader te bepalen. Daartoe ga k te rade bij
een tekst van Foucault (1984a) waarin hij de vraag 'Wat is moderniteit?' wil beantwoorden.
Deze vraag continueert volgens Foucault de traditie die in 1784 startte toen Kant zijn
fameuze opstel Was ist Aufklarung? schreef. Dit impliceert dat Foucault met zijn vraag
niet primair aanstuurt op een historische analyse van de moderniteit. Het gaat hem
veeleer om een filosofische ondervraging van de moderniteit die moet uitmonden in
een praktisch-politieke plaatsbepaling ten aanzien van die moderniteit. Deze ondervraging
verloopt via meerdere stappen.

Om te beginnen definieert Foucault de moderniteit in tcrmen van het moderne tijds-
bewustzijn. Een belangrijk element van dit bewustzijn is dat de geschiedenis een
veranderingsproces heet te zijn. Dit impliceert onder meer dat het heden een speciale
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poitie in de geschiedenis inneemt. Voor het moderne tijdsbewustzijn vormt het heden
namelijk dat moment in de loop der dingen waarop het tot dan toe bekende verleden
kan overgaan in een onbekende toekomst. Zodoende wordt het heden ervaren als dat
moment in de geschiedenis waarop haar veranderlijkheid rich kan manifesteren. Foucault
wijst er verder op dat het moderne tijdsbewustzijn gepaard gaat met een bijbehorend
ethos. Het besef dat het heden het moment vormt waarop de loop der dingen van richting
kan veranderen, maakt namelijk dat het heden een tijd van handelen wordt. Het heden
wordt actualiteit in die zin dat de betrokken actoren weten dat zij de loop der dingen
en daarmee hun eigen leven op z'n minst ten dele actief kunnen vormgeven. Dere houding
ten aanzien van de geschiedenis, waarin de geschiedenis benaderd wordt als een kans
om het lot in eigen hand te nemen, is volgens Foucault nu typerend voor de moderniteit
(pp. 39-42).

Foucault vervolgt rijn betoog door het ethos van de moderniteit te relateren aan het
begrip volwassenheid. Ook in dit verband is Kant zijn voorbeeld. Kant heeft het ethos
van de Verlichting immers op een noemer gebracht door er het motto 'durf je eigen
verstand te gebruiken' aan mee te geven. Daarbij is de moed om je eigen verstand
te gebruiken volgens Kant een teken van volwassenheid. Foucault haakt nu bij Kant
aan door iich de vraag te stellen welk begrip van volwassenheid correspondeert met
het ethos van de moderniteit. Zijn antwoord luidt dan dat we het begrip volwassenheid
tegenwoordig moeten conceptualiseren in termen van degrenshouding. Dere grenshoucling
impliceert een relatie tot onszelf waarbij we onze persoonlijke en collectieve identiteit
behandelen als het voorlopige resultaat van een contingent wordingsproces. Dat
wordingsproces is onder meer bepaald door allerlei structuren en ontwikkelingen die
als het ware achter onze rug om werken. Door deze ontwikkelingen en structuren
nauwgezet te bestuderen, zijn wij volgens Foucault echter in staat ons wordingsproces
tot op zekere hoogte in eigen hand te nemen. Kant parafraserend kan men dus stellen
dat Foucault het ethos van de moderniteit op een noemer brengt door er het motto
'durf de grenzen van je huidige identiteit te overschrijden' aan mee te geven. Daarbij
is de nioed om de grenzen van je huidige identiteit te overschrijden volgens Foucault
een teken van volwassenheid (pp. 42-50).

Tegen deze achtergrond kunnen we het concept van de specifiek intellectueel als volgt
omschrijven. Specifiek intellectuelen zijn denkers die een grenshouding aannemen
tegenover de wetenschappelijke theoriedn waarmee zij werken, de disciplinaire groepen
waarin zijn functioneren en het professionele plichtsbesef dat zij koesteren. Het zijn,
met andere woorden, denkers die de wetenschappelijke subcultuur waartoe zij behoren,
begrijpen als een kennispolitiek regime dat hun taalhandelingen conditioneert (Pels,
1992). Dit wil niet zeggen dat specifiek intellectuelen relativisten zijn die hun
taalhandelingen opvatten als retorische interventies waarmee geen geldigheidsaanspraken
verbonden zijn. Specifiek intellectuelen blijven serieuze gesprekspartners voor andere
wetenschappers, maar realiseren zich tegelijkertijd dat hun geldigheidsaanspraken
begrensd worden door het kennispolitieke regime waarin zij opgenomen zijn (Dreyfus
& Rabinow, 1986). Huns inziens is het zaak deze begrenzing als zodanig onder ogen
te zien en, waar nodig, te overschrijden. Zodoende beschouwen specifiek intellectuelen
de filosofische en historische reflectie op de grondslagen van hun vakgebied niet als
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een randverschijnsel, maar als een integraal onderdeel van hun wetenschappelijke
activiteiten.

Met dit concept van de specifiek intellectueel in de hand kunnen we nu Lyotards positie
ten aanzien van de universitaire docent corrigeren. Anders dan Lyotard meent, sleept
de dood van de grote verhalen namelijk niet noodzakelijkerwijs de dood van de docent
in zijn kielzog mee. De dood van de grote verhalen impliceert slechts de dood van
de docent als plaatsvervanger van 'de Geest' of 'de Mensheid'. Anders geformuleerd:
de dood van de grote verhalen impliceert alleen de ondergang van de universeel
intellectueel. In het verlengde hiervan ontstaat echter een speelruimte waarin de docent
zich tot specifiek intellectueel kan ontpoppen. In die hoedanigheid hoeft de docent
niet voor de computer te capituleren. Sterker nog, als specifiek intellectueel kan de
docent juist een eigen plaats in het universitaire onderwijs opeisen. Als specifiek
imtellectueel kan de docent zich er immers op beroepen dat hij of zij het reflexieve
moment ten aanzien van wetenschappelijke kennis binnen de universiteit vertegenwoordigt.
En dat reflexieve moment ten aanzien van kennis is des te belangrijker omdat we de
vraag naar de zin van wetenschap heden ten dage niet meet in termen van een
geprefabriceerd groot verhaal kunnen bmtwoorden. Zo bezien heeft Nuyen dus gelijk:
in de postmoderne universiteit neemt het belang van docenten niet af, maar wordt
het alleen maar groter.

Summary

This article tries to spark off a dialogue between pedagogics and postmodern philosophy.
It starts with an interrogation ofLa condition postmoderne by Jean-Frangois Lyotard
and demonstrates that Lyotard offers an intriguing analyses of the contemporary
university but has little to say about higher education from a educational point of
view. In order to improve upon Lyotard's position some writings of Michel Foucault
are considered. Using these writings it is demonstrated that postmodern philosophy
is capable of making a productive contribution to the pedagogics of higher education.

Correspondentieadres: P. Baggen, K.U. Nijmegen, Vakgroep Algemene Pedagogiek,
Erasmusplein 1, 6500 HD Nijmegen, Nederland

Literatuur

Dreyfus, H.L., & Rab i now, P. (1986). What is maturity? Habe rmas a n d Foucault on 'What is En I igh ten ment9'
In D. Hoy (Ed.), Foucault: a critical reader (pp. 109-121). Oxford: Basil Blackwell.

Foucault, M. (1984a). What is Enlightenment? In P. Rabinow (Ed.), The Foucault reader (pp. 32-50)
I Ia rmondsworth: Penguin.

Foucault, M. (1984b). Truth and power. In P. Rabinow (Ed.), The Foucault reader(pp. 51-75). Harmondswortly
Penguin.

Fritzman, J.M. (1990). Lyotard's paralogy and Rorty's pluralism: Their differences and pedagogical implications.
Educational Theory, 40, 371-380.

512



De postmoderne universiteit: gruwel of uitdaging? 81

Kanpol, B. (1992). Postmodernism in education revisited: Similarities within differences and the democratic
imaginary. Educational Theory, 44 217-229.

Kiziltan, M.O., Bain, W., & Canizares M.A. (1990). Postmodern conditions: Rethinking public education.
Educational Theory, 40, 351-369.

Lyotard, S.F. (1979). La condition postmoderne: rapport sur le savoir. Paris: Minuit.
Murphy, 1W. (1988). Computerization, postmodern epistemology, and reading in the postmodern era.

Educational Theory, 34 175-182.
Nicholson, C. (1989). Postmodernism, feminism, and education: The need for solidarity. EducationalTheory,

39, 197-205.
Nuyen, A.T. (1992). Lyotard on the death of the professor. Educational Theory, 44 25-37.
Pels, D. (1992). Kennispolitiek: een gebruiksaanwijzing voor Foucault. Kennis en Methode, 16, 39-62.
Peters, M. (1989). Techno-science, rationality, and the university: Lyotard on the 'Postmodern condition.'

Educational Theory, 39, 93-105.

513



Ped. T. 18 (1993), Speciaal nr., p. 83-90

Autarchie, autonomie en indoctrinatie

J. BOHLMEDER

Samenvatting

Vaak wordt de autonomie van het kind als algemeen doel van de opvoeding verdedigd.
In dit artikel ga ik na wat we onder het begrip 'autonomie' dienen te verstaan. Ik
zal een onderscheid maken tussen autonomie en autarchie. De autarchische mens
is iemand die zich met bepaalde waarden, normen, principes en idealen identificeert.
Dat geldt ook voor de autonome mens. In tegenstelling tot de autonome mens mist
de autarchische mens echter het vermogen de waarden, normen, principes en idealen
aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. De ontwikkeling van het vermogen tot
kritische toetsing kan evenwel verhinderd worden door indoctrinatie. Indoctrinatie,
zo zal ik betogen, leidt tot overtuigingen die niet op bewijs zijn gebaseerd en die daardoor
niet voor verbetering door rationele kritiek vatbaar zijn.

1. Inleiding

In de pedagogiek wordt in het algemeen de persoonswording van het kind als algemene
doelstelling van het pedagogisch handelen gezien. Met persoonswording wordt in de
regel de ontwikkeling van het kind tot autonoom mens bedoeld. Of er nu gesproken
wordt van 'zelfverantwoordelijke zelfbepaling' - zoals door Langeveld (1969) - of van
de 'educated man' - zoals door Peters (1970) -, steeds wordt daarmee de autonomie
van het kind bedoeld. In dit artikel zal ik het begrip 'autonomie' nader onder de loep
nemen. Ik zal mij afvragen wat we precies bedoelen als we de autonomie van het kind
als algemeen doel van de opvoeding verdedigen.

Aanvankelijk beschikt het kind slechts over een verzameling van wat ik eerste-orde
wensen zal noemen, wensen om iets te doen of na te laten. Het kind zet een belangrijke
stap in zijn ontwikkeling wanneer hij het vermogen verwerft in een situatie van
confligerende wensen te bepalen welke wens in zijn handelen de doorslag dient te geven.
Niet langer is bet de pure sterkte van Ajn wensen die bepaalt wat het kind zal doen.
Het kind is nu in staat zijn wensen tegen elkaar af te wegen. Die afweging kan gebaseerd
zijn op wat ik zwakke evaluatie zal noemen. Het kind vraagt zich dan af: wat is in de
gegeven situatie het meest plezierig om te doen? De afweging kan ook gebaseerd zijn
op wat ik sterke evaluatie zal noemen. In dat geval vraagt het kind zich af: welke daad
is in de gegeven situatie het meest in overeenstemming met de waarden, normen en
idealen die door mij onderschreven worden?

Het beschikken over het vermogen tot sterke evaluatie en het vermogen de uitkomsten
van deze evaluatie effectief in handelen om te zetten vormt een noodzakelijke voorwaarde
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voor autonomic, maar geen voldoende voorwaarde. In navolging van Stanley Benn zal
ik een onderscheid maken tussen autarchie en autonomie. Zowel de autarchische mens
als de autonome mens zijn in staat tot sterke evaluatie. De autarchische mens handelt
op basis van de waarden, normen en idealen die hij langs non-rationele weg heeft
verworven en die hij geldig of gerechtvaardigd acht (al zou hij er zelf geen rechtvaardiging
voor kunnen geven). De autonome mens daarentegen is in staat zijn langs non-rationele
weg verworden waarden, nonnen en idealen aan een kritisch onderzoek te onderwerpen
wanneer hij geconfronteerd wordt met afwijkende waarden, normen en idealen. Hij
zal die waarden, normen en idealen onderschrijven die hij voor zichzelf na kritisch
onderzoek kan rechtvaardigen. Er is een - negatief - verband tussen autonomie en
indoctrinatie. Indoctrinatie kunnen we zien als die wijze van overdracht van waarden,
normen en idealen die de ontwikkeling van een autonome, kritische, attitude tegenover
de overgedragen waarden, normen en idealen uitsluit. Ik zal ten slotte nader op deze
oinschrijving van indoctrinatie ingaan.

2. Eerste-orde motivatie

Het kind komt op de wereld met een beperkt aantal wensen en behoeften, zoals de
behoefte aan slaap en aan eten, het verlangen naar fysiek contact met de moeder en
de wens om dingen vast te pakken. Naarmate de capaciteiten en de gezichtskring van
het kind zich uitbreiden, breidt ook het repertoire aan wensen zich uit. We kunnen
binnen dit repertoire aan wenseu drie klassen van wensen onderscheiden (cf. Brandt,
1979; Dent, 1984). In de eerste plaats zijn er wensen die optreden in de verwachting
dat iets bepaalds plezierig zal zijn om te doen. Bijvoorbeeld de verwachting dat het
lezen van een spannend boek plezierig zal zijn, zal in de regel bij het kind de wens
doen ontstaan een spannend boek te lezen. In de tweede plaats zijn er wensen die
optreden als gevolg van het optreden van een bepaalde ernotie. Zo zal bij het kind,
wanneer hij beseft in een gevaarlijke situatie te verkeren, in de regel angst ontstaan
en met het optreden van deze angst zal in de regel het optreden van de wens om aan
de gevaarlijke situatie te ontsnappen verbonden zijn. Ten slotte zijn er wensen die active-
ringen zijn van disposities die het kind in het proces van cultuuroverdracht verworden
heeft. Zo zal een kind dat de dispositie van eerlijkheid verworden heeft, de wens hebben
een eerlijk antwoord te geven als zijn moeder hem vraagt of hij al zijn zakgeld heeft
versnoept.

Wensen om iets te doen dan wel na te laten zal ik eerste-orde wensen noemen. Het
zijn wensen die geen andere wensen als object hebben. Laten we eens aannemen dat
kinderen in een bepaalde fase van hun ontwikkeling alleen over een structuur van eerste-
orde wensen beschikken. Ze hebben van tijd tot tijd wensen die gericht zijn op wat
ze plezierig vinden om te doen, ze zijn regelmatig onderhevig aan emoties en de daarmee
samenhangende wensen en ze verkeren regehnatig in de situaties waarin hun deugdzame
disposities worden geactiveerd. We mogen aannemen dat ze vaak in een situatie zullen
verkeren waarin ze met verschillende, onderling onverenigbare, eerste-orde wensen
zullen worden geconfronteerd. Bij voorbeeld: een bepaald kind heeft enerzijds de wens
om een koekje uit de trommel te pakken, anderzijds is hij bang dat zijn moeder het
zal merken en heeft hij de wens om straf te ontlopen. Zolang het kind alleen over een
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structuur van eerste-orde wensen beschikt, zal de sterkte van zijn wensen bepalend
zijn voor wat hij doet. Hij zal het koekje pakken als zijn wens om dat te doen sterker
is dan zijn wens om strai te ontlopen. Hij zal het koekje niet pakken als zijn wens om
straf te ontlopen sterker is dan de wens om het koekje te pakken. Het kind kunnen
we in dergelijke gevallen zien als iemand die is overgeleverd aan het krachtenspel van
zijn wensen. Het kind kunnen we in de woorden van Frankfurt als 'wanton' beschouwen.
Wat bij de wanton ontbreekt, is het vermogen tot, wat Frankfurt noemt, 'reflective self-
evaluation', dat wil zeggen het vermogen om onze wensen aan een beoordefing te
onderwerpen (ef. 1971, 7, p. 1042).

3. Zwakke en sterke evaluatle

Het kind zet een belangrijke stap in zijn ontwikkeling met de verwerving van dit vermogen
tot 'reflective self-evaluation' (reflectieve zelfbeoordeling). Het kind dat over dit vermogen
beschikt is niet langer overgeleverd aan het krachtenspel van zijn wensen. In een situatie
van een wensenconflict kan hij de botsende wensen tegen elkaar afwegen en bepalen
welke wens de doorslag dient te geven bij het handelen. Hij zal zich bij voorbeeld afvragen
wat zwaarder voor hem weegt: bet koekje bemachtigen of straf ontlopen. Hij zal die
wens effectueren waarvan de effectuering het zwaarste voor hem weegt.

Taylor heeft twee vormen van reflectieve zelfbeoordeling onderscheiden: zwakke evaluatie
en sterke evaluatie (cf. 1977, p. 104-110). lk neem het onderscheid in enigszins gewijzigde
vorm van hem over. Er is sprake van zwakke evaluatie van wensen wanneer iemand
die geconfronteerd wordt met een situatie waarin zijn wensen confligeren, zich de vraag
stelt wat hij in de gegeven situatie het plezierigst of aantrekkelijkst zou vinden orn te
doen. Zo zal het kind dat een koekje uit de trommel wil pakken, zich af kunnen vragen
of het plezier van het opeten van het koekje opweegt tegen de onplezierige straf die
er wellicht op zal volgen. Komt hij bij voorbeeld tot de conclusie dat het plezier van
het opeten van het koekje niet opweegt tegen de onplezierige gevolgen die dat kan
hebben, dan zal hij de wens hebben aan zijn wens om het koekje te pakken geen gevolg
geven.

De sterke evalueerder is iemand die zich identificeert met bepaalde waarden, normen,
principes en idealen. Dat kunnen morele waarden, normen, principes en idealen zijn,
maar het kunnen ook niet-morele waarden, normen, principes en idealen zijn, bij
voorbeeld prudenti8le of esthetische. Iemand die zich met bepaalde morele en/of niet-
morele waarden, normen, principes en idealen identificeert, beschikt, zouden we kunnen
zeggen, over een nonnatieve orientatie (cf. Steutel, 1990, p. 213). Wie over een normatieve
ori8ntatie beschikt, beschikt daarmee over een standpunt tegenover de verschillende
wensen die deel uitmaken van zijn eerste-orde motivatiestructuur (cf. Dent, 1974, 564-567;
1984, p. 170-171; Steutel, 1993, p. 108-117). Met een aantal van deze wensen zal hij
zich identificeren, dat wil zeggen: hij zal het waardevol vinden deze wensen te hebben
en, waar passend, te effectueren. Met andere wensen zal hij zich niet identificeren:
hij zal deze wensen fiever kwijt dan rijk zijn. Ter illustrate enkele voorbeelden. Een
kind dat de dispositie van eerlijkheid heeft verworven, zal, als hij de overtuiging is
toegedaan dat eerlijkheid een goede eigenschap is, zich met deze dispositie identificeren.
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Hij zal het waardevol vinden dat hij de dispositie van eerlijkheid bezit en het van belang
vinden onder passende omstandigheden eerlijk te zijn. Een kind dat bij zichzelf de
neiging bespeurt andere kinderen te treiteren, zal, als hij de overtuiging is toegedaan
dat het verkeerd is om andere kinderen te treiteren, zich met deze neiging niet
identificeren. Hij zal het van zichzelf afkeuren dat hij deze neiging bezit en proberen
ervoor te zorgen dat zijn neiging niet effectief tot handelen leidt.

Het bezit van een normatieve oriantatie speelt met name een vitale rol in situaties van
dreigende wilszwakte. Stel dat een kind zijn vader beloofd heeft hem te helpen bij
het wieden van de tuin. Enerzijds heeft het kind de wens om zijn belofte na te komen.
Anderzijds heeft hij - het is een heel warme dag een geweldige zin inzwemmen. Neem
nu aan dat het verlangen van het kind om te gaan zwemmen de overhand dreigt te
krijgen op diens wens om zijn vader te helpen en het kind beseft dat. Zou het kind
een zwakke evalueerder zijn, dan zou het van de toevallige sterkte van beide wensen
afhangen wat hij zal doen. Bij een kind dat in staat is tot sterke evaluatie is dat niet
zo. Het besef dat hij dreigt niet te doen wat hij naar zijn overtuiging behoort te doen -
zijn belofte nakomen en zijn vader helpen - maakt dat hij overgaat tot zelfinterventie

(cf. Alston, 1977, P. 80-85; Steutel, 1986, p. 212-214; 1993, p. 73-74). Hij intervenieert
in zijn motivationele krachtenveld met als doel zichzelf ertoe te brengen te doen wat
hij behoort te doen. Kortom, iemand die over een normatieve oriEntatie beschikt, zal
in een dergelijk wensenconflict willen dat de wens die in zijn ogen de prioriteit in het
handelen behoort te hebben, die prioriteit ook krijgt. Voor de zwakke evalueerder
maakt het niet uit welke wens het wint. We zouden de zwakke evalueerder een rationele
wanton kunnen noemen (cf. Frankfurt, 1971, p. 11). Hij beschikt weliswaar over het
vermogen tot beoordeling van zijn wensen, maar niet over het vermogen zijn wensen
op hun waardevolheid te beoordelen.

4. Autarchie en autonomie

Het pure feit dat iemand over een normatieve oriantatie beschikt in het licht waarvan
hij zijn wensen beoordeelt en eventueel zelfinterventie pleegt, maakt hem op zich nog
niet tot autonoom mens. Het kan zijn dat zijn normatieve oriantatieeen oridntatie is
die hij heeft overgenomen van zijn ouders en andere opvoeders, zonder deze zelf ooit
kritisch te hebben onderzocht. In zo'n geval hebben we te maken met, wat Benn noemt,
de autarchische mens. Voor de autonome mens geldt daarentegen dat zijn normatieve
orientatie het produkt is van een kritisch onderzoek van de eigen overtuigingen. Het
is met name het besef van inconsistenties in de verzameling van eigen overtuigingen
die volgens Benn tot zo'n kritiscb heronderzoek aanleidinggeven (cf. Benn, 1975-76,
p. 113, p. 124128; 1988, p. 155-156).

Ik zal het onderscheid tussen autarchie en autonomie verduidelijken door drie
noodzakelijke (en tezarnen voldoende) voorwaardenvoor autonomie te bespreken (cf.
Steutel, 1993, p. 124-126). Blijken zal dat het essentidle verschil tussen autarchie en
autonomic in de derde voorwaarde schuilt. Het gaat om de volgende voorwaarden:
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1. normatieve orientatie

87

De autonome mens heeft een binding aan bepaalde waarden, normen, principes en
idealen, die tezamen zijn normatieve oridntatie vormen. Hij zal ernaar streven zijn
gedrag op zijn normatieve oriantatie af te stemrnen. En waar hij van koers dreigt te
geraken zal hij door middel van zelfmterventie (zie boven) zijn gedrag proberen bij
te sturen.

De autonome mens kunnen we in dit opzicht contrasteren met de (al dan niet rationele)
wanton. Wat bij de wanton ontbreekt is de binding aan een normatieve oridntatie. Ook
de autonome mens kan tijdelijk in een situatie van wanton-4n vervallen: namelijk wanneer
hij er niet in slaagt de verleidingen waaraan hij blootstaat te weerstaan en dus wilszwak
is. Stel dat het kind dat zijn vader beloofd heeft te helpen bij het wieden en ook vindt
dat hij zijn vader behoort te helpen, de verleiding om te gaan zwemmen niet kan
weerstaan. Op dat moment is het kind een wanton. Hij doet waartoe hij zich het sterkst
voelt aangetrokken en niet wat hij juist vindt om te doen.

Evenals de autonome mens heeft de autarchische mens een binding aan een bepaalde
normatieve oriEntal ie en streeft hij ernaar zijn handelen - eventueel via zelfmterventie -
te richten naar zijn normatieve oridntatie.

authenticiteit

Hoewel het bezit van een in de praktijk effectieve normatieve oriantatie een noodzakelijke
voorwaarde vormt voor autonomie, is het geen voldoende voorwaarde. Iemands normatieve
oridntatie dient ook werkelijk de zijne te zijn. Het prototype van de inauthentieke mens
is wat Riesman de 'other-directedperson' heeft genoemd (cf. Feinberg, 1973, p. 164-165).
Het kenmerk van de 'other-directed' mens is dat hij die normatieve overtuigingen erop
nahoudt die in de smaak vallen bij de groep mensen bij wie hij zelf in de smaak wil
vallen. Dat betekent ook dat hij veranderingen in opvatting bij de groep mensen waartoe
hij wil behoren, zal volgen. Tegenover de 'other-directed' mens staat de 'inner-directed'
mens. De 'inner-directed' mens beschikt over een vorm van authenticiteit die we minimale
authenticiteit zouden kunnen noemen. De 'inner-directed' mens is oprecht van mening
dat de waarden, normen, principes en idealen die deel uitmaken van zijn normatieve
oridntatie geldig of gerechtvaardigd zijn. Voor minimale authenticiteit is niet vereist
dat de betrokkene zelf in staat is de geldigheid of gerechtvaardigdheid van de betreffende
waarden, normen, principes en idealen vast te leggen (cf. Bohlmeijer, 1989, p. 81; Steutel,
1990, p. 211).

De 'inner-directed' mens beschikt bovendien over een grote mate van integriteit: hij
is in staat onder moeilijke omstandighcden aan zijn normatieve orientatie vast te houden
en authentiek te blijven (cf. Benn, 1988, p. 192-196). Ook waar het vasthouden aan
zijn normatieve overtuigingen aficeuring en bespotting oplevert en het opgeven van
bepaalde overtuigingen goedkeuring, maatschappelijke status of een hoog inkomen
oplevert, houdt de 'inner-directed' mens aan zijn normatieve oridntatie vast.
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In deze minimale zin hebben zowel de autonome mens als de autarchische mens een
authentieke binding aan hun normatieve oriEntatie. Neem als voorbeeld de Jehova's
Getuigen. Het valt moeilijk te ontkennen dat zij zich met hun normatieve oriantatie
identificeren en geloven dat de daarmee verbonden overtuigingen geldig zijn. Er zijn
vele voorbeelden van Jehova's Getuigen die in situaties waarin ze werden blootgesteld
aan afkeuring of bespotting, erin slaagden vast te hs-mden aan de waarden waarmee
ze zich identificeerden. Niettemin zullen weinigen de .iehova's Getuigen als autonome
mensen beschouwen. We beschouwen ze als autarchisch. Ze zijn authentiek n minimale

maar niet in staat of bereid hun overtuigingen bij een confrontatie met andere
opvattingen kritisch te onderzoeken.

kritische reflectie

Voor de autarchische mens geldt dat zijn (minimale) authenticiteit gebaseerd is op
een non-reflectieve identificatie met zijn normatieve oridntatie. De autonome mens
beschikt over het vermogen en de bereidheid in confrontatie met andere opvattingen
zijn normatieve oridntatie kritisch tegen het licht te houden en zijn overtuigingen eventueel
aan te passen. De autonome mens maakt door een kritische reflectie op zijn eigen
waarden, normen, principes en idealen, zich een normatieve oridntatie eigen die hij
werkelijk de zijne kan noemen.

Voor autonomie is enerzijds het vennogen tot kritische reflectie vereist, anderzijds is
ook degezindheid tot een dergelijke reflectie vereist. Deze gezindheid kunnen we ziPm
als een complex geheel van deugden en emoties die motiveren tot kritische reflectie,
zoals openheid van geest, respect voor kritische argumenten van anderen en afkeer
van veronachtzaming van relevante feiten (cf. Spiecker, 1986, p. 117-119; Steutel, 1993,
p. 134-137). Het zijn juist dergelijke geimdheden die bij mensen als de Jehova's Getuigen
in het algemeen ontbreken.

5. Indoctrinatie

Kohlberg heeft erop gewezen dat niet alle kinderen zich uiteindefijk tot autonome
individuen ontwikkelen. Deze stagnatie in de ontwikkeling zou - zo kunnen we vermoeden
soms het gevolg kunnen zijn van een indoctrinerende stijlvan opvoeden. Indoctrinatie

zou ertoe kunnen leiden dat het kind in de conventionele fase blijft steken. Dat wil
in het licht van het bovenstaande zeggen: het kind blijft autarchisch. Maar wat verstaan
we onder indoctrinatie en waarom leidt indoctrinatie tot stagnat:e in de ontwikkeling
naar autonomie?

Een veelbelovende benadering van het verschijnsel van indoctrinatie treffen we bij
Green en Siegel aan. Zij menen dat we indoctrinatie het beste kunnen karakteriseren
door te kijken naar het resultaat van het proces en niet zozeer naar de intentie van
degene die indoctrineert, de methode die hij toepast of de inhoud die hij overdraagt.
Als opvoeder X aan opvoedeling Y via een of andere methode de overtuiging dat p
overdraagt, is er sprake van indoctrinatie van Y door X, wanneer het overdragen van
de overtuiging dat p ertoe leidt dat Y p 'non-evidentially' gelooft (cf. Green, 1972, p.
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33-34; Siegel, 1990, p. 79-80). Iemand heeft een 'non-evidential' geloof dat p dan en
alleen dan als hij p gelooft zonder acht te slaan op bewijs voor p, p gelooft ondanks
bewijs contra p, p gelooft onafliankelijk van de goede redenen die voor p bestaan,
of p gelooft onafhankelijk van de maatstaven die we aanleggen bij het toetsen van de
redenen en het bewijsmateriaalvoor p. Een 'non-evidential' geloof dat p staat tegenover
een 'evidential' geloof dat p: een geloof dat p dat gebaseerd is op goede redenen voor
p en op bewijsmateriaal voor p. Een 'evidential' geloof dat p kan aan rationele kritiek
onderworpen worden juist omdat het 'evidential' is en op basis van deze kritiek worden
aangepast. (Ik zal de term 'evidential' met 'op bewijs gebaseerd' en de term 'non-
evidential' met 'niet op bewijs gebaseerd' vertalen).

Nu wil het geval dat we in de opvoeding het kind overtuigingen bijbrengen in een fase
van zijn ontwikkeling dat Let kind nog niet in staat is de rationele rechtvaardigingen
die we voor die overtuigingen zouden kunnen geven, te begrijpen. Wil dat zeggen wat
we geen andere keus hebben dan het kind in deze fase van zijn ontwikkeling te indoc-
trineren? Volgens Siegel is dat niet het geval (cf. 1990, p. 81-85). We moeten volgens
hem een onderscheid maken tnssen indoctrinatie aan de ene kant en de niet-indoc-
trinerende overdracht van overtuigingen aan de andere kant. We kunnen het kind de
overtuigingen op een zodanige wijze overdragen dat hij nimmer in staat zal zijn het
belang van een rationele rechtvaardiging voor zijn overtuigingen te onderkennen. Met
andere woorden: het kind eindigt met duurzaam niet op bewijs gebaseerde overtuigingen.
We kunnen het kind ook de overtuigingen op een zodanige wijze overdragen dat de
ontwikkeling van op bewijs gebaseerde overtuigingen wordt gestimuleerd.

Siegel is niet de enige die indoctrinatie ziet als een proces dat door een bepaalde uitkomst
- niet op bewijs gebaseerde overtuigingen - wordt gedefinieerd. Ook auteurs als Hare
(1972), Peter (1981) en Spiecker (1986) komen dicht bij deze opvatting uit als ze
indoctrinatie zien als het proces waarin de ontwikkefing van het vermogen en de
bereidheid tot kritische reflectie wordt tegengegaan. Immers, waar deze ontwikkeling
wordt verhinderd, zal het kind eindigen met niet op bewijs gebaseerde overtuigingen.
Het zijn deze overtuigingen die juist doordat ze niet op bewijs zijn gebamerd niet vatbaar
zijn voor verandering op basis van rationele kritiek.

Summary

Autonomy has often been regarded as the central educational aim. In this article the
meaning of the concept of autonomy will be analyzed. A distinction will be made between
autarchy and autonomy. The autarchic man, like the autonomous man, is the man
who identifies himself with certain values, norms, principles and ideals. The autarchic
man, though, has not the ability to critically reflect on his values, norms, principles
and ideals, an ability that the autonomous man possesses. The development of the
ability of critical reflection can be prevented by indoctrination. Indoctrination leads
to the formation of non-evidential beliefs, which - so will be argued - by being non-
evidential are immune against rational criticism.
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Opvoeding bij diversiteit

Risico's en gevaren van de moderne pedagogiek

G.E HEYI1NG

Samenvatting

Terwiji opvoedkundigen met het oog op de groeiende sociaal-culturele diversiteit een
open en kritische bonding bepleiten, zijn op belangrijke terreinen van opvoeding en
onderwijs juist pogingen tot herstel van verloren gegane eenheid waar te nemen.
Achtergrond kan een te grote risicobelasting van de opvoeding in moderne samenlevingen
zijn. Onder deze omstandigheden zou het genoemde pleidooi voor openheid de neiging
om de noodzakelijke confrontaties te vermijden paradozaterwijs zelfs kunnen versterken.

1. Opvoedingstheorie en diversiteit

Op dit moment wordt binnen de pedagogiek veel aandacht besteed aan verschijnselen
van maatschappelijke en culturele diversiteit (vgl. Meijer, 1992; Rang, 1993; Heyting,
1992). De vraag, hoe pedagogisch om te gaan met deze verscheidenheid wordt, althans
in de theorie, gewoonlijk beantwoord door te wijzen op de tolerantie en de openheid
die in moderne plurale samenlevingen zijn vereist. De diversiteit wordt daarmee in
principe affirmatief benaderd: in plaats van (opnieuw) een vorm van eenheid na te
streven, wordt een produktieve manier van omgaan met pluraliteit bepleit. Meijer (1992,
p. 86) bijvoorbeeld, onderstreept in dit verband het belang van reflexieve communicatie
en interactie. Zij meet daarbij het proces van de sociale communicatie niet af aan een
tevoren geformuleerd resultaat, maar toetst deze aan de procedurele eisen van ' kritische
rationaliteit'.

Binnen de theoretische opvoedkunde heerst dus een zekere mate van consensus over
het omgaan met maatschappelijke pluraliteit. In de pedagogische praktijk en in het
beleid worden een ori6ntatie op tolerantie en kritische openheid eveneens onderschreven,
maar in andere opzichten is consensus met betrekking tot de pedagogische consequenties
van maatschappelijke diversiteit daar ver te zoeken. Zonder de genoemde oridntatie
te willen bestrijden, vraag iit me af, of de diversiteit en de pedagogische problemen
die daarmee samengaan, in de theorie wel voldoende zijn geanalyseerd. Om daar iets
meer over te kunnen zeggen, zal ik eerst het concept van maatschappelijke diversiteit
zelf nader bekijken. Daarna behandel ik enkele voorbeelden van pedagogische of
beleidsmatige omgang met diversiteit, om tenslotte iets uitvoeriger stil te kunnen staan
bij enkele pedagogisch relevante kenmerken van moderne plurale samenlevingen.
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2. Eenheid en verscheidenheid

Hoewel, zeker in opvoedkundige theoriedn, de nadruk wordt gelegd op processen van
pluralisering, zijn de ontwikkelingen in moderne samenlevingen evenzeer gekenmerkt
door processen van universaliFering. De ontwikkeling van de economie, bijvoorbeeld,
tot een wereldeconomie brer een mondiale communicatiestructuur met zich mee.
Beck (1986, p. 210) noemt daarnaast als voorbeelden van standaardisering de gebieden
vai geld, recht, mobiliteit en vorming. Ook in het dagelijks leven van kinderen doen
deze globaliserende ontwikkelingen zich golden. In het Westen gaan vrijwel ale kinderen
naar school en ze volgen daar curricula die over de grenzen heen steeds meer op elkaar
gaan lijken. Traditionele vormen van (sub)cultuurspecifiek onderwijs bestaan (nog)
wel, maar worden voornamelijk naast het reguliere onderwijs en in de vrije tijd gevolgd.
Belangrijk in den processen van universalisering zijn de veranderende betekenis van
tijd en ruimte. Afstanden vormen steeds minder een beperking voor communicatie-
en ervaringsprocessen. De media spelen natuurlijk een belangrijke rol in dit proces
van "intrusion of distant events into everyday consciousness" (Giddens, 1991, p. 27).
Ook Inerdoor wordt de communicatie 'over de grenzen been' vergemakkelijkt.

Teg,...ijk met deze universalisering zijn in moderne samenlevingen tendensen tot
fragmentatie waarneembaar. Deze hebben niet altijd betrekking op toenemende culturele
diversiteit. Kenmerkend voor moderne samenlevingen is, dat deelgebieden van het
maatschappelijk leven zijn verzelfstandigd, waardoor mensen, ook kinderen, actief
participeren in steeds meer verschillende typen sociale verbanden (school, gezin,
economie, peergroup, kunst, recht, etc.), elk met hun eigen regels en verwachtingspatro-
nen.

Naast deze processen van sociale pluralisering, groeit de diversiteit door individnaliserings-
processen. Persoonlijke integratie, de ontwikkeling van een eigen identiteit, is een
individuele opgave en verantwoordelijkheid geworden (vgl. Giddens, 1991). Deze opgave
wordt nog bemoeilijkt dcor het feit, dat met name op het gebied van het gezag een
proces van fragmentatie plaatsvindt, een ontwikkeling die Bauman (1987) ook tot
uitdrukking ziet komen in de interpreterende, in plaats van voorschrijvende, rol die
(post)moderne intellectuelen zichzelf toesci rijven.

De processen van universalisering en van fragmentatie en pluralisering zijn niet
onafhankelijk van elkaar. Giddens wijst erop, dat mondiale produktie- en consumptiestruc-
turen tot een belangrijk medium zijn geworden, waarin de vereiste reflexieve individualiteit
tot uitdrukking wordt gebracht: "Modernity opens the project of the self, but under
conditions strongly influenced by standardising effects of commodity capitalism" (1991,
p. 196). Beck spreekt van individualisme als "neuen Modus der Vergesellschaftung"
(1986, p. 5). Hij wijst erop, dat de vormgeving van de individuele levensloop in
toenemende mate wordt voorbewerkt en ingeperkt door instituties, die werken met
juridisch gefixeerde standaardbiografieen, die steeds minder met de werkelijkheid
overcenkomen (denk aan de 23 soorten jeugdwerklozen in Nederland).

Universalisering en pluralisering zijn twee kanten van dezelfde mcdaille. Dat gcldt
vanuit een institutioneel perspectief en eveneens vanuit een communicatief perspectief.
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De genoemde economische en culturele communicatie op wereldniveau vindt niet alleen
via de media plaats, maar brengt ook direct en indirect (bijy. vluchtelingen, voor wie
de mobiliteitsdrempel door informatie is verlaagd) een toenemende geogralische mobiliteit
met zich mee. Deze mobiliteit versterkt het proces van universalisering door de
toegenomen onderlinge communicatie tussen mensen met verschillende (sub)culturele
achtergronden, maar tegelijk ook de diversiteit binnen de uiteenlopende maatschappelijke
deelgebieden.

Deze laatste vorm van (sub)culturele diversiteit wordt binnen de pedagogiek benadrukt.
De bepleitte, op kritische openheid gerichte, benaderingswijze daarvan is niet in strijd
met de boven meer sociologisch aangeduide positie van individuen in moderne samen-
levingen. Ook daarin werd een reflexieve identiteitsontwikkeling als een vereiste voor
het leven in een moderne samenleving beschouwd. Terwijl in pedagogische analyses
echter de nadruk gewoonlijk op de toenemende pluraliteit wordt gelegd - en in dat
verband op tolerantie en openheid - blijkt hier dat deze alleen in samenhang met
universaliseringsprocessen kan worden begrepen en als zodanig benoemd. De gedachte,
dat het de diversiteit is, die het pc dagogische probleem vormt, spreekt dus niet voor
zich. Toch is juist deze gedachte, ondanks alle verschillen, eveneens kenmerkend voor
de opvoedingspraktijk, zoals hierna zal blijken. De manier waarop aan de benadering
van het waargenomen pluraliteitsprobleem in de praktijk inhoud wordt gegeven, brengt
ons verder op het spoor van de condities die de opvoeding in ouze moderne samenleving
een karakteristiek profiel geven.

3. Opvoedingspraktijk en diversiteit

Onder de vele programma's die de schoolloopbaan van kinderen met een niet-Nederlandse
taal- en culturele achtergrond een positieve stimulans moeten geven, nemen de zgn.
'gezinsinterventieprogramma's' een belangrijke plaats in (in Vernieuwing 50(1991), p.
8 wordt eengroot aantal projecten kort beschreven). Binnen deze groep is het programma
OpStap 66n van de omvangrijkste doordat het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur er veel geld in investeert. Uitgangspunt is, dat gezinnen uit bepaalde
(allochtone) bevolkingsgroepen hun kinderen onvoldoende culturele bagage meegeven
om het onderwijs aan de Nederlandse basisscholen met succes te kunnen volgen. Het
programma OpStap pakt dit probleem aan door allochtone moeders te instrueren,
zodat zij buurtgenotes met dezelfde (nationale) achtergrond kunnen helpen om aan
de hand van voorgestructureerd materiaal hun kinderen beter op het onderwijs voor
te bereiden. Vanuit pedagogisch-psychologisch perspectief liggen een aantal punten
van kritiek voor de hand. Deze benaderingswijze sorteert `trainingseffecten' (Kloos-
terman 1991, p. 46) in plaats van ontwikkelingseffecten door de aard van het materiaal,
dat een actieve rol van kinderen in hun eigen ontwikkeling nauwelijks toelaat (vgl.
Hermanns 1992, p. 12). In verband met mijn betoog is het vooral van belang om op
te merken, dat verschil wordt geinterpreteerd als achterstand. Het is of er niets is
overgebleven van de ervaringen met compensatieprogramma's uit de jaren zestig en
zeventig (zie Singer, 1991), toen eveneens een deficientiehypothese tegenover een
differentiehypethese kwam te staan (vgl. Velgersdijk, 1991). Er moet in de praktijk
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van het onderwijs en misschien nog meer in het bijbehorende beleid een sterke weerstand
bestaan tegen een neutrale of zeffs produktieve benadering van (sub)culturele verschillen.

Een ander gezinsinterventieprogramma, 'Spelvoorlichting aan huis' vertoont een verge-
lijkbaar beeld. Hier (Groenendaal, 1992, p. 41) wordt een 'deficiethypothese' expficiet
verworpen en in het rapport vat te lezen: "De in Nederland gewaardeerde individu-
en spelgerichte wijze van omgaan met kinderen is niet 'beter' dan die van allochtone
ouders" waar echter onmiddellijk op volgt dat de Nederlandse houding wel directer
aansluit op het Nederlandse schoolsysteem. Dat laatste is kennelijk voldoende reden
om die Nederlandse speelse houding aan allochtonen aan te leren, zelfs al zegt men
te beseffen, dat er veel te weinig gegevens zijn over (onder andere) "de waarde die
diverse groepen enders hechten aan spelen en interacties met baby's en peuters"
(Groenendaal, 1992, p. 18). Voor het evaluatierapport van dit programma geldt hetzelfde
als wat Kloosterman (1991, p. 46) over de evaluatie van OpStap zegt: "Een positieve
beoordeling [...] is [] geen logische gevolgtrekking uit de conclusies van de afzonderlijke
hoofdstukken".

De produktieve sociaal-communicatieve uitbuiting van verschillen, die in het verlengde
van de theoretisch pedagogische visie op pluraliteit zou liggen, en die tot wijzigingen
binnen het schoolsysteem zou leiden, ligt kennelijk buiten het gezichtsveld. Zelfs de
in onderzoek aangetoonde gebrekkige effectiviteit van het genoemde soort programma's
(vgl. Slavin et aL, 1989) kan het door het ministerie begunstigde tij niet keren.

Het tweede voorbeeld van praktisch pedagogische ambivalentie tegenover de confrontatie
met pluraliteit in de opvoeding heeft betrekking op het vcrschijnsel van morele diversiteit
die, ik maak het kort, maar al te gemakkelijk als 'normvervaging' wordt geinterpreteerd.
Hoewel hij stelt dat ouders het 'eerste goede voorbeeld' geven, brengt Ritzen de extra
aandacht die hij vraagt voor 'de overdracht van waarden en normen' in het onderwijs
naar voren onder expliciete verwijAng naar (ender andere) 'de Europese ontwikkMingen'
(1992, p. 88), dus refererend aan een diversiteit die kennelijk verholpen moet orden.
Op school moeten kinderen meer mores leren en opnieuw: niet m66r openheid in de
zin van kritische discours. Op verzoek van het Pedagogisch Tijdschnft hebben diverse
theoretici hun Licht laten schijnen over deze rede van Ritzen; de kritiek is niet van
de lucht. Van Haaften wijst er bijvoorbeeld op, dat (zelfs) spreken over 'de pedagogische
opdracht van het onderwijs' de zaak teveel versimpelt en evenals de eerder genoemde
theoretici benadrukt hij het belang van gesprek bij diversiteit.

De morele desintegratie wordt bovendien met individualisering in verband gebracht.
Over dit laatste begrip zegt Kok in een interview, dat er voor hem "de uitstraling van
uitgaat van: ik ben er in de eerste plaats voor mezelf en ik ben heel erg op mezelf
aangewezen" (Van der Malen & Versteegh, 1993). Zo'n associatie van individualisering
met eigenbelang wordt vaker gemaakt en bovendien in verband gebracht met crirninaliteit.
De door Ritzen genoemde gemeenschapszin wordt blijkbaar niet allecn bedreigd door
sociaal-culturele diversiteit, maar ook door individuele diversiteh - ook deze vorm van
verscheidenheid kan kennelijk Diet inspireren tot de sthnulering van een confrontatie,
nu tussen individuen.
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4. Het risico van de opvoeding
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De interpretatie van sociaal-culturele verschillen als leerachterstand, van morele diversiteit
als normvervaging en van individualisme als egoisme wijzen alle drie op eenzelfde
verschijnsel. Telkens wordt de confrontatie met pluraliteit beantwoord met een poging
tot herstel van een verloren gegane eenheid. Er worden pogingen ondernomen om
de denheid in culturele bagage, die bij de aanvang van het onderwijs althans institutioneel
wordt verondersteld, alsnog kunstmatig af te dwingen. Op een vergelijkbare manier
wordt geprobeerd om alsnog een morele integratie in de samenleving tot stand te brengen
door ook de 'overdracht' van normen en waarden te centraliseren en bovendien de
binding van individuen aan dit patroon te herstellen. Het is de vraag of een dergelijke
manier van omgaan met actuele pluraliteitsvormen wel past in een moderne samenleving.

Algemeen gesproken staat zo'n gerichtheid op (herstel van) het verleden al op gespannen
voet met een pedagogische intentionaliteit en ook in sociaal opzicht kan zo'n benadering
niet erg realistisch worden genoemd. De theoretici lijken hier realistischer dan de
beleidmakers in hun verwachting dat, ondanks alle universalisering, het eind van
individuele en morele diversiteit voorlopig niet in zicht is, integendeel, want de
mogelijkheden en de noodzaak tot communicatie over (sub)culturele grenzen heen
zijn alleen maar vergroot.

Wanneer we er, met Beck en Giddens, van uitgaan dat niet langer sociale verbanden
maar individuen moeten worden beschouwd als organisatoren van de eigen identiteit
en levensloop, dan is de opvatting van individualisme als egoisme achterhaald. Pam; lie
en geim vormen steeds minder het constitutieve kader voor de levensloop. Beck stelt:
"die Individuen werden innerhalb und auBerhalb der Famine zum Akteur ihrer marktver-
mittelten Existenzsicherung und ihrer Biographie-planung und -organisation" (1986,
p. 209). Families leveren geen modellen voor persoonlijke integratie meer, al vormen
ze, met vriendschappen, de context bij uitstek waar over de persoonlijke levensvormgeving
als opgave kan worden gecommuniceerd.

Evenmin als het moderne individualisme iets te maken heeft met egoisme, heeft morele
diversiteit iets te maken met gebrekkige binding aan de samenleving als geheel. Of,
zoals Luhmann (1990) het uitdrukt, moderne samenlevingen ontlenen hun integratie
niet aan de moraal; de diverse verzelfstandigde maatschappelijke deelsystemen zijn
onderling verbonden door hun functionele betrekkingen. More le dimensies spelen daarin
wel een rol, maar er is geen sprake van Cen moraal die de samenleving als geheel bijeen
houdt. Binnen verschillende sectoren van de samenleving kunnen uiteenlopende condities
voor wederzijdse achting clan wel verachting (moralen) heersen en in de praktijk is
dat ook het geval. Pogingen om via de overdracht van normen en waarden de morele
integratie te herstellen zijn dus gedoemd te mislukken omdat daarmee op zijn best
een morele beweging binnen een sector van de samenleving (in dit geval het onderwijs)
ontstaat en bovendien hangt het - dus principieel partiele - succes af van de positie
van en de condities binuer. dit deelsysteem. Ook Spiecker (1992, p. 91) wijst crop dat
in de schoolopvoeding typaalde waarden aan de orde zijn, waaronder solidariteit en
plichtsbesef en dat daai mee geen gezinsopvoeding kan worden gecompenseerd.
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Alles overziend dringt zich het beeld van een zekere machteloosheid op. Om indivi-
dualisme, morele en culturele diversiteit, kortom pluraliteit, het hoofd te bieden, wordt
teruggegrepen op een onherroepelijk voorbij verleden. Bovendien blijkt hier de praktische
ontoereikendheid van de theoretisch aangedragen kritische tolerantie - die is burners
ook niet in staat om orde te scheppen in een samenleving, of een concept te bieden
waarmee kansen op schoolsucces kunnen worden verbeterd. Er staat ook veel op het
spel. Hoe veel, dat blijkt wanneer we het voorgaande completeren met de manier waarop
in moderne samenlevingen de toekomst is gerepresenteerd. Beck, Giddens tn Luhmann
behandelen dit thema aan de hand van het begrip 'risico'. Daarbij is enerzijds van belang
dat risico's wordengenomen, waarmee wordt aangeduid dat niet alleen de individueel
biografische maar ook de maatschappelijke toekomst steeds meer als afhankelijk van
menselijke beslissingen wordt beschouwd. Het bestaan wordt steeds minder als een
'gefahrdetes Leben' (Luhrnann 1992, p. 131) en steeds meer als ontworpen gezlen.
Anderzijds moeten we bij deze associatie van toekomst met risico bedenken dat een
perspectief op de toekomst geen kwestie (meer) is van vooruitzien (nu zaaien om volgend
jaar te kunnen eten). Het wordt steeds duidelijker dat de beslissingen, waarvan we
onze toekomst afhankelijk stellen, op onvolledige gronden worden genomen. Het nemen
van risico's is beslissen bij gebrek aan informatie. (vgl. Luhmann, 1991, p. 52; Giddens,
1992, p. 28). Dat we de toekomst beschouwen als afhankelijk van onze beslissingen,
betekent dan ook niet, dat we er zekerder van kunnen iljn dat we onze doelen zullen
bereiken. Niet het bereikte doel, maar de in de besluitvorming gemaakte afwegingen
vorrnen het criterium om de rationaliteit van het handelen vast te stellen. Om deze
structurele onzekerheid over de resultaten van ons handelen te compenseren, wordt
ook in toenemende mate een beroep gedaan op de ethiek de besluitvorming legitimiteit
te verlenen (Luhmann, 1991, p. 55).

De naar het verleden gerichte benadering van beleidmakers en pedagogen wordt zo
eni&Nzins begrijpelijk. Ze vermijden het overnemen van deze riskante toekomstoriantatie,
deze combinatie van meer verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen
en meer onzekerheid over zowel de juistheid als de effectiviteit van het handelen. We
stuiten frier op de grenzen, waarbuiten het modeine risicoperspectief nauwelijks meer
hanteerbaar ordt geacht, zoals we bijvoorbeeld ook bij ecologische vraagstukken voor
een complexiteit staan, die zich niet door toeschrijving aan individuele beslissingen
laat beheersen en waar ook de ethiek het nemen van risico's niet meer acceptabel kan
maken (vgl. Luhmann, 1992, p. 146). In zo'n situatie spreken we niet meer van risico's,
die we al dan niet kunnen nemen, maar van gevaren die ons bedreigen.

In dit licht wordt tevens begrijpelijk, dat het accent in de hedendaagse pedagogische
interventiepraktijk zo op de preventie ligt. Men zoekt een weg uit de onzekerheid door
oridntatie op het verleden, ofwel door zich te concentreren op het vermijden van gevaren,
dat wil zeggen van schadelijke ontwikkelingen die op zichzelf niel aan onze eigen
beslissingen worden toegesebreven. De andere kant van deze medaille is echter, dat
vanuit het perspectief van de jeugd de opvoeding zelf tot een gevaar kan worden, omdat
de onvermijdelijke toekomstoridntatie wordt onderdrukt. De pedagogische consequenties
van de moderne individualisering, waarbij jongeren in de eerste plaats vertrouwd moeten
raken met het feit dat zij uiteindelijk zelf op hun identiteit en biografie zullen w )rden
aangesproken, worden niet getrokken.
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Zo lijkt, tot slot, vooral de toekomst het centrale pedagogische probleem van moderne
samenlevingen uit te maken. De pedagogisch onontbeerlijke gerichtheid op de toekomst
kan vanuit de tradities geen inhoud meer krijgen en evenrnin door onwankelbare principes
als leidraad te projecteren. Het teruggrijpen op een verloren gegane eenheid kan dan
- evenals de andere kant van de medaille: de omschrijving van het probleem als diversi-
teit - worden begrepen als paging om alsnog een leidraad aan de traditie te ontfutselen.
Tegen deze achtergrond bestaat zelfs het gevaar, dat de theoretisch bepleitte openheid
en tolerantie een interpretatie krijgen, die de behoefte ondersteunt om te ontsnappen
aan de even onzekere als riskante pedagogische toekomstori8ntatie. 'Openheid' suggereert
dan een moreel-pedagogische quasi-consensus, waarbij zelfs het maken van een keuze
voor immoreel gedrag kan doorgaan. Als nieuwe, nu op abstracter niveau gesuggereerde,
vorm van 66nheid, krijgen begrippen als openheid en tolerantie dan de functie van
bezweringsformules (Luhmann, 1985). Ze vormen een verbale afscherming voor de
praktische weigering om de onbepaaldheid van de toekomst, ondanks alle risico's en
mogelijk minder vreedzame confrontaties, pedagogisch actief tegemoet te treden. De
open toekomst van de jeugd en de van hen gevraagde reflexieve identiteitsontwikkeling
maken de beantwoording van de vraag 'nemen we risico's of vermijden we gevaren?'
onvertnijdelijk.

Summary

Theorists of education make a plea for an open mind and an attitude of critical
rationality in the sight of growing social and cultural diversity. Educational practice
however, seems to be governed by attempts to restore the unity of the past. This might
be the result of a developing risk-orientation under conditions of modernity, which
is difficult to accept in matters of education. Given this situation, the plea for openness
could turn to its opposite in its consequences by reinforcing tendencies to avoid the
necessary confrontations.

Correspondentieadres: G.F. Heyting, Universiteit van Amsterdam, Faculteit der
Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen, Usbaanpad 9, 1076 CV Amsterdam,
Nederland
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Van 'leerschool' naar 'opvoedingsgestichr

Opvoedend onderwijs in Nederland in de jaren 1830

J. LENDERS

1. Inleiding

Het lager onderwijs in Nederland werd tijdens de Bataafse periode ingrijpend vernieuwd.
Deze onderwijshervorming riep de moderne openbare school in het leven en had vergaan-
de consequenties voor de vorm en inhoud van het lager onderwijs. In het bijzonder
werd de vraag gesteld naar de opvoedende taak van de nieuwe school, waartoe niet
langer de kerk maar de nationale staat werd opgevoerd als orientatiepunt bij uitstek.
De nieuwe school gold als symbool van nationale eenheid, verdraagnamheid en ver-broe-
dering. De wijze waarop deze doelstelling werd uitgewerkt in het pedagogisch en
onderwijskundig vertoog, stond gedurende de eerste twee decennia van de 19de eeuw
in het teken van een verlicht-rationalistische optiek. Daarna traden verschuivingen op,
die verband hielden met kritische cultuurstromingen van die tijd. In de jaren 1830 werd
in kringen van de openbare school een sterk pleidooi gehouden voor een 'gevoelspedago-
giek' met romantisch-nationalistische accenten. Dit pleidooi kan worden beschouwd
als een eerste vastomlijnde reactie vanuit eigen kring op de school van 1806. Als zodanig
is deze stroming niet eerder opgemerkt. Zij oefende grote invloed uit op de ideologie
van de openbare school tot ca. 1860. Vanaf die tijd kreeg een positivistische oridntatie
de overhand en werd de opvoedende taak van de openbare school in toenemende mate
in verband gebracht met de ontplooiing van een 'wetenschappelijke mentaliteir.1 In
dit artikel wordt de gevoelspedagogiek van de jaren 1830 geanalyseerd in het licht van
de cultuurhistorische context van die tijd.

2. De opvoedende taak van de school van 1806

De grondslag voor de moderne openbare lagere school in Nederland werd gelegd door
de schoolwetten van 1801, 1803 en 1806. De Bataafse onderwijshervorming stelde zich
ten doel om het lager onderwijs te onttrekken aan de particularistische orde van de
18de eeuw. Verscheidenheid moest plaats maken voor eenheid. Het lager orderwijs
werd derhalve onderworpen aan nationale wetgeving. In korte tijd werd een nationaal
stelsel van lager onderwijs gevestigd dat zich ten doe stelde om een universeel en uniform
onderwijsaanbod voor alle burgers te realiseren. De nieuwe school stond daarom in
het teken van veralgemening. Zij stelde zich ten doel 'voor alle standen nuttige
kundigheden' te verspreiden, vaardigheden 'welke den mensch als mensch, en als inwoner
van een toekomstig leven, in alle standen, in alle betrekkingen, waarlijk nuttig en noodza-
kelijk zijn.'2 Om die reden werden beroeps- en praktijkgerichte onderwijsinhouden
geweerd. Onder 'gepaste en nuttige kundigheden' verstond de schoolwet van 1806
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minimaal de vakken lezen, rekenen, schrijven en Nederlandse taal, liefst aangevuld
met aardrijkskunde, geschiedenis en natuurlijke historie.

De veralgemening van het lager onderwijs impliceerde tevens dat de band tussen kerk
en school verbroken werd. Nadat in 1796 de scheiding tussen kerk en staat was
afgekondigd en er een einde kwam aan de bevoorrechte positie van de gereformeerde
kerk, ook in het onderwijs, was iedere vorm van leerstellig godsdienstonderwijs binnen
de gewone schooluren verboden. Naar aanleiding van deze nieuwe situatie werd de
vraag opgeworpen naar de invulling van de culturele of opvoedende taak van de school,
die tot clan in handen van de (gereformeerde) kerk had gelegen. De nieuwe nationale
staat, die met de komst van de Bataafse Republiek een feit was geworden, trad nu
op de voorgrond. Met de scheiding van kerk en staat achtte de overheid een opvoedende
taak voor Lich weggelegd. Om die reden werd in 1798 het Agentschap van Nationale
Opvoeding ingesteld, dat de opdracht kreeg om nationaal onderwijs en nationale zeden
te bevorderen en de schoolwetgeving entameren. De opvoedende taak van de nieuwe
(overheids)school werd omschreven als de 'opleiding tot alle maatschappelijke en
christelijke deugden'. Daarmee verloor de openbare school niet haar godsdienstigkarakter,
wel haar directe band met enig kerkgenootschap. Ook de opvoedende taak van de
school stond derhalve in het teken van veralgemening. Haar godsdienstige identiteit
was ontleend aan een oecumenisch besef, een religieus basisbesef dat kenmerkend
werd geacht voor de christelijke traditie. Er werd gesproken van een ger christendom'.

Concreet werd it religieuse besef beinvloed door een verlicht, vrijAnnig protestantisme,
dat gedurende deze jaren op de voorgrond trad. Rede en openbaring gingen er broederlijk
in samen, zoals in de openbare school kennis en deugd onverbrekelijk met elkaar
verbonden waren. Wel werd nadrukkelijk afstand genomen van boven af opgelegde
kerkelijke dogma's. De algemeen-christelijke inhoud van de nieuwe school werd ingevuld
door de talloze zedelijke leesboekjes en bijbelse geschiedenissen, die vooral het licht
zagen door toedoen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

3. Kentering van het klimaat

De verlichte theologie raakte in de loop van de jaren 1820 in een impasse. De koers
van de middenweg had haar in het rationalistisch vaarwater van de beredeneerde deugd
en mor aal gebracht. Er werd gesproken van een lauw christendom, van koude deugd
en rationalistische sleur. Deze kritiex. werd scherp verwoord door het protestantse
Reveil, dat de Romantiek tegen de Verlichting in stelling bracht. Vanuit het Revell
werd uiteraard ook de openbare school gekritiseerd, die bij uitstek gold als het symbool
van de verlichte 'geest der eeuw1, en werd gepleit voor een hernieuwde verbijzondering
van de opvoedende taak van de school, in dit geval voor de terugkeer van de oude
calvinistische school.3 Vanuit de kring van de openbare school werd dit standpunt
verworpen als een anachronisme. Binnen de context van de nationale staat diende de
algemeen-christelijke openbare school, het cement der natie, onvoorwaardelijk
gehandhaafd te blijven ten behoeve van de nationale eenheid.

Due stellingname van de openbare school impliceerde niet dat de kritiek op de
'rationalistische sleur' aan haar voorbijging. De bezwaren tegen de verlichte theologie
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werden ook in eigen kring verwoord en gaven aanleiding tot een herbezinning op de
opvoedende taak van de openbare school. Al eerder was bij monde van de schoolopziener
H.W.C.A. Visser kritiek geleverd op bepaalde tendensen binnen de openbare school.
Met name het nieuwe stelsel van straffen en belonen, dat uitmondde in (half)jaarlijkse
openbare examens en prijsuitdelingen, had naar zijn mening tot een verkilling van het
schoolldimaat geleid. De school werd in toenemende mate beheerst door kille competitie
en oppervlakkige 'zucht om te schitteren en te blinken' met enkel aandacht voor
leerprestaties. Visser pleitte voor de deugd van bescheidenheid, voor de waardering
van stille en zachte genoegens en stille plichtsbetrachting. De venijnige competitie van
het oude stelsel moest plaats maken voor gedeelde vreugd en smart, voor onderlinge
solidaxiteit. De school moest opnieuw met gevoel worden gevuld. Aileen dan kon zij
zich rekenschap geven van haar opvoedende taak. Deze kritiek vond brede weerklank
en leidde in de loop van de jaren 1830 tot het verdwijnen van het prijzenstelsel.4

De bedenkingen van Visser stonden niet op zichzelf. Geleidelijk aan kan binnen de
vrij7innig-liberale kring een cultuurstroming worden waargenomen die zich bewoog
tussen Verlichting en Romantiek. Binnen de sfeer van de openbare school zou ze leiden
tot een bijstelling van de uitgangspunten van de school van 1806, zonder overigens
de ideologische ambitie van de openbare school - als nationale eenheidsschool - ter
discussie te stellen. Integendeel, er werd getracht am er een nieuwe inhoud aan te
geven. Deze stroming stond onder invloed van de filosofie van Van Heusde en de
theologie van de Groninger Richting.

Ph.W. van Heusde (1778-1839) hoogleraar in de geschiedenis, de oudheidkunde, de
welsprekendheid en de Griekse taal te Utrecht, was een aanhanger van de common-sense-
filosofie. Hij vertolkte een romantisch humanisme in combinatie met een milde vorm
van nationalisme. Op zoek naar karakteristieke en bindende trekken van de Nederlandse
mentaliteit vond hij belangrijke aanknopingspunten in de traditie van de volksopvoeding,
die door Geert Grote en de Broeders des Gemenen Levens op gang was gebracht
en een recente vertegenwoordiger vond in de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Van Heusde ontwikkelde een universele theorie ten aanzien van de menselijke
ontwikkeling, gebaseerd op de geschiedenis en opgezet volgens de uitgangspunten van
het parallellisme. Hij beschreef de geschiedenis van het mensdom als een groeiproces
van kinderfase over jongelingenfase naar volwassenheid en veronderstelde een analogie
met de individuele ontwikkeling van ieder mens. We vinden ze terug in zijn visie op
de organisatie van het onderwijs, waarbinnen het lager onderwijs de universele kindfase
vertegenwoordigde die voor alien dezelfde relevantie had. Van Heusde was daarom
een voorstander van de openbare school. In onderwijskundig opilcht toonde hij een
grondige afkeer van dorre en droge kennisoverdracht. Indien niet verankerd in het
gevoel en de verbeeldingskracht, achtte hij kennisoverdracht een nutteloze bezigheid.
Om dezelfde rede pleitte Van Heusde voor een persoonlijke ontmoeting tussen leraar
en leerling.'

De Groninger Richting vond in Van Heusde een van haar belangrijkste inspiratiebronnen.
Onder de bezielende leiding van de Groningse hoogleraar in de theologie P. Hofstede
de Groot (1802-1886) vertegenwoordigde deze theologische stroming de christelijk-
humanistische variant van het Revell: ondogmatisch en fiberaal, maar gekant tegen

532



102 J Lenders

de rationalistische geest van de verlichte theologie. De Groninger Richting was een
uitgesproken gevoelsbeweging. Zij plaatste de subjectieve factor op de voorgrond, koos
voor een gevoelsmatige en intuitieve werkwijze en was in de eerste plaats gericht op
de praktijk en de persoon, op het werk van de theoloog en de leraar. De Groningers
waren om die reden afkerig van abstracte theorievorming; zij hielden zich niet bezig
met de ontwikkeling van theologische en zedenkundige stelsels. In de lijn van Van Heusde
was de openbare school voor hen een hoogtepunt in de Nederlandse traditie van
volksopvoeding, die als algemeen-christelijke, als christelijk-nationale school tegen de
opkomst van de confessionele school verdedigd werd. Hofstede de Groot was vanaf
1833 tevens schoolopziener en was samen met Th. van Swinderen nauw betrokken bij
de oprichting van het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap.e

4. Het Tijdschrift voor Onderwijzers

Deze cultuurstroming werd in de kring van de openbare school verwoord door het
Tijdschnft voor Ondenvijzers, en ter bevordering der Huisekke Opvoeding (1833-1843).
Het Tijdschrift werd in 1833 opgericht te Groningen. De redactie bestond uit H. Braak,
R.G. Rijkens. B. Brugsma, D. Muller en W. Gleuns. Vooral Rijkens, Brugsma en Gleuns
zijn bekende nanaen uit de schoolwereld van die dagen.7 Verder treffen bijdragen
aan van onder anderen Hofstede de Groot, Th. van Swinderen, H. Hemkes, D. Buddingh
en T. Hofkamp. Om een beeld te geven van de inhoudelijke discussie zoals die in het
Ttjdschnft werd gevoerd, put ik uit de tien jaargangen waarin het verscheen. In die
periode was geen sprake van verandering van standpunten.

In het Tijdschnft wordt stelling genomen tegen een aantal tendensen in de wereld van
onderwijs en opvoeding. Regelmatig wordt melding gemaakt van de kloof tussen de
opvoeding thuis en op school, van zedeloos en brutaal gedrag onder de jeugd en van
een intellectualistisch en prestatiegericht accent in het lager onderwijs, hetgeen gezien
wordt als de verwaarloimg van het opvoedende element van het onderwijs. De kritiek
resulteert in een heftig pleidooi voor de intensivering van opvoedende taak van de
school. De school van 1806 wordt als een belangrijke verworvenheid gezien, maar schiet
op het punt van de 'deugdelijke opvoeding' nog te kort. In de woorden van Rijkens:
'De verbastering der zeden neemt niet af, naarrnate de beoefening van kunsten en
wetenschappen toeneemt, naarmate het lager onderwijs meer ter harte wordt genomen.
(...) Neen! onze scholen zijn nog op verre na niet, wat ze zljn moeten, dat heet:
Opvoedingsgestichten en niet louter Leerscholen.' Volgens Rijkens wordt er wel aandacht
besteed aan godsdienst en zedenkunde, maar de wijze waarop dit gebeurt laat het hart
koud in plaats van het te doen 'gloeijen van liefde voor alles wat deugd en godsvrucht
teekent'. Dat is de kern van de kritiek zoals die door het Tijdschnft wordt verwoord.
Niet de kennisoverdracht maar de 'verlevendiging vali het gevoel' behoort het primaire
doel van het onderwijs te zijn.°

De bezwaren tegen bestaande praktijken en tendensen worden op een aantal punten
uitgewerkt. In de eerste plaats wordt de theoriebeoefening gekritiseerd. De pedagogiek
had vanaf de eeuwwisseling in het teken van de vermogenspsychologie gestaan, die
inmiddels een vast onderdeel uitmaakte van de leerboeken voor onderwijzers. De
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zielsvermogens werden verdeeld in drie hoofdvermogens (het kennis-, gevoels- en wils-
vermogen), die op hunbeurt in talloze deelvermogens werden uitgesplitst In het Tijdscluift
wordt gewezen op het gevaar van refficatie en schematisme. De 'systematische optelling,
verdeeling en onderverdeeling van de eigenschappen onzer kan er volgens R. van
Wijk gemakkelijk toe leiden dat de kinderen worden verlaagd tot 'bloote objecten eener
theorie'.9 In het 77jdschnft wordt stelling genomen tegen het fenomeen van de 'school-
meester-wijsgeren', die theoretisch zijn overbelast en het levende kind uit het oog
verliezen. Gezegd wordt 'dat zij, die zich veel met afgetrokkene wetenschappen onledig
houden, voor het practicale, wat toch de hoofdzaak is, alle lust en alle bekwaamheid
verliezen'.9)

Het belang van de theoretische vorming voor de onderwijzer wordt in het Tijdschnft
overigens niet cntkend en evenmin wordt de vermogenspsychologie verworpen. Waar
het om gaat is dat de theorie zich ten opzichte van de praktijk verzelfstandigt en een
in tellectualistische houdingonder onderwijzers b evordert. Een theoretischebenadering
van de onderwijspraktijk leidt tot een verkilling van het schoolldimaat. In het Tijdschnft
wordt het gevoel opgevoerd als remedie. Er wordt gepleit voor een evenwichtige
verbinding tussen kennis en gevoel, tussen kunde en kunst, tussen onderwijskunde en
onderwijskunst. Er moet sprake zijn een liefdevolle en persoonlijke relatie tussen
onderwijzer en kind. Aileen dan zal de individualiteit van ieder kind tot zijn recht komen.
Om dezelfde reden wordt gesproken van 'schoolmeester en schoolkinderen';
onpersoonlijke begrippen als 'onderwijzer' en 'leerling' worden in verband gebracht
met een verzakelijkt schoolklimaat en kunnen maar beter achterwege blijven; de term
zielkunde moet vervangen worden door kinderkunde of opvoedkunde."

Kritiek van dezelfde strekking wordt geuit op het schoolcurriculum, dat te theoretisch
en abstract wordt gevonden. Het kenniselement domineert terwijl het gevoelselement
wordt verwaarloosd. De onderwijzer zou juist beide elementen in het onderwijs moeten
betrekken. 'Immers daardoor ontvangt de menschelijke ziel niet alleen het noodige
licht, maar wordt in dezelve tevens eene weldadige warmte ontwikkeld, die gegronde
hoop op goede vruchten zal geven. Wij gelooven, dat dit punt dikwijls te veel op den
achtergrond geplaatst wordt, en dat men zich, in het algemeen, meer beijvert, om te
leeren denken, dan om te gevoelen:12 Het curriculum van de lagere school, we merkten
het reeds op, stond vanaf de Bataafse onderwijshervorming in het teken van
veralgemening. Het formele en abstracte karakter van de onderwijsinhouden werd
bestreden door het principe van inituiglijk en aanschouwelijk onderwijs. Op die manier
bleef het leren verbonden met de 'realiteir. In het lijdschnft wordt dit standpunt herhaald
en wordt ouders aanbevolen om hun kinderen al vroeg vertrouwd te maken met de
zorgvuldige waarneming van hun omgeving.13 Er wordt echter een nieuwe dimensie
aan toegevoegd.

De wereld der dingen wordt weliswaar als een uiterst belangrijke bron van kennis
opgevoerd, die ook in de school zorgvuldig bestudeerd moet worden. Ze biedt echter
bij lange na niet voldoende stof om een optimale geestelijke ontplooiing te bewerkstelligen.
Ze dient met name de verstandelijke ontwikkeling. Hofstede de Groot maakt in dat
verband een onderscheid tussen onderwijzen en opvoeden. Door te onderwijzen maakt
de onderwijzer de leerlingen vertrouwd met de omringende wereld. Hij leert hen 'de
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zinnelijke wereld kennen als een geheel, uit vele verschillende deelen zamengesteld,
opdat hij deelen en geheel moge,onderscheiden! De ware onderwijzer neemt hier echter
geen genoegen mee; bij streeft naar een hoger doel, hij wil de leerling 'opvoeden, opwaarts
leiden, namelijk uit deze zinnelijke wereld in eene hoogere, de geestelijke.' Er wordt
dus een onderscheid gemaakt tussen een zinnelijke en een geestelijke wereld, waarbij
de eerste wordt opgevat als een emanatie van de tweede. De zinnelijke wereld vervult
een brugfunctie en wijst twee kanten uit. 'Het zinnelijke is een afdruksel van het
geestelijke, en even als eene ladder te beschouwen, op welke de mensch of in de
lichtruimte zijner bestemming omhoog stijgt, of in de nacht der zonde afdaalt."4 Rijkens
maakt een onderscheid tussen rede en verstand. Het verstand dient de mens tot onderzoek
van de stoffelijke wereld. De rede leert hem daarentegen om het hoogste genot te zoeken
in datgene 'wat zich boven het nietige stof der aarde verheft, en in reinheid al het
zinnelijke te boven streeft.' Zij richt het streven van de mens op het volmaakte, zij
leert hem 'zich bewegen in eene hoogere wereld, in eene hoogere orde van dingen,
waar alles onfeilbaar, eeuwig en onveranderlijk is!"

Pas dan, Nanneer de onderwijzer de kinderen in deze hogere wereld doet opgaan,
is er sprake van opvoedend onderwijs. De onderwijzer wordt voorgesteld als iemand
die zich voortdurend in beide werelden tegelijk beweegt. Hij moet de kinderen, die
nog niet abstract kunnen denken, het geestelijke juist via het zinnelijke leren kennen.
De schone kunst wordt hem als middel aangereikt. Echte kunst is volgens Hofstede
de Groot 'verzinnelijking van zaken uit de geestelijke wereld', 'beligchaming van het
geestelijke'. Kunst maakt het oniichtbare zichtbaar, ze slaat een brug tussen de zinnelijke
en geestelijke wereld. Juist deze dimensie van de kunst zou volgens De Groot in het
lager onderwijs meer tot haar recht moeten komen.'

In bovenstaand betoog voor opvoedend onderwijs wordt herhaaldelijk de eis gesteld
van een persoonlijke benadering van het kind. Dit impliceert dat de eigenheid van
ieder kind moet worden erkend. Opvoedend onderwijs is alleen denkbaar wanneer
rekening werd gehouden met de aanleg en behoeften van ieder kind, waarbij wordt
opgemerkt dat geen kind hetzelfde is. Rijkens: 'Niets zoude derhalve onverstandiger
:ajn dan te willen, dat de opvoeder al zijne leerlingen door dezelfde middelen, en dezelfde
stofligchwnehjk, verstandelijke, zedehjk engodsdienstig zou vormen, daar ieder individu
zijne eigene behoeften naar ligchaam en ziel heeft, en eene, naar die behoefte gewijAgde,
opvoeding vordert De conclusie luidt: 'Men kan alzoo met waarheid zeggen: heeft
het onderwijs geene hoofdeltjke strekking, dan is het, vooral voor eene lagere school,
ondoelmatig, het heeft weinig waarde en verdient, in geen geval, den naam opvoedend
Gitderwi j .'17 De klassikale school van 1806 staat dan ook ter discussie. Haar optiek
op het kind is te onpersoonlijk. Volgens Rijkens richt de klassikale school de aandacht
enkel op de buitenkant van het kind. Vanwege de klassificatie is zij gedwongen om
de vorderingen van het kind te meten, waarbij criteria worden gehanteerd die voorbijgaan
aan de individualiteit van ae leerling. De klassikale school meet enkel 'werktuiglijke
vaardigheden' als leertempo en reproduktie-vermogen. Dergelijke vaardigheden zeggen
echter niets over de innerlijke verwerking van de leerstof. Bij opvoedend onderwijs
gaat het juist ora kwaliteiten die niet gemeten kunnen worden. Hoe zou de liefde voor
het vaderland, voor reine vaderlandse deugden en voor orde en wet gemeten kunnen
worden?" Rijkens wil het klassikaal onderwijs niet afschaffen. Hij pleit voor vorrnend
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klassikaal ondenvijs, waarin hoofdelijke en klassikaal onderwijs zijn pcombineerd.
De indeling in klassen vindt uitsluitend plaats op basis van de verstandelijke leeftijd
of rijpheid van leerlingen, niet op basis van hun vorderingen en prestaties in de
verschillende vakken. Vervolgens vindt binnen de klas differentiatie plaats met behulp
van tutoren. De beste leerlingen helpen de zwakken, zodat iedere leerling in eigen
tempo en op eigen niveau kan werken. Zo ontstaat een nieuwe onderwijspraktijk die
de school verheft tot 'opvoedingsgesticht'. Het zal volgens Rijkens een aangenaam
schouwspel zijn 'wanneer men zulk eene algemeene wrijving van gedachten ontwaart,
iederen leerling naar zijne krachten en vermogens ziet voorwaarts gaan, en zulk eene
algemeene bedrijvigheid van de sterkeren ten behoeve van de zwakkeren ziet plaats
hebben.'19

5. Tot slot

De opvcedende taak van de openbare lagere school was vanaf de Bataafse onderwijsher-
vorming in een volstrekt nieuw licht komen te staan. De nationale staat bood in deze
een nieuw en stabiel orientatiepunt. Daarmee lag de identiteit van de openbare school
voor de rest van de eeuw echter niet vast. Voortdurend werd gezocht naar aanpassing
aan een veranderend cultureel klimaat. De gevoelspedagogiek zoals verkondigd in het
Tijdschnftvoor Ondenv4zets, stelde de problemen van de rationalistische schoo!pedagogiek
die met de school van 1806 haar intrcde had gedaan, voor het eerst op systematische
wijze aan de orde. Gewezen werd op de vervreemding van de pedagogische theorie,
de onderwijskundige vormgeving en de leerstof ten opzichte van het concrete en indivi-
duele kind. De school werd als een eenzijdig cognitief leerinstituut afgeschilderd. Als
alternatief klonk een pleidooi voor opvoedend onderwijs, waarbij de gevoelsdimensie
(ouder andere via kunst en podzie) centraal werd gesteld. Een en ander kreeg gestalte
vanuit een vriizinnig religieus-idealistisch referentiekader, waarmee getracht werd om
de algemeen-christelijke oridntatie van de openbare school van 1806 nieuw leven in
te blazen. Deze specifieke cultuurhistorische achtergrond bepaalde het gezicht van
deze pedagogische stroming, hetgeen er ongetwijfeld toe zal hebben bijgedragen dat
zij niet eerder werd opgemerkt als onderdeel van de geschiedenis van het 'reformpedago-
gisch erfgoed'.

Summary

At the beginning of the 19th century Dutch elementary education was radically changed.
The identity of the new school was committed with the educational ideas of Enlighten-
ment. From 1820 critical notes are placed at the rationalist impact of the new school.
A critical movement from inside, Influenced by the filosophy of Ph. van Heusde and
the theology of the Groninger Richting, was pleading for a romantic idea of pedagogy.
This movement was expressed in an educational journal: 71jdschrift voor Onderwijzcrs
(1833-1843). The article gives an impression of the content of the discussion about
pedagocical theory, schoolcurriculum and class teaching.

533



106 J. Lenders

Conespondentieadres:J.Lenders,VakgroepOnderwijskunde,K.U.Nijmegen,Erasmusplein
1, 6500 HD Nijmegen, Nederland

Noten

1. Zie: Jan Lenders, 'Liberalisme en positivisme: de ontwilckeling van een uniform schoolmodel in Nederland
(1850-1900)', in: Comenius, 4Z herfst 1992, 265-284.

2. H.W.C.A. Visser, Het vnfze en weldadige der schoolverordeningen, door 's !an& hoop magten,
vastgesteld in het jaar 1806 Amsterdam, 1810, p. 18-19.

3. I. da Costa, Bezwarrn tegen de geest der eeuw. Leiden 1823.
4. Zic voor cen ovenicht van deze discussie: J.H.G. Lenders, De burger en de volksschool. Culturele

en mentale achtergronden van een ondermjshervorming in Nederland. Nijmegen, 1988, Hoofdstuk 6.
5. Ph. W. van Heusde, Wijsbegeerte van het gezond verstand Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen

voonien door J.M.M. Valk. Baarn, 1989.
6.J. Wee, De Groninger godgeleerden. De omsprongen en de eerste periode van hun ophrden (18204844

Kampen, 1984; Ch. L Glenn, Jr., The Myth of the Common School. Amherst, 1988, hoofdstuk 2.
7. Bertnd Brugsma (1797-1868), Ralf Gerrit Rijkens (1795-1855) en Willem Gleuns (1808-1 1) publiceer-

den een groot aantal werkcn voor het lager en middelbaar onderwijs.
8. R.G. Rijkens, lets vcor onderwijzers en ouders, ter bevordering der school en huiselijke opvoeding;

ingerigt naar de behoeften des tijds', in: Tijdschri ft voorOnderwijzers(voortaan afgekort als TVO), 6(1838)
1, 21-23.

9. R. van Wijk, 'De psychologie. De opvoeder en de vier Faculteiten', in: WO, 1(1833)11, 145-146;
zie ook Rijkens, ibidem, 33.

10. Anonymus, 'De noodzakelijkheid van de psythische menskunde voor den opvoeder en onderwijzer
der jeugd', in: 7110, 4/3 (1836), 144.

11. Van Wijk, 'De psychologie ...', 144.
12. Anonymus, 'Antwoord op de vraar van waar komt het, dat het weten dikwijls niet meer invloed

hee ft op het willen, of dat de verstandsbeschaving menigmaa I zoo wei nig invlocit op de vorming des ha rte n?',
in: 7149, 9/1 (1841), 25.

13. T. Hofkamp, 'lets voor ouders', in: WO, 314 (1835), 208-217.
14. Anonymus, 'Waarheden voor ouders, onderwijzers en kindervriendent, in: WO, 314 (1835), 217.
15. Rijkens, 'lets voor onderwijzers ...', in: TVO, 6!1 (1838), 34 en 39.
16. P. Hofstede de Groot, 'Over het belang, dat de regte kennis van schoone kunst worde opgenomen

onder de vercischten in eenen onderwijzer van de lagere scholen', in: TVO, 6/1 (1838), 1-12. Over hetzelfde
onderwerp: H. Wolthers, 'Aanwijzing, hoe de mensch door het aanschouwen van de schoonheid der natuur
vatbaar wordt voor de edele genoegens, welke de beeldende kunsten hem aanbieden', in: TVO, 6/2 (1838),
65-81.

17. Rijkens, 'lets voor onderwijzers ...', in: TVO, 6/1 (1838), 42.
18. Rijkens, 'Jets voor onderwijzers ...', in: TVO, 612 (1838), 85.
19. Rijkens, 'Jets voor onderwijzers ...', in: 7110, 4/3 (1838), 182.

537



Ped. T. 18 (1993), Speciaal nr., p 107-113

Geletterde peuters in een geletterde cultuur

WAJ. MEIJER

Samenvatting

Recent onderzoek naar de ontluikende geletterdheid van twee- A driejarigen laat zien
dat peuters qua tekstbegrip en schriftconventies de essentie leren van wat theorieen
over geletterdheid en oraliteit en hermeneutiek als bepalend voor schriftcultuur en
tekstinterpretatie beschouwen: decontextualisering van de tekst en decentrering van
het subject.

Ontluikende geletterdheid: socialisatie in een schriftcultuur

Vanaf de jaren zeventig is de term 'emergent literacy' geregeld aan te treffen in onderzoek
naax de leesontwikkeling in de voorschoolse periode (vgl. Tea le & Sulzby, 1986, Inleiding,
Verhoeven, 1992). Kinderen die opgroeien in een 'geletterde omgeving' verkennen
met hun omgeving van meet af aan ook de schriftcultuur. Het onderzoek naar 'emergent
literacy' zoekt hier het be& van de geletterdheid van kinderen, jaren voor zij (op school)
via het alfabetische beginsel leren coderen en decoderen. De wortels liggen daar waar
het besef doorbreekt dat geschreven taal betekenis heeft (Goodman, 1986).

Teale en Sulzy (1986) geven de verschuivingen weer in Amerikaans onderzoek van
deze eeuw naar de voorbereiding op het leren lezen in de vroege kindertijd, c.q. het
verschijnsel van de leesrijpheid. Aanvankelijk overheerst de 'maturationist position':
leesrijpheid is louter uitkomst van rijping. In het midden van de eeuw komt een 'interven-
tionalist position' tot ontwikkeling: men gaat ervan uit dat leesrijpheid uitkomst van
leerprocessen is en dat de leesvoorwaarden door instructie kunnen worden gerealiseerd.
Daarbij wordt vooral op de formele (auditieve en visuele) aspecten gelet; de functionele
kant van het lezen wordt verwaarloosd. Het recente onderzoek naar 'emergent literacy'
tenslotte vermijdt de tekortkomingen van beide vorige posities. Enerzijds gaat het bij
de vroege leesontwikkeling niet om (natuurlijke) rijping, maar van meet af aan al om
verwerving van cultuur. Anderzijds geeft de vertaling in instructieprogramma's echter
ook van misverstand blijk: niet door intentionele instructie (op de vormen van schriftelijke
taal gericht), maar door vannlfsprekende participatie in de schriftcultuur (op het gebruik
van het schrift gericht: functioneel) ontluikt de vroegkinderlijke geletterdheid.

Voorzover de term 'emergent literacy' en het Nederlandse equivalent van 'ontluikende
geletterdheid' de suggestie wekken dat het hier om een spontaan, natuurlijk proces
gaat, zijn ze misleidend. Het is echter ook onjuist om aan te nemen dat er een onderwijs-
leerproces in het geding is, zoals Van Peer, in navolging van Bus en Van lizendoorn,
doet. De interactie tussen ouder en kind (bijvoorbeeld tijdens het samen lezen van
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een prentenboek) is weliswaar onmisbaar, maar deze interactie is voor beide betrokkenen
'natuurlijk' in de zin van 'vanzelfsprekend'. Beter dan van een (intentioneel gepland)
onderwijs-leerproces kan van socialisatie worden gesproken of, ldassieker, van functionele
opvoeding of informele educatie (vgl. Meijer, 1992). Zowel bij spelletjes als bij het
leren spreken en het leren lezen speelt in de comnaunicatie met de volwassene wat
Bruner het 'handover-principe' noemde (Bruner, 1983, P. 60). De volwassene stelt zich
niet als leraar op, ook niet als (te imiteren) model, maar op heel natuurlijke wijze als
partner in het spel. Het kind neemt steeds vaker het initiatief van de volwassene in
de communicatie over, tot er in dezen symmetrie is ontstaan.

Er zijn twee soorten situaties waarin zich de socialisatie in de schriftcultuur kan voltrek-
ken. Ten eerste: de alledaagse situaties waarin geschreven taal is aan te treffen; zoals
het 'stop' op het bord bij de voorrangskruising, de 'M' van het beeldmerk van McDonalds
en de produktnamen van het broodbeleg op de etenstafel. Het gaat hier om "envi-
ronmental print in context" (Goodman, 1986, p. 8), die door veel driejarigen al wordt
'gelezen'. Essentidler voor de leessocialisatie lijken mij nog de tweede soort situaties,
waarin kinderen ervaring opdoen met geschreven taal die niet situatief is ingebed: bijv.
met brieven, tijdschriften, boeken. Wat in een brief of boek staat, valt niet uit de context
op te maken, maar louter en alleen nit het boek of de brief zelf. Zulke decontextualisering
raakt het hart van de schriftcrltuur. Daarop wil ik dan ook de rest van dit verhaal richten.
Het gaat mij bij de ontluikende geletterdheid met name om de ontwikkeling van
schriftconventies en tekstbegrip, en niet om bijvoorbeeld de ontwikkeling van grammatica
of van het metalinguistisch bewustzljn (vgl. Verhoeven, 1992).

Ontluikende geletterdheld: wat wordt er geleerd?

Tot de eerste aspecten van geletterdheid die kinderen leren, horen de 'contracts of
literacy' (Snow & Ninio, 1986). Bijvoorbeeld de regel dat boeken er zijn om te lezen
en niet om op te eten en dat je ze dienovereenkomstig moet behandelen: je moet er
naar kijken en er niet mee spelen, je moet ze rechtop houden, je moet bij het begin
beginnen en van begin tot eind, bladzij voor bladzij lezen, enz. Een van de schriftcon-
venties is dat het boek de leidende figuur is en dat de lezer zich moet laten leiden:
de volgorde van de plaatjes en de lijn van het verhaal moet worden gevolgd. Twee-

driejarigen leren dit als ze samen met hun ouders prentenboeken lezen.

Ook de regel dat plaatjes geen dingen ziju, maar r resentaties van dingen wordt geleerd.
Eerst is er verwarring merkbaar: kinderen raken de plaatjes aan, krabben eraan en
proberen het afgebeelde te pakken. Maar ze leren al snel de plaatjes te benoemen.
Voor peut:-75 is dat een heel artificieel gedrag: hun gebruikelijke reactie op dingen
is grijpen, paiken, manipuleren. Maar boeken scheppen een autonome, fictionele wereld
die los van de alledaagse context staat, de door ouders en kinderen gedeelde leefwereld.
Zij moeten uit hun lecfwereld stappen in de fictionele wereld die door taal is gecrederd
en die geen concrete materi8le existentie heeft. De decontextualisering van de
geletterdheid vraagt een zekere decentrering van het lezende subject. Tegen een
standaardverwachting van volledige egocentriciteit van jonge kinderen in, blijken zij
bijv. bij het lezen van prentenboeken tot deze houding al in staat te ziji)
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Essentieel voor de ontwikkeling van tekstbegrip is dus decontextualisering. Heel concreet
blijkt deze uit de mate van explicietheid van de tekst. Het volgende voorbeeld laat
zien dat de tweeeneenhalfjarige Giti in een paar maand tijd grote vooruitgang boekt
in gedecontextualiseerd taalgebruik (ontleend aan Baghban, 1984, p. 35). Ze leest het
prentenboek The little duck. De eerste bladzij heeft de volgende tekst:

One morning in early spring a little boy was fishing in the pond near his farm. Again
and again he threw out his line. The boy gathered his things to go home.

Suddenly he saw something nestled in the tall grass at the pond's edge. It was an e
a duck's egg. The little boy carried the ex home with him.

Giti (2;6) leest dit als volgt voor:

He was fishing. He threw it out again and again. He found it. A duck's e

Drie maanden later is haar lezing al beter te volgen doordat haar taalgebruik al een
veel meer gedecontextualiseerde vorm heeft gekregen. Ze verwijst niet meer door 'hij'
en 'het' naar het jongetje, de hengel en het ei op de plaatjes, maar gebruikt omschrijvingen
als 'the little boy' en 'fishing rod' zodat het verhaal los van de plaatjescontext is te volgen:

The little boy was fishing. Here is his fishing rod. (She points.) He threw it out again and
again. He wanted to go home. In the grass he found an egg. It was a duck's egg. He took

it home.

Uit de decontextualiseringblijkt Giti's toegenomen tekstbegrip. Ze heeft ietsverworven
dat misschien wel belangrijker is dan decoderen: het inzicht dat de geschreven taal
dingen, mensen, werelden ontsluit die niet hier en nu present zijn (Gibson, 1989, p.
21).

Tekst en decontextualisering

Sinds de jaren zestig is in verschillende takken van wetenschap aandacht ontstaan voor
het verschil tussen orale en geletterde culturen (zie bijv. Goody, 1977; Havelock, 1991;
Ong, 1989). Behalve als sociaal-cultureel verschijnsel wordt 'the great divide' tussen
oraliieit en geletterdheid ook als bewustzijnsverandering begrepen. Ong spreekt van
een "inward turn" (1989, p. 178) en cen toename van reflexiviteit, Havelock van de
ontdekking van het zelf en de individualiteit (1991, p. 15), Olson ziet een nieuwe
subjectiviteit ontstaan met het onderscheid van (vooraf gegeven) tekst en (door de
lezer te geven) interpretatie (1991, p. 156). Volgens Denny (1991) is het verschil tussen
oraliteit en geletterdheid vaak al te speculatief op de spits gedreven. Over den kenmerk
echter bestaat volgens hem opvallende overeenstemming, namelijk over decontextualisering
als centraal kenmerk van het geletterde denken.

Deze decontextualisering is te verbinden met de moderne Westerse samenleving. Terwijl
deelnemers in de face to face-interacties van de traditionele samenleving dezelfde context
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en dezelfde achtergrondinformatie delen, kan men er in de gedifferentieerde moderne
samenleving niet langer vanuit gaan dat ieder over de dezelfde achtergyondinformatie
beschikt. 'This is the ori&al impulse to decontextualized thought - providing information
that is self-contained for people who lead different lives than one's own, within societies
larger than the aboriginal hunting and gathering band" (Denny, 1991, p. 72). Geletterdheid
zou zulke decontextualisering zoniet hebben gecreard, dan toch sterk hebben bevorderd.
Voor het begrijpen van tekst zijn we niet afhankelijk van aanwijzingen in de niet-tekstriele
context. De tekst zelf biedt alle benodigde informatie. Scollon en Scollon drukken dat
als volgt uit: "the contextual clues to interpretation are in the text itself'; of ook zo:
"it is the text itself that provides the contexts for the interpretation of the text" (Scollon
& Scollon, 1981, p. 48).

Overigens erkennen deze laatste auteurs mdt dit aspect van decontextualisering ook
een aspect dat wellicht toch als een kenmerk van het 'geletterde bewustzijn' kan worden
verstaan en dat met deeentrering van het subject kan worden verbonden: "the
decontextualization of the literate orientation consists of two central aspects. The first
of these involves a shift in the information structure toward a higher degree of explicitness
(...) the text itself becomes its own context. The second sort of decontextualization
is that involved in the fictionalization of the audience (...) and the author" (id. p. 128/129).
Voorzover de auteur voor een onbekend publiek schrijft, wordt het publiek fictioneel.
Voorzover een onbekend publiek zich door de tekst heen op de auteur richt, wordt
de auteur fictioneel. Zo wordt 'fictionalization of the self' met geletterdheid verbonden.

Ricoeurs teksthermeneutiek biedt een uitgebreide verhandeling over zulke
decontextualisering,s- en decentreringsprocessen. Het is goed om ons daarbij te realiseren
dat zijn hermeneutiek past in de traditie van Heidegger en Gadamer. Het gaat, met
andere woorden, niet om een methode of methodologie van tekstinterpretatie, maar
om een ontologische hermeneutiek die inzicht geeft in wat kenmerkend is voor een
tekst en voor het wezen dat (teksten), interpreteert: "instead of asking 'how do we know?'
it will be asked 'what is the mode of being who exists only in understanding?" (Ricoeur,
1981, p. 54).

Kenmerkend voor de tekst is een emancipatie van de oraliteit door een drievoudige
distantiatie. De tekst behoort noch de auteur, noch de historisch-culturele ont-
staanscontext, noch het (oorspronkelijke) lezerspubliek toe. Ze staat op zich. Wieeen
tekst wil verstaan, moet zich om te beginnen dan ook op de tekst en op de tekst alleen
richten. De tekst staat bij het lezen (ook bij het schrijven trouwens - de twee zijn niet
principieel verschillend) centraal en de lezer moet ervoor van z'n plaats komen. De
tekst verwijst niet naar een bepaalde rale context, maar is gedecontextualiseerd. Zij
heeft wel een zogenaamde second order referentie: een verwijzing mar een 'world before
the text', de wereld van de tekst. Dit intentionele object van de tekst is een "transcendence
in immanence" (Ricoeur, 1988, p; 158), totdat een lezer in de wereld van de tekst stapt
en zich deze toedigent: "without a reader to appropriate it, there is no world unfolded
before the text" (id. P. 164). De decontextualisering die voor het schrijven van teksten
kenmerkend is, wordt gecomplementeerd door de recontextualisering van het lezen.
De wereld van de tekst en de wereld van de lezer, diens actuele en historische context,
worden verbonden. Lezen is 'mediation' tussen die twee werelden. Er zijn ten principale
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een oneindig aantal lezingen mogelijk. Steeds opnieuw kan de wereld van de tekst aan
een andere wereld, namelijk de context van een nieuwe lezer, worden gekoppeld.

Wil dit bereikt worden, dan moet de lezer - zoals gezegd - van z'n plaats komen. Hier
verschijnt de decentrering: de lezer moet uit z'n leefwereld stappen om de second
order referentie van de tekst te volgen en in de wereld voor de tekst te stappen. En
door, al lezend, in steeds andere werelden terecht te komen en daarin "imaginative
variations of the ego" (Ricoeur, 1981, p. 94) door te maken, kan iemand zichzelf steeds
anders leren verstaan. Hij valt niet langer eenvoudigweg met zichzelf samen, maar is
steeds een ander (voor zichzelf). De distantiatie van de tekst, de decontextualisering,
hangt direct samen met de "distanciation of self from itself" (id. p. 113), dus met
decentrering. Hetzelfde geidt voor de schrijver: de auteur neemt al schrijvend
verschillende stemmen aan, hij is niet langer eenvoudigweg zichzelf, maar hij vermomt
zich en zet zichzelf op het toneel; "the author is rendered fictitious" (id. p. 188). Zowel
schrijver als lezer worden bepaald vanuit de tekst. Beiden worden "metamorphosed
by the play upon the world which unfolds in the work of art" (id. p. 187).

Analfabeet en geletterd, ongeletterd en alfabeet

Tot besluit een illustratie van de nog niet driejarig Rachel die, zonder de alfabetische
code te beheersen, verhalen 'schrijft' (en vervolgens voorleest) waarin zij zichzelf ficti-
onaliseert. Opnieuw blijkt een klein kind in staat te zijn tot decentrering, namelijk als
het deel uitmaakt van de geletterde cultuur. Rachel is zowel auteur als personage in
haar verhalen - en ook nog publiek voorzover ze bandopnames ervan zelf weer afluistert.
Zij spreekt in de derde persoon over zichzelf en haar familie - en alvorens ze dat, al
voorlezend, gaat doen, kondigt ze dat ook expliciet aan.

this is about Baby Tommy and me
(Oh, OK [zegt dén van de ouders])
and you (OK)
Once upon a time
there was a girl named Rachel and
and there was a boy named Tommy
they went for a walk.. (Scollon & Scollon, 1981, p. 74).

Haar ouders, het echtpaar Scollon, constateren: "We would argue that Rachel had
understood (...) the essential distance of authorship from the text. The character in
regard to the author is a different person. It is a decontextualized person. It is a person
who exists in relationship to the text and the events told in it. This person bears a third
person relationship to the author and this consistent maintenance of the point of view
is one of the hallmarks of written text" (Scollon & Scollon, 1981, p. 70). Dat Rachel
niet het alfabetische schrift beheerst, maar idiosyncratische hanepoten gebruikt, doet
aan haar 'geletterde instelling' niets af.

Interessant is het contrast met een tienjarig Indiaans meisje in hetzelfde Noord-West
Canada waar Rachel als bijna driejarige verblijft met haar ouders die er veldonderzoek
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doen. Het Indinanse meisje beheerst het alfabetische schrift wel. Haar verhalen vertonen
echter noch het kenmerk van fictionalisering van de auteur noch van de decontextualise-
ring van een tekst. Zij spreekt bijvoorbeeld niet in de derde persoon over zichzelf.

There was a girl named A P
She got scared. She went to my house.
She ran to my granny's (id. p. 85).

Het indiaanse meisje "could read, write, and type and yet in an important sense was
not as literate as Rachel" (id. p. 87/88). Haar (op de machine van de Scollons getypte)
verhalen zijn contextgebonden en staan dichterbij de orale traditie dan de hanepootverha-
len van de analfabete bijna-driejarige.

Kinderen die in een geletterde cultinu opgroeien verwerven een geletterde instelling
voor ze op alfabetische wijze leren lezen en schrijven. Mits ze in een milieu leven waar
die geletterdheid geleefd wordt. Bernsteins onderscheid van 'elaborated code' en
'restricted code' krijgt hier een nieuwe relevantie (vgl. Denny, 1991, p. 74). De 'elaborated
code' is de code van de geletterden, die kenmerken van decontextualisering kent. De
'restricted code' kenmerkt zich door veel groter contextbinding. Maar het voert hier
te ver om dat allemaal nog uit de doeken te doen.

Summary

Recent research into the emergent literacy of two- and three-year olds shows, that
toddlers learn the essence of what theories on literacy and orality and hermeneuticsl
philosophy see as characteristics of literate culture and the interpretation of texts,
viz, the decontextualization of the text and the decentering of the self.

Convspondentieadres: W.A.J. Meijer, vakgroep Pedagogiek, R.U.Utrecht, Heidelberglaan
1, 3584 CS Utrecht, Nederland
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Een temporeel-ethnocentristische visie op immigratie

Politiek-pedagogische consequenties

S. MIEDEMA

Samenvatting

Nagegaan wordt welke de wenselijk te trekken politiek-culturele consequenties voor
opvoeding en identitelt zijn, indien we reflecteren op de situatie waarin we in Nederland
met een groeiende stroom immigranten en vluchtelingen geconfronteerd worden.
Benadruktwordt de praktische inter-culturele leermogelijkheld, indien er door middel
van een interactief dialogisch proces een inter-est, een gezamenlijke publieke ruimte
tot stand wordt gebracht. lk maak een onderscheid tussen politieke cultuur en culturele
levensvormen, en Nat de interne relatie van beide zien. Dit verband verduidelijk ik
door de concepten temporeel-ethnocentrisme en homogenisering. Tenslotte laat ik
in lkjn met het bovengenoemde ander gebruikmaking van aan Ahrendt ontleende
begrippen zien dat het dialogale proces van inter-culturele uitwisseling zich als
pedagogisering van de politiek adequaat op formule laat brengen.

1. Inleiding

Net als andere welvarende West-Europese landen worden we ook in Nederland
geconfronteerd met een groeiende stroom immigranten en vluchtelingen uit de arme
en onrustige gebieden van Zuid- en Oost-Europa. In de komst van hen, die merendeels
ook andere culturen en levensbeschouwingen belichamen, ziet - om het eufemistisch
te zeggen - niet iedereen mogelijkheden tot het vergroten van praktisch-culturele
leermogelijkheden in een interactief dialogisch proces. Men lijkt slechts beducht te
zijn dat de welvaartsstaat die onze verzorgingsstaat is, bedreigd zal worden. En vanuit
zo een visie, door Habermas (1992; 1993) treffend gekarakteriseerd als welvaart-
schauvinisme, houdt men Hever de poorten naar de welvaart voor buitenstaanders gesloten.

Volgens De Swaan is in de geschiedenis de angst van "mensen die iets hebben - een
beetje land, een beetje veiligheid - ...voor barbaren, armen, pestlijders en rovers die
hun welvaart zullen vernietigen" (Ramdas, 1993, p. 13) er altijd wel geweest, mar zit
in die angst tevens een creatief moment dat bijvoorbeeld geleid heeft tot armenzorg,
werkverschaffing en verbetering van de positie van fabrieksarbeiders, zodat de
onontwijkbaar geachte en voorspelde 'Verelendung' waar men zo beducht voor was
uit kon blijven. De Swaan, de theoreticus van de verzorgingsstaat, pleit voor wereldwijde,
internationale ontwikkelingen in de richting van een wereldverzorgingsstaat. Hierdoor
zou mensen de noodzakelijke middelen kunnen worden verschaft, waardoor ze niet
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genoodzaakt zijn uit hun eigen land weg te trekken en een aandeel kunnen leveren
aan het verbeteren van de situatie in dat land.

Zover is het bij lange na nog niet, reden om ons af te vragen hoe we vanuit onze
democratische, politieke, culturele, materi8le en pedagogische verworvenheden met
de thans en in de toekomst binnenkomende mensen willen omgaan. "(H)oe [kunnen]
we rekening met anderen houden zonder dat we afbreuk doen aan onze eigen waarden?"
(Ramdas, 1993, p. 13). Ook hierbij kan de genoemde creativiteit ons behulpzaam zijn
om sensitief te zijn en onze reflexieve middelen in te zetten bij het zoeken naar politiek-
culturele, en politiek-pedagogische oplossingen voor de problemen waar we mee te
maken hebben.

In deze bijdrage zal ik contra de klassiek-liberale opvatting, een democratisch-liberale
visie op immigratie uitwerken.Aandacht zal geschonken worden aan politieke rechten,
sociale rechten, economische rechten en wat ik zou willen aanduiden als culturele rechten.
Met het oog op het socialisatieproces van politicke acculturatie introduceer ilc het onder-
scheid tussen politieke cultuur enerzijds en cultwele levensvonnen anderzijds. Vervolgens
laat ik de interne relatie. van beide nen, en verduidelijk door gebruikmaking van de
concepten temporeel-ethnocentrisme en homogenisering deze interne relatie nader.

Tenslotte laat ik in overeenstemming met de ontwiklcelde gedachtengang met behulp
van Arendts uiteenzettingen over pluraliteit, intersubjectiviteit en identiteit zien dat
het dialogische proces van inter-culturele uitwisseling zich als pedagogisering van de
politiek adequaat op formule laat brengen.

2. Een democratisch-liherale visie

Wanneer ik hier de vraag aan de orde stel hoe we rekening kunnen houden met anderen
zonder afbreuk te doen aan onze eigen waarden, plaats ik me duidelijk op een
democratisch-liberaal standpunt, en wijs een klassiek-liberale visie af. Immers, in de
laatste opvatting wordt gekozen voor liberalisme ten koste van democratie, voor vrijheid
te koste van gelijkheid en wordt gestreefd naar minimale staatsbemoeienis (cf. Hall,
1991, p. 161). Daarentegen zal in een democratisch-liberale visie op burgerrechten -
want om het laatste daar draait het eigenlijk om - gezocht worden naar een evenwicht

tussen de individuele en sociale dimensies van burgerrechten in de verzorgingsstaat.
De verhouding van burgerschap en democratie, van vrijheid en gelijkheid behoeft
een nieuw evenwicht. Terecht merkt Hall op dat individuele en sociale aspecten
afhankelijk van elkaar zijn, en niet van elkaar gescheiden kunnen worden.

De vraag die vanuit zulk een politiek perspectief beantwoord client te worden, luidt:
"Wie behoort tot de gemeenschap en wat betekent behoren tot in de praktijk?" (Hall,
1991, p. 157). De komst van immigranten en vluchtelingen maakt de vraag naar het
lidmaatschAp, het burgerschap, hoogst actueel, mede in het richt van een verscheidenheid
aan specifiex.e behoeften, een diversiteit van posities, sociale en culturele identiteiten
en praktijken.
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Wat tevens van belang is bij een positiebepaling vanuit een politiek-culturele opvatting
van democratisch-liberale snit, is de relatie tussen politieke rechten (het recht om te
stemmen, rechten met betrekking tot informatie en onderwijs, het recht om te weten,
het recht om zaken openbaar te maken), sociale rechten (met betrekking tot reproduktie,
de zorg voor kinderen en gezondheid), en economische rechten (kunnen beschikken
over genoeg economische en financidle middelen om zelfstandig te kunnen leven) (cf.
Hall, 1991).

Onmiddellijk laat zich hier aan toevoegen de vraag naar wat ik zou willen aanduiden
als culturele rechten, dat wil zeggen het recht van groepen mensen die volwaardig lid
zijn van de politieke gemeenschap, maar daarvoor hun eigen sociale en culturele identiteit,
identificatie en het bij deze of gene groep behoren niet hoeven op te geven. Voor een
maatschappij waarvan de bevolking in toenemende mate qua cultuur en ethniciteit
diverser wordt, rijst dan de vraag hoe omgegaan dient te worden vanuit de bestaande
politieke cultuur met een diversiteit van en een multipliciteit aan culturele en sociale
identiteiten.

3. Temporeel-ethnocentrisme

"Die Identität des politischen Gemeinwesens, die auch durch Immigration nicht angetastet
werden dad, hangt prima" an den in der politischen Kultur verankerten Rechtsprinzipien
und nicht an einer besonderen ethnisch-kulturellen Lebensform im Ganzen. Demnach
muB von Einwanderern nur die Bereitschaft erwartet werden, daB sie sich auf die
politische Kultur jiver neuen Heimat einlassen, ohne deshalb die kulturelle Lebensform
ihrer Herkunft aufgeben zu miissen. Die geforderte politische Akkulturation erstreckt
sich nicht auf das Ganze ihrer Sozialisation. Vielmehr können Einwanderer mit einer
importierten neuen Lebensform jene Perspektiven erweitern oder vervielfaltigen, aus
denen die gemeinsame politische Verfassung allerdings interpretiert werden mur
(Habermas, 1992, p. 658, p. 659).

In het aangehaalde citaat maakt Habermas een onderscheid in het socialisatieproces
van politieke acculturatie tussen de in een natie bestaande en in een historisch
ontwikkelin&sproces uitgekristalleerde politieke cultuur enerzijds, en anderzijds verschil-
lende en naast elkaar bestaande culturele levensvonnen. Ook Hall laat zich in eenzelfde
zin uit als hij betoogd dat "natuurlijk...alle permanente ingezetenen van een land, ongeacht
hun oorsprong, geschiedenis of cultuur, een beroep [moeten] kunnen doen op algem ne
rechten en aanspraken - als volwaardige leden van de politieke gemeenschap, r
hun culturele identiteit op te geven" (Hall, 1991, p. 168).

De identiteit van de politieke gemeenschap, is volgens Habermas en Hall, primair ingebed
in de principes van de politieke cultuur, en niet in een specifiek ethnisch-culturele
manier van leven of levenswijze. In het verlengde hiervan verwerpt Habermas zeer
expliciet elke particular stische interpretatie van burgerschap als een specifieke culturele
identiteit, en wel ten faveure van een universalistische - dat is intersubjectieve - politieke
interpretatie van burgerschap.
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"Das demokratische Recht auf Selbstbestimmung schlieSt gewill das Recht [van de
Nederlandse staat, S.M.] auf Bewahrung einer eigenenpolitischen Kultur ein, die far
die Staatsbilrgerrechte einen konkreten Kontext bildet; es schlieSt aber nicht das Recht
auf die Selbstbehauptung einer privilegierten kulturellen Lebensform ein. Im Rahmen
der Verfassung eines demokratischen Rechtsstaatez können vielfaltige Lebensformen
gleichberecht koexistieren. Diese mOssen sich allerdings in einer gemeinsamen politischen
Kukur überlappen, welchewiedenun fiir Anstölle von seiten neuer Lebensformen offen
ist" (Habermas, 1992, p. 659).

In deze intersubjectieve opvatting vindt de verscheidenheid van culturele levensvormen
haar basis enerzijds in de instemming van de binnenkomers met, en andcrzijds en tegelij-
kertijd in het doen van een beroep .)p de historisch gegroeide politieke cultuur van
het land waar men zich vestigt. Waar het die politieke cultuur betreft, zouden we mijns
inziens het meest adequaat kunnen spreken van een temporeel-ethnocentrisme. Ik hecht
eraan om te spreken van temporeel en niet van een absoluut of universeel ethnocentrisme,
omdat de vigerende en geetableerde politieke cultuur niet heilig verklaard moet worden
of boven ellce verandering wordt geplaatst.

Uit de zich ontwikkelende en ook door mij Hnnen de context van een democratische
samenleving voorgestane dialogische interacties tussen de vertegenwoordigers van de
diverse culturele levensvormen - die mede belic}...aamd worden in eigen identiteit,
instituties en organisaties - kunnen ook nieuwe impulsen uitgaan voor het wijzigen van
juist die politieke cultuur van een natie. Zo wijst Hall op de "diverse en bijzondere
behoeften van verschillende groepen, waarvan de bevrediging voorwaarde is voor het
werkelijk bezitten van de status van vrije en gelijke burgers" (Hall, 1991, p. 168).

Het resultaat van zulk een proces kan een homogenisering van de politieke cultuur zijn,
gerelateerd aan de diversiteit van culturele levensvormen. Een dergelijke homogenisering
kan tot stand komen zonder als noodzakelijk nevenprodukt te moeten hebben een
homogenisering van de culturele levensvonnen, oftewel de afbraak van diversiteit c.q.
pluraliteit als zodanig.

In het in Nederland gedurende de laatste tijd nogal heftig gevoerde debat over pluralisme,
cultuur, en politiek wordt enerzijds de positie ingenomen van het min of meer vaststaande
karakter en de betrekkelijke onaantastbaarheid van de politieke cultuur. Daarnaast
treffen we ook het standpunt aan waarin na een te legitimeren fase van het door mij
zo gekarakteriseerde temporeel-ethnocentrisme, ruimte geschapen wordt voor een
dynamiek in twee richtingen.

Wat betreft de eerste opvatting, lijkt Bolkestein op dit moment in de discussie de meest
pregnante vcrdediger van het vaststaande karakter en de onaantastbaarheid van de
politieke cultuur.' Hij stelt dat in een op integratie gericht beleid, dat wil zeggen waar
sprake is van gelijkwaardige deelname aan de Nederlandse samenleving, de verschillende
culturen de ruimte wordt gelaten "zolang [een] cultuur geen inbreuk maakt op de
openbare orde" (Bolkestein, 1992, p. 196), de Nederlandse rechtsorde. De politieke
cultuur waarop de staat zich beroept, is naar zijn opvatting, die van het Europese,
westerse Verlichtingsliberalisme met als fundamentele politieke beginselen: scheiding
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van kerk en staat, vrijheid van meningsuiting, tolerantie en de non-discriminatie. Voor
de waarde van deze beginselen wordt universele geldigheid geclaimd (cf. Bolkestein,
p. 182). Met deze beginselen kan, naar ziju zeggen, niet "worden gemarchandeerd...Het
liberalisme kan dat niet doen zonder zichzelf te verloochenen. Onze multi-culturele
samenleving kent dus grenzen, namelijk waar deze beginselen in het geding komen"
(Bolkestein, 1992, p. 195).

Opvallend in een opstel onder de titel "Een jaar nationaal minderhedendebat" is de
volgende zin: "Overigens is de Nederlandse rechtsorde steeds in beweging. Onze wetgeving
is bijvoorbeeld aangepast om ritueel slachten en lijkbezorging volgens andere riten
mogelijk te maken. Op sommige punten is een compromis dus mogelijk. Maar op andere
punten niet" (Bolkestein, 1992, p. ZOO). De brandende vraag is natuurlijk hoe het zit
met de door hem geclaimde universele geldigheid van de termen individuele vrijheid,
gelijkwaardigheid en tolerantie.

Stuurman (1991), die als een voorstander van de tweede visie kan gelden, heeft in een
reactie op Bolkestein duidelijk gemaakt dat de inhoud van de genoemde termen ook
in de liberale traditie historisch en cultureel bepaald is. Hij illustreert dit aan de hand
van de invulling die Locke aan tolerantiegeeft (uitsluiting van katholieken en atheisten),
en de connotatie van individuele vrijheid bij Mill (huwelijksverbod voor paupers en
verlichte despotie als beschavingsoffensief).

Stuurmau kritiseeit op grond var de huidige normen voor het burgerschap deze
uitsluitingen, omdat dit steeds geschiedt in collectieve termen. Ook bij Bolkestein gebeurt
iets dergelijks waar hij intolerantie koppelt aan de islamieten als collectiviteit, en niet
spreekt over eventueel afkeurenswaardige handelingen van individuen. Bovendien lijkt
Bolkestein uit te zijn op een homogenisering van de cultuur van staatswege, en voorbij
te gaan aan "een onvermijdelijke ambivalentie in de noties van vrijheid en tolerantie:
ze gaan uit van gemeenschappelijke normen en van de legitimiteit van verschillende,
zelfs tegenstrijdige normenstelsels".

4. Pluralitelt, intersubjectiviteit en identiteit

Wat is nu precies de betekenis van dit alles voor opvoeding en k entiteit? Wat dunkt
me vooral te leren valt van de analyse is dat de onvoltooide afsluitingen die we als
politieke cultuur en cul' arele levensvonn hebben aangeduid, historisch bepaald, contingent
en in de relatie tot elkaar als interne verband ook te veranderen, veranderbaar zijn.
Een beroep op universele geldigheid, leidt tot verabsoluterende en totaliserende
afsluitingen. Een dynamische interrelatie van culturen en van politieke cultuur en culturele
levensvormen daarentegen, is mogelijk ;ndien er een gezamenlijke publieke ruimte
is, een inter-est, waar sprake is van een onbelemmerde uitwisseling van gedachten en
betekenis gecreeerd wordt door de participanten. Hier is sprake van communicatie
in de betekenis die Dewey daar aan geett: 'The making of something in common" (Dewey,
1938, p. 46). Deze inter-est, deze 'in-between' gedragen door communicatie is gebaseerd
op gemeenschap-in-wording en solidariteii-in-wording.
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Hannah Arendt duidt dit politieke proces aan met de aristotelische term 'philia', doelend
op de vriendschap onder burgers. Deze vriendschap, deze saamhorigheid richt zich
op "het bevorderen van een dialoog en een samenspraak waarin de gezamenlijke wereld
centraal staat (...), op de bereidheid de wereld met anderen te delen" (Prins, 1992,
p. 77). Door de onbelemmerde uitwisseling van gedachten, door te spreken , wordt
een gezamenlijke publieke ruimte geschapen. We leren menselijk te zijn in en door
dat spreken, en op die wijze wordt de wereld gehumaniseerd.

In de georganiseerde ruimte die de publieke ruimte is, waar de erkenning van de ander
als ander en als gelijkwaardig uitgangspunt is, kunnen en moeten pluraliteit, vrijheid
en publieke opinie gedijen. De publieke ruimte is volgens Arendt per definitie een
intersubjectieve ruimte. Deze politieke publieke ruiinte hangt uiteraard niet in een
maatschappelijk luchtledig, zodat elke kwestie als het ware los van de maatschappelijke,
politieke etcetera. context weer aan de orde gesteld zou kunnen worden, maar wordt
mede bepaald door de vigerende politieke cultuur van een natie. Op haar beurt kunnen
de uitkomsten van de hier plaatsvindende gedachtenwisselingen weer van invloed zijn
op de inhoudsbepaling van de politieke cultuur. In de binnen die ruimte gevoerde
discussies over een algemeen belang (inter-esse) tonen en reafiseren de deelnemers
al sprekend hun identiteit, hun unieke persoonlijke zelf. Hier verschijnen ze in hun
subjectiviteit als mensen aan elkaar (cf. Arendt, 1968). Al sprekend effectueert zich
"de menselijke conditie der pluraliteit, d.w.z. van te leven als een zich van anderen
onderscheidend en uniek wezen onder gelijken" (Arendt, 1968, p. 177). Dit realiseren
van identiteit, komt, hoewel het sterkst verbonden met het spreken, ook mee met iemands
daden. Menselijk handelen en spreken vormen een intern verband. Spreken en handelen,
zien en gezien worden, en horen en gehoord worden horen in de intersubjectieve
openbaarheid onlosmakelijk bijelkaar. "Omdat de handelende persoon altijd optreedt
temidden van en met betrekking tot andere handelende personen, is hij nooit alleen
maar iemand die 'doet', maar altijd tegelijkertijd ook iemand die ondergaat. Doen
en ondergaan zijn als de keerzijde van een medaille" (Arendt, 1968, p. 189).2

In de pedagogiek weten we dat identiteitsvorming niet anders dan als dialogaal en
intersubjectief verstaan kan worden (zie Masschelein, 1987, 1991; Biesta, 1993). De
uitkomst van het opvoedingsproces ligt niet vast, maar wordt in het proces door alle
participanten tot stand gebracht. Ze vindt bovendien plaats in de gezamenlijke, gedeelde
publieke ruimte, een politieke ruimte (cf. ook Masschelein, 1992). Opvoeding en politick
zijn twee kanten van dezelfde medaille, die elkaar wederzijds bepalen of beperken
waar het de mogelijk van identiteitsvorming, gemeenschap en solidariteit betreft.
De vraag waar ik deze paragraaf mee begon, kan nu wellicht ook beter luiden: Wat
kan de politick leren van de pedagogiek? Pedagogisering van de politiek derhalve!3

Summary

Just like so many other countries in West Europe the Netherlands are confronted
with a growing stream of immigrants and refugees. In this context I want to look in
my contribution for the desirable political-cultural consequences for education and
identity. If a shared public space, an inter-est can be brought about by means of a
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interactive dialogical process, then there can be possibilities for inter-cultural and
inter-philosophical practical learning processes. I make a distinction between political
culture and cultural life forms, and mill show that the two have an internal relationship
to each other. This relationship will be clarified using the concepts of temporal-
ethnocentrism and homogenizing. Finally, I will elaborate on the above mentioned
lines of thought and will show by utilizing concepts of Ahrendt that the dialogical
process of inter-cultural exchange can be adequately formulated as a pedagogizing
of politics.

Correspondentieadres: S. Miedema, Vakgroep Algemene Pedagogiek, Postbus 9555,
2300 RB Leiden, Nederland

Noten

1. Ook de terminologie in Ceders in de win getuigt van een eenrichtingsverkeer van "een
gemeenschappelijke (nationale) identiteit, een basispakket van de door ieder gedeelde waarden, nodig om
te kunnen voldoen aan de vootwaarden voor sociaal-economische en maatschappclijke evenwaardigheid"
(Van Kemenade et al., 1992, p. 9), zoals uitgedrukt in onze Grondwet, naar verschillende culturen. Ik ga
daar hier niet nader op in.

2. Ik wijs hier slechts op de opmerkelijke overeenkomst met Dewey waar deze het heeft over dc notie
tervaring' (cf.' Dewey, 1948, p. 86).

3. De hier geschetste gedachtenlijn wil ik in verder onderzoek nog nader theoretisch relief geven met
Gadamers notie 'understanding' als een 'fusion of horizons' (Gadamer, 1976) en Taylors begrip 'language
of perspicuous contrast' (Taylor, 1985).
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Matig intellect

De introductie van intelligentie-metingen in Nederland

B. MULDER

Samenvatting

In dit artikel wordt de invoering van intelligentie-metingen in Nederland In het begin
van de 20ste eeuw in en rond het Amsterdamsch Paedologisch Gezelschap beschreven.
Bovendien wordt nagegaan in hoeverre biologistische argumenten rond intelligentietests
zoals die vooral in Angelsaksische landen werden gehanteerd hier van invloed waren.

De geschiedschrijving over de ontwikkeling en invoering van intelligentie-metingen
vanaf het eind van de 19de eeuw wordt gedomineerd door wat er in de Angelsaksische
landen gebeurde. Daarbij krijgt het biologistische karakter van opinies over intelligent ie
ruime aandacht.' Kwesties als intelligentie en ras, evolutie, eugenetica, achterlijkheid
en erfelijkheid speelden daarin een grote rol. In het volgende zal ik nagaan in hoeverre
dergelijke elementen ook aanwezig waren bij de introductie van intelligentie-metingen
in pedologische kring in Nederland in de eerste decennia van de 20ste eeuw.

Schedelmaten

Rond 1925 nam de mediaan van de hoofdgrootten van Nederlandse meisjes uit de
lagere volksklasse van hun 10de tot hun 17de jaar met 12,5 mm. toe. Hun gemiddelde
schedelgootte was bovendien 5,8 nun. minder dan die van dames uit de burgerstand,
die weer een liefst 15,9 mm. kleiner hoofd hadden dan mannen uit dezelfde stand.
Eerstgeboren meisjes hadden verder een kleiner hoofd dan later geborenen; de schedels
van 9de kinderen in een gezin waren het grootst: 4,5 mm. groter dan die van eersten.
De rapporteur van deze gegevens, H. Postma, die ze meedeelde in het tijdschrift KEnder-

studie. Paedologische en psychologische bladen,concludeerde: "Het is vooral de eerstge-
borene, die belangrijk van de volgende kinderen afwijkt, eene omstandigheid, die
psychologen, die studie van het geestelijk leven van het oudste kind maken ter overdenking
wordt aanbevolen."3

Postma ging nog meer factoren na die konden samenhangen met de hoofdgrootte.
Zo vond hij bijvoorbeeld dat in de winter wat racer meisjes met grote hoofden werden
geboren dan in de zomer. Ook keek hij naar het verschil tussen stad en platteland
en naar verschillen tussen de provincies. Op het platteland bleken wat meer
groothoofdigen voor te komen en van de drie grote steden was de schedelomvang in
Amsterdam een volle 2,7 mm. groter dan in Den Haag. Maar de grootste hoofden
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vond Postma in de noordelijke provincies: die in Friesland maten wel 6,2 mm. meer
dan die in Utrecht. Volgens Postma hield dit vooral verband met "eene physieke
eigenaardigheid"4 van het Saksische ras dat in het noorden zou overheersen tegenover
het Friese ras dat in het westen dominant zou zijn. Factoren als lichaamslengte, voeding
en ziekte waren van zeer geringe betekenis.

Vanuit anatomisch gezIchtspunt waren dit wellicht belangwekkende uitkomsten, maar
wat moesten pedologen ermee? Postma was hierover niet duidelijk, want in zijn artikel
ontbreekt iets dat op een vraagstelling lijkt. Bovendien lijken zijn schedelmetingen
wel nauwkeurig, tot op de tiende millimeter precies zelfs, maar enkele ander variabelen
zijn verbijsterend vaag. Zo is het volstrekt onduidelijk wat Postma bedoelde met "de
lagere volksklasse" waaruit de gemeten meisjes afkomstig waren en met de burgerstand
van de dames waarmee hij die vergeleek. Het onderscheid tussen stad en platteland
wordt niet nader uitgelegd en de verschillende rassen waarin hij de bewoners van
Nederland verdeelde - het saksische, friese, frankische en alpine ras - vond hij blijkbaar
zo evident dat hij een nadere omschrijving overbodig achtte. Ook zijn operationalisaties
van enkele factoren zijn nog wel voor enige discussie vatbaar. De voedingstoestand
bijvoorbeeld bepaalde hij door het gewicht per lichaamslengte te nemen, wat voor iemand
die even tevoren gewezen had op de mogelijkheid van aangeboren en daardoor onver-
anderlijke lichatnelijke eigenschappen toch op zijn minst opmerkelijk mag heten. Erg
mededeelzaam over de procedure van zijn metingen was Postma trouwens ook niet:
onder hoofdgrootte verstond hij de som van de lengte en breedte van de schedel, maar
hoe bij die gemeten had vermeldde hij niet. Hoe hij eventuele systematische of toevallige
meetfouten wilde neutraliseren blijft al even duister. Maar fundamenteler misschien
nog is dat Postma zweeg over selectie en samenstelling van de groep meisjes die hij
onderzocht. Hij noteerde wel een totaal aantal van 1472, maar niet waar hij die vandaan
had gehaald. Bovendien nam hij soms van groepen uit die steekproef de schedelmaat
zonder aan te geven hoe hij die meisjes selecteerde.5

Schedelmaat en intelligentie

Postma vond dat elke factor een groot terrein van wetenschappelijk onderzoek opende,
maar hij meende itjn artikel "niet beter te kunnen eindigen" dan door in te gaan op
het verband tussen hoofdgrootte en intellect.' Hij gal toe dat er onderzoekers waren
die dit verband ontkenden. Hij had daarbij de Amsterdamse hoogleraar anatomie Louis
Bolk kunnen noemen, van wie hij wel het idee leende om als hoofdgrootte de som
van lengte en breedte van de schedel te nemen, maar wiens opinie over het onderzoek
naar de relatie tussen die maat en de intelligentie als een "komisch intermezzo"' hij
niet noemde. Postma wees op de zeer kleine en zeer grote hoofden die meestai samengaan
met geestelijke defecten, een door veel pedologen en artsen aangehaald ervaringsfeit.
Hoewel cen scherpe grens niet valt te trekken ligt daartussen een gebied van oplopende
schedelgrootten die gemiddeld samengaan met toenemende intelligentie. Een krachtige
conclusie, vooral gebaseerd op niet nader omschreven onderzoekingen en "tests voor
het opsporen van den intelligentie-graad".
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Postma was redactielid van Kinderstudie, het blad van het Amsterdamsch Paedologisch
Gezelschap. Zijn artikel lokte ondanks de evidente onderzoekstechnische en statistische
tekortkomingen in het tijdschrift geen reactie uit. Dat is opmerkelijk, want de hoogtijdagen
van de schedelmetingen als indicatie voor intelligentie waren voorbij, zoals Bo lic al
aangegeven had.° Toch is dit idee nook geheel verdwenen: Montessori geloofde erin
en ook sommige eugenetici.5 Maar in deze kringen bestond ook grote aarzelin& Waarden-
burg, een bekende naam in de Nederlandse eugenetica", schreef bijvoorbeeld in
1927: "Een duidelijken samenhang (correlatie) tusschen schedelcapackeit en intelligentie
is nog niet waargenomen, hoewel geniale menschen dikwijls groote schedels en hooge
hersengewichten bezaten" en hij benadrukte de grote invloed van de omgeving op de
ontwikkeling van het intellect."

Postma had echter ook kunnen verwijzen naar een onderzoek uit het eigen pedologische
gezelschap, want in 1913 presenteerde de schoolarts J.M. Hamelberg op het Eerste
Nederlandsche Congres voor Kinderstudie een uitgebreide studie naar 'Sehedelmetingen
in verband met intellect-schattingen'." Vergeleken bij Postma ging Hamelberg zeer
zorgvuldig en met gevoel voor methodologische problemen te werk: hij was zich bewust
van mogelijke meetfouten, hij nam de mening van Bolk serieus dat hersengewicht vooral
samenhangt met lichaamslengte", hij gaf zeer duidelijk aan hoe zijn onderzoeksgroep
was samengesteld, hij hield rekening met variarende lichaamsmaten gedurende de dag
en hij vermeldde uitvoerig de onderzoeksprocedure." Zijn conclusies waren daarentegen
veel voorzichtiger dan die van Postma. Hamelbergwilde bijvoorbeeld niet generaliseren
en wees erop dat aan zijn resultaten geen individuele waarde kon worden gehecht,
o.a. omdat er zoveel individuele afwijkingen van de gemiddelden voorkomen. De lengte-
breedte-index, die Postma later gebruikte, vond hij "in verband met het intellect van
weinig betekenis"; verder zag hij de absolute toename in schedelbreedte enigcains parallel
lopen aan stijgende intelligentie, maar de relatieve schedelmaten t.o.v. de lichaam.slengte
vertoonden geen samenhang met het intellect. Sterker, "juist bij de relatief kleine en
smalle schedels [worden] de goeden in veel grooter aantal gevonden dan de
onvoldoenden." Dat zou kunnen wijzen op het belang van de voeding op het functioneren
van de hersenen. Hamelberg legde hier de vinger op een gevoelig punt, want dit zou
betekenen dat vooral prestaties gemeten worden en niet "het intellect zelf', wat hij
zich daarbij ook voorstelde.'5

Intellect en vaardigheld

Wat betreft die intelligentie-metingen was echter ook Hamelberg wat losjes: hij narn
geen tests af (de Binet-Simon was al beschikbaar), maar hij vroeg onderwijzers van
de kinderen die hij onderzocht dezen te clacsificeren in de categoriedn goed, middeknatig
of onvoldoende." Het was duidelijk dat er grote behoefte bestond aan betrouwbare
en zo mogelijk valide instrumenten om de intelligentie vast te stellen. Nu deed op het-
zelfde congres de Groningse psychiater E.D. Wiersma verslag van een onderzoek met
de Binet-Simon-test in 1911.17 Zijn bedoeling was geweest de waarde van deze test
vast te stellen. Hij nam daartoe de test af bij 141 kinderen en ging de verdeling van
de prestaties over de verschillende leeftijden na. Verder stelde hij een samenhang was
met de schookesultaten vast en vond hij de verwachte grotere spreiding van testprestaties
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bij jongens dan bij meisjes. Wiersma erkende echter dat de methode niet volmaakt
was en gebruikte aanvullende tests. Zo probeerde hij de opmerkzaamheidsconcentratie
te meten met het zogenaamde Dottingapparaat, waarbij de proefpersonen met een
naald moesten prikken in kleine cirkeltjes op een papierstrook die met een variabele
snelheid het gezichtsveld passeerden. Ook onderzocht hij de fantasie, door de kinderen
te vragen zoveel mogelijk woorden te maken uit een gegeven woord en door ze puzzeltjes
te laten leggen en vage plaatjes te laten herkennen. Steeds vond hij een positieve correlatie
met de Binet-Simonresultaten.

In de discussie die volgde bleek bij sommigen enthousiasme voor de intelligentietests,
maar er was ook scepsis. De Leidse psychiater Jelgersma betwijfelde of het intellect
wel te meten viel en de Antwerpse hoogleraar Schuyten, een bekende naam in
pedologische kringen18, meende zelfs dat de tests "geen werkelijke wetenschappelijke
waarde" hadden omdat ze niet het intellect meten, maar "verworven kennissen".19
Ook vroeg men itch af of het Dottingapparaat wel de concentratie en niet vooral een
vaardigheid zou meten en of woorden vormen en puzzeltjes leggen wel een indicatie
voor fantasie zouden zijn. Over biologische kwesties als hoofdgrootte werd in het geheel
niet gerept, maar het was duidelijk dat een belangrijk probleem was of de tests nu
diverse kennis en vaardigheden maten, of dat ze een aanwijzing vormden voor een
algemene aanleg, het intellect of de intelligentie. Een volgende vraag zou dan natuurlijk
zijn of die intelligentie aangeboren of wellicht zelfs erfelijk was. Aan die vraag kwatn
men op het congres echter niet toe.

Het Ainsterdamsch Paedologisch Gezelschap

Het congres was georganiseerd door het al eerder genoemde Amsterdarnsch Paedologisch
Gezelschap. Deze vereniging was het geesteskind van GA.M. van Wayenburg, medicus
en psychiater en sinds 1906 privaat-docent paedologie aan de Universiteit van
Amsterdam.' Het Gezelschap, opgericht in 1911, beoogde de wetenschappelijke
kinderstudie te beoefenen, wat een mengeling van medische, psychiatrische, kinderpsycho-
logische en pedagogische inzichten betekende.2' Onder de leden bevonden 6ch artsen,
zoals Van Wayenburg en D. Herderschee, psychiaters als K.H. Bouman, psychologen
als W.H. ten Seldam, en pedagogen als J.H. Gunning Wzn. Het Gezelschap kwam
regehnatig bijeen en publiceerde in 1913, naast het congresverslag, ook een bundel
voordrachten gehouden in 1912.22 In 1916 startte men het tijdschrift Kinderstudie,
dat tot 1926 heeft bestaan, het jaar waarin Van Wayenburg overleed. Dit Amsterdamsch
Paedologisch Gezelschap speelde eenbelangrijke rol in de introductie van intelligentie-
metingen in Nederland.

Kennen, kunnen en intelligentie

Ook v66r het ontstaan ervan was echter al aandacht gevraagd voor tests om verstandelijke
vermogens te meten. Een van de eersten die dit deed was Herderschee. Deze schoolarts
zag itch voor het probleem geplaatst vast te stellen waarom kinderen op de lagere
school niet mee konden komen en welke speciale hulp zij nodig hadden. Sinds de
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invoering van de leerplicht in 1901 was dit problecm nijpender geworden en de
bezorgdheid over de belasting van dergelijke kinderen voor het onderwijs nam toe."
Dit probleem deed zich ook in andere landen voor en het was in een poging het aan
te palcken dat Alfred Binet zljn beroemd geworden test ontwikkelde." Binet, die
aanvankelijk ook aan schedelmetingen had gedaan, ging uit van een eenvoudige gedachte:
geef kinderen een groot aantal korte vragen en opdrachten en kijk of ze die kunnen
oplossen. De test die hij daarmee in 1905 samenstelde was een verzameling van 30
nogal uiteenlopende vragen: het aanwijzen van mond en neus e.d., getallen nazeggen,
voorwerpen benoemen, de eigen naam geven, munten tellen, dag en datum noemen
en zo meer. Hij wilde zo verschillende vaardigheden van kinderen achterhalen. In 1908
kwam hij met een herziene en uitgebreide versie waarin de taken naar oplopende
moeilijkheid waren gerangschikt en voor elke leeftijd van 5 tot 12 jaar de taken waren
vastgesteld die uitgevoerd moesten kunnen worden. Zo ontstond een "6chelle m6trique
de Pintelligence" die de basis vormde voor wat het IQ ging heten. In 1911 herzag Binet
zijn schaal nogmaals en verwijderde nog meer een eventueel beroep op schoolkennis.25

Binet had zijn schaal ontwikkeld niet om een alomvattend verstandelijk vermogen
'intelligentie' te meten, maar met het pragmatische doel kinderen op te sporen die
het slecht deden op school en speciale hulp nodig hadden. Dat was ook de bedoeling
van Herderschee in een onderzoekje uit 1908." Daarin probeerde hij naar het voorbeeld
van Binet aan de hand van een groot aantal eenvoudige vragen en taken het niveau
van "kennen en kunneie van zesjarigen te bepalen. Het ging ook hem om een instrument
om eventuele achterstanden te kunnen vaststellen en niet om de meting van algemeen
vermoger of eigenschap. Later vertaalde hij de Binet-Simon en normeerde deze door
afname bij zwakbegaafde, imbeciele en normale kinderen. Deze zogenaamde Binet-
Herderschée is vanaf 1919 tot in de jaren zestig in gebruik gebleven.27

Algemene intelligentie?

De verleiding om toch iets als een algemene verstandelijke aanleg, in de wandeling
'intelligentie', te meten bleek echter groot. Het is vooral Charles Spearman geweest
die hiervan werk heeft gemaakt. Op basis van de mede door hem ontwikkelde
factoranalyse introduceerde hij in 1904 het begrip 'general intelligence' of kortweg
'g', een algemene vaardigheid die ten grondslag zon liggen aan specifieke mentale
vaardigheden, zoals die bijvoorbeeld tot uitdrukking komen in schoolprestaties en bij
tests. Deze algemene intelligentie zag hij als een erfelijk vermogen." In de eerste
publikatie van het Amsterdamsch Paedologisch Gezelschap stonden twee uitvoerige
stukken die juist dit onderwerp van het "algemene intellekt" behandelden. In het ene
komt W.H. ten Seldam, die ook later nog veel over psychometrische vraagstukken zou
schrijven, na een analyse van het werk van o.a. Spearman en Cyril Burt onomwonden
tot de conclusie dat het bestaan van algemene intellectuele begaafdheid "nog geenszins
bewezen" was; hij vond zelfs dat Spearman's bewijzen daarvoor "allesbehalve overtuigend"
waren." In het andere artikel sloeg de psychiater K.H. Bouman een andere toon
aan. Na alweer een uitvoerige bespreking van bestaande tests concludeerde hij dat,
vooral bij de hogere psychische functies, alle 66n factor gemeen hadden: het "oordeel-
vermogen"." Alhoewel hij over de inhoud hiervan niet geheel helder was, leek dit
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inderdaad nogal op de 'g' van Spearman: een algemeen vermogen tot juist redeneren
en problemen oplossen. Ook suggereerde hij dat dit vermogen anatomisch verankerd
is in "de fijn granuleuse stof van kleine cellen met overal samenhangend protoplasma
(...), de oerstof", d.w.z. de hersenen.31 De mogelijkheid tot erfelijkheid van zo'n vermogen
was daarmee ook geopend.

Bouman heeft hierna voor het Atnsterdamsch Paedologisch Gezelschap niet meer
geschreven over intelligentie-metingen en zijn opvatting kan ook niet als kenmerkend
beschouwd worden voor de opinies die er heersten. Dat gel& veel meer voor die van
Ten Seldam, die in Kinderstudie een bibliografie verzorgde waarin veel buitenlandse
test-onderzoeken werden samengevat, maar waarin geen tendens ten gunste van de
algemene intelligentie, laat staan van de erfelijkheid ervan valt te bespeuren. Slechts
66nmaal schreef hij nog over Spearman's 'g', in neutrale termen.32 Ook Herderschee
heeft in het blad nog over intelligentie geschreven naar aanleiding van zijn onderzoek
naar achterlijke kinderen. De vraag naar de algemene intelligentie vond hij daarbij
echter vanuit praldisch oogpunt onbelangrijk; hij wilde nog steeds de Binet-Simonschaal
gebruiken voor het bepalen van afzonderlijke psychische functies om zo na te gaan
welke speciale zorg kinderen nodig zouden hebben.33 De overige artikelen in Knderstudie
die gaan over intelligentie-metingen zijn voortzettingen van Binet34, of zijn onderzoeks-
verslagen waarin met enthousiasme gebruik gemaakt werd van de mede door Ten Seldam
voor Nederland bewerkte Amerikaanse Army Mental Tests voor het intelligentie-
onderzoek bij grote goepen.33

Gematigde ontvangst

Al met al miste de discussie rond de invoering van intelligentie-metingen in Nederland
enkele scherpe trekken van die in de Verenigde Staten en Engeland: hier had men
het nid over intelligentie en ras, over de bedreiging van de samenleving door geestelijk
minderwaardigen, over eugenetische maatregelen, en, Bouman uitgezonderd, ook niet
over de erfelijkheid van een mogelijk aanwezige algemene intelligentie. Postma's opvatting
over het verband tussen schedelmaat en intelligentie was verder duidelijk een uitzondering.
Het vrijwel ontbreken van dergelijke biologistische opinies in en rond het Amsterdamsch
Paedologisch Gezelschap is toch wel enigszins opvallend, omdat enkele van de leden,
zoals Herderschee, Bouman en Postma, ook actief waren in de Nederlandse eugenetica.36
Wellicht heeft het geringe succes en de voorzichtigheid van de eugendische beweging
in Nederland37 bijgedragen aan het gematigde karakter van de discussie over de
intelligentie-tests en hebben beide te maken met de grote culturele homogeniteit van
Nederlaw ; in het begin van de 20ste eeuw. Dat wil overigens nog niet zeggen dat
biologisttsche argumenten ook na 1926 hebben ontbroken, noch dat dergelijke
redeneringen in de Nederlandse pedologie en pedagogiek niet voorkwamen. Onderzoek
daarnaar moet echter nog verricht worden.

Summary

This article describes the introduction of intelligence testing in the Netherlands in
the first decades oldie 20th century and the role of the Amsterdam Paedological Society
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in its reception. It also examines whether biological arguments played an important
part in the debate about intelligence as they did in the Angjo-Saxon countries.

Correspondentieadres: E.Mukler, Universiteit van Amsterdam, Usbaanpad 9, 1076 CV
Amsterdam, Nederland
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Erotiek op de grens tussen kindertijd en ouderliefde

Ben Lindsey in de Nederlandse discussie

J. NOORDMAN

Samenvatting

Tegen het einde van de jaren twintig zorgde de Amerikaanse kinderrechter Ben lAndsey
met de vertaling zijn boekOpstandigekugd (1927) voor de nodige opschudding onder
opvoeders in Nederland. Lindsey verdedigde een liberalisering van de seksuele moraal
in het zogenaamde proethuwelijk. De kritiek in Nederland was massaal. In deze bAjdrage
wordt de aard van die kritiek onderzocht. De vooreehtelijke seksualiteit werd niet
alleen moreel veroordeeld, er werd impliciet ook een beeld geschetst van de ware liefde
waartoe de jeugd moest worden opgevoed. Daarin speelde de erotiek als wapen tegen
ontijdige seksualiteit een belanvijke rol. De liefde die de jeugd als ideaal wordt
voorgehouden blijkt te zijn gemodelleerd naar het voerbeeld van de ouderliefde.

Geen wetenschap kan zonder discussie, zeker niet de pedagogiek met haar sterk normatief
karakter. Toch doen zich in de pedagogische gedachtenwisseling bij tijd en wijle
confrontaties voor die de suggestie wekken dat er mar aan de hand is dan een simpel
verschil van inzicht in opvoedkundige normen. Een katholiek anonymus veroordeelde
tegen het einde van de jaren twintig de auteur van een studie over de moderne jeugd
aldus: "ik geloof (...) dat de president van de Vereenigde Staten niet beter kan doen,
dan dezen averechtschen opvoeder zachtjes in den electrischen stoel te zetten' (Sacerdos,
1928, p. 249). Dat is nogal wat. Die opvoeder was de bekende Amerikaanse kinderrechter
Ben B. Lindsey, auteur van de bestseller Opstandige Jeugd.

De tirades, gericht tegen deze Amerikaanse libertijn werpen twee samenhangende
vragen op. Wat had de man toch eigenlijk voor vreselijks beweerd en waarom waren
zijn opvattingen aanleiding tot een zo emotionele oppositie? Er was immers veel meer
aan de hand dan een rationele confrontatie over de problemen van de rijpere jeugd.
Hier is sprake van een bijna existentiele angst die voortkomt uit morele paniek.

Sinds 1916 kwam in Nederland een grote stroom publikaties over de rijpere jeugd tot
stand (Bakker, 1992, p. 6). Inzichten uit de internationale literatuur over pubers en
adolescenten drongen hier door, allereerst van Stanley Hall (1904), in de jaren twintig
gevolgd door de klassieke studies van Biihler (1921), Spranger (1924) en Stern (1928).
Aan een theorie over "de laslige levensfase" bestond grote behoefte. Een van de centrale
thema's in de zorg om de rijpende jeugd was, hoe kan het ook anders, de zedelijke
opvoeding, in veel gevallen versmald tot het terrein van de seksualiteit. Nu was seksuele
opvoeding sinds het einde van de 19de eeuw op zichzelf al een gevoelige materie (R6ling,
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1993). In brede kring bestond grote schroom om over seksualiteit te spreken, zeker
ten overstaan van onschuldige kinderen. Gewoonlijk wordt die schroom in verband
gebracht met een Victoriaans proces van verpreutsing. Van Ussel (1968) heeft dit
geInterpreteerd als een centraal element in een anti-seksueel syndroom. Deze term
is in zoverre misleidend dat zij de suggestie bevat van een zekere vijandigheid ten aanzien
van seksualiteit. Dit is echter maar 66n aspect. Seksualiteit werd ook heilig verklaard
en verheven boven de sfeer van alledaagsheid. Vijandigheid betrof de ontkoppeling
van seksualiteit, huwelijk en voortplanting. Daarover bestond ook onder opvoedkundigen
een grote mate van consensus. Wie een liberalisering van deze moraal voorstond, kon
rekenen op een massale veroordeling, zoals de nieuw-malthusianen bijvoorbeeld ten
deel vieL Welnu, Lindsey poneerde in de Nederlandse vertaling van 4n boek Opstandige
jeugd (1927) voor het eerst sinds decennia op serieuze wijze de mogelijkheid van
seksualiteit v66r het huwelijk. Lindsey's boek behandelde niet alleen het "vrije" huwelijk
(zoals het echtpaar Wibaut enige jaren later zou doen), maar juist de "vrije liefde
van jeugdigen. Dit was in de Nederlandse samenleving die steeds meer werd gedomineerd
door een hechte confessionele moraliteit een provocatie van de eerste orde. Ons onder-
zoek naar de receptie van zijn denkbeelden mag op het eerste gezicht overbodig lijken.
Men viel massaal over de Amerikaanse kinderrechter heen, want wat hij voorstond
was eten van een verboden vrucht, punt uit. Toch intrigeert het geval. Een preciezere
analyse van de kritiek geeft wellicht een genuanceerder zicht op de rationele en
gevoelsmatige fundering van di e. morele consensus. Bovendien kan de emotionele lading
onder het louter discursieve niveau veel meer zeggen over de opvoedkundige attitude
ten aanzien van erotiek, liefde en seksualiteit. In zoverre kan dit onderzoek iets opleveren
dat het belang van het geval overstijgt.

Opstandige jeugd

Wat was nu eigenlijk de kern van het betoog waarmee Lindsey menig Nederlands
pedagoog in paniek bracht? Eigenlijk is dat nog niet zo eenvoudig te zeggen. Als studie
over de problemen van de moderne jeugd is het boek bepaald wijdlopig (Nederlandse
critici zullen dat onophoudelijk herhalen) en niet vrij van onduidelijkheden. Toch
verwijzen de geschetste problemen uit zijn praktijk als kinderrechter en de door de
auteur verdedigde oplossingen naar een pedagogische grondhouding. De jeugd, zo
betoogt hij, is zeer goed in staat om te bepalen wat goed of slecht is. Daarom moet
de jeugd serieus genomen worden, ook in haar recht op voorlichting. Dat gebeurt niet,
hetzij nit puriteinse preutsheid, hetzij uit hypocrisie. Opvoeding is bij Lindsey altijd
een vorm van kennisoverdracht die de jeugd in staat moet stellen om de waarde van
maatschappeijke conventies te toetsen. Een opvoeding die alleen maar disciplineert
zal falen want de jeugd zal dan niet weten wat de onbedoelde gevolgen zijn van eigen
zedelijk gedrag. Als een meisje bijvoorbeeld zwanger wordt, dan is dat primair de schuld
van opvoeders die haar niet geleerd hebben hoe dat te voorkomen. Een rigoreus verbod
van rrksuele omgang wordt door maatschappelijke conventies gedist, maar Met door
een fundamentele zedenwet. Bovendien biedt zulk een moraal geen praktisch houvast.
Liefde en seksualiteit horen bij elkaar; de natuur heeft dat zo gewild en dat is ook
de wil van God. Lindsey stelt zich hier op als principieel christen en verwijt de kerken
dat zij de conventies van een christelijke maatschappij hebben verward met de kern
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van het oorspronkefijke christendom. De jeugd komt in opstand tegen valse normen,
dat is maar goee ook. Lindsey geeft informatie (uit Amerikaans onderzoek en uit zijn
eigen praktijk) over het feitelijk gedrag van de jeugd, waarvan Nederlandse recensenten
steil achterover sloegen. Zijn er dan helemaal geen normen meer? Zeker wel, zegt
Lindsey. Mensen zijn verantwoordelijk voor elkaars geluk en voor dat van hun kinderen.
D it betekent voor hem een soot s.verlichte, rationele huwelijksmoraal. Allereerst hebben
kinderen recht op gezondheid en recht op een gezin. Bij het stichten van een geim
mag dus geen groot risico worden genomen. Daarom is hij voorstander van een
proefnuwelijk zonder voortplanting, dat tot een definitief huwelijk (met kinderen) zal
overgaan als de proef geslaagd blijkt. Dit betekende uiteraard het gebruik van
voorbehoedmiddelen. Fel is hij gekant tegen ochtscheidingen, waar kinderen het
slachtoffer van worden, tegen 'gedwongen" huwelijken en tegen abortus. Dat laatste
bezorgt hem in de Nederlandse receptie nogal eens krediet. Lindsey is ook gekant
tegen een volkomen ongebonden seksuele lustbeleving. Hij meent dat de jeugd daar
in overgrote meerderheid niet naar op zoek is. Het proefhuwelijk zou juist een vorm
zijn van sexuele regulering en een wapen tegen promisculteit. Zeffbehezrsing is wel
degelijk een belangrijke deugd ("seksuele vrijheid verdient alleen wie zichzelf beheerst").
Deze "vrijheidsstrijd tegen de drift" deelt Lindsey met vele seksuele hervormers; voor
wat Nederland betreft kan men denken aan iemand als Rutgers. Het verdwijnen van
iet huwelijk zou voor hem een ramp zijn. Mochten toch onwettige kinderen worden

geboren dan moesten die kinderen en hun ongehuwde moeders met respect worden
behandeld. Moederschap immers is heilig. Zo ongeveer luidde Lindsey's eenvoudige
boodschap.

Achteraf is het allemaal zo schokkend niet wat Lindsey voorstaat. In veel opzichten
liep zijn betoog vooruit op de praktijk van het ongehuwd samenwonen waar nu nauwelijks
iemand zich aan stoort. Natuurlijk, Lindsey's boeken ademen in bepaalde opzichten
de geest van zijn tijd. De eugenetische toon is bijvoorbeeld opvallend. De moderne
lezer schiet meer dan eens in de lach als Lindsey hoog opgeeft over de doeltreffendheid
van een enkel voorlichtend gesprek. In zijn boeken figureren uitsluitend jongeren met
een hoogst aantrekkefijk voorkomen: iedere gevalsbeschrijving begint met een introductie
van een meisje dat altijd bloedmooi is, "een prachtexemplaar van de soort", en dat
verschaft het boek een bepaald materialistische ondertoon. Lindsey's wereld is een
opgeruimde wereld van jongeren die, onbevangen maar serieus, van het leven en van
elkaar weten te genieten, die dansen als ze vrolijk zijn en hun vrije tijd doorbrengen
met autotochtjes en picknicks in de vrije natuur, een moderne werPld dus. 'Het is alsmaar
hetzelfde liedje", schreef een criticus, "...het is gezet op dansmuziek" (Hepp, 1928-29).
Wat moest een opvoeder uit het brave Nederland daar wel niet van denken?

Kritlek op Lindsey

Gerecenscerd werd Lindsey's bock op grote schaal, hoewel er critici waren (vooral
van katholicke huize) die het boek eigenlijk Bever hadden willen doodzwijgen. Lindsey
werd een begrip. Tot ver in de jaren dertig is hij symbool van de "vrije fiefde". Zelfs
in de Tweede Kamer viel zijn naam als vergiftiger .ran het Nederlandse yolk, bijvoorbeeld
toen Colijn bij de behandeling van het echtscheidingsvraagstuk de vraag opperde of

563



J. Noordman

de regering dit soort boeken niet diende te verbieden. Bijna iedereen hier had kritiek.
Niet iedereen was gechoqueerd. Dat is een belangrijke nuance.

Natuurlijk waren er mensen die Lindsey serieus namen, zoals de socialist P. Vocid
die de Nederlandse vertaling van een inleiding voorzag. Hij noemde de auteur moedig
en eerlijk omdat hij de feiten onder ogen durfde Zten, bereid was om oude normen
te relativeren en de nieuwe generatie niet op voorhand minderwaardig vond. Sympathie
voor zijn standpunten komt trouwens bijna uitsluitend van socialistische en anarchistische
zijde (Luikinga, 1929; Mansholt-Andreae, 1930). Opvallend ook is de welwillendheid
van de kant van de kinderbescherming. Overwater moet als kinderrechter veel van
Lindsey's problemen hebben herkend; hij beveelt een kritische lezing van harte aan.
Voor Van Ooy, die als maatschappelijk werkster bij de rechthank werkte, geldt eigenlijk
hetzelfcle (Van Ooy, 1928). Onvoorwaardelijke steun betekende dit nu ook weer niet.
Die kwam wel van een heel andere kant, nl. van de inmiddels vergeten schrijfster Jo
van Ammers-Ktiller (1929), wier bekendste romanDe opstandigen (1925) aan het verzet
van de vrouwenemancipatie was gewijd. Een bijzonder ambivalente positie namen de
auteurs in uit de kring van 'Rein Leven', zoals Daalder en Van Mierop. Zij bewonderden
Lindsey's openhartigheid, maar als het om voorbehoedmiddelen gtng waren ze feller
dan wie ook. Daalder koesterde grotebewondering voor de Amerikaanse kinderrechter
om hem vervolgens tot "een der gevaarlijkste menschen uit onzen tijd" te bestempelen
(Daalder, 1928). Van Mierop veroordeelde het "frisse boek van een oprechte vriend
der opstandige jeugd" principieel (Van Mierop, 1928). Lindsey's openhartigheid, zijn
liefde voor de jeugd en zijn optimIsme werden wel meer geprezen, ook als men het
in het geheel niet eens was met zijn therapie. Dat geldt bijvoorbeeld voor de arts A.
Hijmans die een omvangrijke brochure over Lindsey schreef (1929), die in de
protestants-christelijke wereld toonaangevend zou blijven. Meer dan in katholieke kring
was men hier bereid om althans zijn engagement met de jeugdproblemen te waarderen
(bv. Muller, 1927-28). Dat Lindsey daarvoor zijn ogen niet sloot en de dingen precies
bij hun naam noemde vond ook C.P. Gunning, de pionier van het derde milieu voor
de rijpere jeugd (1929). Zijn eindoordeel was er niet minder negatief om.

In de kritiek, al dan niet in emotionele termen verwoord, draaide het altijd om de
volgende kwesties. Allereerst werd de betrouwbaarhetd van Iindsey's gegevens in twijfel
getrokken. Leefde de Amerikaanse (middelbare school)jeugd inderdaad zo bandeloos?
Kohnstatnm bijvoorbeeld kon het niet geloven (Kohnstamm, 1963, p. 490). Afgezien
daarvan ontkende men in bet algemeen dat het beeld op de Nederlandse jeugd van
toepassing was. Zijn waarheidsliefde werd soms voor gevoelloos aangezien. "Men voelt
niet dat hij zelf eerst gehuiverd heeft", schreef een tegenstander. Maar ook al zou het
allemaal zo erg zijn, dan is dat geen reden om voor de feiten te zwichten. Lindsey
baseert zijn normen op gesignaleerde onzedelijkheid, zo wordt hem verweten. Hij dweept
met de jeugd, voleens De Graaf dd zwakte van deze tijd (De Graaf, 1928), en daarmee
weigert hij leiding geven. En de jeugd die Lindsey in beeld brengt heeft die hard
nodig. Het Amerikaanse moderniseringsproces maakt genotzuchtig en vraagt om een
andere ethiek dan die de zwakheid van de mens voor lief neemt. Waar het om gaat
is zelftucht, en daar hoor je Lindsey nooit over spreken. Opvallend in de kritiek is
het volslagen ontbreken van aandacht voor het soort zelfdiscipline waar Lindsey om
vraagt.
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Naast het vanzelfsprekende dogma over de binding van seksualiteit aan huwelijk en
voortplanting is het belangrijkste thema in de kritiek dat Lindsey een valse profeet
is, dit wil zeggen een verleider. Hij net problemen in de seksuele nood van de jeugd,
maar biedt geen oplossingen. Hij schaft die problemen af. Daarin schuilt de valse
aantrekkelijkheid van zijn boek. Lindsey pleegt verraad, want uit liefde voor de jeugd
laat hij haar aan haar lot over, eigenlijk een houding die van liefdeloosheid getuigt
(Lamers, 1929-30). Hier wordt de toon meestal agressief. Erger dan pornografie wordt
het boek genoemd, want pornografie pretendeert tenminste niet verheffend te zijn.
Een kathofiek recensent uiteindelijk schreef met Lindsey's boek zijn open haard te
hebben aangestoken.

De overgang van kindtijd naar ouderliefde

De gedrevenheid van de discussie over Lindsey laat zien dat er angst bestond voor
njn verleiding. De essentie van de opvoeding van rijpere jongeren was in het geding,
voor Kohnstamm trouwens de samenleving als zodanig. Met een expliciete verwijimg
naar Lindsey vreesde hij op korte termijn een crisis in de maatschappelijke consensus
over de meest elementrire zedelijke waarden (Kohnstamrn, 1928-29, p. 299).

Uit de toon van de kritiek blijkt niet alleen een morele overtuiging ten aannen van
de ongec,,rloofdheid van voorechtefijke seksualiteit, maar ook een emotioneel geladen
verzet tegen een moderniseringsproces waarvan Lindsey als exponent werd gezien.
Dat proces beschouwden de tegenstanders als rampzalig, maar dikwijls ook als onstuitbaar.
De kritiek bevat impliciet een node van hoe het dan wel moest. Wat waren de wezenlijke
kenmerken van de moeizame ontwikkeling tot volwassenheid, en welk ideaal stelden
opvoeders tegenover Lindsey's zogenaamde feiten?

Natuurlijk waren er pedagogen die vonden dat men op jongere leeftijd moest kunnen
trouwen (Riemens-Reurslag, 1932, p. 111). Toch was dat niet de kern van de zaak.
Integendeel, de meeste opvoeders vonden dat een fase van erotische spanning en seksuele
onthouding een noodzakelijke voorwaarde was voor echte volwassenwording. In hun
beleving was seksualiteit slechts verheven als die was ingebed in de "ware liefde" die
voor de jeugd nog niet bereikbaar was. Dit uitstel vergde karaktertraining. Hier deed
de karakteropvoeding van Foerster (1931) zich gelden, maar ook de nieuwe
puberteitspsychologie. In dezelfde tijd dat I indsey werd gekritiseerd, werd Sprangers
Psychologie des Jugendalters, waarin dr .elatie tussen erotiek en seksualiteit zo'n
belangrijke rol speelt, de hemel in 5t,prezen. In de Nederlandse discussie over de
opvoeding van de rijpere jeugd speelde de erotiek een steeds grotere, en ook steeds
positievere rol. Erotiek werd evenals de schaamte gezien als een wapen tegen ontijdige
seksuele belevingen die de geestelijke rijping dreigen te blokkeren. De overgang van
kinderlijke onschuld naar de volwassen liefde was in de ogen van de Nederlandse
pedagogen een uiterst subtiel proces dat vertraagd moest worden door de erotiek.
Niets beveiligt zo zeer tegen seksuele verleidingen als erotische verliefdheid. Zo had
de dominante A. De Graaf het letterlijk gezegd (De Graaf, 1921) en toen Daalder
het werk van Lindsey tijdens het tweede Nederlands Pedagoifische congres besprak,
nam hij dat thema over. Ook hij mobiliseerde de erotiek tegen de jeugdige geslachtsdrift,
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"Er is een bestaan mogelik; zo hield hij de verzamelde pedagogen voor, "vol teederheid
en kracht, waarin een einde wordt idffidakt aan de tyrannie der geslachtsdrift en de
erotiek wordt tot een stimulerende macht" (Daalder, 1931, p. 2'76). Welnu, wat men
Lindsey verwijt, ook als het niet in deze termen wordt geformuleerd, is dat hij erotiek
identificeert met seksualiteit, net zoals hij verliefdbeid met echte liefde gelijkstelt. Tussen
de regels van de kritiek op Lindsey door doemt een beeld op van de liefde die de
seksualiteit moet voorbereiden. Kenmerk daarvan is de gedachte dat liefde primair
een opgave is en opoffering vraagt. Echte liefde is zorg. Het archetypisch beeld van
de liefde is in de grond van de zaak de liefde van ouders voor hun kinderen. Daarvan
is bij Lindsey geen spoor te vinden. Maar jonge mensen moeten via het ideaal van
het toekomstige ouderschap worden ingeleid in de wereld van de seksualiteit. 'De innigste
en mooiste gedachte die een jongen voor een meisje kan hebben moet wel zijn de
gedachte aan zijn eigen moeder", zo lezen we bij een van Lindsey's critici.
(Steyger-Asperslagb, 1932-33, p. 205). Het seksuele moet door de erotiek worden
beteugeld, door echte liefde voorbereid, op het tijdige en vooral niet te vroege moment
van de gyensoverschreiding tussen onschuld en ouderschap. Deze constructie, ontleend
aan de nieuwe psychologie van de puber, maar weldra gehanteerd als nonnatief criterium
voor het "waarlijk-jong-iijn", werd door opvoeders zorgvuldig gekoesterd, tot in de
jaren zestig toe.

En de seksuele nood van de jeugd dan? Dat was een ongemakkelijk vraagstuk. De
opvoeders van de Nederlandse jeugd lijken in de grond geen behoefte te hebben aan
een oplossing. "Ontwikkeling is practisch niet mogelijk zonder innerlijken strijd," schreef
de katholieke voorman van Dux in dit verband (Lamers, 1929-30, p. 20), en in het protes-
tants-christelijke kamp klonk het niet anders: "waar geen strijd is, is geen moraal" (De
Graaf, 1928, p. 132). De toon van vooral de confessionele kritiek wekt sterk de suggestie
dat de jeugd het niet te gemakkelijk mag hebben. Vroeger was het immers niet anders.
Een ideaal dat moeite kostte om te koesteren laat men niet gemakkelijk varen als een
stukje verouderde moraal. Lindsey deed dat en van de katholieke anonymus kreeg
hij geen weerwoord; hij kreeg de stoel.

Summary

By the end of the twenties, the translation in Dutch of Ben Lindsey's The revolt of
modem youth (1927) caused a great commodon among Dutch educationists. Lindsey,
an American magistrate in a juvenile court, stood up for liberalization of sexual morals
by defending a "trial marriage". In this contribution the wave of criticism is analysed.
Premarital sex was condemned not only, but also was drawed a picture of true love
as an ideal for youth. The erotic as a weapon against premature sex was of great
importance and the ideal of adolescent passion was in essence modelled on the parentr41
love.

Correspondencieadres: J. Noordman, vakgroep Algemene Pedagogiek, K.U.Nijmegen,
Erasmusplein 1, 6500 HD Nijmegen, Nederland
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Natuur- en milieu-educatie, tussen beleven en overleven

Een cultuurpedagogisch vraagstuk

J.M. PRAAMSMA

Samenvatting

Er zijn in de natuur- en milleu-educatie twee wegen te onderkennen. De eerste weg
vertrekt vanuit de beleving van de natuur, de andere vanuit de wetenschappelijk-
technische oplossing van milieuproblemen. In mijn bijdrage wil ik duidelijk maken
dat binnen de natuur- en milieu-educatle deze beide benaderingen elkaar niet kunnen
missen. Het probleem is evenwel dat natuurbeleving plaatsvindt op een andere, kleinere
ruimtelijke schaal dan de schaal waarop milieuproblemen spelen. De vraag is dan
hoe beide bij elkaar te houden zijn. Door de keuze voor een levensechte beschrijving
van de natuur (waarbkj ik veroijs naar het legendarische werk van Heimans en Thijsse)
is het mogelijk om beide benaderingen toch op eenzelfde schaalniveau bij elkaar te
houden.

Twee jaar geleden, op de 5de pedagogendag, die werd gehouden in Amsterdam hield
Ger Snik een referaat over natuur en milieu-educatie. In zijn bijdrage betreurde hij
enerzijds dat er in de Nederlandse wijsgerige pedagogiek geen aandacht is voor de
relatic tussen milieuproblematiek en opvoeding en poogde hij anderzijds een aanzet
te geven voor de bestudering van die relatie, door de verschillende perspectieven op
natuur en milieu - die door de milieufilosofie aan het licht worden gebracht - te
doordenken op hun consequenties voor de opvoeding.

Inmiddels is er in Nederland een wijsgerig pedagogisch project gestart aan de Universiteit
Utrecht, gefmancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
met betrekking tot de problematiek van de natuur- en milieu-educatie. In deze bijdrage
wil ik een eerste verslag doen van de bevindingen van dat onderzoeksproject.

Natuur-en tuilieu-educatie en de cultuurpedagogische vraag

Natuur- en milieu-educatie is een zinvol object van pedagogische reflectie. Niet alleen
omdat het betrekking heeft op het leren van kinderen. Maar ook omdat speciaal in
de natuur- en milieu-educatie dat leren van die kinderen niet onproblematisch is. Ook
voor de natuur- en milieu-educatie geldt de cultuurpedagogische vraag: Wat is er in
onze cultuur waardevol genoeg om aan de volgende generatie overgedragen te worden?
(zie Imelman, 1991). Voor de natuur- en milieu-educatie ligt er daarbij een extra
probleem. Onze cultuur is gebouwd op beheersing vak de natuur door wetenschap
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en techniek. Onze cultuur leidt op die manier tot een toenemende aantasting van natuur
en milieu. Zodoende is het de vraag of deze cultuur wel waardevol genoeg is om overge-
dragen te worden.

Binnen de natuur- en milieueducatie poogt men op verschillende wijze een oplossing
voor dit dilemma te vinden. Ener4ds zijn er degenen die de cultuurpedagogische vraag
negatief beantwoorden. Zij stellen vast dat onze cultuur niet waardevol genoeg is om
overgedragen te worden. Niet onze kijk op de natuur, maar de eigen ontdekkingen van
de kinderen staan in deze benadering centraal. Anderen daarentegen zien juist in de
wetenschap en techniek de basis voor de oplossing van milieuproblemen. Juist scholing
in wetenschap en techniek biedt kinderen de mogelijkheid straks zelf effectief mee
te werken aan oplossing van milieuproblemen.

In mijn bijdrage vanmiddag wil ik deze beide benaderingen, aan de hand van kleine
voorbeetden de revue laten passeren en doordenken op hun pedagogische consNuenties
Waar het Ger Snik twee jaar geleden met name ging om milieufilosofische conceptett,
wil ik vandaag de pedagogische pendanten daarvan analyseren.

De natuurbelevingsbenadering

Deze benadering wijst in de eerste plaats op de tekorten van de wetenschappelijk
technologische benadering van de natuur. "De omgang van mensen met de hen
omringende natuur is in de loop der geschiedenis veranderd in de richting van een
steeds intensievere exploitatie" concludeert Huitzing, in zijn boekje 'een schepje er bovenop'
en hij vervolgt: "Wanneer natuur voor mensen geen betekenis heeft, maar een abstractie
blijft, dan zegt de achteruitgang van natuurkwaliteit hen ook weinig of niets. Daar gaat
geen appel van uit of beroep op gevoelens van zorg en verantwoordelijkheid" (p. 73).
En Margadant concludeert aan het eind van haar recente onderzoek naar natuurbeleving
13;.; kinderen: "Natuurbelevingvormt de basis van betrokkenheid en zorg voor de natuur.
Wanneer deze zelf ervaren existentiale basis niet aanwezig is, wordt leren over natuur
en milieu een verbalisme; een lesje dat desgewenst opgezegd kan worden, maar geen
consequenties heeft voor het eigen handelen" (1990, p. 160).

Daarom is de concrete natuurbeleving van belang. In projecten van het IVN en verwante
organisaties wordt aan deze vorm van natuur en milieu-educatie inhoud gegeven. In
het project 'Onwijs' trekken kinderen zelf hun stad in om stadsplanten te bekijken:
Hoe hebben zij zich aangepast aan de stedelijke omgeving? Of ze gaan zelf naar sloot
of plas om te inventariseren welke dieren er in het water leven en er wordt onderzoek
gedaan naar diepte, helderheid, temperatuur, geur en kleur van het water.

In deze benaderingen is duidelijk de lijn te herkennen die in Nederland werd ingezet
door natuurliefhebbers als Heimans en Thijsse, die samen een belangrijke plaats innemen
in de geschiedenis van de Nederlandse natuurbescherming. Heimans schrijft in 1893
reeds over het natuuronderwijs: "Het hoofddoel moet zijn: den kinderen belangstelting
en eerbied in te boezemen voor al wat de planten- en dierenwereld op te merken geeft"
(p. 5). Heixnans en Thijsse gaven daarbij aan natuuronderwijs in schooltuinen en
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schoolreisjes in de vrije natuur een belaagrijke plaats. Thijsse had zelf een zorgvuldig
ingerichte tuin, 'Thijsses hof', waar veel schoolklassen op bezoek kwamen.

In zijn meest extreme vorm vinden we deze benadering bij Delhaas, Koekkoek en
Akkerman de een waardevormende didactiek voor natuur en milieu-educatie voorstaan.
Een voorbeeid uit bun materiaal is de les road de dode tak. In deze les gaat het er
om leerlingen een stukje natuur intensief en van nabij te laten ervaren door er als het
ware in te kruipen, je ermee te identificeren. Hiervoor wordt een aantal stappen
doorlopen: Het voelen en ruiken aan de tak (doet de geur ergens aan denken, aan
dingen of gebeurtenissen, is de tak mooi, vies, lelijk, etc.); vind je de tak mooi of lelijk
of nog anders; als je een beestje was, waar zou je het liefst zitten op de tak; welk stukcje
van de tak lijkt het lekkerst, welk het smerigst; knoop met een of enkele van de beestjes
een gesprek aan (noteer ook de antwoorden van de beestjes). Tot slot wordt gevraagd
afscheid te nemen van de talc en te besluiten waar je hem laat en of je voor hem zult
blijven zorgen (p. 331-335).

Wanneer men deze benadering nu confronteert met de eerder gestelde vraag: "Wat
is er in onze cultuur waardevol genoeg om overgedragen te worden aan de komende
generatie", komen er een tweetal vragen naar voren. Ten eerste de vraag of er nog
wel sprake is van overdracht van cultuur. Centraal staat immers dat kinderen zelf de
natuur moeten leren ontdekken. Margadant noemt het vourbeeld van een leerkracht
die een les-in-de-natuur wil geven, maar - volgens haar - de plank volkomen misslaat.
"De leerkracht probeert de buitenles centraal te geven. Dat wil zeggen: hij probeert
de aandacht van de kinderen centraal op zichzelf gericht te houden. Dat lukt echter
niet, want de kinderen lopen hun eigen waarnemingen en ontdekkingen achterna" (1990,
p. 105). Wanneer zo de eigen ontdekkingen van de kinderen centraal staan, ja de docent
zelfs tot zwijgen en luisteren wordt gemaand, is er dan nog sprake van overdracht van
iets, van onderwijs?

Voorts is het de vraag - en dat is de tweede vraag - of kinderen op deze wijze wel
worden voorbereid op een leven in een samenleving die doortrokken is van een
technologische en natuurwetenschappelijke benadering van natuur en milieu. Het is
natuurlijk mooi wanneer kinderen een warme betrokkenheidbij de natuur ontwikkelen,
maar krijgen zij zo ook de instrumenten in handen om iets aan natuurbederf en aantasting
van het milieu te doen? Deze vraag is het centrale motief van degenen die kiezen voor
een andere benadering, die juist het oplossen van milieuproblemen centraal stelt.

De probleembenadering

In deze benadering gaat het om de problemen met betrekking tot natuur en milieu.
De kinderen leren vaardigheden, ontleend aan wetenschap en techniek, om te komen
tot een oplossing van die milieuproblemen. In het Kernleerplan natuur- en milieu-educatie
van het Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO) wordt de centrale doelstelling voor
de natuur- en milieu-educatie als volgt geformuleerd: "De leerlingen leren hoe ze in
de relatie die er bestaat tussen mens en milieu kunnen bijdragm aan de bevordering
van een dutuzame ontwikkeling". In de subdoelen wordt dit uitgew 'rkt als het verwerven
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van kennis van de relatie tussen mens en milieu, van de problemen in deze relatie en
van de mogelijke oplmcing van die problemen. Bovendien moeten de leerlingen worden
getraind in de toepassing van de kennis. Het gaat immers om een handelingsperspectief,
om het actief oplossen vau milieuproblemen. Het gaat daarbij in het bijzonder om
het onderzoeken van praktijksituaties en om vaardigheid van besluitvorming in die
situaties: hoe nu te handelen?

Deze natuur- en milieu-educatie wordt dan ook niet gegeven in de vrije natuur buiten,
maar geintegreerd in vakken als natuurkunde, scheikunde, biologie, economie, tecbniek,
geschiedenis en aardrijkskunde. Het inzicht in deze vakken moet leiden tot tegenover
bet milieu te verantwoorden keuzes.

Zo staat in een voorbeeldles uit het project NME-VO van het Centrum voor B-didactiek
(CDB) te Utrecht binnen de vakken natuur- en scheikunde de vraag centraal: "welke
soort batterij kies je voor je walkman: een zink-bruinsteen-batterij, een alkaline-batterij
of een nikkel-cadmium-batterij?" Om een antwoord te vinden op die vraag wordt eerst
inzicht gegeven in de chemische samenstelling van de batterijen en de gevolgen die
weggooien van die batterijen kan hebben voor het milieu. Bovendien wordt technische
informatie gegeven over prijs en vermogen van de batterij, alsmede enige alternatieven
voor het gebruik van batterijen (zoals het stopcontact). Wanneer de leerlingen de
verschillende aspecten in een tabel hebben ondergebracht kunnen zij vervolgens een
verantwoorde keuze proberen te maken.

Ook deze benadering van natuur- en milieu-educatie roept een tweetal vragen op.
Allereerst is het ook hier de vraag of er nog sprake is van overdracht van cultuur. Veeleer
gaat het om de overdracht van oplossingen voor problemen die zich binnen die cultuur
voordoen. Kinderen leren niet hoe ze met natuur en milieu om zouden kunnen gaan,
maar hoe ze problemen in die omgang kunnen oplossen. Cultuur die zo wordt
overgedragen krijgt het karakter van een lappendeken die van stoplappen aan elkaar
hangt. Voor de nieuwe generatie een weinig uitnodigend perspectief.

Voorts is het de vraag of kinderen via deze benadering wel enige betrokkenheid bij
de natuur ontwikkelen. Is het nietist de wetenschappelijk-technolosche benadering
van vraagstukken rond natuur- en milieu die verantwoordelijk wordt gesteld voor de
huidige milieucrisis? In de wobleeLoplossende benadering wordt eigenlijk een zekere
betrokkenheid bij de natuur voorondersteld. Om een probleem als probleem te kunnen
signaleren moet er een zorg bestaan voor het milieu. Om wetenschap en techniek imvol
toe te kunnen passen moet er een doelstelling zijn, waar het handelen itch naar richt.

Natuur- en milleu-educatle, tussen beleven en overleven

Samenvattend lijkt het alsof de beide benaderingen elkaar aanvullen. De natuurbelevings-
benadering bey idt niet voor op een leven dat van wetenschap en techniek is doortrokken,
maar een wetenschappelijke benadering geeft weer geen zicht op de natuur zoals die
concreet beleefd kan worden. Natuur- en mifieu-educatie zal zich moeten bevinden
ergens tussen beleven en overleven.
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De auteurs in de beide benaderingen beseffen dat ook wel. Margadant, die vanuit de
natuurbelevingskant vertrekt schrijft dat het er tevens om gaat kinderen "de kennis
en vaardigheden aan te reiken waarmee ze in toenemende eigen verantwoordelijkheid
voor deze aarde kunnen zorgen" (1991, p. 11) en Huitzing - in diezelfde benadering -
kent naast een 'existentieer belevingsdoel ook 'materieel-instrumentele' doelen (p. '76).
Aan de andere kant wijst het Kernleerplan van de SW, dat vanuit de probleemoplossende
hoek vertrekt, op de noodzaak van betrokkenheid, door te stellen dat het er om gaat
leerlingen in staat te stellen hun handelen meer in overeenstemming te brengen "met
hun eigen bedoelingen" (p. 4).

Ger Snik zag op de pedagogendag twee jaar geleden de oplossing dan ook in een
tussenweg, de reformistische benadering van natuur en milieu. Hij zei: "Onze
wetenschappelijke rationaliteit is dus niet alleen zaligmakend De voortgang van de
wetenschap en de toepassing van haar ontdekking moeten plaatsvinden binnen een
kader van normen en waarden" (p. 96).

De vraag is dan evenwel: zijn in het onderwijs die waarden en normen die een kader
zouden moeten vormen voor de omgang van de mens met de natuur wel te ontlenen
aan de natuurbeleving, zoals de praktijk van de natuur- en milieu-educatie wil suggereren.
Immers, concrete natuurbeleving speelt zich noodzakelijk af binnen de woon- en
leefomgeving van het kind. Milieuproblemen daarentegen spelen dikwijls op een veel
grotere - zelfs wel mondiale - schaal. Normatief kader en technische oplossing sluiten
dan niet meer op elkaar aan.

Toch zijn beide mijns inziens wel bij elkaar te brengen. Ik keer daarvoor even terug
naar Heimans en Thijsse. Behalve in de vorm van veldwerk lieten zij mensen ook kennis
maken met de natuur via hun boeken, bijvoorbeeld via hun bekende Verkade-albums.
In deze boeken namen zij de lezers mee op hun ontdekkingsreizen door de natuur.

Bij het vraagstuk van het verschil in schaal tussen het normatief kader enerzijds en
de problemen in het milieu anderzijds gaat het inderdaad om een verschil in schual
en niet om een verschil in abstractieniveau. Ook op grotere ruhntelijke schaal is het
tnogelijk te blijven spreken op het abstractieniveau van de concrete natuur, evenals
het op de lokale schaal mogelijk is te spreken op het theoretische abstractieniveau
van de wetenschappen, waannee probleemoplossend inzicht en handelen mogelijk worden.

Ik sluit af met een hedendaags voorbeeld waarin dit principe is uitgewerkt. Het betreft
het project BORUS van de Stichting Milieu Educatie (SME). In een van de lessen
van dit pakket staat de problematiek van het tropisch hardhout centraal. De problematiek
wordt gefntroduceerd door de hoofdpersoon van het lespakket, het jongetje Borns,
dat per ongeluk terecht komt in het tropisch regenwoud en daar verschillende avonturen
beleeft. Zo hoort hij daar onder andere - van een inheems meisje - dat de bomen in
het oerwoud gekapt worden. Op deze manier oordt een levensechte beschrijving van
het tropisch regenwoud gegeven. In de verwerking van de les worden de ervaringen
van Borus gesystematiseerd in een schema met de categoriedn individu, samenleving
en milieu, zodat een meer abstract inzicht ontstaat in de situatie aan de hand waarvan
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kinderen kunnen besluiten tot bijvoorbezid een milieuactie tegen het kappen van het
tropisch regenwoud.

Juist door beide te aspecten zo te combineren is het mogelijk in de natuur- en milieu-
educatie een technisch handelingsperspectief te bieden binnen een concreet normatief
kader. Daarbij hoeft de concrete natuurbeleving zich niet te beperken tot de directe
leefomgeving van het kind. Het gaat meer otn de concrete aard van de informatie dan
om de directe beleving. Natuur- en milieu-educatie is zo geen keuze maar veeleer een
middenweg tussen beleven en overleven.

Summary

In Dutch environmental education there are two different practices to be discerned.
The first focusses on environmental perception of natural phenomena. Children should
personally go into the natural environment and learn to appreciate this environment
as it is. The other practice follows the way of science and technology. Along this way
children should learn how to solve environmental problems in a technical manner.
In the article I have argued that both ways need one another. When one way is forgotten,
there is no real education. Problematic however is that both ways have there own
spatial scales. Environmental problems are often of a regional, national or a global
scale and environmental perception is always on a local scale. Therefore it is important
to have the proper environmental literature that can replace the personal presence
in the environmental perception and that can conserve the spatial scale of the
environmental problems. This way both, the appreciation of the environment, and
the ability of solving environmental problems, may be conserved in the environmental
education.

Coffespondentieackes: J.M. Praamsma, R U Utrecht, Heidelberglaan 1, 3584 CS Utrecht,
Nederland
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Kinderen in gevaar of gevaarlijke kinderen?

Politieke heropvoeding van NSB-kinderen in tehuizen 1945-1950

M. REULING-SCHAPPIN

Samenvatting

Door de massale arrestatie van NSB-ers in 1945 bleven duizenden kinderen onverzorgd
achter. Een aantal vond een voorlopig onderdak bij familie en bekenden, de overigen
werden door het MG ondergebracht in inderhaast georganiseerde provisorische tehuizen
onder hun supervisie. Om deze kinderen te "zuiveren" van het nazi-virus werd een
heropvoedingsprogramma opgezet: de achterliggende filosofie was dat men meende
dat enkel door hen te leren begrijpen wat democratie en vaderlandsliefde eigenlijk
is, deze kinderen weer volwaardige leden van de gemeenschap zouden kunnen worden.

Voorgeschiedenis

Bij de bevrijding van Nederland zijn ruint 150.000 van collaboratie verdachte personen
gearresteerd. Het gevalg was dat enkele duizenden kinderen zonder verzorging
achterbleven, voor zover zij tenminste niet bij familie, buren of kennissen onderdak
hadden gevonden of door hun ouders waren meegenomen naar het interneringskamp.
Om haeveel collaborateurs-kinderen het ging, weten we niet. De schattingen lopen
uiteen van 100.000 (Hofman, 1984) tot 300.000 (Montessori, 1987). Het Militair Gezag,
een tijdelijk ingesteld noodbestuursapparaat, zag itch gedwongen de opvang van deze
jeugdigen op itch te nemen. Het streven was zoveel mogelijk kinderen in pleeggezinnen
onder te brengen, terwijl voor de overigen noodtehuizen en barakkenkampen moesten
worden ingericht. Daarnaast werd besloten tot versnelde vrijlating of onder huisarrest
plaatsen van geinterneerde moeders, zodat een aantal kinderen weer naar huis kon.
Op 1 november 1945 nam het Ministerie van Justitie de zorg voor de NSB-kinderen
over van het MG. Hiervoor werd het Bureau Bijzondere Jeugdzorg opgericht, een
onderafdeling van het Rijkstucht- en Opvoedingswezen.

De particuliere idnderbescherming

Al in oktober 1945, nog voor de overname door het Bureau Bijzondere Jeugdzorg,
had de minister van justitic zich uitgesproken tegen staatsopvoeding van de NSB-jeugd.
De bewindsman wilde hiermee aangeven dat hij geen grond aanwezig achtte voor een
bijzondere behandeling en dat daarom de opvang van de kinderen zoveel mogelijk
via de gebruikelijke kanalen zou moeten plaatsvinden. Sinds de invoering van Kindemtten
in 1901 was immers een tendens gegroeid het verwaarloosde kind ander de hoede van
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de (gesubsidieerde) particuliere kinderbescherming te plaatsen, terwijl de overheid
de zorg voor het criminele kind op zich nam (De Rooy, 1982). In december 1945 werden
daarom 350 instellingen aangeschreven met het verzoek de opvang van de 'tijdelijk
verweesde' NSB-kinderen over te nemen.

Hoewel de particuliere sector uiteraard het bezwaar tegen staatsopvoeding et de
minister deelde, reageerde deze niettemin met grote aarzeling. De kinderbescherming
was zwaar gehavend uit de oorlog gekomen en stond voor een groot aantal nieuwe
problemen. Zo was een kwart van de opvoedingsgestichten onbruikbaar, het aartal
onwettige kinderen verdrievoudigd, de contacten tussen voogdij-instellingen en pleeg-
gezinnen verbroken (De Rooy, 1982). Hoe moest zij de NSB-kinderen - op dat momerd
minimaal 20.000 - opvangen naast de 'eigen' pupillen? De zorg zou een tijdelijk karakter
hebben, immers zodra een van de ouders werd vrijgelaten, girk, het kind weer naar
huis. Er kon dus moeilijk worden ingeschat voor welke termijn hoeveel personeel en
voorzieningen nodig waren. Daar kwam nog bij dat deze jeugd niet de normale juridische
status van kinderbeschermings-pupillen had: de geInterneerde ouders waren niet ontzet
of ontheven uit de ouderlijke macht, noch was er sprake van ondertoezichtstelling.
Daarmee liepen de instellingen het risico niet te kunnen handelen in het belang van
de kinderen, omdat zij de wettelijke bevoegdheid hiervoor misten. Het gevolg was dat
niet meer dan 3500 pupillen in de periode 1945-1950 overgenomen zijn door de
particuliere kinderbeschermings- of voogdij-instellingen.1

Het Bureau Bijzondere Jeugdzorg

Toen Jeugdzorg het werk overnam van het Militair Gezag was de ergste chaos voorbij
en kon men itch richten op een meer methodische aanpak van de verzorging. De kinderen
waren zonder onderscheid naar leeftijd, geslacht en religieuze achtergrond samengebracht.
Vanwege het personeelsgebrek moesten de oudere kinderen voor de kleintjes zorgen.
In de intramurale jeugdzorg was dit een ongekende vorm van co-educatie, die als 'hoogst
ongewense werd beschouwd. Om tot een 'verantwoorde en meer systematische verzorging
en opvoeding te komen' werd de bevolking in de inrichtingen opnieuw ingedeeld, maar
nu volgens de gebruikelijke (voor-oorlogse) maatstaven (BBJ, 1950; Mulock Houwer,
1940). Dit betekende dat jongens en meisjes van 7 jaar en ouder van elkaar werden
gescheiden, terwijI kinderen van 14 jaar en ouder weer apart van de jongere groepen
moesten worden ondergebracht. De tehuizen kregen een levensbeschouwelijke signatuur
en geestelijke verzorgers deden hun intrede. Voorts kwamen er richtlijnen vow de
medische zorg, het onderwijs, de vakanties, zakgeld en werd een regeling cetroffen
om de ouders in het interneringskamp te kunnen bezoeken.

In beginsel weken de lichtlijnen niet af van hetgeen de overheid, Lc. het Rijkstucht-
en Opvoedingswezen gewoonlijk voorschreef aan alle gestichtsverpleging. Dit gold ook
voor het streven de NSB-kinderen zoveel mogelijk in pleeggezinnen onder te brengen.
Gezinsverpleging had sinds jaar en dag de voorkeur boven gestichtsverpleging. De
gedachtt: hierachter was dat het gezin het idcale, want nicest natuurlijke opvoedingsklimaat
aan eon kind hood. Plaatsing in een internaat kwam derhalve pas aan de orde als
gezinsverplering om enigerlei reden ongewenst was (Mulock Houwer, 1940).
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Het Militair Gezag had al een begin gemaakt met gezins-plaatsingen, maar het proces
verliep uitermate moeizaarn. Het bleek bepaald niet eenvoudig pleeggezinnen te vinden
'...vanwege de bij velen bestaande tegenen om NSB-kinderen te verzorgen.'2 Het Bureau
Bijzondere Jeugdzorg stuitte op dezelfde 'maatschappelijke weerzin'. Dit leidde weer
tot 'noodplaatgingen', die wel tijdelijk sonlaas boden, maar in de regel ook snel aanleiding
gaven tot klachten over wantoestanden.3

Het BBJ slaagde erin 8500 kinderen te plaatsen. Nog eens 2690 kinderen kwamen via
particulierevoogdijverenigingeningezinnen terecht. Dankzij fa milieleden, die kinderen
kwamen halen en de versnelde vrijlating van moeders bleven nog 'slechts' 5.275 kinderen
in de tehuizen achter (BBJ, 1950).

Kinderen In gevatm of gevaarlijke kinderen?

Anders dan iij het verwaarloosde kind, was de nood van het NSB-kind het gevolg
van de maasale arrestaties. Er was dus niet zozeer sprake van een opvoedkundig, als
wel van een 'politiek falen' van de ouders. Toch werd al ten tijde van het Militair Gezag
gesproken over de noodzaak van heropvoeding. Men ging ervan uit dat met name de
oudere jeugd 'politiek ginfecteerd' zou zijn door de nationaal-socialistische opvattinger
van de ouders. Dit vormde niet alleen een bedreiging voor de individuele zedelijke
ontwikkeling, maar kon op tennijn leiden tot 'de miming van een groep van extremistische
ontewedenen en gedesillusioneerden.4 Zonder pedagogische corm& liep de samenleving
het risico dat 'NSB-kinderen in gevaar' zich zouden ontwikkelen tot 'staatsgevaarlijke
kinderen' en daarom was 'heropvoeding tot volwaardigc Nederlanders als een eerste
vaderlandse plicht te beschouwen' .5

Het Bureau Bijzondere Jeugdzorg deed op beleidsniveau hierover geen uitspraken
en gaf ook geen richtlijnen uit. Met deze ogenschijnlijk neutrale opstelling wilde de
overheid de schijn vermijden dat er toch sprake was van staatsopvoeding. De gang
van zaken in de inrichtingen werd zoveel mogelijk overgelaten aan het initiatief van
de directies en het personeel, die op het standpunt stonden dat correctie van de
gezMsopvoeding wel degelijk noodzakelijk was. De tehuizen vielen onder de
verantwoordelijkheid van de provinciale inspecties en zij rapporteerden maandelijks
aan de directie van het Bureau Bijzondere Jeugdzorg. Dit kan alleen betekenen dat
men op het hoogste niveau niet alleen geinformeerd was over, maar klaarblijkelijk ook
instemde met de heropvoeding, zoals die in de tehuizen plaatsvond.

Politleke besmetting van de NSB-jeugd

Over de ernst en de symptomen van politieke besmetting bestond weinig verschil van
mening.° Bij kinderen in de leeftijd voor de 'prae-puberteit' kon niet echt van infectie
worden gesproken. Hoewel kinderen van 4 a 5 jaar een mozaiekfiguur als jodenster
konden betitelen en een plusteken als hakenkruis, was hier toch slechts sprake van
uiterlijke vormen. De besmetting van de oudere NSB-jeugd werd verondersteld dieper
te gaan. Dit zou in de eerste plaats blijken uit hun a-religieuze houding: zij hadden
itch afgekeerd van het 'godsdienstig ideaal' en dit vervangen door het nationaal-socialisme,
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dat daarmee de betekenis van levensbeschouwing had gekregen. Voorts meende men
te kunnen constateren dat zij opmerkelijk weinig bereid waren zelf verantwoordelijkheid
te dragen. Dit werd beschouwd als een typisch Duits insluipser in de opvoeding (Befehl
ist Befehl). Jongens die lid waren geweest van de Jeugdstorm zouden een bedenkelijke
'hang naar sport, drillen, het uniform, kameraadschap en zang' vertonen. De politieke
infectie van het oudere meisje daarentegen was meer 'gefiihIsbetone, d.w.z. erotisch
of seksueel getint en niet zozeer gericht op de aazi-leer als wel de de persoon van
de Duitse soldaat. Het normale puberale verzet ontbrak bij de NSB-jeugd: zij
idealiseerden hun ouders en keerden zich tegen de 'vervangende opvoeders'. Dit hield
natuurlijk verband met de arrestatie en internering, maar men meende hierin toch
ook een bepaalde 'dociliteir en 'autoriteitsgevoeligheid' te bespeuren, die als kenmerkend
voor het nationaal-socialisme werden beschouwd.

In het algemeen zag men de politieke infectie als een gevolg van de gevoelsbinding
tussen kind en ouders en daarom zou de heropvoeding Zich moeten concentreren op
'de doorbreking van de emotioneele fimdamenten, die..4e oorzaak zijn van het aanvaarden
van de Nazi-leer'?

Politleke heropvoeding van de NSB-jeugd

Ondanks het ontbreken van richtlijnen bestond een opmerkelijke overeenstemming
over doel en methode: in de grond ging het om het bestrijden van de nazi-ideologie
en daartoe was 'politieke heropvoeding' de aangewezen weg. De kinderen zouden moeten
leren zich te gedragen als 'goed Nederlander, waarniee en democratische gezindheid,
vaderlandslievendlaeid en een respectvolle houding jegens het koningshuis bedoeld
werd.

In de tehuizen moest de 'normale levenssfeer' zoveel mogelijk benaderd worden, zodat
een 'vertrouwelijke verhouding van opvoeder tot kind' kon ontstaan. Zonder die band
zou het kind niet reageren op wat de heropvoeders hem aanboden.

Vanwege het veronderstelde gebrek aan eerbied voor de eigen natie en het koningshuis
werd de dag begonnen met het hijsen en groeten van de Nederlandse vlag. Ook het
dagelijks zingen van vaderlandse liederen zou een 'louterende werking' hebben. F op flair
waren in dit verband 'Waar de blanke top der duinen' en 'Oranje boven'. Het Wilhelmus
vroeg enige aanpaAsinv 'van Duitschen bloed' moest worden vervangen door 'humm-bloed'
of 'Neerlands bloed'.

De rhethode om een democra&che gezindheid te bewerkstelligen be4:nd voornamelijk
uit een confrontatie met de gevolgen van het nationaal-socialisme. De leiding sprak
over de gruwelen van de concentratiekampen en liet de kinderen foto's en kranteberichten
ziPn, met de toevoeging dat de ouders dit op hun geweten hadden. Illustratief in dit
verband is 66n van de reacties op een door het BBJ ingestelde enquete naar de politieke
heropvoeding in de tehuizen. Directrice W. gaf het volgende voorbeeld: 'Bij het sorteren
van de ingezonden kleren zagen de kinderen...ingenaaide kaartjes van jodenkinderen
afkomstig. In sobere bewoordingen heb ik hen toen geschilderd wat de Duitschers met
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de jodenkinderties gedaan hadden; hoe dikwi jls NSB-ers joden hadden verraden en dat
ik niet hoopte, dat gin van hun vaders dat ooit gedaan had...De reactie op hun gezichten
was een studie waard. Eerst was het doodstg maar toen begonnen ze te fluisteren: "Mijn
vader niet, mijn vader niet...".4 In het verslag van genoemde enquete werd opgemerkt
dat de kinderen 'meestal onverschillig en hard of vervuld van een minderwaardigheklsgevoet
reageerden als hun ouders zo werden afgeschilderd.9 Niettemin zag men zowel op
beleids- als op uitvoerend niveau hierin geen aanleiding de gehanteerde methode te
veranderen.

Tot slot

Uit de bronnen en de interviews rijst een beeld op van politieke heropvoeding, dat
gekenmerkt lijkt door het min of meer dwingen van de NSB-jeugd afstand te doen
van hun opvoedingsmilieu, incIusief van him 'foute' ouders. De vraag is Ilier op zijn
plaats of de heropvoeders een alternatief hadden: de collaboratie van de ouders kon
onmogelijk genegeerd worden.

De kinderen zelf hebben het politieke aspect van de heropvoeding destijds zelden als
zodanig begrepen. Voor hen kwam het er vooral op neer dat ze moesten gehoorzamen
aan een leiding die voortdurend benadrukte hoe slecht de ouders waren. Ook door
de buitenwereld (school, buurt, jeugdverenigingen) werd hen ingepeperd dat zij vooral
kinderen van 'foute Nederlanders' waren en werden zij niet zelden net zo negatief
beoordeeld en veroordeeld als de ouders (Scheffel-Baars, 1984). Voor velen markeert
de BBJ-fase dan ook het begin van een periode die door 66n van hen is omschreven
als 'Niet de schuld, wel de straf' (Rijke, 1982).

De druk van de buitenwereld om afstand te nemen van de ouders enerzijds en het
toenemend inzicht in de draagwijdte van de keuze van die ouders anderzijds, heeft
vaak geleid tot het ontstaan van een vrijwel onoplosbaar loyaliteitsconflict. Bovendien
heeft het besef 'kind van foute ouders' te iijn in zichzelf vaak geleid tot identiteitsproble-
men. Daarnaast is een zeker sociaal isolement kenmerkend voor deze 'tweede generatie':
veel kinderen hebben al in een vroeg stadium geleerd hun verleden en achtergrond
te verbergen voor hun omgeving. Niet alleen spelen angst, schuld-en schaamtegevoelens
hierin een rol, maar ook de ervaring dat de samenleving negatief reageert op hun verleden
(Zuidema, 1982; Scheffel-Baars, 1984). Het identiteitsconflict manifesteert zich als het
ware op twee niveaus: er bestaat niet alleen twijfel en verwarring over de eigen individuele
identiteit, maar ook over het 'bestaansrecht' als lid van het Nederlandse yolk (Scheffel-
Baars, 1984; Montessori, 1987; Flothuis et al., 1990; De Levita, 1992).

Uit onderzoek is gebleken dat velen van hen zich afgekeerd hebben van de
'georganiseerde' politiek, zelfs als itj wel actief zijn in bijvoorbeeld de vredesbeweging
en anti-fascisme of anti-racisme comités (Donselaar, 1991). De interviews bevestigen
dit beeld. De kinderen van NSB-ers hebben zich niel. ontpopt als 'staatsgevaarlijke
burgers', zoals destijds gevreesd werd, maar we kunnen ons afvragen of en in hoeverre
de politieke heropvoeding hieraan heeft bijgedragen.
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The Mass arrestm of Dutch quislings in 1945 left thousands of children destitute. Many
were accomodati xi by relatives, others were brought together in improvised collective
homes under supervision of the government. In order to 'cleanse' the older children
of the 'nazi-virus', a program of political re-education was set up. It was believed
that these children could only be assimilated by the community if they accepted the
values of democracy and patriottism.

Conespondendeadres: M. Reuling-Schappin, NWO-PEDON, Vakgroep Algemene Peda-
gogiek, K.U.Niknegen, Erasmusplein 1, 6500 HD Nijmegen, Nederland
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Nationalisme in Nederlandse jeugdbladen 1780-1840

M.R1EIVELD-VAN W1NGERDEN

Samenvatting

In mijn onderzoek van jeugdtijdschriften, dat de periode 1757-1942 bestrijkt, kwam
naar voren dat vooral tijdschriften uit de periode 1820-1840 duidelijk nationalistisch
en vaderlandslievend waren.' Maar hoe was het wat dit betreft gesteld met jeugdtijd-
schriften uit de tweede helft van de achttiende eeuw en eerste twee decennia van de
negentiende eeuw? Een vraag die des te interessanter is als we ons realiseren dat er
vooral in de laatste decennia van de achttiende eeuw nogal wat politieke woelingen
en twisten waren. Vinden we die partijschap terug in jeugdtijdschriften? Kunnen we
stellen dat de politieke situatie van invloed was op de inhoud van jeugdtijdschriften,
althans wat betreft de betekenis daarin van nationalisme en vaderlandsliefde?

Patriotten en Prinsgezinden

Het Nederland van tweede helft van de achttiende eeuw kenmerkte zich door de strijd
tussen Prinsgezinden en Patriotten. De laatsten hadden hun aanhang voor eett groot
deel onder de hogere burgerstand: regenten en handelslieden. Eenvoudigen schaarden
itch vooral onder de Prinsgezinden. In de buitenlandse politiek stonden Patriotten
aan de zijde van Frankrijk en in de binnenlandse politiek stonden zij een democratie
voor; zij waren, zoals het toen werd uitgedrukt, voorstander van een meerhoofdige
regering. Prinsgezinden waren tevreden met een eenhoofdige regering, een ambt dat
uitsluitend een Oranjetelg mocht bekleden. Zij waren meer geneigd de kant van Engeland
te kiezen, terwij1 ook Pruisen door familiebanden sterk verbonden was aan de Oranje-
partij. Patriotten ryormden tot 1787 een steeds groeiende macht, ook op militair gebied
door het instellen van zogenaamde vrijkorpsen. In 1787 werd daaraan bruut een einde
gemaakt door Pruisisch ingrijpen naar aanleiding van de aashouding van Prinses
Wilhelmina bij Gouda door zo'n vrijkorps.2

Deze beknopte en daardoor wat schetsmatige uiteenzetting van de politieke situatie
in de tweede helft van de achttiende eeuw is nodig om de jeugdtijdschriften uit die
tijd in het juiste licht te kunnen bezien. Zo verscheen in de tijd dat de Patriotten veel
invloed verwierven, dus in de jaren 1780-1787, bijvoorbeeld het Weekblad voor NeMands
jongelingschap, het eerste oorspronkelijk Nederlands jeugdtijdschrift. Na de capitulatie
van de Patriotten en tijdens het (tijdelijk) herstel van de macht van Willem V kwam
De vrie. "l dh cprechte vaderlandse jeugd in 1789 op de markt.

Het Weekblad voor NeOrlands jongelingrchap verscheen van 1783-1786. Interessant is
dat de Haagse uitgever ervan, C. Plaat, een uitgesproken patriot was. Hij was drukker
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van patriotse pamfletten en hoofd van de staatsdrukkerij in de Franse tijd.3 De redacteur
van dit weekblad, Aug. Sterk was een gematigde Patriot. Sterk was Luthers predikant,
die door zijn verlichte denkbeelden in conflict kwam met de kerkelijke autoriteiten.4
Zijn die patriotse denkbeelden van democratie, burgerrechten, stellingname tegenover
Engeland en voor Frankrijk en voor een onverdeeld koninkrijk te ontwaren in dit tijd-
schrift? Neen! Politick ontbrak er namelijk helemaal in. Er werd ook geen kritiek gegeven
op maatschappelijke ontwikkelingen; eveneens ontbrak de vaderlandse geschiedenis
als aandachtspunt.

De vriend der oprechte vaderlondsche jeugd (1789) verscheen nadat Oranje (tijdelijk)
weer in het zadel was geholpen door Pruisen. De onbekende schrijver ervan maakte
geen geheim van zijn politieke voorkeur. Zoals toen gebraikelijk was, bestond dit tijdschrift
voor een groat deel uit dialogen; deze keer tussen een gouverneur en drie van zijn
leerlingen, namelijk Frederik, Willem en Belgicus. Verschillende vakgebieden zouden
aan de orde komen, zo werd in het woord vaoraf vermeld, opdat de lezers op een
prettige manier zo hun kennis en vaardigheden konden uitbreiden: geografie, natuur,
geschiedenis en het staatsbestel. Voor het onderwerp van vandaag is uiteraard dit laatste
aandachtspunt belangrijk. Nadrukkelijk werd het belang van het stadhouderschap, het
huis van Oranje en een eenhoofdig staatsbestuur verdedigd. Op de vraag van Frederik
of een eenhoofdig staatsbestuur niet gemakkelijk in dwingelandij zou kunnen ontaarden,
antwoordde de gouverneur dat het huis van Oranje nooit aanleiding heeftsgegeven
am daarvoor bang te zijn. Bovendien "die lieden, welke aan die waardigheid groote
gebreken toeschrijven, beschouwen dezelve uit een ongunstig gezichtpunt. Zij zijn
doorgaans met het veelhoofdig gezag dermate ingenornen, dat het hen onmogelijk is
in te zien, hoe veel gebreken in eene veelhoofdige regeering, die zonder een uitsteekend
Hoofd vooriien is, er wezenlijk kunnen zamenloopen".5 Een gekozen volksvertegenwoor-
diging wees de schrijver nadrukkelijk af omdat ander een meerhoofdige regering ander-
linge wedijver, jaloezie en heerszucht een goed bestuur in de weg zouden staan.
Maar Frederik stelt nog meer kritische vragen random het stadhouderschap: "De
inkomsten, welke bij zulk eenen uitstekende waerdigheid gevoegd zijn, zullen, zonder
twijfel, ook gewichtig en aanmerkelijk zijn! Is dat niet zo, mijn heer?" Het antwoord
van de gouverneur is bevestigend (tn verdedigend. "De inkomsten zijn zeker aanzienlijk;
maar het is niet meer dan billijk, bedenkt maar eens welk een uitgebreide last, zorg
en arbeid aan die waerdigheid is gehegt. Welk een voordeel en nuttigheid zij aan ons
Gemeenebest aanbrengt. Dit alles verdient in de Orange-vorsten, die dezelve bekleeden,
behoorlijk beloond te worden ( ) De eigene inkomsten, welke de tegenwoordige
Heer en Stadhouder geniet, bedraagen wel dertien maal honderd duizend gulden 's
jaarlijks. Zij zijn dus de am ienlijkste en vermogenste ingezetenen van ons Gemeenebest
en souvereine vorsten en he eren in andere gewesten. Nu kunt gij begrijpen, welk eenen
groote eer, aanzien en acht ng voor ons Gemeenebest het is, wanneer het aan deszelvs
Hoofd zulke groote en vennogende vorsten geplaatst ziet. Dan, dit is het niet alteen.
Zij houden eene hofhouding, overeenkomstig hunnen rang en aanzien, en waar nlar
hunne verteeringen ook ge rigt zijn, gelijk ook die van hun gevolg, dit alles word! in
ons Gemeenebest verteerd , en hier uit ziet gij welke voordelen zij aan ons vaderland
aanbrengen.4
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Het Oranje-gezinde blaadje dat ik zojuist behandelde, was echter uitzondering; de
meeste jeugdtijdschriften uit de achttiende en de eerste twee decennia van de negentiende
eeuw onthielden zich van commentaar op maatschappelijke en politieke zaken. Soms
werd dat in een voorwoord ook expliciet vermeld. In het Weekblad voor Neerlands
jongelingschap ontbrak zulk een verontschuldiging. Het kwam wel voor in het blaadje
De wiend der jeugd tot nut van 't algemeen dat in de jaren verscheen en waarvan
de destijds bekende kinderboekenschrijver en schoolopziener P. Beets de auteur was.
Beets was ook een ijverig lid van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Hij wilde
met dit tijdschrift werken "tot nut van 't algemeen". Van dit iaatste merkte hij op: "dit
bijvoegsel is geen bloote klank, maar hier van veel betekenis. Vooreerst duidt dit aan,
dat ik noch voor eenige godsdienstige, noch voor eenige staatkundige partij, schrijve.
Godsdienstige of staatkundige verschillende denkwijzen zult gij hier niet vinden - gij
zult van prinsgezind, noch patriot, van oude of nieuwe constitutie, van Luthers of gere-
formeerd, van doopsgezind of remonstrantsch, van roomsch of jansenist, liter niets
leezen".

Het aantal jeugdtijdschriften of herdruklcen daarvan Rep in de Franse tijd sterk tang;
in de jaren 1802-1807 verscheen er zelfs geen enkel jeugdblad in Nederland. Al die
tijdschriften waren, op het hiervoor besproken tijdschrift De vriend der oprechte vader-
landsche jeugdna, politiek neutraal. Ook de vaderlandse geschiedenis kwam nauwelijks
aan bod. Men beperkte zich tot de zogenaamde "Algemeene geschiedenis", waarbij
de schepping als beginpunt werd genomen; dit was in feite bijbelse en oude geschiedenis.
Ook hanteerde men de geschiedenis als een spiegel van de deugd. Voorbeelden van
goed en slecht gedrag van historische figuren werden dan belicht. Veelal waren deze
verhalen ontleend aan de geschiedenis van andere landen; vermoedelijk waren ze
overgenomen en vertaald uit buitenlandse tijdschriften. Een sterke voorkeur voor eigen
land en het laten blijken van belangstelling voor de geschiedenis van eigen land kwam
nauwelijks voor in de jeugdtijdschriften. De predikanten Joannes Florentius Martinet
en Ahasveros van den Berg waren in hun Geschenk voor de jeugd (1781-1789) en Nietsw
geschenk voor de jeugd (1791-1801) sterk gericht op de bijbelse geschiedenis, aardrijkskun-
de, natuur en morele vorming. Het Weekbksd voor idnderen (1798-1800), waarvan auteurs
onbekend zijn, maar die wel allen lid waren wan de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
ging eveneens op in morele en godsdienstige vorming en onderricht in de natuur.

Het a-politiek en a-historisch karakter van jeugdtijdschriften in de Franse tijd en daarvoor
had diverse oorzaken. Een deel van de inhoud was vertaald. Ook kan de censuur een
rol hebben gespeeld. Geschiedenis stond sowieso niet in de belangstelling. Hoogstens
werd deze van belang geacht om bcpaalde deugden voor het voetlicht te halen:
leergierigheid van Pem de Grote, mededeelzaamheid van Keizer Jozef II, de ouderliefde
van George Washington, de. eenvoud van Piet Hein en dergelijke. Ook de spectators,
beschouwelijke tijdschriften voor volwassenen die met name in de achttiende eeuw
verschenen, lieten zich niet in met politick en geschiedbeschouwingee Ben uitzondering
hierop vormde De Borger van Elisabeth Wolff. In de nummers 4-7 van jaargang 1778
vroeg zij zich af, waarom het "Gerneenebest" van Nederlandse staten zo in verval was
geraakt. De oorzaak zag zij liggen in de afnemende vaderlandsliefde. Vaderlandsliefde
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omschreef zij als het stellen van de belangen van het vaderland boven eigen belang
en de gezindheid om "goed en bloed" op te offeren voor het behoud van het vaderland.
Ook oud vaderlandse deugden als nijvere werkzaamheid, zindelijkheid, bedacht7aarnheid,
vindinglracht, bedaardheid, kloekmood*e lijdzaamheid, onverzettelijke standvastigheid,
spaarzaamheid, eenvoud en matigheid moesten weer gaan herleven. Middelen tot herstel
zag de schrijfster voornamelijk liggen in de opvoeding; op school en thuis moesten
de oudhollandse deugden weer worden ingeprent en de vaderlandsliefde worden bevor-
derd. Het vertellen van vaderlandse geschiedenis en in het bijzonder van vaderlandse
helden zou daarom een belangrijk onderdeel van de opvoeding en het onderwijs moeten
uitmaken.

De jeugdtijdschriften predikten echter wel deugden, maar deze werd meer gemotiveerd
met behulp van argumenten ontleend aan de natuur en godsdienst dan met historische
vertogen en exempelen. Betje Wolff, was wat dit betreft een rocpende in de woestijn
en zou dat nog enige tijd blijven.8 Velen in die tijd keken niet graag om: de tijden
waren zo in beweging dat voorwaarts werd geblikt naar een staat waarin de burgers
meer invloed zouden hebben en de vorst een democratische zou zijn. Het verleden
zou een bevestiging op kunnen leveren van de noodzaak van een oranje-telg als degenen
die het voor het zeggen heeft in Nederland en daar waren patriotten en verlichte burgers
niet van gediend; in die zin werd in het enige Oranje-gezinde tijdschrift De vriend der
oprechte vaderlandsche jeugd tenminste wel de geschiedenis gehanteerd.

Geschiedenisonderricht als kweekschool van vaderlandsliefde

In de jeugdtijdschriften die na 1820 verschenen werd juist het onderricht in de
geschiedenis van alle kanten'aangeprezen als een uitstekend middel in de godsdienstige
en morele opvoeding van de jeugd.

Het eerste jeugdblad dat na de instelling van het koningschap in 1813 verscheen, was
Philopaedion (1822-1831). Dat jeugdtijdsc},riften nog zellizaam waren tot 1834 had
overigens een puur economische achtergrond: boekhandel en bedrijfsleven in het algemeen
lagen nog in het slop, een situatie waarin na 1830 enige verbetering kwam.9 In dit
tijdschrift werd sterk de geschiedenis benadrukt als een uitstekende bron van godskennis
en onontbeerlijk niiddel in de opvoeding. Bovendien heeft de geschiedenis "het vorregt,
dat zij geene dorre studie is, maar, vooral voor de jeugd, alleruitlokkendst" is, zo stelde
een schrijver, die zich achter de initialen E.R. verschuilde, in zljn artikel met de veelzeg-
gende titel "De geschiedkunde eene der voornaamste en hoogst nuttige wetenschappen
voor de jeugd" in het eerste nummer van de tweede jaargang. Hij noemde de volgende
argumenten die het belang van de geschiedkunde moesten aantonen. Geschiedenis
is een spiegel &r waarheid, een school der ondervinding en levenswijsheid; doordat
het verhaalde echt gebeurd is heeft het meer zeggingskracht. Zo laat de geschiedenis
zien dat als mensen of volken Gods geboden overtreden, het slecht gaat, terwijl bij
gehoorzamen ervan het juist goed gaat. Daarnaast is de geschiedenis een soort rechtbank
dat ware verdienste van schijnverdienste onderscheidt. Voor menigeen, waaronder
Van Oldenbarneveldt, is dan ook het schavot achteraf een erezuil geworden. In de
laatste plaats, zo besluit E.R. zijn artikel, moet de geschiedenis beschouwd worden
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als "de onbedriesh;lce leermeesteresse van Gods wereldbestuur en iijne alles gadeslaande
en omvattende voorzienigheid". Aan het slot roept de schrijver de lezers op zich te
verdiepen in de - *edenis en in het bijzonder van de vaderlandse geschiedenis, omdat
dat dichter bij de lezers zou staan. Vanaf jaargang 2 van Philopaedion werd de rubriek
"Geschiedenis en trekken uit het leven van beroemde mannen "1° een vaste rubriek
in dit tijdschrift. Conform het zojuist vermelde artikel, werd in de rubriek geschiedenis
uitgebreid aandacht besteed aan het verleden van andere volken en van personen uit
de bijbel, oudheid en geschiedenis van andere landen. Een dergelijk pleidooi kwam
ook voor in De mentor; weekblad voor nederiands zoonen en dochteren WI den beschaafden
stand dat in 1827 verscheen; in de nummers 15-17 schreef P. Andriessen (de vader
van de kinderboekenschrijver PJ. Andriessen) een verhandeling over het belang van
de algemene geschiedenis met als titel "Over de schoonbeid en het nut der geschiedenis".
Vaderlandse geschiedenis stond in deze beide jeugdtijdschriften wel in de belangstelling,
maar nog in bescheiden mate.

Dit veranderde in de jaren 1834/1835 met de komst van De leidsman der jeugd en het
Hollandsch penningmagaztjn voor de jeugd; sindsdien vormde de vaderlandse geschiedenis
in menig jeugdtijdschrift een belangrijk onderdeel. Hierin moeten we overigens ook
de invloed van de Belgische opstand onderkennen, die immers het nationalisme in
Nederland verder aangewakkerde. In De leidsman der jeugd werd net als eerder in
Philopedion het belang van de geschiedenis voor de opvoeding van de jeugd uitgebreid
gemotiveerd. De Leidsznan der jeugd, een weekblad, bestond uit twee afdelingen, namelijk
Vaderlandse geschiedenis, dat het grootste deel besloeg, en Mengelwerk met gedichten,
verhalen en fabels. De vaderlandse geschiedenis vanaf de Batavieren tot de Franse
overheersing werd verhalenderwijs de jeugd onder ogen gebracht. In de motivatie ervan
werd duidelijk het belang van de geschiedenis van het vaderland voor de opvoeding
van de jeugd benadrukt; vaderlandsliefde en vaderlandse deugden waren daarin
kernbegrippen. Kinderen zullen er ook plezier in hebben de geschiedenis van hun
vaderland te vernemen, zo stelde Westerman, de redacteur van de De leidsman der
jeugd: "... uw weetlust zal eene aangename voldoening vinden in de kennis, welke gij
hierdoor zult vetgaderen: want niet alleen zult gij vernemen wat aan het land uwer
inwoning te beutte viel, maar gij zult er eene zedelijke toepassing op uwe bedrijven
in vinden, en het zal u te aangenamer wezen een Nederlander te zijn, naarmate gij
te meer van de deugden uwer voorvaderen overtuigd wordt en tevens met voldoening
ontwaren zult, hoe dikwerf dat land door eenen blijkbaren bijstand van de Goddelijke
Voorzienigheid gered werd"."

Deze voorliefde tot de vaderlandse geschiedenis en de gepredikte en soms bezongen
vaderlandsliefde, had gedeeltelijk te maken met de Romantiek. Deze stroming werkte
sinds de tweede helft van de achttiende eeuw ook door in de Nederlandse literatuur,
hetgeen pas na 1820 resulteerde in een grote belangstelling voor de eirn geschiedenis.
Juist toen publiceerden Bilderdijk en romanschrijvers als Van Lennep, Oltmans en
Bosboom-Toussaint hun historische studies en romans. Dit kon gebeuren mede dankzij
gewijzigde politieke verhoudingen. De terugkomst van het Huis van Oranje in 1813
stuitte niet op weerstand. Gijsbert Karel van Hogendorp, een belangrijk politicus die
de terugkeer van de erfprins voobereidde, had in zijn proclamatie van november 1813
de natie opgeroepen tot grote eensgezindheid. En dat had klaarblijkelijk effect; de
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voorbereiding voor een nieuwe grondwet, waarin zowel democratische aspiraties van
patriotten als de wens van orangisten om aan het huis van Oranje een leidinggevende
rol toe te kennen, werden daarin gehonoreerd. Beide partijen hadden elkaar gevonden;
er kwam ruimte voor een nationaal gevoel van saamhorigheid.'

En binnen dat eensgezinde kader kon ook in de kinderliteratuur tevreden en met een
leerzame hunkering naar wijze lessen terug worden geblikt op het verleden en bij voorkeur
de zestiende en zeventiende eeuw, de tijd van helden en nationale bloei. De Franse
tijd, en de tijd van economische malaise en onderlinge twisten die eraan vooraf ging,
luden tot in deze eeuw een periode zijn waarover in de kinderliteratuur Hever werd

gezwegen.

Als conclusie zouden we kunnen stellen dat uit de jeugdtijdschriften af te leiden is
dat het in het Nederland van de achttiende eeuw niet van belang werd geacht om vader-
landsliefde en vaderlandse geschiedenis over te brengen op de jonge generatie. Een
uitzondering daarop vormde dan het (enige) Oranje-gezinde tijdschrift als De vrier,d
der oprechte vaderlandsche jeugd. Maar de werkelijkheid is weerbarstiger. 1k noemde
al de pleidooien van Betje Wolff in De botger. Een ander voorbeeld is de prijsvraag
in 1774 van het Haagse dichtgenootschap "Kunstliefde spaart geen vlijt" met als opdracht:
"De beste opvoeding der jeugd ten nutte van dit Gemeenebest". Tot grote teleurstelling
van dit genootschap kwamen de inzenders niet met gloeiende betogen over vaderlandse
deugden en de bijzondere plaats van Nederland te midden der volken. De vijftien inzen-
ders hadden het slot van de opdracht "ten nutte van dit Gemeenebest" dus uit het oog
verloren, zo verklaarde het bestuur, zodat geen van de inzenders een prijs kreeg."
Klaarblijkelijk was er met betrekking tot het belang van vaderlandse geschiedenis voor
de opvoeding van de jeugd en het stimuleren van vaderlandsliefde nog weinig consensus
in een tijd waarin politieke tegenstellingen groot waren. alang onderwerpen niet
gedragen werden door een grote mate van consensus in de maatschappij, en dat geldt
voor tal van onderwerpen, was het niet te verwachten dat daarover in jeugdtijdschriften,
en in jeugdliteratuur in het algemeen, uitspraken werden gedaan.

Deze consensus op het gebied van het (pedagogisch) belling van vaderlandse geschiedenis
en vaderlandsliefde was er wel na 1813, zelfs zo dat van een euforie gesp-oken kan
worden.14

Summary

Research of periodicals aimed at youth dating from the period 1820-1840 showed a
strong nationalistic and patriottistic character. This paper focusses on the second
half of the 19th century and the first two decades of the 20st century. This matter
is of considerable interest realizing the turbulent political climate in that period.
Particularly is investigated whether the party-membership is of relevance and whether
the political situation influenced those periodicals on the issues of nationalism and
patriottism.
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De tragische verhouding tussen media, opvoeding en
democratie

A. alICK,

Samenvatting

De impact van de media in de samenieving wordt algemeen als een bedreieng voor
de opvoeding en de democratie beschouwd; zkj brengen immers geen ware cultuur
noch objectleve informatie, en houden daardoor het publlek onmondig. Dit oordeel
impliceert een miskenning van mensellike verschillen. De culturalistische benadering
vermijdt dit elitarisme door de keuzes van het publiek boven kritlek te verheffen;
de relativistische implicalles van deze positie belemmeren echter evenzeer de conceptie
van een democratische samenieving. Om deze paradox te vermijden moet een oordeel
over de beeldcultuur uitgaan van de pluraliteit van mensen en het tragIsche karakter
van het handelen als constitutieve vooronderstellingen. Dat heeft implicaties voor
het statuut van het oordeel, dat niet langer een aanspraak op universaliteit kan maken.

Inleiding

De toenemende impact van vooral de audiovisuele media op de eultuur is voorwerp
van heel wat kritiek. Men stelt dat de media noch waardevolle cultuur, noch een objectieve
weergave van de werkelijkheid brengen; het gevolg van het niet in-formatier zijn van
de media is dat de kijker niet (adequaat) gevormd wordt, terwijl precies de vorming
van de burgers de voorwaarde voor hun democratisch samenleven is. In de formulering
van deze kritiek wordt uitgegaan van een bepaalde visie op de rol van de media en
van vorming binnen een democratie, een visie die op haar beurt samenhangt met een
bepaalde epistemologie. Enerirjds willen we in ons onderzoek aantonen dat dit denkkader,
waarbinnen de mediakritiek geformuleerd wordt, onhoudbaar is; anderzijds willen we
pogen aan te geven hoe de rol van de media in de samenleving vanuit andere hasiscon-
cepten van vorming en democratie wel nog kan worden beoordeeld.

De beeldcultuur als bedreiging van humaniteit

De kritiek op de rol van de media verschijnt in diverse gestalten, gebruikmakend van
verschillende concepten, normen en metaforen (Jensen, 1990). Een inhoudsanalyse
van de kritieken laat toe de erin gehanteerde conceptuele opposities en narratieve
structuren te verhelderen (vgl. Laermans, 1992, p. 95)1 Somrnige critici hanteren een
kader dat aan het domein van het 'esthetische' ontleend is; de kunst, die geacht wordt
een hogere waarheid te belichamen en bij te dragen tot meer menselijkheid (Schaeffer,
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1992), wordt als criterium gehanteerd waaraan de t.v. beoordeeld wordt. Dat leidt tot
de kritiek dat dit medium geen hoogstaande cultuur belichaarnt, maar slechts platvloers
entertainment, dat niet 'verheffend' is maar de kijker op het niveau van zijn emoties
en sensaties aanspreekt (bijv. Reynebeau, 1988; vgl. Jensen, 1990, p. 103-124). Een
tweede belangrijke vorm van kritiek mobiliseert een ideaal van objectieve informatie
als norm; volgens deze versie vormen de media geen 'venster op de wereld', maar bieden
doorheen hun eigen code en conventies een vertekend beeld van de werkelijkheid
(Stappers, Reijnders & Mö Iler, 1990, p. 94-96). Bovendien beinvloeden ze ook die
werkelijkheid zelf doordat ze (de perceptie van het publiek over) wat maatschappelijk
belangrijk is in grote mate controleren; het zijn de media die over de politieke agenda
beslissen (ibid., p. 90-93; Champagne, 1990). Door dit alles wordt een rationele verhouding
tussen het subject en de werkelijkheid onmogelijk gemaakt, hoewel het volgens het
gangbare denkkader precies vanuit zijn kennis over de realiteit is dat het subject ook
de juiste beslissingen kan nemen in het vormgeven aan zijn eigen bestaan. De kijker
wordt dus in een onmondige positie gehouden, elk oordeel over de werkelijkheid wordt
onmogelijk gemaakt doordat de media geen toegang tot de realiteit bieden. Toch is
volgens de critici de vorming van de redelij re oordeelsvermogens een noodnkelijke
voorwaarde voor een democratische samenieving. In de traditie van de Aufldarung
wordt vorming opgevat als het tot stand breagen van redelijkheid en van menselijke
gemeenschap (Hellemans, 1989, p. 101); door particuliere individuen tot rationed wezen
op te voeden, wordt de gelijkheid ( identiteit) onder de burgers gerealiseerd. De rede-
lijkheid is immers universeel; indien we onze redelijkheid volgen, komen we tot beslissin-
gen die in prirkcipe door iedereen gedeeld kunnen worden (De Wachter, 1990, p. 216),
en kan de democratie als een eenheid verschijnen, als 66n subject dat in staat is voor
zichzelf als wetgever te fungeren. Aan de basis van dit denken over opvoeding en media
liggen bepaalde,vooronderstellingen over wat kennis en waarheid is. Men gaat er van
uit dat er eeu objectieve waarheid bestaat die universeel (voor alien gelijk) en onveran-
derlijk is; waarheid beantwoordt aan de wel ten van de logica, dat wil zeggen ze is an
en onveranderlijk (Oudemans & Lardinois, 1987, p. 43). lets kan niet tegelijk waar
en vals zijn, er is an objectieve waarheid die in principe te kennen is. Evenmin kan
iets tegelijk goed en slecht zijn; immers, het goede voor de mens is wat tot zijn 'ware'
menszijn (zijn rationaliteit) bijdraagt, en in het westers denken sinds Plato worden
het ware en het goede als e6n beschouwd (Steel, 1989).2 Objectiviteit in de omgang
met de werkelijkheid is dan ook een vereiste om de democratic, de redelijke vormgeving
van het collectieve bestaan, mogelijk te maken. Wegens hun manifeste gebrek aan
objectiviteit worden de media dan ook beschouwd als een bedreiging van de democratie
en als een uitdaging voor de opvoeding (Entman, 1989; Postman, 1987). Als antwoord
daarop worden talloze initiatieven van (beeld)opvoeding opgezet; sommige daarvan
hebben als doel de kijker met hogere cultuurvormen in aanraking te brengen, zodat
zijn oorde.elsvermogen alsnog gevormd wordt, en hij de platvloersheid van de t.v. toch
leert te onderkennen; andere trachten aan de kijker de code van het medium bij te
brengen, T.odat hij in staat is de (vertekende) boodschap van het beeld te decoderen
en de valsheid ervan te doornen (Dijkmrins, 1991). Door deze initiatieven wordt de
kijker tot een mondig burger opgevoed, die in staat is zich tegen de onderdrukkende
macht van de media te verzetten.
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De aporieEn van de kritiek

In toenemende mate wordt deze mediakritiek zelf meer en meer het voorwerp van
kritiek; doordat de mediakritiek immers de culturele opties van de meerderheid der
kijkers juist in naam van de democratie, van de culturele identiteit afwijst, krijgt ze
paradoxalerwijze zelf een elitair karakter.3Hoewel de kritiek dus de 'ware' samenleving
van mensen als normatief perspectief hanteert, bewerkstelligt ze in haar feitelijke
functioneren binnen de huidige maatschappelijke context het tegendeel van wat ze
pretendeert na te streven. In naam van een 'objectitS criterium van menszijn waarover
alleen de criticus zou beschikken, worden enerzijds aan de 'massa' en haar culturele
opties elke betekenis en elke waarde ontzegd, en anderzijds wordt het mensbeeld van
de criticus zelf als een keurslijf aan anderen opgelegd.4 Om deze elitaire implicatie
te vermijden wordt door vele critici het gedrag van het publiek voorgesteld als iets
wat door de media 'veroorzaakt' wordt: de kijknr is een onschuldig, weerloos slachtoffer
en wordt door de media tot de foute keuzes verleid; het kijkgedrag berust met andere
woorden niet op een bewuste (foute) 'optie' van de kijker, maar wordt hem door de
media opgedrongen. Er wordt aan de t.v. een enorme (kwade) macht toegeschreven
waarvan het bestaan door onderzoek niet wordt bevestigd (Stappers, Reijnders &
199();6 de mediakritiek wil de kijkers dan ook emanciperen door de 'waarheid' over
de media aan het licht te brengen, en hen hun keuzevrijheid (om de boodschappen
van de t.v. te verwerpen) en daarmee de controle over hun eigen handelen terug te
geven. Sommige critici beroepen zich bijvoorbeeld op het uit de marxistiete theorie
stammende onderscheid tussen waar en vals bewustzijn, waarbij de media als bron
van ideologie en hegemonie warden gezien (Hall, 1986). Ook deze positie legitimeert
zich echter door een beroep op een objectivistisch denkkader, dat bovendien alleen
de criticus zelf in zijn denken respecteert; alleen de criticus ontsnapt om een of andere
reden aan de macbt van het medium en doorziet de ideologie; hij meent dan ook het
publiek te kunnen 'emanciperen' door dit alles aan het Licht te brengen. Een ander
bezwaar tegen de mediakritiek is echter dat men niet kan orukennen dat het de kijkers
zelf zijn die programma's kiezen, welke w 'gens de critici tot hun onmondigheid bijdragen
(niemand wordt gedwongen om te kijken), en dat ze door de macht van de kijkcijfers
dergelijke programma's ook gedeeltelijk vormgeven (Guillebaud, 1992);6 de kijkers
zelf veroorzaken mede hun eigen onvrijheid. Door de media als machtig en de kijker
als machteloos voor te stellen, brengt de kritiek dus binnen complexe en atnbivalente
maatschapplijke fenomenen veel scherpere en eenduidiger onderscheidingen aan dan
de feitelijkheid toelaat (Stappers, Reijnders & Miner, 1990; Verstraeten, 1988). De
media zijn niet louter een externe, bedreigende instantie tegenover een onschuldige
samenleving, maar zijn er via politieke, economische en culturele factoren intens mee
verweven. Door de impact van de media voor te stellen als een besmetting van een
principieel 'zuivere' sector van de samenleving (het publiek) door een 'onzuivere' (de
media), vertekent men dus zelf de waarheid. Bovendien houdt de voorstelling van de
kijker als een weerloos, nalef slachtoffer een miskerming van zijn oordeelsvermogen
in. Dergelijke kritiek doet met andere woorden precies wat ze de media verwijt: ze
is zelf niet objectief en niet democratisch.

Deze paradoxale consequentie kan worden begrepen vanuit de wijze waarop (over
de media) geoordeeld wordt. Er worden in het complexe geheel van de sociale werkelijk-
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heid scherpe onderscheidingen tussen diverse aspecten aangebracht, en op willekeurig
wijze worden sormnige daarvan als (principieel) goed en zuiver, en andere als slech
aangeduid (vgl. Laermans, 1992). Dit ligt in de lijn van het geschetste epistemologisch
model: iets kan niet tegelijk goed 6n slecht (dat wil zeggen ambivalent) Zijn; goed
kwaad moeten radicaal gescheiden worden om tot rationaliteit en dus tot menselijkheil
te kunnen komen. De klassieke kritiek eigent zichzelf het recht toe rAn over goed
kwaad te beslissen; de criticus belichaamt de rationaliteit en dus het universele mode
voor menszijn. Het publiek, de 'massa' verschijnt daardoor als 'slecht' en dient (doo
beeldopvoeding) tot zijn 'ware' gestalte te worden gebracht. Ook de kritiek van nec
marxistische strekking, waarin het publiek als potentieel goed beschreven en het kwaa
volledig aan de media (die in handen van het kapitaal en dus ideologisch gekleur
zijn) wordt toegeschreven (Hall, 1986), hanteert in feite een objectivistische epistemologe
om de positie van de criticus ten opzichte van de massa te legitimeren. Het probleet
waar deze kritiek mee geconfronteerd wordt, is echter dat de kijkers zich niet tot zij
inzichten blijken te bekeren, en onverminderd consumeren wat volgens de criticus hu
ware menselijkheid verhindert (van Zoonen, 1991). Daardoor verschijnt pragmatisc
gezien de pretentie van de criticus om voor het publiek te kunnen uitmaken wat hi
goede is, in de context van actuele maatschappelijke ervaringen als elitair. Ms antwoor
hierop nemen auteurs van culturalistische strekking de verdediging van de kijker o
zich: volgens hen is de kijker wel in staat rationele keuzes te maken, en is wat het public
Iciest goed (Hall, 1986). De culturalisten wijzen vrije markt aan als de plaats wae
de vrije samenleving gestalte kan krijgen; het kwaad .wordt volgens hen precies belichaam
door zij die regels of normen willen toepassen en kritiek when leveren (De Meye
1991-1992). Het probleem met dit liberale model is echter dat het een relativisme impl
ceert; er is geen norm mogelijk van waaruit de media beoordeeld kunnen worde
Een dergelijk model kan in het licht van de feitelijke verschillen tussen mensen nh
anders dan bestaande ongelijkheden te accepteren en te legitimeren. Ook dit mod
werkt dus paradoxaal: hoewel het juist het respect voor ieders maatschappelijke ervarit
wil afdwingen door alien als principieel gelijk voor te stellen, kan het niet anders de
bestaande processen van nacht en onderdrukking te miskennen en daardoor te acce;
teren; ook dit model verschijnt dus in de confrontatie met feitelijke maatschappelijl
ervaringen als aporetisch.

De grenzen van een epistemologie

Alle posities in het mediadebat denken dus in de grond volgens hetzelfde stramie
Er wordt telkens een instantie aangeduid die het onderscheid tussen goed en kwal
kan maken, en die als een 'held van de geschiedenis' kan waken over de vooruitgal
in de samenleving. Doordat die onderscheidingen in feite arbitrair zijn, is het stee,
mogelijk de criticus aan te vallen in naam van diegenen die niet tot die 'heroisd
groep behoren (maar tot de 'massa'); enerzijds worden ze immers impliciet als 'sled
voorgesteld, als 'te corrigeren' of als 'op te voeden'; anderzijds wordt het mensbee
dat de criticus hanteert hen als een keurslijf opgelegd, waardoor hun eigen vrijhe
in het ontwerpen van hun bestaan teniet wordt gedaan. Dat dit denkkader in zijn feitel
functioneren (als toetssteen van de mediakritiek) tot een paradox leidt, kan dus word
gezien als een aanduiding van het feit dat dat normatieve mensbeeld in strijd is In
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de feitelijke ervaring van menszijn, dat met andere woorden de antropologische
voorwaarden voor het in de kritiek gehanteerde denkkader niet (langer) vervuld zijn.
Feitelijk zijn de mensen niet gelijk, en door een bepaald mensbeeld als universeel te
willen verabsoluteren, worden die verschillen miskend en onderdrukt; door daarentegen
zoals het relativisme de verschillen zonder enig oordeel te accepteren (of te negeren),
legitimeert men feitelijke machtsverhoudingen. Zowel het 'absolutisme' - de poging
om het handelen te rechtvaardigen vanuit een aan de particuliere praktijk transcendent
standrunt - als het relativisme zouden dus in feite maar een vrije samenleving kunnen
funderen indien alle mensen feitekk gelijk waren; in het Licht van de menselijke pluraliteit
echter, maken ze beide juist een democratisch samenleven onmogelijk (vgl. De Wachter,
1990). Alle pogingen om een 'heroisch' subject aan te duiden dat voor anderen de
weg naar meer menselijkheid kan wijzen, slaan dus onvermijdelijk in hun tegendeel
om. In die zin is elk handelen dat gericht is op meer menselijkheid een tragisch handelen.
Aan deze tragische conditie is niet te ontkomen door weer een andere 'held van de
geschiedenis' te zoeken; ieder die in een pluriforme samenleving voor anderen de norm
stelt, doet niet alleen de anderen daarmee tegelijk geweld aan door hen in een onderge-
schikte positie plaatst en hun handelen als foute keuzes voor te stellen; men miskent
ook de feitelijke kwetsbaarheid van diegenen die als heroiSch (als gelijk en autonoom)
worden voorgesteld (vgl. van Zoonen, 1991). De kloof tussen het ideaal van een vrije
cultuur en de feitelijk bestaande (beeld)cultuur wordt niet opgelost door bijkomende
inspanningen om de gelijkheid (rationele identiteit) van de burgers alsnog te realiserere,
noch uiteraard door de beeldcultuur zelf als het (gerealiseerde) ideaal te verabsoluteren.

Een uitweg uit deze paradox kan maar gevonden worden wanneer men een denkkader
hanteert vrdarin recht wordt gedaan aan het tragische karakter van het menselijk bestaan
in de huidige pluriforme samenleving (Hellemans, 1992); dat wil zeggen dat men de
pluraliteit van de samenleving en de wezenlijke ambivalentie van elk handelen - het
feit dat men moet streven naar verbetering van de samenleving, terwijl tegelijk elk streven
om het goede te doen onvermijdelijk ook onrecht sticht - als uitgangspunt neemt.8
Men hoeft het kwaad dan niet langer aan een uit de samenleving afgezonderde instantie
toe te schrijven; het goed en het kwaad zijn inherent aan elk menselijk handelen en
niemand kan pretenderen daar boven te staan. De media verschijnen dan ook niet
langer als zondebok, als bron van corruptie van een zuivere mensheid; ze verschijnen
daarentegen als de reflectie van de ambivalentie, van het samengaan van goed en kwaad.
Uiteraard kan het onderscheid tussen (de noties) goed en kwaad dan niet meer op
een absolute wijze gemaakt worden; het kwaad bestaat erin dat enerzijds elk handelen,
elk stichten van een bepaalde orde onvermijdelijk particuliere anderen uitsluit, terwijI
anderzijds het niet handelen, het (relativictisch) accepteren van heersende verhoudingen
de uitsluiting van anderen legitimeert. Men kan dan ook niet op voorhand uitmaken
wat het (on)recht is, want dan zou men alweer moeten pretenderen voor anderen te
weten wat het goede is, en zou daardoor precies zelf weer onrecht stichten; evenmin
kan men stellen dat een oordeel overbodig (of verboden) is omdat het goede (de vrije
samenleving van gelijke burgers) 'reeds' gerealiseerd zou zijn, daar dit tot een dictatuur
van de bestaande orde zou leiden. De ethiek, het oordeel over goed en kwaad volgt
dan ook niet (Unger) uit ons weten, uit onze kennis van de ware (toekomstige of actuele)
mensheid, maar is gefundeerd in de confrontatie met de andere, met degene die binnen
de bestaande orde geen plaats heeft, met de 'vrcemdeling' (Hullemans, 1990). De samenle-
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ving kan niet meer worden gedacht als het stichten van een eenheid, daax elke orde,
elk systeem zijn dissidenten, zijn buitenstaanders, zijn vreemdelingen credert. Anderzijds
echter kunnen de bestaande verhoudingen en ontwikkelingen ook niet op hun beloop
worden gelaten; het bestaande onrecht ontmaskert het relativistische model als een
legitimatie van de macht; de confrontatie met het feitelijke onrecht dwingt dan ook
tot een 'verbeteren', tot een zoeken naar een betere vorm van samenleven. Er kan niet
langer worden uitgegaan van een (vooronderstelde) eenheid en identiteit, die als 'legiti-
made' voor de onderdrukking van het of de 'andere' (die buiten die identiteit valt)
kunnen fungeren. Om recht te doen aan de huidige ervaring van menszijn in een pluri-
forme samenleving moet men een visie op een democratisch samenleven ontwikkelen
waarin de andersheid en het verschil een plaats hebben,9 dat wil zeggen waarin de
heersende orde steeds vanuit de confrontatie met de nieuw aangekomenen ter verant-
woording wordt geroepen (Hellemans, 1989). De waarde van de cultuur wordt dan
niet langer afgemeten aan de mate waarin ze erin slaagt om de verschillen tussen haar
burgers op te heffen, maar aan de vk waarop ze dem verschillen een plaats kan
geven: evenmin wordt een samenleving gevrijwaard door de feitelijke verschillen vanuit
een gepostuleerde gelijkheid te accepteren, maar kan ze slechts gerealiseerd worden
in de mate dat ze de individuen tegen onderdrukking kan vrijwaren. Tenslotte kan
ook het functioneren van de media in de samenleving vanuit dit perspectief beoordeeld
worden: als weerspiegeling van de wijze waarop mensen zich binnen de cultuur situeren,
van de keuzen die zij daarin maken, laat 7ij toe te oordelen over de wijze waarop dat
satnenleven zelf gestructureerd is; de media vormen zelf een exponent van die
samenleving. Ze reflecteren bij uitstek het pluriforme en ambivalente karakter van
de cultuur, en in die zin maken ze een oordeel over de samenleving niet onmogelijk,
zoals de critici beweren, maar maken het juist mogelijk (Hellemans, 1990). Dat dit
oordeel niet kan uitgaan van een vaststaand criterium en men dus nooit apodictisch
zeker kan 4n van de onvoorwaardelijke juistheid en universele geldigheid van dit oordeel,
is niet te wijten aan een tekortschieten van de media, maar weerspiegelt de 'tragische'
ervaring van menszijn in de huidige, pluriforme samenleving.

Summary

The impact of the media in society is generally judged as a threat to education and
democracy: the media fail to bring true culture and objective information and thereby
keep the audience in an unenlightened condition. This judgment inevitably implies
a disrespect for the actual differences among people. The culturalist approach avoids
this elitarist stand by defending whatever choices the public maike5; the relativist
implications of this position however also obstruct the conception of a democratic
society. To escape from this paradox ajudgment of the media should take the plurality
of people and the tragic nature of human action as its central presuppositions. This
has implications for the character of the judgment itself, which can no longer make
any claim to universality.
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Conespondendeadres: A. Snick, KU. Leuven, Faculteit der Psychologie en Pedag e
Wetenschappen, Centrum voor Fundamentele Pedagoetek, Vesaliusstraat 2, B 3000
Leuven

Noten

1. De in ons onderzoek uitgevoerde inhoudsanalyse st. eeft geen kwantitatieve reprcsentativiteit na;
ook de hier voorgestelde kritieken gelden slechts als exemplarisch.

2. Hiermee wordt niet bedoeld dat de cenheid tussen het ene en het goede in het westerse denken
steeds op eenduidige wijze is gethematiseerd (dr. Steel, 1989); de vooronderstelling van een dergelijke
eenheid fungeert echter wel als narratief grondschema waarmee het mediadiscours kan warden geduid.

3. De term 'elitair fungeert hier niet als (sociologische) aanduiding van bepaaide maatsehappelijke
groepen, maar geeft aan dat een bepaalde instantie macht uitoefent over anderen en hen daardoor onvrij
maakt; deze macht kan uiteraard van diveise groepen (ook van elites in sociologische zin) uitgaan.

4. Men herkent hierin de pedagogische parador het kind wordt in naam van zijn humaniteit tot het
object van het handelen van de opvoeder gemaakt en daarmee ipso facto van zijn vrijheid beroofd. Dit
toont het parallellisme van de mediaproblematiek met de pedagogische problematiek aan.

5. De bestaande onderzoeken leiden bovendien zelf veclal aan methodologjsche zwakheden; in hun
wijze van operationaliseren wordt vaak reeds een bepaaldevisie op de werkingvan media aan de onderzochte
werkelijkheid opgelegd, en uit eventueel gevonden correlaties tussen kijkgedrag en andere gedragingen
worden vaak onterechte inducties en monocausale verklaringen afgeleid. Uiteraard leidt dit alles niet tot
de conclusie dat de media geen enkele invloed zouden uitoefenen; men kan echter hoogstens stellen dat
ze een zekere invloed hcbben, zonder dat eenduidig kan gesteld worden in welke mate of in welke richting
(Stappers, Reijnders, & Möller, 1990).

6. Er wordt uiteraard gedebatteerd over de vraag of het binnen een gecommercialiseerd mediabestel
de Idjkers zijn die bepalen wat de media imengen, dan wel of aan de kijkers juist een bepaald consumptiegedrag
woidt opgcdrongen. In het licht van de complexiteit van dergelijke ontwikkelingen is het wellicht illusoir
om de controle volledig aan 66n instantie toe te schrijven (de kijker resp. de mediabedrijven), en gaat het
veeleer om een complexe interactie tussen diverse factoren (vgl. Curran, 1991).

7. Dat wil overigens niet zeggen dat initiatieven zoals bijvoorbeeld de 'beeldopvoeding' geen enkele
zin zouden hebben of niet noodzakelijk zouden zijn, maar zij ontlenen hun zin niet aan een universeel
mensbeeld.

8. Onzes inziens ontkomen ook 'gematigde' vormen van absolutismc of relativisme, of tussenposities,
niet aan deze ambivalentie; in de context van dit artikel kunnen we dit echter niet verder uitwerken.

9. De stelling dat de ethiek volgt uit de confrontatie met de andere bepaalt ook het statuut van deze
uitspraak; zij belichaamt zelf geen nieuw weten over het (tragische) menszijn, maar poogt recht te doen
aan een ervaring van verdrukking. Oudemans en Lardinois geven aan dat het onmogelijk is om vanui! een
'hope weten uit te maken of een separatief denken al dan niet te verkiezen is boven ten tragisch (1987,
p. 4). Het is cchter de ervaring dat elk spreken vanuit een epistemologie in de huidige maatschappelijke
context als bron van macht en onrecht functioneert (zoals in het mediadebat wordt galustreerd), die de
drijfveer vormt achter deze poging tot herformuleringvan het denkkader. Hiermee wordt geenszins ontkend
dat dit op zich ook een bepaalde 'vorm' aan het denken geeft, en dus een onvrijheid cre6ert die in het
licht van het verschijnen van weer nieuwe vormen van menszijn dient te warden beoordeeld.
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Staatsburgerlijke opvoeding in
een democratische samenleving

B. SPIECKBR & J. MEMEL

Samenvatting

In dit artikel worden enkele kanttekeningen geplaatst bij drie opmerkelijke punten
in de recente pleidooien van bewindslieden voor de overdracht van waarden en normen.
Ten eerste wordt uitgelegd dat de bewindslieden twee onderscheiden typen van waarden
en normen op het oog hebben, namelijk grondrechten en basisregels. In de tweede
plaats wordt betoogd dat zij in het veriengde van dit onderscheld ook een andersoortige
uitieg geven van goed burgerschap, namelijk in termen van politieke deugden en in
termen van bepaalde algemene deugden. In de derde plaats wordt aannemelijk gemaakt
dat de cultivering van de politieke deugden primair een taak is van de school, terwijl
het aankweken van de algemene deugden vooral een taak is van bet gezin.

1. Inleiding

Minister Hirsch Bailin en staatssecretaris Kosto van Justitie, alsook minister Ritzen
van Onderwijs en Wetenschappen, hebben in tal van (krante)artikelen, lezingen en
interviews een krachtig pleidooi gevoerd voor de overdracht van waarden en normen.
Op pond van verschillende overwegingen, zijn zij van mening dat de morele opvoeding
in het huidige tijdsbestek meer serieuze aandacht verdient. Opmerkelijk in deze openbare
optredens van deze regeringsleden itjn de volgende punten:

1. De waarden en normen die door de bewindslieden worden genoemd, lijktm ruwweg
uiteen te vallen in twee klassen. Enerzijds wijzen Hirsch Bailin en Kosto op relatief
specifieke regels die bepaalde praktijken verbieden, zoals geweldpleging, diefstal, heli*trg,
oplichting, fraude en vernieling. In de Nederlandse wet wordt de handhaving van deze
normen voornamelijk geregeld in het Wetboek van Strafrecht. Niet ten onrechte noemt
Kosto (1991) zulke .verboden dan ook "strafrechterlijke normen". Anderzijds wordt
vooral door Ritzen het belang onderstreept van de grondbeginselen van onze demo-
cratische rechtsstaat, waaronder de mensenrechten, tolerantie en gelijke behandeling.
Wat de Nederlandse wet betreft, zijn deze principes in hoofdzaak vastgelegd in de
Grondwet. Het is dan ook geen toeval dat Ritzen (1992) met name verwijst naar de
eerste 23 artikelen van onze Grondwet, waarin de grondrechten van de Nederlandse
burger worden opgesomd.

2. De normen en waarden waarover de bewindslieden spreken, rekenen zij onveranderfijk
tot de publieke moraal. Bij herhaling gebruiken zij uitdrukkingen als "het pubfieke ethos",
"de sfeer van de publieke moraal" en "het pubfieke domein". En ofschoon zij nergens
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uitleggen wat zij nu precies verstaan onder een publieke moraal, verbinden zij deze
term keer op keer met Inagerschap. Daaruit valt af te leiden dat zij de publieke moraal
beschouwen als een geheel van waarden en normen dat de mens in zijn rol als burger
in acht dient te nemen. Als zodanig slaan hun opmerkingen over de morele opvoeding
op een praktijk van beInvloeding die van oudsher staatsburgerlijke opvoeding wordt
genoemd. Deze praktijk is een aspect van het bredere domein van de morele opvoeding,
namelijk dat aspect dat kinderen voorbereidt op hun (latere) rol als staatsburger.

3. Wat betreft de morele opvoeding die de bewindslieden voorstaan, kennen zij een
belangrijke taak toe aan zowel het gezin als de school (en daarnaast meer ondersteunende
taken aan het middenveld en de overheid). Het punt dat in de media de meeste aandacht
heeft getrokken, is de herleefde belangstelling van regeringsleden voor morele opvoeding
in het onderwijs (de zogenaamde pedagogische opdracht van de school). In onze ogen
is echter minstens zo opmerkelijk, dat de bewindslieden de rol van het geim en de
school een verschillend gewicht lijken toe te kennen. Hirsch Bailin (1992) bepleit het
aankweken van elementaire sociale deugden bij ldnderen in de eerste levensjaren, waarmee
hij het belang van morele opvoeding in het gezin onderstreept. Ritzen (1993) daarentegen,
spreekt nagenoeg uitsluitend over morele opvoeding op school. Ongetwijfeld zal dit
verschil in accent te maken hebben met onderscheiden regeringsverantwoordelijkheden.
Wat echter ook een rol zou kunnen spelen, is het feit dat de twee bewindslieden een
pleidooi voeren voor de overdracht van andersi..ortige waarden en normen.

In deze bijdrage willen we deze drie opmerkelijke punten achtereenvolgens aan de
orde stellen. W.; zullen ons daarbij beperken tot het plaatsen van enkele kanttekeningen.
Desondanks hopen we enig licht te werpen op de onderliggende wijsgerig-pedagogische
problematiek.

2. Basisrechten en basisregels

Ons eerste punt was dat de waarden en normen waar de bewindslieden over spreken,
grofweg in twee onderscheiden klassen kunnen worden ingedeeld. De waarden en normen
die minister Ritzen op het oog heeft, zijn zonder uitzondering verankerd in de roemruchte
rechtvaardigheidsprincipes van John Rawls. Door gebruik te maken van een ingewikkelde
procedure, heeft Rawls een systematische explicitering geboden van de basisintulties
die zijn ingebed in de politieke instituties van een democratische samenleving. Het
resultaat van deze onderneming is bekend. Uiteindelijk verdedigt hij twee grondprincipes
van rechtvaardigheid, die bedoeld zijn als toetssteen voor de inrichting van de basis-
structuur van moderne constitutionele democsatieen. Deze principes zijn: (i) elke persoon
heeft een gelijk recht op een volledig adequaat pakket van gelijke basisrechten en -vrijhe-
den dat verenigbaar is met hetzelfde pakket voor iedereen; en (ii) sociale en economische
verschillen moeten aan twee condities voldoen: ten eerste moeten deze verschillen
gekoppeld zijn aan functies en posities die voor ieder open staan onder omstandigheden
van gelijke kansen, en ten tweede moeten deze verschillen het grootste voordecl verschaf-
fen aan de minst bedeelden in de samenleving (vgl. b.v. Rawls, 1985, p. 227).
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Het is ons inziens niet overdreven om te stellen dat onze Grondwet in grote lijnen
aan deze twee principes van rechtvaardigheid voldoet. Of, anders gezegd, de grondrechten
waar Ritzen op doelt, liggen in feite in de beide principes van rechtvaardigheid besloten.
Met behulp van het eerste principe geeft Rawls een funderende samenvatting van de
klassiek-liberale vrijheidsrechten en de politiek-democratische grondrechten. In onze
Grondwet wordt dat pakket van basisrechten aan elke Nederlandse staatsburger
toegekend. Zo vermeldt de Grondwet de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging,
de vrijheid van meningsuiting, het actief en passief kiesrecht, en het recht op gelijke
behandeling, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht.
Het tweede principe van Rawls kan worden beschouwd als het statuut van de verzorgings-
staat. Als zodanig biedt het een rechtvaardiging van egalitaire sociale rechten. Alhoewel
dit principe in het liberale kamp de nodige controverse heeft opgeroepen, zijn ook
deze grondrechten in onze Grondwet verankerd, met name in artikelen waarin zaken
worden aangemerkt als "voorwerp van zorg der overheid". Voorbeelden daarvan zijn
de bestaanszekerheid der bevolking en de spreiding der welvaart, de bevordering van
de volksgezondheid, de bevordering van voldoende woon- en werkgelegenheid, en
natuurlijk ook het onderwijs.

Vinden de waarden en normen die Ritzen op het oog heeft hun samenbindende gronaciag
in de abstracte rechtvaardigheidsprincipes van Rawls, de waarden en normen waar
Hirsch Bailin en Kosto op hameren vormen veeleer een articulatie van een specifieke
groep van relatief concrete regels die door Richard Peters basisregels zijn genoemd
(vgl. b.v. 1966, p. 173-175). Tot deze regels behoren het verbod om de medemens te
doden of hem lichamelijk letsel toe te brengen, het verbod om de goederen van de
medemens te stelen, te vernielen of in brand te steken, het verbod om de medeburger
te belasteren of op te lichten, en wellicht ook het gebod om de medemens in ernstige
nood weinig vragende hulp te bieden. Al deze elementaire regels worden op een bijzon-
dere manier uitgewerkt in het Wetboek van Strafrecht.

De basisregeLs verschillen in belangrijke opzichten van de rechtvaardigheidsprincipes
van Rawls. Niet alleen zijn ze veel concreter, ook zijn ze niet bedoeld als toetssteen
voor de basisstructuur van de samenleving maar als richtsnoer voor het gedrag van
individuen. Het meest wezenlijke punt van onderscheid lijkt ens echter te liggen in
de wijze waarop deze twee klas n van waarden en normen gerechtvaardigd kunnen
worden. Binnen dit beknopte bestek kunnen we dit punt van verschil niet uitputtend
aan de orde stcllen. Maar we kunnen wel een tipje van de sluier oplichten door ons
te concentreren op een andere sluier, de zogenaamde 'veil of ignorance' van Rawls.

Zoals bekend maakt Rawls gebruik van het sociaal contract als rechtvaardigingsmodel.
Typerend voor een dergelijke benadering, is de constructie van een voor-maatschappelijk
stadium, waarin personen in onderling overleg een contract afsluiten over de principes
voor de inrichting van hun toekomstig samenleven. Ook Rawls ontwerpt zo'n voor-
maatschappelijke situatie (de 'original position'), met als opvallend kenmerk dat de
personen daarbinnen belangrijke particuliere informatie moeten ontberen. Zo weten
zij bij voorbeeld niet welke maatschappelijke positie ze zullen bekleden, of ze rijk of
arm zullen zijn, getalenteerd of gehandicapt, of weLke coneeptie van het goede leven
ze zijn toegedaan. Deze 'sluier van onwetendheid' voorkomt volgens Rawls dat de per-
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sonen naar zich toe zullen rekenen, waardoor een zekere garantie wordt geboden dat
de uitkomst van het overleg fair is (vgl. b.v. 1980, p. 522-523).

Precies in deze sluier van onwetendheid kunnen we ons inziens een belangrijk verschil
tussen de rechtvaardigheidsprincipes van Rawls en de basisregels van Peters lokaliseren.
Zoals Rawls zelf uitvoerig heeft betoogd, maakt juist het gernis aan particuliere informatie
aannemelijk dat de personen in het voor-maatschappelijk stadium zullen opteren voor
de twee principes van rechtvaardigheid. Of, nog iets sterker uitgedrukt, zonder de sluier
van onwetendheid zou overeenstemming over deze principes zijn uitgesloten. Dat geldt
echter niet voor de basisregels. Ook wanneer de sluier van onwetendheid geheel zou
worden opgelicht, zouden de personen de basisregels selecteren voor de regulering
van hun toekomstig samenleven. Want zelfs een persoon die weet dat hij machtig, sterk
en getalenteerd zal zijn, zal beseffen dat de algemene inachtneming van zulke elementaire
regels ook zijn belangen zal dienen (vgl. Brandt, 1979, p. 204-205, 218-221).

3. Publieke moraal en staatsburgerschap

Ons tweede punt betrof het gegeven dat de bewindslieden meer dan eens refereren
aan de publieke moraal en aan staatsburgerschap. Hun gedachtengang lijkt, wat dit
punt betreft, in grote lijnen de volgende te zijn. De overdracht van waarden en normen
in opvoeding en onderwijs komt in feite neer op het stimuleren en cultiveren van goede
eigenschappen of deugden. Wij, als openbare ambtsdragers, verdedigen uitsluitend
waarden en normen die deel uitmaken van de publieke moraal. En in de overdracht
van deze moraal, wordt het kind of de leerling de deugden bijgebracht die constitutief
zijn voor goed burgerschap.

Op deze gedachtengang valt ons inziens weinig af te dingen. Maar omdat de bewindslieden
twee verschillende typen van waarden en normen op het oog hebben, verbinden zij
goed burgerschap met andersoortige deugden. Het inprentea van basisregels bestaat
in het aankweken en ondersteunen van een elementair pakle3t van morele deugden,
waarbij vooral te denken valt aan een zekere mate van medemenselijkheid of non-vijan-
digheid, specifieke disposities van eerlijkheid en betrouwbaarheid, en wellicht ook een
minimale vorm van behulpzaamheid. Zonder deze deugden, zo zouden we in het algeme
kunnen zeggen, missen burgers de intrinsieke motivatie om af te zien van vormen van
gedrag die als criniineel kunnen worden aangemerkt. Het bijbrengen van een innerlijke
binding aan de grondrechf en echter, behelst het cultiveren van de deugden die corres-
ponderen met de twee rechtvaardigheAsprincipes van Rawls. Tot deze groep van morele
deugden rekent Rawls allereerst 'a sense of justice', die hij typeert als het vermogen
en de gezindheid om de principes van rechtvaardigheid te begrijpen, toe te passen
en dienovereenkomstig te handelen. Daarnaast noemt hij nog een aantal andere goede
eigenschappen, die in feite in de deugd van rechtvaardigheid besloten liggen, waaronder
tolerantie, redelijkheid en compromisbereidheid (vgl. 1987, p. 17; 1988, p. 263). Bij
ontstentenis van deze deugden, zo kunnen we in het algemeen stellen, missen burgers
de intrinsieke bereidheid om de liberaal-democratische inrichting van onze samenleving
te ondersteunen en hoog te houden.
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De meer recente publikaties van Rawls hebben ons op het spoor gebracht van een
belangrijk verschil tussen deze twee groepen van deugden en dus ook, indirect, van
nog een ander verschil tussen de corresponderende klassen van waarden en normen.
Rawls beschouwt zijn conceptie van rechtvaardigheid als eenpolitieke conceptie. Wat
hij daar onder andere mee bedoelt is dat zijn principes van rechtvaardigheid slechts
van toepassing 2ijn op de basisstructuur van een democratische rechtsstaat. In tegenstelling
tot meer algemene morele concepties, is zijn theorie van rechtvaardigheid dus niet
ontworpen voor sociale verbanden binnen de basisstructuur, zoals kerken, universiteiten,
verenigingen en het gezinsleven. In overeenstemming met deze beperkte strekking van
de rechtvaardigheidsprincipes, kwalificeert hij ook de corresponderende deugden als
politieke eigenschappen. Daarmee wil hij zeggen dat deze deugden niet bedoeld zijn
voor de mens in zijn rol als kerklid, docent, supporter of ouder, maar eigenschappen
zijn die specifiek zija voor de mens in zljn rol als burger. Het is immers deze rol die
wordt vastgelegd door de politieke instituties van de basisstructuur van de samenleving
(vgl. Rawls, 1988, p. 263-264; 1989, p. 240-242).

Juist in deze koppeling aan een specifieke rol of positie, ligt ons inziens een belangrijk
onderscheid met de deugden die verband houden met basisregels. Deze deugden zijn
geen kwaliteiten die specifiek zijn voor de mens in zijn rol als burger, niaar goede
eigenschappen van de mens als mens. De praktizering van deze deugden mag worden
verwacht in elke rol die de mens uitoefent, of hij nu functioneert als burger, zakenman,
leerkracht of ouder. Met andere woorden, de waarden en normen die Ritzen wil
overdragen, corresponderen met typisch politieke deugden, dat wil zeggen met deugden
die specifiek zija voor goed burgerschap. De waarden en normen die Hirsch Bailin
en Kosto op het oog hebben, vinden evenwel hun pendant in zogenaamde algemene
deugden. Maar omdat zulke deugden zogezegd alle rollen en posities doortrekken,
inclusief de rol van burger, maken ook deze eigenschappen wel degellil deel uit van
goed staatsburgerschap.

4. Gezin en school

En dan nu ons derde en laatste punt, het verschillend gewicht dat de bewindslieden
lijken toe te kennen aan het gezin en de school. Dat het aanleren van basisregels primair
de taak is van het gezin, terwijI het cultiveren van een binding aan de prineipes van
rechtvaardigheid vooral een taak is van de school, kunnen we aannemelijk maken met
behulp van empirische, ontwikkelingslogische en normatieve argumenten. Kinderen
groeien in de regel op in kleine samenlevingsverbanden, veelal een gezin, en ze zullen
zich doorgaans de basisregels snel eigen maken. Deze regels zijn relatief eenduidige
en concrete voorschriften, die in hoofdzaak bepaalde vormen van gedrag verbieden.
Het aankweken van corresponderende deugden is in eerste instantie een kwestie
van voordoen, conditioneren, training en gewoontevorming. Op grond van deze kenmerken
van basisregels, alsmede van de wijze waarop de daarmee verbonden deugden tot
ontwikkeling worden gebracht, kan aannemelijk worden gemaakt dat de gezinsopvoeding
de meest gunstige empirische condities schept voor het zich eigen maken van deze
minimale morele code. Conditionering van en training in basisregels geschiedt het meest
effectief bij een eenduidige en consequente aanpak. Een dergelijke benadering wordt
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het best gerealiseerd door enkele personen met wie het kind een affectieve band heeft.
Zo kan een beroep worden gedaan op elementaire vermogens van empathie en sympathie,
waardoor het kind zal waarnemen en ervaren wetke gevoelens (boosheid, blijdschap,
pijn) anderen hebben en geneigd zal njn regelovertredingen te voorkomen.

Het basisonderwijs lijkt niet de eerste instantie te zijn om het jonge kind basisregels
aan te leren. Niet alleen is de relatie tussen de leerkracht en het kind van een andere
aard (niet primair een dyadische, affectieve relatie), maar bovendien kan het kind eigenlijk
alleen participeren in de onderbouw van het basisonderwijs als het nch tot op zekere
hoogte conform de basisregels kan gedragen. Daar komt bij - en dit is een tweede
argument - dat het kind van jongs af aan, dus reeds in de voorschoolse periode, nch
moet leren gedragen conform deze regels, wil er althans sprake zijn van een enigszins
geordend goimsleven.

Het aannemelijk maken dat de cultivering van politieke deugden vooral een taak is
van de school en niet van de gezinsopvoeding, vraagt in het bijzonder ontwikkelingslogi-
sche en normatieve argumenten. De persoon als burger is volgens Rawls drager van
de deugd van rechtvaardigheid. Het bent van deze deugd vooronderstelt in de termen
van Kohlberg een pos,conventioneel oordeelsniveau. hnmers, de drager van deze deugd
is in staat de vigerende basisinstituties als het ware van buitenif te beoordelen in het
licht van principes van rechtvaardigheid. De politieke deugacn worden derhalve in
elk geval nog niet tot ontwikkeling gebracht in de vroege gezinsopvoeding, die nog
overwegend aansluit bij preconventionele stadia van morele ontwikkeling. Het is veeleer
pas in de hogere vormen van onderwijs dat de deugd van rechtvaardigheid tot ontwikke-
ling komt. Bovendien is er e&ge empirische ondersteuning voor de stetting dat de ont-
wikkeling in de richting van de politieke deugden meer gestimuleerd wordt indien de
opvoedeling in andere maatschappelijke associaties of instituten (school, vereniging,
kerk) participeert dan alleen in het gezin.

Er zijn ook normatieve argumenten aan te voeren voor de opvatting dat de vorming
van politieke deugden niet primair een taak van de gezinsopvoetling, van de ouders
behoeft te zijn. Opvozders hebben het recht hun kinderen te initidren in hun conceptie
van het goede leven, in hun brede moraal, en zij mogen hun hoogste goed of levensdoel
aan hun kinderen voorhouden. in tegenstelling tot de overheid in een liberale democratie,
die zich zo neutraal mogelijk dient op te stellen tegenover in de samenleving vigerende
concepties van het goede leven (het zogenaamde nonperfectionisme), wordt van ouders
geen neutrale, maar een meer perfectionistische instelling ye: wacht en getolereerd.
Ms de liberale democratieen gekenmerkt worden door een onomkeerbaar pluralisme
en deze staatsvorm het mogelijk maakt dat burgers als vrije en gelijke personen vorm
geven aan uiteenlopende concepties van hei goede, dan mogen ouders hun levensidealen
en levensovertuigingen overdragen aan hun kinderen. Hiermee lijkt een normatieve
rechtvaardiging gevonden te zijn voor de opvatting dat het opvoeden tot de politieke
deugden niet per se een taak van de gezinsopvoedingbehoeft te zika. Niet alle orthodox-
marxis'ische en fundamentalistisch christelijke of islamitische opvoeders zullen het
tot hun taak rekenen de kinderen de beginselen van onze democratische rechtsstaat
bij te breizen. De noodzaak om derhalve in het onderwijs expliciet aandacht te schenken
aan de vorming van de politieke deugden is dan een conclusie die door de meerderheid
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der burgers in een democratische samenleving onderschreven zal worden. Bovendien
lijkt een negatief geformuleerde conditie ten aanzien van de opvoeders in dit verband
gerechtvaardigd: de gezinsopvoeding mag de vorming van de morele eigenschappen
die kenmerkend zijn voor de burger in onze samenleving niet omnogelijk maken.

Vanuit de overheid gezlen geldt dat de vorming van de politieke deugden niet aeen
mag worden toevertrouwd aan de ouders. Amy Gutmann acht het de taak van de ovell..eid
er op toe te zien dat kinderen in het onderwijs toegerust worden met die kriti the
vermogens die het evalueren van verschillende.coneepties van het goede - ook die van
hun opvoeders - mogelijk maken: "The same principle that requires a state to grant
adults personal and political freedom also commits it to assuring children an education
that makes those freedoms both possible and meaningful in the future" (1987, p. 30).
Het onderwiis, en daarmee de vorming van de politieke deugden, is een voorwerp van
aanhoudende zorg van elke liberaal-democratische regering; zij dient er op toe te zien
dat het onderwijs, openbaar en bijzonder, op dit punt voldoet aan de eisen van deugdelijk-
heid. De vrijheid van richting van het bijzonder onderwijs wordt zo afgegrensd door
onder andere de beperkingen die gegeven zijn met het leerlingen aanleren van de politieke
deugden.

Summary

In this paper the distinction between two different classes of values and norms, viz.
basic rolles and basic rights, is partially explained. It is argued that this distinction
corresponds with two different interpretations of citizenship, viz. in terms of certain
general virtues and in terms of political virtues. A reasonable case is made for the
thesis that the cultivation of the general virtues is primarily a task of family education,
whereas helping the child to acquire the political virtues is basically a task of the
school.

Correspondentieadres: B. Spiecker en J.W. Steutel, Vrije Universiteit, Vakgroep
Pedagogiek, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT Amsterdam, Nederland
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Kindermishandeling: verschuivend probleem of
probleem van verschuivingen?

Een historische benadering van de interesse van medici voor de thematiek
kindermishandeling

C STEVERLYNCK

Samenvatting

Deze bijdrage gaat nader in op de interesse van medic! voor de thematiek
kindermishandeling. In eerste instantie wordt een beeld geschetst van de resultaten
van onderzoek dat tot dusverre werd verricht. Daaruit blijkt dat medici reeds vrij
vroeg op de hoogte waren van de problematiek. Toen de kinderbeschermingsbeweging
omstreeks het midden van de negentiende eeuw opgang maakte, dikte evenwel de
weerstand tegen de problematisering van kindermishandeling aan. Tussen 1946 en
1962 verschenen wel een reeks medische publikaties die pleitten voor een herkenning
van het fenomeen, maar deze vonden nagenoeg omzeggens geen weerklank. In dejaren
1960 traden, mede door toedoen van de Amerikaanse arts Kempe, verschuivingen
op in het begrip kindermishandefing. Het stond niet langer synoniem voor de brede
categorie van pauperkinderen die door materiEle of morele verwaarlozing de (pre)de-
linquentie nabij waren, maar spitste zich voortaan enkel toe op jonge kinderen die
op fniek vlak werden gebnfialiseerd. In het tweede deel worden de onderzoeksresultaten
aangevuld met gegevens verkregen uit eigen onderzoek. Meer bepaald wgzen wij erop
dat medici niet zo blind waren voor het fenomeen kindermishandeling als doorgaans
wordt beweerd, maar dat ze zich op een altruIstische wijze sociaal wisten te engageren
voor die themadek. Ter verklaring wordt een en ander gelieerd aan het begrip
raedicalisering. Die confrontatie noopt 6n tot een sterke relativering van de betekenis
van Kempes 'Battered child syndrom' en tot een herinschatting van de betekenis van
de sociale geneeskunde.

Zowel nationaal als internationaal bestaat er een lacune wat de geschiedenis van de
kindermishandeling betreft. Toch is het niet alleen deze leemte die mij tot onderzoek
in die richting aanzet, ook de misvattingen die bij hulpverleners en wetenschapslui
over de geschiedenis van kindermishandeling bestaan, nopen daartoe. In onderstaande
bijdrage ga ik in eerste instantie in op de aanzetten die terzake reeds werden gegeven
en Li een tweede deel probeer ik een en ander me. nieuw materiaal aan te vullen en
te liören aan het concept medicalisering.

Het traditionele discours

In de historische introducties van medici en niet-medici worden de bevindingen van
de kinderarts-radiologist Jeffrey Coffey, die door middel van röntgenstralen bij kinderen
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inwendige bloedingen en fracturen constateerde, doorgaans als het eerste ontdekkingsmo-
ment van kindermishandeling aangeduid. Hoewel Coffey aanvankelijk dacht met een
zeldzame kinderziekte te maken te hebben, schreef hij deze symptomen bij nader toezien
toe aan verwaarlozing en mishandeling vanwege de ouders. Hij maakte zijn bevindingen
in 1946 bekend. Veel invloedrijker was evenwel zijn opvolger Henry Kempe. Door
de organisatie, in 1961, van een symposium over kindermishandeling op de jaarlijkse
bijeenkomst van de Amerikaanse vereniging van kinderartsen profileerde deze zich
als de trendsetter terzake. Ongeveer tegelijkertijd publiceerde hij het befaamd geworden
artikel in de fownal of the American Medical Association waarin hij het 'battered child
syndrom' lanceerde. Dat syndroom werd beschreven als het opzettelijk toedienen van
slagen en verwondingen aan een kind van minder dan drie jam Kempe situeerde
kindermishandeling in een etiologisch model, waarbij ouders werden voorgesteld als
pathologische gevallen en het kind dls een onschuldig slachtoffer. Het was de taak
van de artsen het syndroom te herkennen, een diagnose te stellen en de zaak aan
beschermingscomit6s voor kinderen voor te leggen. Kempes ontdekking wordt als een
Copernicaanse revolutie aangeduid (Cichetti & Carlson, p. 8-95). Hem wordt het als
grote verdienste aangerekend, het eeuwenoude sociale probleem van kindermishandeling
medisch te hebben geherdefmieerd. De medische diagnose, die voortaan aan de basis
zou liggen van de onderkenning van het fenomeen kindermishandeling, impliceerde
dat somatische indicatoren ingang vonden. Daarmee oversteeg Kempe zijn onmiddellijke
naburige professionele omgeving en effende hij de baan voor een meer algemene publieke
bezorgdheid voor de problematiek van kindermishandeling.

De introductie van het probleem kindermishandeling in medische kringen viel samen
met de toegenomen bekommernis voor de rechten van de marginate burgers in de
Verenigde Staten. Ze werd gedragen door het geloof dat de Staat inzake minbedeelden
een wezenlijke taak te vervullen had.

Dat het verschijnsel kindermishandeling v66r Coffey en Kempe reeds bij medici gekend
was, tonen ons onder meer de publikaties van Ambroise Tardieu, hoogleraar in de
forensische geneeskunde te Parijs. In de jaren 1860 publiceerde Tardieu een reeks
onthullende wetenschappelijke bijdragen die gebaseerd waren op duizenden
lijkschouwingen. E6n ervan was de Etude médico-ligale sur les attentats aux moews,
dat tot zesmaal toe werd heruitgegeven en steeds met nieuw materiaal werd aangevuld.
In de vijfde editie, daterend van 1867, gaf hij een beschrijving van ruim zeshonderd
gevallen van seksueel misbruik en incest. In zijn medisch-juridis ;he tractaten over
kindermoord en abortus vulde hij dit rijtje met levendige beschrijvingen van ruim
achthonderd kindermoorden aan.

Welke betekenis kan aan de publikaties van Tardieu worden gehecht? Moeten zij worden
geinterpreteerd als een stem in de woestijn binnen het medisch wetenschappelijk circuit?
In sommige kringen worden de publikaties van Tardieu en een handjevol geestesgenoten
als een incident beschouwd. Ten bewijze hiervan wordt naar Freud verwezen. Freud,
die zich aanvankelijk door Tardieus gedachtengoed had laten inspireren, introduceerde
namelijk, kort na zijn bezoek aan Parijs, op een wetenschappelijk congres voor psychiaters
in 1896, zijn welbekende seductietheorie. Hij meende de 'caput te hebben ontdekt
door een seksueel trauma als oorzaak van de hysterie aan te duiden. Een storm van
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verontwaardiging en de dreigende excommunicatie uit het wetenschappelijk milieu
deden Freud zijn oorspronkelijk standpunt herroepen. Het seksuele trauma werd door
hem naderhand als een produkt van fantasie afgedaan. Later ondernam Ferenczi,
analyticus en vriend van Freud een gelijkaardige poging om het seksuele trauma als
grond van de hysterie te beschrijven. Hem was echter eenzelfde lot beschoren. Tot
een funk stuk in de twintigste eeuw werd in psychiatrische kringen aangenomen dat
seksueel misbruik een zeldzaamheid vormde en dat psychiatrische patienten over rijke
seksuele fantasieen beschikten (Masson). In dat verband kan worden verwezen naar
bevindingen van Baartman die in zijn studie van de medische publikaties van na 1860
over venerische ziekten bij kinderen een stelselmatig veronachtzamen van mogelijke
signalen van seksueel misbruik constateerde (Baartman, p. 83-97).
Waarom artsen 'semi-wetenschappelijke' onderwerpen als kindermishandeling in de
loop van de geschiedenis hebben verdrongen zijn veelvuldig. Hier kan onder meer
worden verwezen naar de bekommernis voor hun maatschappelijk aanzien, de behartiging
van hun beroepsbelangen, de psychologische moeilijkheden met de diagnose
'kindermishandeling en de vrees voor de juridische weerslag van het stellen van dergelijke
diagnose (Pfohl, p. 311-315).

Het feit dat in de jaren zestig vrij plots interesse opduikt voor de problematiek van
kindermishandeling wordt doorgaans in het traditioneel discours verklaard vanuit de
wetenschap dat men zich voordien vrijwel uitsluitend op het kind en niet op de
mishandelaar had gericht. De beschermingsbeweging die ten aanzien van minbedeelde
kinderen in het algemeen en mishandelde kinderen in het bijzonder in de laatste decennia
van de negentiende eeuw op gang was gekomen, leek niet uit te gaan van het feit dat
kinderen van hun mishandelende ouders moesten worden gered, maar van de behoefte
tot vrijwaring van de maatschappij van delinquenten. De negentiende-eeuwse beweging
maakte geen onderscheid tussen armoede en mishandeling en daarom werd
kindermishandeling nog niet beschouwd als een vorm van deviantie. Men legde zich
toe op de risico-goep kinderen uit industriele centra, woonachtig in laotten en opgevoed
door alcoholverslaafde ouders. In de jaren 1960 traden echter verschuivingen op in
het begrip kindermishandeling. He stond niet langer synoniem voor de brede categorie
van pauperkinderen die door materidle of morele verwaarloimg de (pre-)delinquentie
nabij waren, maar het spitste zich voortaan toe op jonge kinderen die op fysiek vlak
werden gebrutaLiseerd.

Een nuancering dringt zich op.

Toch vallen uit de geschiedenis diverse argumenten te halen voor de stelling dat medici
lang niet zo blind waren voor de problematiek 'kindermishandeling' als hedendaagse
onderzoekers laten uitschijnen. Zo was de Engelse 'Society for the prevention of cruauty
against children', die in de jongste decennia van deze eeuw vrij actief was, sterk medisch
van inslag. Daarenboven werd de hulp van artsen vaak ingeroepen en verleenden deze
hun medewerking (Les établissements..., p. 52).

In Belgid speelden artsen eveneens een vooraanstaande rol in de kinderbeschermingsbewe-
ging die zich vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw ontwikkelde. Omstreeks
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de eeuwwisseling werd er in psycho-pedagogische, juridische en medische kringen een
'markt van het kind' gecreeerd. Groepen van juristen, 'pedagogen', 'psychologen'
artsen richtten verenigingen op met het oog op de indijking van de kindersterfte en
de zorg voor lichamelijk mishandelde en moreel verwaarloosde kinderen (De Clerck,
et aL, p. 33).

Vooral op het vlak van de hygiene, kinder- en zuigelingensterfte speelden artsen een
vooraanstaande rd. Enke len onder hen trokken als eersten de aandacht van de publieke
opinie op 'les assurances de deces d'enfants' als bijkomende en stimulerende factor
in de hoge zuigelingensterfte. In maart 1904 bijvoorbeeld werd mede op het initiatief
van de 'Societe royale de médecine publique', te Brussel de 'Ligue nationale belge
pour la protection de l'enfance du premier age' opgericht (De Vroede, p. 17). Inzake
de voorlichting van moeders tot het hanteren van meer gezonde en hygienische
opvoedings- en verzorgingsactiviteiten, lieten de artsen zich gelden in initiatieven zoals
de 'gouttes de lait' en de zuigelingenconsultaties (Revue de réducation, p. 227-237;
p. 273-275). Ze vonden daarvoor een toegangspoort tot de medicalisering van de prille-
gezinsopvoeding (Fuchs).

Ook bij het aanklagen van de kinderarbeid in Belgie bevonden artsen zich in de
frontlinies. Bekende voorbeelden zijn de geneesheer Silade te Brussel en het Gentse
artsenduo Heyman en Mareska die diverse misbruiken in de katoennijverheid aan het
licht brachten (Deweerdt, p. 48). Toen de centrale overheid zich in het midden van
de negentiende eeuw meer en meer ging beiighouden met de hygiene in fabrieken,
mijnen en ateliers en groots opgezette enquetes organiseerde, maakten tientallen artsen
en medische commissies daar deel van uit. Mede onder druk van de artsen werd met
schuchtere hervormingen op het vlak van vrouwen- en kinderarbeid een begin gemaakt.
Bovendien werd artsen ook meer direct voorgehouden hoe ze zich ten aanzien van
de thematiek kindermishandeling moesten gedragen. Zo pleitte Salsmans, professor
in de zedenleer, in zijn Geneeskundtgeplichtenleeruit 1919, voor een verregaande medische
bemoeienis. Hij klaagde de volgende wantoestanden aan: "vroedvrouwen of artsen hebben
tot schande van hun beroep, als een afschuwelijke specialiteit op zich genomen 'engeltjes
naar de hemel te zenden'; ontaarde ouders trachten van hun kinderen 'verlost' te worden
door uithongering en allerhande mishandeling: in al deze en dergelijke gevallen waar
de dokter slechts onder beroepsgeheim kennis van hebben zou, en waar wezenlijk een
erge aanslag op het leven van onschuldigen gepleegd wordt, moet hij trachten, zoo
er eenig doelmatig middel toe is, de slachtoffers te redden" (Salsman, p.104). Garot,
die na de Tweede Wereldoorlog als medisch adviseur van het N.W.K. fungeerde, was
eveneens van mening dat artsen op het vlak van kindermishandeling moesten tussenkomen,
hetzij als directeur, als spreker of als gezinsarts. Daarnaast moesten er zijns inziens,
in navolging van wat te Parijs gebeurde, cursussen kinderbescherming worden
georganiseerd voor artsen en studenten geneeskunde. Naast de arts hadden uiteraard
ook de verpleegster-bezoekster en de vroedvrouw een cruciale rol te vervullen (Garot,
p. 17-91).

Verklarend voor bovenstaande evolutie werkt het begrip medicalisering. Het
medicaliseringsproces ging in de late achttiende eeuw van start en kende vooral in
het laatste kwart van de vorige eeuw een tempoversnelling. Niet alleen kwamen steeds
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meer mensen met de arts als zodanig en met allerhande instellingen waar de medicus
een voorname rol speelde, in aanraking, meer nog, steeds meer domeinen werden door
de geneeskunde geannexeerd of beinvlocd. De arts wist zijn maatschappelijke rol te
bestendigen en iijn aandeel in bepaalde domeinen uit te breiden door precies die sectoren
en gebieden (zoals seksualiteit, geboorte en dood, de behandeling van ale vormen
van afwijkend gedrag, gerechtelijke psychiatrie, enz.) aan te wijzen waar men zijn rol
als onmisbaar beschouwde of waar geen relevante alternatieven voorhanden waren
(Steverlynck, p. 91-101).

Een van de belangijkste redenen voor het professioneel succes van de arts lag in de
toegenomen belangstelling vanwege de overheid voor zowel de sociale rol van de arts,
als voor de sociale functies van de medische wetenschap. Er kan zelfs sprake zijn van
een toenemende belangenconvergentie van de medici en de maatschappij. In de eerste
plaats was er in de achttiende eeuw een groeiende aandacht waar te nemen voor de
epidemiologie. De studie van de epidemieen bestond uit een onbegrensde reeks
waarnemingen van het fysisch en menselijk milieu in relatie tot diverse ziektegevallen
(Velle). In de studies die doorgaans bekend stonden onder de naam 'medische topografie'
werd een grondige doorlichting gemaakt van de arbeiderswijken in het algemeen en
het opvoedingsmilieu in het bijzonder. Aanldachten tegen incest, seksueel misbruik,
nefaste opvoedingspraktijken, verregaande verwaarlozing en mishandeling kwamen
daarin herhaaldelijk aan bod. Die getuigenissen kwamen tegemoet aan de behoefte
van de overheid om de mentaliteit en alle aspecten van het dagelijks leven te doorgronden
en te beheersen. Bovendien reikten de medici de overheid niet zelden oplossingen
aan voor problemen die de toenemende industrialisering met zich bracht zoals
verpaupering, prostitutie, alcoholisme... Overtuigd van zijn deskundigheid en de
superioriteit van zijn kennis wierp het medisch corps zich op als dd architecten van
een betere samenleving, als d6 adviseurs van overheid en individu.

In het medisch vertoog van de negentiende eeuw werd beklemtoond dat de artsen
de enigen waren die de totale mens wisten te doorgonden. Ze ontpopten zich als ware
observators die via precieze waarnemingen de bestaande sociale mistoestanden kenden
en konden analyseren. Steeds weer lag het accent op de profylactische rol van de arts.
Hij bood zichzelf aan als de raadgever bij uitstek, als de 'nieuwe biechtvader', eerst
bij de gegoede klassen en na de Eerste Wereldoorlog geleidelijk aan bij de bredere
bevolkingslagen.

Het is in dit richt dat, mijns inziens, de bevindingen van onder andere Tardieu moeten
worden gezien. Zijn medisch-juridische tractaten inzake seksueel misbruik en incest
mogen dan nog van weinig betekenis zijn voor de huidige geneeskunde, ioch zijn ze
belangrijk in het licht van de geschiedenis. Meer bepaald kungen ze niet los worden
gezien van de acties ten aanzien van de 'poor and pregnant' in het negentiende-eeuwse
Parijs en moeten ze daarenboven gelieerd worden aan het depopulatiedebat dat in
het toenmalige Frankrijk heftig werd gevcei d. Voorts wordt er in het tot nu toe verrichte
onderzoek voorbijgegaan aan de wijze waarop de geneeskunde zich in de negentiende
eeuw profileerde en het feit dat zulks grondig verschilcle van de wijze waarop ze dat
in de jaren 1960 pleegde te doen. Het isoleren van strikt medische bevindingen, medische
concepten en aspiraties van het gangbare sociale kader is niet alleen een weinig vruchtbare
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onderneming, ze is bovendien niet van gevaar ontbloot. Al te veel leidt ze tot overhaaste
en onnauwkeurige conclusies. Wanneer we echter de geschiedenis van de medische
interesse voor de problematiek 'kindermishandeling' liëren aan het begrip medicalisering,
zal de betekenis van Kempe wellicht anders worden ingeschat. Zijn medische
herdefinkring van het eeuwenoude sociale probleem van kindermishandeling ressorteerde
niet de positieve effecten waarop ze aanspraak meent te mogen maken. Vooreerst hield
ze een verenging en vernauwing van het concept kindermishandeling in. Binnen het
medische corps werd in de eerste jaren na Kempes ontdekking dan ook heel wat kruit
verschoten am het begrip kindermishandeling breder te conceptualiseren. Daarenboven
werd de veelbelovende stap die Kempe met de introductie van zijn 'battered child
syndrom' had gezet, slechts twijfelend gevolgd. In medische kringen spitste de discussie
zich aanvankelijk toe op de ethische dualiteit tussen beroepsgeheim en meldingsplicht
(Matthieu, p. 4-33; Van Heulekom, p. 82). Vanaf de jaren 1970 en 1980 werden in
Belgie geregeld wetsontwerpen en -voorstellen ingediend om de impasse te doorbreken
(Le Clef, p. 227).

Summary

This paper deals with the attention of physicians with child abuse through history.
On the first hand we make a review of the results of historical research about child
abuse. Out of this comes clear that physicians had knowledge about the child abuse
problem. In the middle of the nineteenth century although, the problem of child abuse
was not longer taken serious. Between 1946 and 1962 there were although a few medical
publications who stand in for the recognition of the phenomenon. There was a chaige
at the moment on which Henry Kempe introduced the concept 'battered child syndron2.
These research results will be completed with information of own research in a second
part of this article. From this appears that the physicians were not so blind for the
child abuse problem but they had become engaged socially in an altruistic manner.
On top of this own and other results were linked with the concept medicalisation.
This confrontation compels us to a strong relevation of the influence of Kempe and
to a rewarding of the social medical science.

Correspondentieadres: C. Steverlynck, Faculteit Psychologie en Fedagogische
Wetenschappen, K.U.Leuven, Vesaliusstraat 2, B 3000 Leuven
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Het gezin als androgyne gestalte

Over de vroegromantische wortels van de pedagogische waardering van
het gezin

IL VAN CROMBRUGGI3

Samenvatting

Deze studie vertrekt van de hypothese dat de moderne familiale pedagogiek slechts
door de romantiek mogelijk was. Omwille van het romantisch symbolisme in het denken
over het leven van de man, de vrouw en de liefde, kon de famine als de plaats bij
uitstek van de heteroseksuele liefde, gezien worden als een noodzakelijke pedagogische
omgeving. Aandacht wordt verder besteed aan het belang van de heteroseksuele liefde
bij FrObel en Novalis.

Inleiding

Durkheim noemde het moderne gezin een 'famille conjugate' (Lacan, 1984, p. 17). E6n
van de meest typische kemnerken van dit geim is immers dat het gefundeerd is in een
'emotionele se/allele partneffelatie' (Van Setten, 1987, p. 9). Man en vrouw worden geacht
elkaar te beminnen en daarom met elkaar getrouwd te

In een eerdere bijdrage (Van Crombrugge, 1991) hebben we aangegeven hoe deze
echtelijke liefde begrepen werd als een garant voor de pedagogische gerichtheid van
de ouders en hoe hiermee de biologisch-pedagogische connectie gelegitimeerd werd
binnen een modern project. We hebben daar ook aangegeven hoe Hegel in iijn
rechtsfilosofie als eerste due pedagogische legitimatie van de echtelijke liefde formuleert.
Het opvoeden - de ontplooiing van de individualiteit van de persoon van het kind -
ligt in het verlengde van de via het huwelijk en de geslachtsdaad naar eenheid strevende
liefde van man en vrouw. In deze bijdrage gaan we nader in op de 'Ideengeschichte'
van deze positieve waardering van de echtelijke liefde voor de opvoeding. Bestaand
onderzoek geeft ons weinig antwoorden. We weten dat de echtelijke liefde behoorde
tot het geimsideaal maar in werkelijkheid veel minder funderend was voor de burgerlijke
gezinsvorming (Shorter, 1977, p. 247-248). Over de wijze waarop in pedagogische
geschriften deze echtelijke liefde gerecipieerd werd weten we echter niet veel. Enerzijds
lijkt voor de opvoeding de moederliefde de enige liefde te zijn (Badinter, 1983); anderzijds
is er de angst van filantropen en verlichte pedagogen voor seksualiteit (Rutschky, 1984).
Gelet op de beperkte tijd en ruimte kan ik hier niet alle stappen van mijn eigen historische
verkenning aangeven en verantwoorden. lk beperk me tot het aangeven van de
belangrijkste bevindingen.
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De voorgeschiedenis

H van Cmmbtvgge

Een positieve waardering van de echtelijke liefde voor de opvoeding vinden we niet
bij Rousseau, noch bij Pestalozzi.

Vandevelde (Vandevelde, 1967, p. 95-112) meent dat Rousseau de grondlegger is van
de moderne pedagogische waardering van het geim. Hiervoor verwijst hij naar de roman
La nouvelle Héloise en de familiale idylle van Clarens die daar geschilderd wordt.
Wanneer we deze roman echter aandachtig in zijn geheel beschouwen zien we hoe
deze eerder een illustratie is van het onvermogen van Rousseau de heteroseksuele
liefde positief te waarderen, wat meer bepaald ook voor de opvoeding van groot belang
is. De ware romantische liefde van Julie voor haar gouverneur wordt door Julie als
onkuis ervaren. Bovendien wordt ze verboden door haar vader. Deze dwingt haar tot
een huwelijk met een oude man. De fa miliale idylle die daarop volgt is een lofzang
op de moederliefde, maar niet op de echtelijke liefde: Julie verliest het leven bij het
redden van het leven van haar zoon. Ook in Emile zijn de opvoeders niet de elkaar
liefhebbende ouders. Emile mag ouders hebben, hij mag ze respecteren, maar hij moet
?ijn gouverneur gehoorzamen. Wanneer Emile trouwt met Sophie, kan opnieuw de
moederliefde bezongen worden. We zien echter hoe Emile en Sophie de gouverneur
opnieuw ter hulp roepen om hun kinderen op te voeden. Hun liefde volstaat niet om
hen tot opvoeders te maken (vgl. Hirsch, 1992).

Ook in Pestalozis pedagogiek van de 'Wohnstubenkraft' is geen plaats voor de echtelijk
liefde. Pestalozzi zet alles op de moeder - veel meer dan Rousseau trouwens (vgl. Van
Crombrugge, 1991). Bij Pestalozzi vinden we een ongedifferentieerd spreken over familie
en moeder. De vaderfiguren hebben ofwel geen duidelijk onderscheiden rol van de
moederfiguren, ofwel zorgen ze voor het levensonderhoud en zijn ze voor de rest perifeer
aan het opvoedingsgebeuren (vgl. Klee, 1955). En zelfs in 'Gesetzgebung und landennord,
dat cruciaal is voor het begrijpen van Pestalozzis houding tegenover seksualiteit (Hoof,
1987) heeft de echtelijke fiefde geen pedagogische gerichtheid: het bevredigen van
het seksuele verlangens waarborgt eerder de rust en kalmte noodzakelijk voor een
ongestoord opgroeien van het kind.

Fröbel

Wanneer Frobel de theorie van Pestalozzi poogt weer te geven, scluijft hij echter zonder
meer het volgende: 'Pestalozzi nimnu den Menschen nach seiner Erscheinung. Der Mensch
erscheint aber nicht allein, nicht far und durch sich; er erscheint bedingt, bedingt durch
Vater und Mutter und durch das diese beide Bindende und Vereinigende, durch die Liebe.
So wird der Mensch Kincl, d.h. Inbegnff der Vater- und Mutterliebe. (...) Man denke sich
Vater und Mutter durch Liebe vereinigt, um das Kind, den Inbegriff dieser ihrer Liebe
zu einem selbständigen Wesen durch Erziehung zu erheben. ' En hij besluit: 'Kann es
treuere, sorgendere Pflegerinnen, Entwicklerinnen dieser sichtbar gewordenen Liebe dieses
selbstlindigen Wesens, diese Kindes geben, als eben diese Vater-, eben diese Mutter-, eben
die diese beiden miteinander verbindende gegenseitige Liebe, welcher es sein Dasein verdank4
ja deren Inbegriff es selber ist?' (Frbbel, 1809, p. 156).

81.3



Het ge7in als androgyne gestalte. Over de vmegromannsche wont); ... 189

Fröbel stelt dat voor Pestalozzi het kind als verpersoonlijking van deechtelijke liefde
door de man en vrouw het best opgevoed kan worden. Iets viLt bij Pestalozzi niet aanwezig

is. (In het vervolg van zijn weergave moet Fröbel zich noodgedwongen beperken tot
het onderlijnen van de rol van de moeder zoals deze inderdaad bij Pestalozzi tevinden

is.)

Sodtard heeft aangetoond dat FrObel zich eigenlijk steeds begrepen heeft als diegene
die de waardevolle praktijk van Pestalozzi op begrip wou brengen maar dat hij hierbij

aan Pestaloza een systeem opgedrongen heeft. Hij begreep zichzelf als de 'theoloog'
van het 'geloof' van Pestalozzi (Sodtard, 1990a, p. 161). Fröbel wou irch niet beperken
tot het weergeven van het menselijke in zijn vaak elkaar tegensprekende verschij-
ningsvormen, hij wou een theorie ontwikkelen die vertrok van de ene ware oorspronkelijke

zin van het bestaan, het 'Urgesetz' dat alles en iedereen doordringt (Sodtard, 1990).
De plaats en betekenis in Fröbels systeem van de liefde tussen man en vrouw, van
de verwezenlijking van de liefde in het kind en de opvoeding van het kind, toont zich

het duidelijkst in een gelegenheidsgeschrift 'Erneuung des Lebens fordert das neue Jahr

1836' (Fretbel, 1836).

De vernieuwing en verjonging van het leven houdt in het aanwezig stellen van detotale
mensheid in elk mensenleven. De mens is weliswaar 'Gliedganzes der Menschheie, omvat

alle elementen van het bestaan, hij moet zich hiervan echter bewust worden en vanuit
dit bewustzijn streven deze mensheid in zijn omvattendheid in zijn leven daadwerkelijk
te realiseren. Deze mensheid is de openbaring van God in tijd en eiadigheid. Op de
vraag naar de voorwaarden onder de welke de mens kan komen tot dergelijk vernieuwd
leven, geeft Fröbel het volgeade antwoord: 'Unmittelbar da, wo Du els Mensch erschienen

bist, in der Familie, in diesem Ganz- und Volleben. Denn Du, Mensch, bist ja, wie ich,
die Menschhei4 ein in sich gegliedertes Lebensganze. Also auch nur in einem solchen
Menschenganzen karvist Du, Mensch, Dein ganzes und voiles Leben leben. Und ein solches,
Falk des Lebens in sich einigendes, gegliedertes Ganze ist die Familie. Nur an dem
entgegengesetzi Gleichen und durch dasselbe, das weifit Du, kann jedes Wesen sein Sein

und Seibst einzig entwickeln. Das gegliederte Ganzwesen, welches Du, Alensch, in Dir
bist, ist aber die Familie in gleicher Weise duper Di Damn, nur in einer Familie, nur
unter der Bedingung des Erscheinens reinen Familienlebens erreichst Du, Mensch, Dein
hohes Ziel; so wie das Erscheinen eines Menschen und einer Familie, das Erscheinen
reinen Menschenlebens und Familienlebens gegenseitigunzertrennlich ist, eines das andere

bedingt, forded' (Fröbel, 1836, p. 503-504).

Het gezin stelt de totale mens voor. Door het zuivere gezinsleven kan de mens zich
dan ook totaal ontplooien. Bovendien: alleen door het leven in gezinsverband kan de
mens tot ontplooiing komen. En wat nog meer is: in het gezin zal hij met zekerheid
zijn volkomen bestemming bereiken.

De argurnentatie van Fröbel voor deze centrale positie van de familie komt op het
volgende neer. Me zijnden kunnen maar zijn enerzijds in hun onderlinge verscheidenheid,
anderzijds in hun streven naar het alles verbindende zijn, hun funderende eenheid.
Voor de mens betekent dit dat hij enerzijds maar kan bestaan en tot zichzelf komen
in de verschijning van man en vrouw; en anderzijds in het opheffen van deze 'verstrooid-
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heid' van de mensheid in en door het kind. De vereniging is het huwelijk. Het huwelijk
is 'das erste Gesetz', het leven dat voorafgaat aan het gelndividueerde en gescheiden
bestaan.

Vader, moeder en kind omvatten samen het begrip van God. De vader staat voor het
scheidende, de moeder voor het verbindende, het kind voor de eenheid: de liefde.
Liefde is bron van alles, is het principe van de verscheidenheid van de zijnden, is het
principe van het streven van de zijnden naar het env zijn, is het ene zijr zelf. Deze
liefde kent drie gestalten: het vermoeden en zoeken dat er een ander is dat het eigen
bestaan aanvult, het streven naar eenwording met dat andere, het verlangen naar
bevestiging dat het geliefde inderdaad aanvullend is, m.a.w. dat de liefde wederkerig
is.

In zijn hoofdwerk 'Die Menschenerziehung' (Fröbel, 1826) vinden we deze opvatting
in een gedeseksualiseerde vorm. Vorming wordt bier beschreven als een wisselend
proces van verinnerlijking van de verscheidenheid van de zijnden en veruitwendigen
van deze - in het innerlijke tot eenheid gebrachte - verscheidenheid, die getoetst moet
worden aar de reeds aanwezige eenheid van het woord (vgl. Ballauff, 1953, pp. 64-73).
In een 'Selbstanzeige' van dit boek, tracht Fröbel dit te verwoorden met de begrippen
uit 'Emeuung des Lebens'. Bovendien trekt hij een interessante conclusie uit de
wederkerigheid van de Heide: de familie is de enige plaats 'wo die Selbsterziehung und
die Erziehung Anderer, die echte Wechselerziehung unzertrennbar dutch die Sache und
mit der Erscheinung selbst gegeben ist' (Fr dbel, 1838-1840, pp. 266).

De (vroeg)romantische bestaanservaring

Waar heeft Fröbel de inspiratie gevonden om (gezins)opvoeding op deze wijze te
begrijpen? Giel stelt dat Fröbel 'das Problem der piidagogischen Praxis mit keinem
dieser ( = verlichtings en/of idealistische) Denkmuster seiner Zeit angeht, sondem seine
Vorstellung aus tieferliegenden älteren Quellen speist' (Giel, 1979, pp. 250). De wijze
waarop Fröbel het gezin ter sprake brengt verwijst echter duidelijk naar mit welbepaald
'denken' van zijn tijd: de vroegromantiek.

In het hedendaagse romantiek-onderzoek spreekt men van een romantist he bestaans-
ervaring (Vietta, 1983). Eneriljds is er een fundamentele onvrede met het bestaan,
een existentieel 'Leiden an der Gesellschaft' (Sprengel, 1977). Anderziids is er het
verlangen naar een nieuwe wereld waarin iedereen volledig thuis ka zijn. De mens
voelt zich geholeerd, eenzaam, verlaten van de Goden, een fragment. Maar tegelijk
voelt hij diep in zich de totaliteit waarvan hij vervreemd is geraakt, de totaliteit waarvan
hij deel uittnaakt, de grond waaruit hij ontworteld is.

Pestalozzi lijkt voor Fröbel de belichaming van de verlichte pedagoog te zijn die zich,
beperkt tot het bestaan met al zijn tegenspraken, gefragmenteerdheid, dat hij via een
mechanistische en uiteindelijk utilitaire opvoeding leefbaar wil maken en houden. De
drang om Pestalozzis pedagogiek te systematiseren lijkt dan de keerzijde van de
romantische ervaring e zijn: de zoektocht naar een oorspronkelijke eenheid.
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Den ervaring is een aanvoelen, iets wat niet louter verstandelijk en conceptueel te
Ve-loorden is. Daarom wendt de romanticus itch tot een appelatief taalgebruik, tot
vet halen en symbolen die de ervaring in 7ijn negativiteit en positiviteit laat voelen. Mahl
spreekt liter over 'literarische Utopien': 'Im Unterschied zu expositorischen Tezten (z.B.
dem philosophischen Traktat) gehort es zur intention der litemrischen Utopie, das Gegenbild
zu versinnlichen, d.h. deptiv undloder naffativ zu wrgegenwaMgen bzw Hwahrscheinlich"

zu machen' (Mal, 1983, p. 450).

Het meest gehanteerde beeld nu is dat van het gezin. Alle aspecten van het bestaan
worden teruggevoerd tot de verscheidenheid van man en vtouw. In hun verschillend
zijn ligt hun aantrekkingskracht, vullen ze elkaar aan, hierin ligt de vruchtbaarheid
van de polariteit van het bestaan. De vereniging van het mannelijke en vrouwelijke
baart het kind. askte is de kosmische macht van het bestaan. Met deze figuur kan
de fragmentering van het individuele bestaan aangegeven worden als het uiteenvallen
van het mannelijke en het vrouwelijke. Deze figuur laat toe een harmonisch geheel
van polaire spanningen te denken en 'waarschijnlijk' te maken: het huwelijk van man
en vrouw dat vruchtbaar is en het kind voortbrengt. Hiermee wordt ook aannemelijk
dat het anders kan, dat de gefragmenteerdheid van het bestaan opgeheven kan worden:
nl. in en door de liefde. Hier ligt de ware grond van de positieve appreciatie van het
kind in de romantiek: het staat voor het andere, het nieuwe dat al het vorige opheft
(Mal, 1965, p. 362-371).

De rotnanticus die de mogelijkheden van deze symboliek het duidelijkst laat zien is
Novas - algemeen beschouwd als d representant van de vroegromantiek (Frank, 1969) -
zowel in zijn ftlosofische fragmenten als 7ijn literair werk. 'Hardenbergs Geist ist

absolute Familie' aldus Schlegel (Kittler, 1981, p. 421). 'Nur insofern der Mensch also
mit sich selbst eine glikkliche Ehe filhrt und eine schOne Familie ausmach4 ist er aberhaupt
Ehe- und Familienfahig' (Novalis, 1965, p. 541). 'Alle Menschen sind Variationen eines
vollstandigen Individuums d.h. einer Ehe' (Novalis, 1965, p. 564).

Elke mens is 'Glied' van het Universurn. D.w.z. hij bevat alle elementen ervan, zij het
in een bepaalde combinatie. Om alle elementen tot hun recht te laten komen, zoekt
elke zijnde zijn 'entgegengesetzt Gleiche' . De man de vrouw, de geliefden het kind. In
elk 'Glied' herschikken zich de elementen in en door de verenig:ng en scheiding van
een ander (Senckel, 1983). De consequenties van deze 'metafysica' voor de mensvisiz
zijn door Novalis herkend (Frank, 1984). 'Pluralism ist unser innerstes Wesens (Novalis,
1968, p. 571). 'Die Menschen vertindern sich gegen die Extrcrne, und sind nur das, was
sie nach ihrer Umgebungund gegen die Gegensteinde und Gegenmenschen seyn kOnnen -
daherVeranderlichkeit der Charaktere wid relativer Charakter überhaupt' (Novalis, 1965,

p. 281). 'Werweifi welche wunderbaren Vereinigungen, we /cite wunderbaren Generationen
uns noch im Innem bevorstehen' (Novalis, 1968, p. 574).

De betekenis van de echtelijke liefde voor opvoeding en vorrning wordt hierdoor nog
duidelijker: de geliefden wagen itch niet mmaar in een gemeenschap met iets gegeven
(bijv. een bovenindividuele idee), ook nict zomaar in de 'sinnliche Macht der Materie'
(Fink, 1978, p. 221). Ze wagen zich over te leveren aan het onvoorspelbare, aan het

61.6



192 IL van Crombrugge

nieuwe, het unieke. Kinderen zijn 'ewige Frandlingen' (Nova lis, 1977, P. 135), de echtelijke
fiefde is het openstaan voor deze vreemdelingen.

In zijn romans heeft Novalis de implicaties van deze intuities verder verkend. In Heinrich
von Ofterdingen is Heinrich voortdurend op zoek naar zijn ware zelf. Deze vindt hij
niet bij de vele mannePjke opvoeders die hij op zijn reis ontmoet, wel bij Mathilde
en in de vereniging met haar: tegelijk geliefde en moeder. Hier toont zich de implicatie
van de wederkerigheid van de liefde: de liefde baart niet alleen het kind, het
vorrningsproces van dit kind gebeurt doorheen de liefde, het kind zoekt de geliefden.
Kittler (Kittler, 1981) heeft aangegeven hoe Novalis in een sprookje in de roman het
uit dit alles volgende Oedipuscomplex en de betekenis hiervan voor de menswording
binnen het moderne gezin verhaalt: in en door vrouwenfiguren tracht de zoon zichzelf
te vinden, hier voor het eerst begrepen als het zoeken naar herstel van de oorspronkelijke
eenheid met de moeder.

Frtibels verhouding tot Novalis

Als Fröbel tot de romantiek behoort dan is dit door zijn verwantschap met Novalis.
Hier heeft hij zijn 'systeem' gevonden.

In zijn autobiografie geeft Fröbel aan hoe belangrijk Novalis voor hem was. 'Das ...
Buch tnachte mir die inner:den, vethorgensten Regungen, Empfindungen und Anschauungen
meines Geistes kun4 offen und lebendig. Das innerste Sehnen und Streben meines Geistes
und Gemathes lag offen vor mir; mit dem Buche glaubte ich mich selbst weg zu geben,
und was dem Buche geschah, fahlte ich, als geschahe es mir, und wohl noch tiefer und
schmerzlicher' (Fröbel, 1832, p. 69). En dit alles is letterlijk te nemen.

Fröbels autobiogiafie is opgevat als de romans van Novalis. Zo zijn de existentidle
ervaringen: het verlies van zijn moeder op jonge leeftijd, het niet erkend worden door
zijn stiefmoeder, het op zeer jonge leeftijd getroffen worden door de geslachtelijk
gespletenheid van al het leven, beslissende momenten in iijn leven keren ten goede
door de famine van zijn moeder die hem helpen als kind van iijn moeder (Fröbel,
1832, passim).

De terminologie die Fröbel hanteert in 'Erneuung des Lebens' is sterk verwant met
deze van Novalis: het consequente gebruik van de term 'Glied' en 'Gliedganze' vinden
we terug in Novalis' filosofische fragmenten (Novalis, 1965, p. 552-553) en het 'entge-
gengesetzt Gleiche' verwijst allicht naar de Fichte-studies van Novalis (vgl. Frank, 1969).
Belangrijker is allicht de inhoudelijke verwantschap voor wat betreft de benadering
van huwelijk en gezin en de betekenis hiervan voor de zelfontplooiing van de mens:
de analogic van rnens en gezin, het kind als 'Inbegriff van de echtelijke liefde, het
vormingsproces als het zoeken naar en zich verenigen met het 'entgegengesetzt Gleiche' ,

de 'g:eichursprunglichkeit' van opvoeding van anderen en van zichzelf. Hier worden
echter ook de verschilpunten duidelijk. Fröbel hanteert Novalis"Realp.sychologie' (Dilthey,
in Bollnow, 1953, p. 196) als een pedagogiek. Is voor Novas de familie op de eerste
plaats een beeld, een middel om zich uit te drukken, om 'bey Darstellung des Vollkommnen
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die Langeweile [zu vermeiden]' (Novalis, 1968, p. 435); voor Fröbel is het een normatief
ideaaL Uit de analogie van mens en gezin volgt niet dat de mens alleen in en door
het gezin mens kan worden. Hieruit volgt ook niet dat de mens met zekerheid zijn
oorspronkelijke zelf hier zal vinden, zoals Fröbel meent. Voor Novalis bestaan dergelijke
zekerheden niet langer - dit is juist een essentieel element van de romantische
bestaanservaring. Ook bestaat er voor hem niet zo iets als een oorspronkelijk zelf, voor
en buiten de tijd. De aantrekkelijkheid van het beeld van de liefde en van het geim
is het nieuwe, de onvoorspelbaarheid, de veranderlijkheid die hiermee in de wereld
gebracht wordt, de vrijheid die het belichaamt, het geven van zin aan een gefragmenteerd
bestaan, zonder oorsprong en zonder einddoel. Fröbel lijkt romantische begrippen
te hantereu, zonder evenwel het romantisch probleembewustzijn te hebben. In zljn
Autobiografie zegt hij zelf dat hij niet begrijpen kan 'wie man in Nacht und Zweifel
gerathen konne, wenn man dem innem Leben ruhig nachgehe' (Fr6bel, 1832, p. 64). En
in zijn 'Erneuung des Lebens' overweegt Fröbel naar Amerika uit te wijken: daar kan
hij met zekerheid het zuivere gezinsleven uitbouwen en met zekerheid de nieuwe mens
opvoeden, daar waar voor de romanticus alleen het geloof bestaat van 'hier ist Amerika
oder Nitgends' (Novalis, 1968, p. 421).

Met de vroegromantiek is de betekenis van de echtelijke liefde voor de persoonsvorming
ontdekt. Fröbel heeft deze echtelijke liefde gepedagogiseerd en hieruit de onver-
vangbaarheid van het moderne gezin als opvoedingsmilieu afgeleid en deze gezinsvorm
als pedagogische norm gehanteerd bij de vormgeving van de opvoeding (het zogenaamde
'Familienprinzip' (Wi-hern). In de latere idealistisch geinspireerde pedagogische systemen
van een Hegel en ook Schleiermacher zal de opvoeding in het gezin ook omwile van
de echtelijke liefde geapprecieerd worden, maar tevens om deze reden gerelativeerd
worden (zie bijvoorbeeld Krautkrarner, 1979).

Summary

This paper starts from the hypothesis that modern family pedagogy has only been
possible throughout romanticism. Because of the romantic symbolism of the male,
the female and of love, the fami:y could be viewed as an essential educational
environment, the place of heterosexual love. The way heterosexual love is viewed by
FrObel and Novalis is discussed.

Correspondentieadres: H. van Crombrugge, Departement Pedagogische Wetenschappen,
Vesaliusstraat 2, 3 3000 Leuven
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Nationalisme, democratie en onderwijsvrijheid

P. VAN DER PLOEG

Intro en samenvatting

In de eerste paragraaf worden twee soorten nationalisme onderscheiden en wordt
van elk aangegeven wat de verhouding is tot onderwijsvrijheid ais principe van verdeling
van pedagogische autoriteit. Een en ander wordt gelllustreerd met twee interna-
tionaalrechtelijke voorbeelden en een historisch voorbeeld. In de tweede paragraaf
worden twee opvattingen van democratie onderscheiden en wordt ook van deze beide
aangegeven %vat de verhouding is tot onderwijsvrijheid. Een en ander wordt verlucht
met een paar opmerkingen over het democratie-debat. In de derde paragraaf wordt
partij gekozen in de discussie over welke democratie-opvatting de beste is (dat wil
zeggen: de meest consistente, rechtvaardige en humane). Ondertussen is gaandeweg
(aan het slot van de eerste paragraaf en in de derde paragraaf) duidelijk geworden
wat er mankeert aan onderwijsvrijheid als principe van verdeling van pedagogische
autoriteit.

1. Nationalisme en nationalisme

Nationalisme is het streven naar convergentie van politieke en culturele saamhorigheid:
het ideaal is een situatie waarin de politieke gemeensch ip met de culturele gemeenschap
samenvalt. Ik stel voor twee soorten nationalism te onderscheiden: segregatief nationalis-
me en integratief nationalisme.
Segregatief nationalisme: ecn culturele minderheid in een cultureel verdeelde politieke
gemeenschap streeft naar meer zelfbeschikking, veelal met het oog op behoud, bescher-
ming en/of herstel van de eigen culturele identiteit.
Integratief nationalisme: in een cultureel verdeelde politieke gemeenschap wordt gestreefd
naar meer culturele eenheid; het kweken van culturele saamhorigheid heeft veelal als
doel de politieke verbondenheid te verstevigen en sociale en economische integratie
te bevorderen.

De twee nationalismen staan haaks op elkaar. Illustratief voor de tegenstelling is de
discussie over de rechten van minderheden tijdens de Conferentie voor Veiligheiu en
Samenwerking in Europa (CVSE). In het Slotdocument van Kopenhagen (1990) spreken
de staten onder meer af dat ze de culturele identiteit van minderheden zullen beschermen
en bcvorderen door middel van positieve overheidsmaatregelen: minderheden wordt
meer zeggenschap over eigen aangelegenheden gegund - een vriendelijk gebaar naar
segregatief nationalisme. Verscheidene landen konden hiermee niet instemmen (o.a.
de toenmalige Sovjet-Unie, het toemnalige Joegoslavië, Roemenid, Griekenland en
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Frankrijk): het versterken van de culturele identiteit van minderheden zou de politieke
eenheid in gevaar brengen - het zou integratief-nationolistisch beleid doorkruisen.

Voor beide soorten nationalisme vormt het onderwijs een belangrijk strategisch instrument.
Om even bij het voorbeeld van de CVSE te blijven: in de minderheidsbepalingen van
het Slotdocument van Kopenhagen worden minderheden rechten toegekend die hun
de mogelijkheid geven om eigen onderwijs te verzorgen, met name onderwijs in eigen
taal, geschiedenis, cultuur en godsdienst. Deze vrijheid van onderwijs (onderwijs onder
minderheidsgezag) is van cruciaalbelangyoor segregatief nationalisme: eigen onderwijs
is een uitstekend medium om behoud of herstel van de eigen culturele identiteit te
realiseren. Integratief nationalisme, daarentegen, is allerminst gebaat bij die vrijheid
van onderwijs: wanneer elite minderheid zijn eigen onderwijs verzorgt, werkt het onderwijs
culturele verdeeldheid in de hand. Dit moet natuurlijk voorkomen worden. Onderwijs
dient juist bij te dragen tot culturele eenheid. Hoe meer het onder staatsgezag valt,
hoe beter. (Gegevens over CVSE ontleend aan: Coomans, 1992.)

De Nederlandse geschiedenis biedt er een aardige illustratie van hoeveel integratief-
nationalisten verwachten van het onderwijs. Begin negentiende eeuw stond na het vertrek
van de Fransen de politieke elite rond koning Willem I voor een enorme klus: de
betrekkelijk losse rijksdelen en - lastiger ncg - de godsdienstig verschillend gezinde
volksdelen moesten tot 6én koninkrijk aaneengesmeed worden. Een in menig opzicht
ve:deeld gebied en 'yolk' moesten in een moderne natie-staat verenigd worden. Vooral
de verschillen en spanningen tussen noord en zuid en calvinistisch en katholiek vormden
een sta-in-de-weg. Een van de manieren waarop men meer eenheid hoopte te bereiken
was het slaken van de traditionele band tussen koningshuis (en centrale overheid) en
calvinisme. De politieke elite committeerde zich aan een 'algemeen chrisLtndom', geba-
seerd op tolerantie, verlichting en non-orthodoxie - eenbetrekkelijk neutrale godsdienstige
gezindheid die verwant was met het vrijzinnige en liberale protestantisme van de toenma-
lige maatschappelijke bovenlaag. Het 'algemene christendom' diende de publieke
godsdienst te worden en als gedeelde ideologic bet centrale gezag t 1 egitimeren en

de integratie te bevorderen.

De godsdienstsocioloog Wierdsma laat in zijn artikel Civil religion and the founding
of the United ffingdom of the Netherlands zien hoe men de 'algemeen-christelijke'
gezindheid tot uftdrukking trachtte te brengen in proclamaties, officidle ceremonial-1
en wetgeving. Hij spreekt van een 'symbolic strategy' (Wierdsma, 1985, p. 8). Dat dit
niet vanzelf en zonder tegenspraak ging, blijkt uit de contlicten over onder meer de
herinvoering van de algemene dankdagen, vastendagen en bededagen, over de
zondagsheiliging, de feestdagen en de ambstgebeden, over de kerkelijke gezindte van
de koning en over de godsdienstige ceremonidn rond de inauguratie van de koning
(Wierdsma, 1985, p. 9-17).

Gewichtiger clan doze 'symbolische strategie' was de poging het 'algemene christendom'
te verbreiden via het nieuw op te zetten volksonderwijs. De politieke elite slaagde er
(aanvankelijk) in kerkelijke bemoeienis met het onderwijs te minimaliseren en godsdienstig
neutra al (beter: 'algemeen-christelijk') volksonderwijs in te voeren. Er werden kennelijk
wonderen verwacht van het openbare onderwijs, want heftige kritiek uit alle hoeken

621



Nationalisme, democratic en onderwijsvrijheid 197

op de godsdienstige neutraliteit ervan, nam men op de koop toe. Binnen afzienbare
tijd zou zulk onderwijs eenheid en vrede stichten, zo werd gehoopt. Een ernstige vergissing
naar later bleek. Dat het de Belgische opstand en de scheiding van noord en zuid zou
kunnen voorkomen, had waarschijnlijk niemand verwacht, maar ook afgezien daarvan
was de uitwerking op den duur averechts. De (Nederlandse) katholieken vonden het
neutrale onderwijs te protestants en de orthodoxe (niet-vrijzinnige en niet-liberale)
protestanten vonden het niet protestants genoeg. De schoolstrijd was het gevolg. De
strijd voor eigen onderwijs, voor de vrijheid van onderwijs katalyseerde in de tweede
helft van de vorige eeuw de verzuiling: de afstand tussen de confessies onderling en
die tussen betrokken bevolldngsgioepen en politieke elite werd gioter en de verhoudingen
werden alles behalve vriendelijker, de godsdienstig verschillend gezinde bevolkingsgroepen
gingen zich politick organiseren en gingen vervolgens politiek, sociaal en cultureel elk
min of racer hun eigen weg. Meer vrijheid van onderwijs ging rond de eeuwwisseling
gelijk op met meer politieke zeggenschap per eonfessie - een variant op de regel dat
segregatief nationalisme en vrijheid van onderwijs graag samengaan. (Vergelijk voor
dit korte historische uitstapje behalve Wierdsma, 1985; Benjamins & Van der Ploeg,
1988, p. 45-50; De Bruin, 1985; Laeyendecker, 1982.)

Van die regel wil ik nog een derde en laatste voorbeeld geven, een voorbeeld dat ook
een ontwikkeling in het internationale denken over nationalisme en onderwijsrecht
illustreert. In de jaren vijftig sloot een groot aantal landen het ILO-verdrag over de
rechten van inheemse volken: de 'Indigenous and Tribal Populations Convention°.
Minderheden om welke het in dit verdrag gaat, zijn bijvoorbeeld verscheidene groepen
In dianen hi de Verenigde Staten, Canada en Midden- en Zuid-Amerika, de Aboriginals
in Australia, de Saami in Scandinavia (Lapland) en verscheidene inheemse etnische
groepen in India'. Het oogmerk van de Conventie is bescherming van deze minderheden
door middel van integratie. De gedachte was dat een minderheid gebaat zou zijn bij
sociale, economische en culturele integratie in de meerderheids-gemeenschap. De
onderwijsbepalingen weerspiegelen dit ideaal: onderwijsprogramma's moeten afgestemd
worden op de 'stage these populations have reached in the process of social, economic
and cultural integration into the national community' (art. 22 lid 1).

Gedurende de jaren zeventig werd het ILO-verdrag omstreden. Vertegenwoordigers
van inheemse volken hadden geen stem gehad bij de totstandkoming van het verdrag
en beklaagden zich nu over de onverholen assimilatie-ideologie: het verdrag bedreigt
de rechten van minderheden in plaats van ze te beschermen. De ideologie werd
ontmaskerd als (mijn woorden) verkapt integratief nationalisme. De minderhedenvertegen-
woordigers en hun sympathisanten bepleitten wijziging van het verdrag verruil integratie
voor zelfbeschikking en behoud van culturele identiteit. Met andere woorden: verander
van ideologie; laat de ILO integratief nationalisme afzweren en zich bekeren tot
segregatief nationalisme. De ILO geeft in de jaren tachtig gehoor aan deze kritiek
en dit appel. In 1989 wordt een geheel vernieuwd verdrag gesloten, een verdrag dat
gekant is tegen assimilatie-politiek. De preambule laat hierover geen twijfel bestaan:
het verdrag erkc:nt 'the aspirations of these peoples to excercise control over their own
institutions, ways cf life and economic development and to maintain and develop their
identities, languaies and religions'3. Erkenning van het recht op zelfbestuur en behoud
van culturele identiteit is ook in de nieuwe onderwijsbepalingen terug te vinden, Zo
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bepaalt artikel 27 lid 3 de onderwijsvrijheid: de minderheden hebben het recht eigen
onderwijs te verzorgen. Artikel 27 lid 1 zegt nu over de afstemtning van de algemene
onderwijsprogratnma's: 'Education programmes and services for the peoples concerned
shall be developed and implemented in co-operation with them to address their special
needs, and shall incorporate their histories, their knowledge and technologies, their value

systems and their further social, economic and cultural aspirations' (art. 27 lid 1).

Segregatief nationalisme en onderwijsvrijheid als minderhedenrecht hebben de wind
mee in de praktische (internationaal-rechtelijke) politiek en ook in de politieke filosofie
en de rechtsfilosofie. Dit is pedagogisch gezien niet een zonder meer gunstige ontwikke-
ling. Ze honoreert immers organicistische opvattingen, dat wil zeggen: opvattingen
die sociale en culturele ge- en verbondenheden verabsoluteren, die het individu
identificeren met de gemeenschap, de cultuur, het volk of dergelijke, waaruit hij voort-
komt; opvattingen, dus, die geen oog hebben voor of zich niets gelegen laten liggen
aan personaliteit (morele autonomie, epistemische openheid en antropische onbestemd-
heid). Als onderwijs iets anders of meer is dan socialisatie en enculturatie en (ook)
tot oogmerk heeft dat kinderen autonome en zelfdenkzame personen worden die zelf
hun bestemtning zoeken (mensen wier moraliteit, rationaliteit en identiteit niet sociaal
en cultureel beperkt en geprogrammeerd dan zijn organicistische opvattingen
pedagogisch gesproken ondeugdelijk (vergelijk: Van der Ploeg, 1990, 1991, en 1992).

Dat segregatief nationalisme en onderwijsvrijheid als minderhedenrecht in trek zijn
geraakt, heeft - zo vermoed ik - te maken heeft met een andere ontwikkeling, te weten
een verschuiving in het denken over democratie. Formele opvattingen van democratie
winnen veld ten koste van materiele.

Democratie en democratie

Kenmerkend voor de democratie als politick stelsel is eerbiediging en bescherming
van de vrijheden van individuen en van groepen waarin individuen zich verenigen of
verenigd zijn. Kenmerkend voor de modeme libezale democratie is verder (in het verlengde
daarvan) pluraliteit en pluralisme: culturele (morele, godsdienstige, ideologische, etc.)
diversiteit is een feit en wordt geapprecieerd.

Democratie-opvattingen zijn er in soorten en maten. In de politieke filosofie worden
(ieder geval) twee onderscheiden: de formele of neutrale en de materi8le of niet-neutrale
opvatting van democratic.
De fonnele of neutrale democratie: democratie is een procedureel ideaal. Democratie
is een bestuursvorm die neutraal staat tegenover uiteenlopende visies op en voorstellingen
van wat goed en kwaad is, wat waar en onwaar is, wat waardevol en waardeloos is,
etc. (moralen en ideologiedn, vaak vervat in culturen en gedragen door groepen). De
staat heeft zelf geen mening over wat het beste is en bevoordeelt of benadeelt geen
enkele voorkomende mening. De staat is en kiest geen partij in moreel en ideologisch
opzicht. Elke opvatting en elke partij wordt in haar waarde gelaten en met evenveel
consideratie behandeld.
Dc materiele of niet-neutrale democratic: democratic is per defmitie cen in moreel en
ideologisch opzicht partijdig politick ideaal. Eerbiediging en bescher ming van aijheden
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en waardering van culturele diversiteit gaan nu eenmaal niet zonder ideologisch en
moreel parti-pris. Ze zijn in ieder geval niet verenigbaar met elke ideologie en elke
naoraal. Zo kan de democratie moeilijk kritiekloos de ruimte geven aan een cultuur
die de rechten van individuen niet erkent, aan een politieke partij die anti-democratisch
is of aan een godsdienst die actieve onverdraagzaamheid predikt. Vrijheden, tolerantie
en wederitjds respect stellen hun eigen grenzen: een maximum aan vrijheid en pluralisme
vereist omwille van zichzelf een minimum aan paternalisme en intolerantie.

Het is gemakkelijk in te zien hoe de onderscheiden democratie-opvattingen zich
verhouden tot de yrijheid van onderwijs als principe van verdeling van pedagogische
autoriteit: hoe neutraler de democratie, hoe meer onderwijsvrijheid; hoe materiöler
de democratie, des te beperkter de onderwijsvrijheid.

Over de vcrhouding tusset., de twee democratie-opvattingen en vooral over de vraag
welke de beste is (dat wil zeggen: de meest consistente, humane en rechtvaardige),
is veel gediscussieerd en geschreven. (Vgl. bijdragen van - om maar enkelen te noemen-
Nozick, Rawls, Raz, Dworkin, Ackerman & Sande.) Verde ling van pedagogische autoriteit
komt hierbij in de illustratieve sfeer nogal eens aan de orde, maar zelden systematisch
en consequent doordacht. Tot de verstandigste recente bijdragen aan het debat over
formele versus materiale democratic behoren die van Kymlicka (1991) en Van der
Wal (1992). Op basis van hun wijsheden zal ik dadelijk voor ue materiale opvatting
van democratie pleiten. Maar eerst wil ik even attenderen op twee onwijsheden of
misverstanden in verband met het democratie-debat.

Hoe materieel mag of moet een democratie zljn, wil ze humaan en rechtvaardig zijn?
Dit is een ethische (eventueel politick- en rechts-fflosofische) vraag die niet verward
moet worden met de sociologische vraag hoeveel gedeelde moraal een democratisch
ingerichte verzorgingsstaat nodig heeft om overeind te blijven, en waarin die gedeelde
moraal zou kunnen bestaan. Deze sociologische kwestie geniet vandaag van de dag
veel politieke en publieke belangstelling. De populariteit heeft te maken met de kennelijk
wijdverbreide bezorgdheid over de vermeende erosie van de maatschappelijke cohesie
(sleutelwoorden; individualisme, secularisatie, gebrek aan solidariteit, consumentisme,
fraude, de calculerende burger). Durkheims zorg is opnieuw een publieke zorg geworden
en de remedie wordt weer gezocht in opvoeding en onderwijs: overdracht van waarden
en normen, morele vorming, aanleren van deugden en zo (door Brinkman, Hirsch-Ballin,
Lubbers, Ritzen, Wallage en vele anderen).

De sociologische kwestie wordt vaak moraliserend besproken en beantwoord. Het is
geen toeval dat een zorgelijk essay over maatschappelijke cohesie van NRC-redacteur
Ben Knapen de titel kreeg 'De ethische basis van de democratie' (NRC, 1 mei 1993).
Vandaar de verwarring, de ongelukkige verwarring van de ethische met de sociologische
kwestie. De ethische kwestie 'hoe materieel mag of moet de democratie zijn?' komt
niet voort uit bekommering over maatschappelijke cohesie, maar ttit bekommering
over rechtvaardigheid, humaniteit en individualiteit in maatschappelijke verhoudingen.
Het onderscheid is cruciaal omdat er niet alleen sprake is van een orde-verschil, maar
ook van een ideologisch verschil: waardering van maatschapvelijke cohesie gaat nu
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eenmaal gemakkelijk samen met organicisme en ten koste van waardering van
rechtvaardigheid, humaniteit en individualiteit.

Een andere onwijsheid is de inconsequentie waarvan menigeen blijk geeft in de discussie
over de vraag tegen hoeveel anti-democratisch sentiment een democratie bestand is.
Couwenberg waarschuwde tien jaar geleden - tot grote verontwaardiEemg van velen -
voor het groeiend aantal (leden van) culturele minderheden in ons land (onder meer

in de Volkskrant van 16 oktober 1982). Onze 'nationale cultuur' en'nationale identiteit'
en daarmee onze 'liberaal-democratische basisorde' zouden bedreigd worden. Om het
gevaar te bezweren zouden we vreemde culturen slechts moeten toestaan en beschermen
voor zover ze niet in strijd zijn met 'de basiswaarden van onze cultuur' (waarbij
Couwenberg doelt op mensenrechten, zelfbeschikking en gelijkheid). Couwenbergs
optiek lijkt een illustratieve variant van de materidle democratie-opvatting, hij lijkt
een weerbare democratic voor te staan. Maar dezelfde Couwenberg pleit tegajkertijd4
tegen een verbod van anti-democratische politieke partijen. Het verbieden van bijvoor-
beeld rechts-extremistische en fascistische organisaties is volgens Couwenberg 'een
aantasting van belangriike grondrechten' en getuigt bovendien van te weinig vertrouwen
in 'de vitaliteit van onze democratie'. De opvattingen van Couwenberg werden destijds
heftig bestreden. Zijn tegenstanders draaiden de zaken om en waren op dit punt dus
even inconsequent anti-democratische partijen zouden verboden moeten worden, maar
elke minderheidscultuur zou bescherming verdienen, ongeacht het democratische gehalte
ervan.

Materiele democratie en onderwijsvrijheid

Nu dan de wijsheden. In zijn artikel Forme le en matenCle democratie (1992) weet de
Rotterdamse ethicus en rechtsfilosoof Van der Wal aannemelijk te maken 'dat de
democratie ... de idee van een politiek stelsel is dat bij onze cultuur en de hier heersende
opvattingen over menszijn, samenleven, gezag en dergelijke pasf(p. 99). Van der Wal
noemt de volgende noties: 'vrtjheid, geltjkheid, participatie van velen aan het bestuur,
niet als privilege maar als recht, zeljbewustzijn van alle burgers in deze actieve uitoefening
van het burgerschap, beschenning van de zwakkeren, tolerantie (binnen grenzen) voor
een verscheidenheid van leefwtjzen en daannee ruimte voor zelfontplooiing'(p. 105 ev.).
Democratie is per defmitie materieel want 'de keuze voor de democratie is ... een keuze
voor een bepaalde denk- en levenswgze onder geltykujdige afwijzingvan daannee duidelijk
stnjdige levensovenuigingen en daarbij behorende politieke opvattingen en prakijken'(p.
112). De democratie veronderstelt een bepaald normatief mensbeeld, aldus Van der
Wal (p. 107), ze is 'de idee van een politiek-sociale orde waar alles in het teken staat
van het tot hun recht laten komen van mensen als personen'(p. 115). Personaliteit is
de funderende categorie. Van der Wal haalt verscheidene kenmerken van de persoon
naar voren: morele autonomie, authenticiteit, zelf-zijn en zelf-denken (p. 114). Verder
acht hij (wat ik noem) antropische onbestemdheid van belang, of zoals het in onze
kring ook wel heet: 'excentrische positionaliteit' of (in navolging van Plessner) 'excentrici-
teit' (respectievelijk: Van der Ploeg, 1992; Imelman, 1992; Meijer, 1984). In de woorden
van Van der Wal: 'afstand kunnen nemen van de eigen positie' en 'niet samenvallen
met de feitekke verschijningswijze' (p. 116). Bovendien wijst Van der Wal op iets wat
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hiermee nauw samenhangt en wat Duitse pedagogen 'Bildsamkeie noemen (bijv. Benner,
1987; Meijer et al., 1992): personen zijn niet als willoze en passieve objecten kneedbaar
en manipuleerbaar, zegt Van der Wal (p. 116); ze zijn als subjecten actief bij elk leren
betrokken, zouden pedagogen kunnen aanvullen. Van der Wal gaat tenslotte zelfs nog
een verdieping lager: democratie rust niet alleen op sociaal-filosofische en antropologische
veronderstellingen, maar ook op ontologische en kentheoretische (p. 121).

Voor een uitgebreide fundering van mijn sympathie voor de optiek van Van der Wal
ontbreekt hier de ruimte. De richting waarin ze gaat, is na wat ik gezegd heb aan het
eind van de eerste paragraaf gemakkelijk te raden: Van der Wal heeft oog voor het
belang van personaliteit. Hij heeft naar het mij voorkomt groot gelijk: democratie
veronderstelt personaliteit en personaliteit heeft met morele autonomie en antropische
onbestezndheid te maken. Op de kentheoretische ratio van democratie en personaliteit
zinspeelt Van der Wal wel, maar hij laat zich er helaas verder niet expliciet over uit.
Hiervoor ga ik dadelijk te rade bij Kymlicka. In de materidle democratie-opvatting
van Van der Wal is de volgende conclusie onvermijdelijk: democratie en onderwijsvrijheid
gaan niet per se hand in hand. De idee van de democratie is niet verenigbaar met elke
pedagogiek - bijvoorbeeld en met name niet met pedagogieken die onderwijzen
vereenzelvigen met socialisatie en enculturatie. Een democratie kan niet elke onderwijs-
praktijk - of alles wa voor onderwijs doorgaat - tolereren.

De gedachte dat onderwijsvrijheid in een democratie het meest geeigende principe
van verdeling van pedagogische autoriteit is, in ieder geval in een liberale democratie,
is niettemin wijdverbreid, ook onder hedendaagse liberale politieke filosofen. Dit heeft
natuurlijk te maken met de hang naar de neutrale of formele democratie-idee. Achter
deze neiging schuilt vaak een eenzijdige opvatting van liberalisme. Kymlicka betoogt
in zijn Liberalism, community and culture (1991) dat de vrijheid waarvoor het itheralisme
zich sterk maakt tegenwoordig ten onrechte vereenzelvigd wordt met tolerantie: Itheralisme
zou 'essentiak, a principle of tolerance' zijn 'tolerance between members of different and
sometimes conflicting beliefs and faiths'(p. 59). Hiermee wordt het liberalisme geen
recht gedaan, aldus Kymlicka. Vrijheid staat niet in de eerste plaats voor tolerantie
en liberalisme niet voor pluralisme. Vrijheid staat primair voor de mogelijkheid en
de gelegenheid een eigen leven te leiden: 'My life ... goes better if I'm leading it from
the inside, according to my belitfs about value' en 'liberty is needed precisely to find out
what is valuable in life - to question, re-examine, and revise our beliefs about value.'(p.
12 en 18) Niet zozeer de aannamen dat verschillende mensen verschillende voorstellingen
hebben van wat goed is en dat we niet gezamenlijk kunnen bepalen wat het beste is
voor iedereen rethtvaardigen de vrijheid, als wel de gedachte dat iedereen de gelegenheid
moot hebben en houden om zelf te onderzoeken wat het beste is. Het gaat in de eerste
plaats om tolerantie, maar - traditioneel vooral - om 'revisability'.

Gewoonlijk wordt de liberale democratie op kennistheoretisch niveau gerechtvaardigd
met een beroep op scepticisme en/of relativisme. Kymlicka corrigeert dit clichó: vanouds
is ze gebaseerd op fallibilisme en moreel realisme. Of Kymlicka volledig gelijk heeft,
valt nog te bezien (ik heb nog niet voldoende overzicht van de liberale traditie om
zijn interpretatiw genoegzaam op hun waarde te kunnen schatten, wel voldoende om
te kunnen vaststellen dat hij goede papieren heeft), maar voor zover Kymlicka gelijk
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heeft, beperkt (ook) de epistemologische ratio van de liberale democratie de onderwijsvrij-
beid. Onderwijspraktijken die ('to save words') kinderen waarden en overtuigingen
inprenten in pleats van kinderen te brengen tot kritische kennisname en vergelijking
van overtuigingen en waarden en tot blijvende bezinning op en onderzoeking van eigen
overtuigingen en waarden, zulke onderwijspraktijken kan een democratie niet tolereren.

Uitleiding

In het kielzog van de toenemende appreciatie van segregatief nationalisme en de neutrale
democratie wint de vrijheid van onderwijs aan populariteit. Pedagogisch gezien is dit
geen gelukkige ontwikkeling de (toekomstige) morele autonomie, epistemische openheid
en antropische onbestemdheid van kinderen dreigen in het gedrang te komen. In kringen
van rechtsfilosofen (bijv. Van der Wal) en politieke filosofen (bijv. Kymlicka) zijn
ondertussen opvattingen te beluisteren die aanknopingspunten bieden voor een zinvolle
discussie daarover en voor het zoeken naar alternatieve benaderingen van verdeling
van pedagogische autoriteit.

Summary

Two distinct types of nationalism are defined and two concepts of democracy are des-
cribed: 'segregational' and IntegrationaP nationalism and the 'procedural' and the
'substantial' concept of democracy. For each type and concept it is indicated how
it relates to a nowadays broadly accepted principle of distribution of educational
authority: 'educational liberty', a supposed minority right or parental right. This
principle fits in, I suggest, with 'segregational' nationalism and the 'procedural' concept
of democracy, both which are nowadays popular too. I criticize 'educational liberty'
on pedagogical grounds and I endorse some serious criticisms of the 'procedural'
concept of democracy. These seem also to apply to 'segregational' nationalism. Therefore
I plead for rethinking nationalism, democracy and the distribution of educational
authority.

Compondentieathes: P. van der Ploeg, R.U.Utrecht, Heidelberglaan 1, 3584 CS Utrecht,
Nederland

Noten

1. Voluit: Convention concerning the Protection and Integration of Indigenous and other Tribal and
Serni-Tribal Populations in Independent Countries Gesloten in 1957. ILO staat voor. International Labour
Organization. Gegevens ontleend aan: Coomans, 1992,

2. In totaal schijnt het om ongeveer 250 miljoen mensen te gaan - lets meer dan de bevolking van de
Verenigde Staten telt.

3. Geciteerd in: Cooman, 1992, p. 150.
4. Soms in hetzelfde betoog, zoals in het verhaal in de Volkskrant.
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Particul'ariteit in moreel oordelen, een goed idee?

GI. VREEKB

Samenvatting

Het stimuieren van de morele oordeelsontwikkeling geldt als een centraal doel van
de morele opvoeding. Peze omvattende doelstelling wordt gewoonlijk opgesplist in
twee subdoelen: het kind leren te oordelen conform morele regels en het bevorderen
van het kritisch moreel denken van de opvoedeling. Sommige autm-s menen dat den
doelsteilingen nog niet alle vaardigheden omvatten die nodig zijn om adequaat moreel
te kunnen oordelen. Dit vereist een andere, op zichzelf staande vaardigheid:
particulariteit. In dit artikel wordt onderzocht wat de plaats van particuliteit is (of
zou moeten zijn) in het moreel oordelen en de morele opvoeding.

1. Inleidlng

Het stimuleren van de morele oordeelsontwikkeling geldt als een belangrijk doel van
de morele opvoeding. De opvoedeling moet leren morele regels toe te passen, dat wil
zeggen in staat zijn specifieke handelingen te begrijpen als passend, goed, verplicht
of juist als niet gepast, onjuist of onrechtvaardig. Deze doelstelling van de morele
opvoeding wordt in de literatuur aangeduid in termen van 'sociaal moreel oordelen'
(cf. Spiecker, 1984), intultief oordelen' (Hare, 1981) of 'non-reflectief oordelen' (Williams,
1985).

De overdracht van morele regels, en daarmee het bijpassende vermogens te oordelen
overeenkomstig deze regels, vindt, als het goed is, op een min of meer vanzelfsprekende
manier plaats, eerst in het gezin en later binnen andere maatschappelijke instituties.

Dit geldt in mindere mate voor een andere doelstelling betreffende de morele
oordeelsontwikkeling. Want behalve de overdracht van morele regels en het bijbehorende
vermogens te oordel en overeenkornstig deze regels, heeft de morele opvoeding, volgens
(moderne) pedagogen, nog een ander doel. Dit luidt dat de opvoedeling leert te oordelen
of bepaalde regels juist ofgeldig zijn (cf. Steutel, 1989a). De opvoedeling moet derhalve
naast het kunnen oordelen aan de hand van sociaal morele regels ook de bekwaamheid
verwerven te oordelen volgens universele principes. Dit opvoedingsdoel wordt doorgaans
aangeduid als kritisch moreel denken, in de bekende theorie van Kohlberg (1981) heet
bet postconventioneel oordelen en bij Habcrmas (1990) verschijnt hetzelfde doel als
'discours-ethiek'.

Het stimuleren van de morele oordeelsontwikkeling in de richting van kritisch moreel
denken is geen vanzelfsprekend onderdeel van sociale praktijken. Het vraagt om specifieke
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vormen van discussie en een grote mate van openheid, zowel van de opvoeders als
van de opvoedeling (cf. Steutel, 1989b).

De genoemde doelstellingen (oordelen volgens sociale morele regels en kritisch moreel
denken) zijn lange tijd (door moderne opvoeders) opgevat als het alfa en omega van
de morele opvoeding. Recentelijk echter hebben Blum, Gilligan en Noddings, maar
ook andere auteurs, in verschillende publikaties gewezen op het belang van paniculaziteit
op het terrein van de moraaL Deze component kan, aldus genoemde auteurs, noch
begrepen worden als een aspect van het sociaal moreel oordelen, noch als een deel
van het kritisch moreel denken. Zo meent Blum dat naast kritisch moreel denken
particulariteit van cruciaal belang is voor de morele oordeelsvorming. Welke handeling
in een bepaalde situatie verricht behoort te worden, kan niet alleen worden vastgesteld
door universele principes toe te passen ( = kritisch moreel te oordelen). Men moet
ook zicht hebben op de particuliere, dat wil zeggen de specifieke of eigensoortige,
kenmerken van een situatie. Het verwerven van dit inzicht vereist op zichzelf staande
vermogen die noch in het kritisch denken, noch in het sociaal moreel oordelen verankerd
liggen, aldus Blum (cf. 1990).

Noddings (1984) en Gilligan (1982) achten particulariteit (ook) om een andere redenen
van belang. Zij menen dat begrip van de particulariteit van een situatie op zichzelf
genomen een reden voor het handelen biedt. Particulariteit is, aldus opgevat, een
alternatief voor het oordelen conform universele principes of sociale morele regels.

In doze verhandeling wil ik proberen een antwoord te vinden op de vraag of particulariteit
een rol kan en moet spelen in de morele opvoe&ng. Ik ga daarbij als volgt te werk.
Ik zal drie typen v9ti particuliere oordelen onderscheiden, dat wil zeggen drie soorten
van handelingsvoorschriften die betrekking hebben op particuliere situaties, maar elk
op een eigen wijze. Ik zal deze typen van oordelen telkens een andere naam geven
om vervolgens de belangrijkste kenmerken ervan te behandelen. Deze typering van
typen van particuliere oordelen vormt het uitgangspunt voor het beantwoorden van
twee vragen: a. speelt het desbetreffende type oordeel een rol in het morale
oordeelsproces?; b. vereist het vellen van deze oordelen specifie,ke oordeelsvermogens,
dat wil zeggen oordeelsvermogens die niet al zijn verdisconteerd in het sociaal moreel
oordelen of het kritisch moreel denken?

2. Het particuliere oordeel

In de eerste plaats kunnen we patticuliere oordelen onderscheiden. Dit zijn oordelen
die betrekking hebben op een particulier persoon of gebeurtenis. In het oordeel wordt
gebruik gemaakt van aanwijzende voornaamwoorden (die, deze, dit), eigennamen (Henk,
Jan, Marie) of uniek bepalende beschrijvingen (de huidige pTesident van Amerika).
Particuliere oordelen zijn bijvoorbeeld: Henk maak je karner aan kant; in de Nederlandse
dagbladpers krijgt pedagogisch onderzoek te weinig aandacht; Wim doe eens wat aardiger
tegen Marie. De betekenis van particuliere oordelen is tijd-ruimtefijk bepaald en beperkt.
Als ik zeg dat Henk zijn kamer moet opruimen bedoel ik dat Henk (en niet Jan) een
specifieke serie van handelingen moet voltrekken. In deze im staat een particulier oordeel
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tegenover een universeel oordeel. Een universeel oordeel heeft geen betrekking op
specifieke personen of gebeurtenissen, maar juist op alle personen of gebeurtenissen
die aan bepaalde kenmerken voldoen. Het universeel oordeel 'kinderen moeten hun
ouders gehoorzamen', heeft niet alleen betrekking op Peter, maar op alle personen
die kind zijn en ouders hebben.

Particuliere oordelen spelen een rol in het morele oordeelsproces. Wanneer een
handelingsvoorschrift ('ruim je kamer op') wordt uitgesproken, wordt dit meestal
gerelateerd aan een concrete situatie en heeft derhalve de vorm van een particulier
oordeel. Op basis van dit blote feit mag echter niet geconcludeerd worden dat om
zo'n oordeel te vellen, men client te beschikken over specifieke - moreel relevante -
oordeelsvermogens. We mogen er van uitgaan dat degene die het vermogen bezitten
kritisch moreel te oordelen of sociaal morele oordelen te vellen, ook in staat zijn die
oordelen te ielateren aan concrete situaties. Hoewel particulier oordelen een rol speelt
in het morele oordeelsproces, vraagt particulier oordelen dus niet om extra opvoe-
dingstalcen.

3. Particulariteits-oordelen

Degenen die het belang van particulariteit op het gebied van moraliteit verdedigen
gaat het echter niet om particuliere oordelen, het gaat hen veelal om wat ik aanduid
als paniculariteits-oordelen. Zij vragen aandacht voor de eigenheid van personen of
gebeurtenissen. Zij menen, al dan niet terecht, dat de aandacht voor sociaal morele
regels en universele principes in het morele oordeelsproces ertoe leidt dat de
individualiteit van personen en gebeurtenissen (I , vaalc) over het hoofd wordt gezien.

Een particulariteits-oordeel is een handelingsvoorschrift waarin wordt rekening gehouden
met, of rekenschap gegeven van de uniciteit of individualiteit van een persoon of
gebeurtenis. In een particulariteits-oordeel wordt beoogt het specifieke van een situatie
te verdisconteren. Dit betekent dat zo'r, oordeel gebaseerd moet zijn op inzicht in de
particuliere kenmerken van een situatie, persoon of gebeurtenis.

Dit roept vervolgens de vraag op wat inzicht in de particulariteit van iets of iemand
inhoudt. Om deze vraag enigszins toe te spitsen: wat betekent het om inzicht in de
eigenheid van een ander te bezitten? Ik moet me hier beperken tot het beknopt weergeven
van enkele opties.

Blum (1988) suggereert een eerste mogelijk invulling. Hij probeert particulariteit te
duiden door aan te geven wat aandacht hebben voor de particulariteit van een persoon
in ieder geval niet betekent. Deze filosoof wijst erop dat particulariteit uitsluit dat een
ander wordt gezien als de drager van algemene menselijk kenmerken. Een particulariteits-
corded vellen houdt dus in dat iemand niet wordt beoordeeld als een lid van een
algemenere klasse: dat wil zeggen als mens, pedagoog, theoretisch pedagoog, theoretisch
pedagoog aan de VII Wie een particulariteits-oordeel velt is niet geinteresseerd in
de algemene ea herhaalbare kenmerken van een persoon (cf. Blum, 1988, pp. 474 -
475). Deze lijn doortrekkend komen we tot de volgende invulling van particulariteits-
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oordelen. Het betreft handelingsvoorschriften waarb rekening wordt gehouden met
de unieke eigenschappen van een persoon, dat wil zeggen met de eigenschappen die
hij of zij met niemand deelt; eigenschappen dus die noch algemeen noch herhaalbaar
zijn.

Een tweede optie luidt dat een particulariteits-oordeel gebaseerd moet zijn op inzicht
in de configuratie van de eigenschappen die een persoon bezit. De particulariteit van
een persoon is niet gelegen in bepaalde unieke eigenschappen, maar juist in de specifieke
wijze waarop die eigenschappen zich tot elkaar verhouden. De particulariteit van Karel
is bijvoorbeeld gelegen in zijn onhandigheid in zaken, het feit dat hij zo slecht met
geld om kan gaan en toch altijd weer enthousiast is als er een nieuw zakelijk project
van start gaat. Een particulariteits-oordeel is, volgens deze optie, een oordeel waarin
we rekening houden met de unieke combinatie van eigenschappen die persoon maakt
tot de specifieke persoon die hij of zij is.

Een derde optie is dat je de eigenheid (individualiteit of particulariteit) van een ander
pas echt begrijpt, wanneer je in staat bent de werkelijkhoid door de ogen van die ander
te zien. Een particulariteits-oordeel is derhalve een oor&el waarin rekenschap wordt
gegeven van het perspectief van de ander, of meer precies: het perspectief dat de ander
heeft op zowel de werkelijkheid als zichzelf. Gilligan (cf. Gilligan & Wiggings, 1987)
spreekt in dit verband over oordelen in andermans termen.

Welke van de genocnide opties de meeste adequate is, is voor dit betoog niet relevant.
Relevant is alleen dat in dit type van oordelen een handelingsvoorschrift wordt
uitgesproken waarin rekening wordt gehouden met eigenheid van personen en situaties.

Ook particulariteits-oordelen lijken een rol te (kunnen) spelen in het morele
oordeelsproces. In ieder geval komen we in de literatuur concepties tegen die sterk
verwant zijn aan particulariteits-oordelen. Zo stelt Kohlberg (cf. 1981) bijvoorbeeld
dat role-taking een centraal element is in het morele oordeelsproces en kunnen we
bij Hare (cf. 1981) lezen dat moreel denken inhoudt dat we het perspectief van anderen
kennen.

Deze interesse roept zelfs de vraag op of Blum, Noddings en Gilligan wel een nieuw,
dat wil zeggen nog weinig bestudeerd, fenomeen onder de aandacht willen brengen.
Soms wordt deze aandacht gelegitimeerd door te stellen dat particulariteits-oordelen
verschilen van role-taking, perspectief-nemen e.d. Bij role-taking zou de ander toch
weer vanuit een algemene conceptie worden opgevat, terwijl in particulariteits-oordeel
men juist tracht die ander in zijn of haar concreetheid te zien (cf. Benhabib, 1987).
Dit antwoord bevredigt echter niet helemaal. Want hoewel er tussen de onderscheiden
concepties wellicht verschillen bestaan, is voor Kohlberg en Hare perspectief-nemen
juist een manier om te voorkomen dat de ander bevooroordeeld beoordeeld wordt.

Er is echter nog een andere reden waarom Blum c.s. aandacht voor particulariteit vragen.
Het belang van particulariteits-oordelen betreft vooral de zelfstandige rol die deze
oordelen in het morele oordeelsproces zouden (kunnen) spelen. Want terwijl er in
de literatuur wel de nodige aandacht is voor perspectief-nemen, wordt dit oordeelsaspect
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gewoonlijk begrepen als een integraal onderdeel van met name kritisch moreel denken.
Blum c.s. menen nu juist dat particulariteits-oordelen op zichzelf staande vermogens
representeren, die niet gereduceerd mogen worden tot universele principes of sociaal
morele oordelen. Is dit juist?

Het valt moeilijk te ontkennen dat particulariteits-oordelen een rol kunnen spelen in
kritisch moreel denken. Misschien is hier zelfs sprake van een voorwaarde voor het
adequaat kritisch moreel oordelen (cf. Blum, 1990). De vraag is echter of dit bij voorbaat
uitsluit dat het vellen van een particulariteis-oordeel om specifieke vernogens vraagt.

Een ander in zijn of haar eigenheid begrijpen vraagt om om bijzondere capaciteiten,
zoveel is duidelijk. Deze capaciteiten kan men in dienst stellen van oordelen conform
sociaal morele regels of universele principes. Maar het in dienst stellen van deze
capaciteiten terwille van bijvoorbeeld kritisch oordelen betekent nog niet dat deze
vermogens ook deel uitmaken raft diezelfde oordeelsvermogen. Wie in staat is te oordelen
conform universele principes is niet per defmitie in staat een ander in njn eigenheid
te percipiaren (Blum, 1990). Er valt kortom veel te zeggen voor de opvatting dat het
kunnen vellen van particulariteits-oordelen om specifieke capaciteiten vraagt die niet
herleidbaar zijn tot vermogens om kritisch te denken of sociaal morele oordelen te
vellen.

Laten we, tussendoor, een blik werpen op de vermogens waar het hier (mogelijk) om
gaat. Blum spreekt over zorg, liefde, empathie en emotionele sensitiviteit (cf. 1988,
p. 475). Gilligan noemt in dit verband specifieke relationele bekwaamheden, zoals kunnen
luisteren, vragen, converseren, aandachtigheid, attentie en responsiviteit (Gilligan &
Wiggings, 1987, p. 287; Bernstein & Gilligan, 1990, p. 147 - 161). Het zijn, volgens
genoemde auteurs, deze vermogens die noodzakelijk zijn om adequate particulariteits-
oordelen te vellen. En het zijn ook precies deze vermogens waaraan de literatuur over
morele opvoeding en ontwikkeling gewoontelijk voorbij gaat. Door particulariteits-oordelen
een centrale positie toe te kennen in de morele opvoeding kan deze slechte gewoonte
wellicht gekeerd worden.

4. Pardeularistisch oordelen

Naast het particulariteits-oordeel moet nog een derde vorm van particulier oordelen
onderscheiden worden. Ik zal deze vorm van particulier oordelen aanduiden als
particularistisch oordelen. Dit type oordeel ligt in het verlengde van een particulariteits-
oordeel. Sommige voorstanders van particulariteit menen dat als je een situatie in z'n
eigenheid begrijpt je eigenlijk ook een oordeel moet vellen dat zich beperkt tot die
specifieke situatie (cf. Gilligan, 1982, p. 58 - 59; Noddings, 1984, p. 84 - 85; zie ook:
Vreeke, 1992, p. 139 - 144).

Stel ik wordt geconfronteerd met een ruzie tussen mijn kinderen. Ik begrijp de situ atie
vanuit hun perspectief en oordeel vervolgens dat de ruzie moet ophouden. Wanneer
ik nu van oordeel ben dat dit specifieke oordeel niets zegt of geen implicaties heeft
voor andere ruzies, noch verband houdt met (mijn) opvattingen over ruiidn in het
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algemeen, dan vel ik een particularistisch oordeel. Een particularistisch oordeel vellen
houdt (dus) in dat de geldigheid (reikwijdte) van het oordeel expliciet wordt gerelateerd
aan een particuliere situatie.

Een particularistisch oordeel onderscheidt zich van een particulier oordeel doordat
een particulier oordeel wel betrekking heeft op een specifieke situatie maar daaraan
niet gebonden is. De persoon die het oordeel uitspreekt dat Henk z'n kamer moet
opruimen, kan heel goed van oordeel zijn dat alle kinderen er voor moeten zorgen
dat hun kamer aan kant is. Een particularistisch oordeel onderscheidt zich op soortgelijke
wijze van een particulariteits-oordeel. Het is mogelijk om een oordeel te vellen waarin
rekenschap wordt gegeven van de individualiteit van een persoon, zonder dat dit oordeel
exclusief betrokken wordt op een specifieke situatie of persoon. Zo kan ik de ruzie
van mijn kinderen vanuit hun perspectief begrijpen, zonder dat ik mijn oordeel over
de rune aan die situatie gebonden acht.

Kunnen ook particularistische oordelen een rol spelen in het morele oordeelsproces?
Mogen morele oordelen gebonden zijn aan specifieke in tijd en plaats gesitueerde
gebeurtenissen? Degenen die deze vraag positief beantwoorden verdedigen een conceptie
van moreel oordelen waarin regels en principes (mogen) ontbreken. In een
particularistisch oordeel krijgt de individualiteit van de dingen een centrale positie
toegekend. Radicale voorstanders van particulariteit menen dat het vellen van een sociaal
moreel oordeel of het toepassen van universele principes gelijk staat aan het
veronachtzamen van die individualiteit (cf. Bordo, 1988, p. 629). Gelijkheid en
vergelijkbaarheid zijn uit het vocabulaire van deze radicale particularisten geschrapt.

Een belangrijke vraag is ook of een particularistisch oordeel om specifieke (morele)
vermogens vraagt. Omdat een particularistisch oordeel een particulariteits-oordeel
veronderstelt geldt in ieder geval dat die vermogens (iemand in z'n eigenheid kunnen
waarnemen etc.) present moeten zijn. Daarnaast echter vraagt het vellen van deze
oordelen eigenlijk niet om eigensoortige vermogens. Wie een particulariteits-oordeel
kan vellen kan ook een particularistisch oordeel uitspreken.

5. Conclusie

Het stimuleren van de morele oordeelsontwikkeling geldt als een belangrijke doelstelling
van de rnorele opvoeding. Deze doelstelling wordt doorgaans uitgelegd in termen van
het leren toepassen van morele regels en het bevorderen van het vermogen tot kritisch
moreel denken. Recentelijk hebben onder meer Blum, Noddings en Gilligan een rol
in de morele opvoeding toebedeeld aan particulariteit. lk heb proberen te laten zien
dat dén vorm van particulariteit, namelijk particulariteits-oordelen, inderdaad als een
op zichzelf staande component van het moreel denken opgevat kan worden. Het
stimuleren van particulariteits-oordelen kan derhalve als een opvoedingsdoel worden
opgevat. Het serieus =men van dit opvoedingsdoel stelt ons (als onderzoekers) voor
tenminste drie taken. In de eerste plaats zal nagegaan moeten worden aan welke eisen
een particulariteits-oordeel moet voldoen. In de tweede plaats zal de positie van dit
type oordeel in het morele oordeelsproces nader bepaald moeten warden. In de derck:
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plaats is het van belang te onderzoeken of voor het realiseren van het desbetreffende
opvoedingsdoel specifieke condities vervuld dienen te iijn, of dat dit vermogen zich
in de conteA van de alledaagse opvoeding min of meer natuurlijk ontwikkelt.

Summary

The stimulation of moral judgment development is considered an important aim of
moral education. Usually this aim is divided into two subgoals: teaching the child
to practice moral rules and stimulating him or her tot engage in critical moral thought.
Nowadays some educators argue that these aims still do not cover all that is needed
to form competent moral judgments. Moral thinking also requires particularity, that
is, the ability to see people or events in their own light. In this article the question
is posed as to whether particularity has it's place in moral thinking and moral education.

Correspondentieadres: G. J. Vreeke, Vrije Universiteit van Amsterdam, Faculteit der
Psychologie en Pedagogiek, Van der Boachorststraat 1, 1081 BT Amsterdam, Nederland
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Abstracts overige lezingen

Pedagogisch wetenschapsonderzoek

Theoretische en programmatische overwegingen

G. MESTA en R. VAN DER KUUR (R.U. Groningen)

De Kuhniaanse wending in de wetenschapsfilosofie heeft geresulteerd in een historisering
en sociologisering van het wetenschappelijke rationaliteitsbegrip. Cruciaal in deze ont-
wikkeling is het verdwijnen van de scheiding tussen ontdekkingscontext en
rechtvaardigingscontext. Dit betekent dat de rationaliteit van wetenschap niet langer
uit nchzelf kan worden verklaard, maar vanuit een (contingent) ontwikkelingsperspectief
moet worden begrepen. Het is precies deze invalshoek die kenmerkend is voor het
post-Kuhniaanse wetenschapsonderzoek. In onze bijdrage proberen we een antwoord
te formuleren op de vraag naar het doel, de methode en het eigene van pedagogisch
wetenschapsonderzoek.

We beginnen met een toelichting op de centrale veronderstelling van wetenschapsonder-
zoek, te weten de idee dat de rationaliteit van de hedendaagse wetenschapsbeoefening
alsmede de rationaliteit van de afgrenimg tussen wetenschap en niet-wetenschap moet
worden begrepen als de uitkoMst van contingente ontwikkelingsprocessen. D it betekent
dat wetenschapsonderzoek tot doel heeft, om via historisch en sociologisch (maar
eventueel ook psychologisch en pedagogisch) onderzoek, zicht te bieden op de wortels
van de rationaliteit van de hedendaape wetenschapsbeoefening. We betogen dat weten-
schapsonderzoek daarmee enerzijds een kritische rol kan vervullen, omdat op basis
van de relativerende werking van het onderzoek een onderscheid tussen gerechtvaardigde
en niet-gerechtvaardige pretenties kan worden aangebracht. Omdat wetenschappelijke
rationaliteit historisch wordt begrepen, kan wetenschapsonderzoek tegelijkertijd ook
een constructieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van wetenschap.

We beargumenteren dat precies op dit punt wetenschapsgeschiedenis en wetenschapson-
derzoek van elkaar kunnen worden onderscheiden. Wetenschapsonderzoek, zo luidt
ons standpunt, heeft per definitie een normatieve 'output'. Vervolgens betogen we dat
de identiteit van pedagogisch wetenschapsunderzoek niet wordt bepaald door het feit
dat de pedagogische wetenschap als object van onderzoek wordt gencmen, maar door
het feit dat de normatieve 'output' wordt ingezet bij actuele (inhoudelijke dan wel
metatheoretische) pedagogische discussies.

We besluiten onze bijdrage met de bespreking van enkele modellen voor wetenschapson-
derzoek, waarbij we nagaan in welke mate deze modellen bruikbaar zouden kunnen
zijn voor pedagogisch wetenschapsonderzoek.
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Seksualiteit, erotiek en esthetische opvoeding

LBULMER (V.U. Amsterdam)

In een recente beschouwing onder de titel 'Seksualiteit, wellust en seksuele opvoeding'
constateert Spiecker dat er over de inhoud van het begrip 'seksuele opvoeding' grote
onduidelijkheid bestaat. Deze constatering is voor hem aanleiding dit begrip aan een
nadere - overwegend conceptuele - analyse te onderwerpen. Zijn belangrijkste conclusie
betreft de rol vaa de morele opvoeding in dit verband.

Vergelijken we de analyse en de conclusies van Spiecker met betrekking tot de seksuele
opvoeding met die van Kohnstamm in Persoonlijkheid in wording dan is er enerzijds
sprake van overeenkomst en anderzijds van verschil. De overeenkomst betreft de aandacht
voor de morele dimensie, het verschil de aandacht voor de esthetische dimensie. Spiecker
besteedt daar nauwelijks aandacht aan terwijl Kolmstamm het belang van de esthetische
dimensie in het kader van zijn analyse van de erotiek juist centraal plaatst.

Tegen de achtergond van dit verschil wil ik de vraag aan de orde stellen of met
betrekking tot de seksuele opvoeding er naast de morele opvoeding ook voor de es-
thetische opvoeding een rol is weggelegd.

Bij het zoeken naar een antwoord op deze vraag staat de analyse van het begrip 'erotiek'
centraal. Dit vanwege de sleutelpositie van dit begrip in relatie met enerzijds de 'erotische
liefde' en anderzljds met 'erotische kunst'. Met betrekking tot de erotische liefde zal
aandacht worden besteed aan de invulling van dit concept bij Plato en eigentijdse inter-
pretaties van o.a. Solomon, Scruton, Nussbaum en de Sousa. Met betrekking tot de
erotische kunst zal o.a. aandacht worden besteed aan de visie van Paglia op de betekenis
van kunst, erotica en pornografie in het kader van een passende sekse-identiteit.
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Pedagogische kwaliteit in het basisonderwijs

C.BRONSMA ea P. VAN DER JAGT (V.U. Amsterdam)

Het Nederlandse onderwijs heeft als centrale, algemeen aanvaarde taak zoveel mogelijk
leden van de samenleving op een evenwichtige wijze persoonlijke, sociaal-culturele
en beroepsgerichte vorming te geven. Dit houdt in dat het onderwijs drie kernfuncties
heeft (a) bijdragen aan de persoonsvorming van de leerlingen als deel van hun opvoeding
(b) bijdragen aan de vorming in maatschappelijke en culturele zin mede ter voorbereiding
op toekomstig democratisch staatsburgerschap en verantwoordelijkheid; (c)bijdragen
aan de voorbereiding op beroepsuitoefening en participatie op de arbeidsmarkt. Het
doel van het onderwijs is deze drie functies in harmonisch evenwicht te realiseren.
De kernfuncties (a) en (b) worden reeds in het basisonderwijs ter hand genomen, terwijI
de kernfunctie (c) vooral vanuit het Voortgezet onderwijs gestalte krijgt.

De politieke en maatschappelijke ontwilckelingen van de jaren '70 en '80 hebben het
de scholen niet gemakkelijk gemaakt deze doelstellingen te realiseren. Stelselwijziging
van het initi8rend onderwijs en diverse bezuinigingsgronden hebben de doelstellingen
welhaast uit het zicht doen verdwijnen. Het functioneren van leerkrachten in de scholen
is door externe oorzaken onder hevige druk komen te staan. Een periode van aanpassing
aan veranderingen ligt ook voor de jaren '90 in het vooruitzicht.

Schoolteams spreken als hun wens uit behoefte te hebben aan begeleiding bij de ontwikke-
ling van hun schoolconcept. Via de sanaenstelling van dit concept dient de onderwijskun-
dige kwaliteit inhoud en gestalte te krijgen. Tevens dient de pedagogische taak van
de school nadrukkelijk te worden bepaald.

Om tot onderzoek van de schoolpraktijk te kunnen komen en vervolgens de begeleiding
tot het gewenste sehoolconcept gestalte te kunnen geven, is een windroos van pedagogi-
sche en onderwijskundige dimensies samengesteld. Een viertal dimensies worden in
deze windroos onderscheiden, te weten: de levensbeschouwelijke dimensie, de
pedagogische dimensie, de sociaal-cukurele dimensie en de onderwijskundige dimensie.

In de presentatie van dit paper zullen wij nader ingaan op de door ons gedachte vormge-
ving voor de pedagogische en onderwijskundige dimensie. Wij zullen vooral de heden-
daagse discussie omtrent de pedagogische taak van de school de revue laten passeren.
Wij zullen benadrukken dat, naar analogie van de indeling in stadia van morele
ontwikkeling zoals Spiecker stelt dat, ' -zeker in de onderbouw- de pedagogische opdracht
van de leerkracht in eerste instantie bestaat uit het op school bevorderen van de
ontwikkeling van de (moreel) goede affectieve en gedragsmatige gewoonten. In de
hoogste klassen zal de leerkracht het leren nadenken over en rechtvaardigen van morele
regels en principes op meer systematische wijze moeten bevorderen.'

C39



218 Abstracts ovenge tempi?

De Zondagsschool en de protestants-christelijke leescultuur

Zondagsschoolboelges tussen 1893-1940

MANE (ILU. Groningen)

In itjn artikel 'De zonriagsschool in historisch-pedagogisch perspectief merkt J.C. Sturm
op dat in de recentere geschiedschrijving over godsdienst, opvoeding of volicsverheffmg
de Nederlandse zondagsschool nauwelijks aan de orde is gesteld. In 4n artikel vergelijkt
Sturm de Angelsaksische en de Nederlandse zondagsschool met elkaar.

Nauw verbonden met de zondagsschool zijn de zogenaamde zondagsschoolboekjes:
elke leerling kreeg rond kerstmis een boekje cadeau. Deze kinderboeken waren een
belangrijk onderdeel van het zondagsschoolwerk, omdat via dit medium waarden en
normen werden overgedragen. Dominee J.P. Tazelaar, een bekende recensent van
christelijke kinderboeken, formuleerde het in 1934 als volgt: 'De lectuur voor de jeugd
ademe een Christelijke strekking. Zij biede iets voor hoofd en hart, vorme het karakter,
ontwilckele de smaak en wekke den jeugdigen lezer op tot nadenken.'

Deze speciale kinderlectuur werd in de prot. chr. pers uitgebreid besproken. Deskundigen
- dominees en onderwijzers - bogen zich over de vraag wat goede en slechte zondags-
schoolboekjes waren. Een aantal tijdschriften richtte itch in het bijzonder op de besprekin-
gen, zoals De keur van lachin" en Boekbeoordeling van den Ned. Hervormden zondags-
scholenbond op Geref. grondsIng Aan de tijdschriften worden de volgende vragen gesteld:
* Welke opvattingen over wat goede zondagsschoolboekjes zijn worden er in

geformuleerd?
* Zijn deze opvattingen tussen ongeveer 1890 en 1940 veranderd?
* Zijn er significante verschillen aanwezig in de beoordeling door gereformeerde

en hervormde recensenten?
De opbouw van het referaat ziet er als volgt uit:
1. Korte algemene inleiding over leescultuur in de prot. chr. wereld tussen ongeveer
1870 en 1940.
2. Doel en wezen lint de zondagsschool; met name voor wat betreft de positie van
de zondagsschool binnen de prot. chr. leescultuur.
3. Overitcht van de opvattingen over zondagsschoolboekjes onder prot. chr. voormannen
(en bier en daar -vrouwen) tussen ongeveer 1890-1940.
4. Conclusie.

Bronnen
* Archief uitgeverij G.F. Callenbach bY te Nijkerk. Recensie-mappen Zon-

dagsschooluitgaven over de jaren 1893-1930 en 1931-1940.
* Archief Protestants-Christelijk documentatiecentrumvan de Vrije Universiteit

te Amsterdam. Archieven betreffende zondagsscholen.
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More le opvoeding: individuele rechten of groepsrechten?

J. DE JONG (KU. Nijmegen)

Mogen (openbare) scholen kinderen confronteren met opvattingen of levenswijzen,

die niet stroken met de geloofsovertuigingen van de ouders? Deze kwestie speelde
by. in 1986 in de VS toen een rechter een school opdroeg kinderen van een groep
fundamentalistische christenen vrij te stellen van het lezen van een basis-tekstboek,
dat volgens de ouders 'repulsive' was voor hun christelijk geloof. We hebben hier te
maken met een vraagstuk dat actueel is in iedere pluralistische samenleving. In
angelsaksische wijsgerig-pedagogische literatuur kunnen we betreffende deze kwestie
twee typen redeneringen onderscheiden, die tot een positief respectievelijk negatief
antwoord op de uitgangsvraag leiden. In de eerste redenering wordt gesteld dat
(democratische) opvoeding gericht moet zijn op 'rationele deliberatie tussen levenswijzen':
kinderen moeten uitgerust worden met 'intellectuele vaardigheden om levenswijzen,
die verscbillen van die van de ouders, te evalueren' (Gutmann 1987 p.30/31). Volgens

de tweede redenering is deliberatie echter 'verenigbaar met onwankelbare persoonlijke
bindingen'. Op school mag de 'sceptische reflektie' op traditionele levenswijzen niet
gestimuleerd worden. Ouders hebben het recht itch te verzetten wanneer hun kinderen
met andere Ievenswijzen gekonfronteerd worden (Galston 1989p.99/100),In deze kwestie
zijn twee soorten rechten in het geding: enerzijds het individuele recht van kinderen
om vrij een eigen mening te vormen, anderzijds het groepsrecht van ouders c.q.
gemeenschap hun kinderen naar eigen goeddunken en volgens de eigen traditie op
te voeden. Met het geven van prioriteit aan het individuele recht, verwijst de eerste
redenering naar het liberate perspectief op moraliteit, de morele persoon en morele
opvoeding. De tweede redenering is, met haar verlening van voorrang aan het groepsrecht,
juist typerend voor het communitatistische perspectief. In het algemeen geldt dat liberalen
moeite hebben met goepsrechten en communitaristen met individuele rechten. In deze
lezing zullen beide perspectieven aan de hand van de thema's moraliteit, persoon en
opvoeding kort uiteengezet worden. Vervolgens komt de kwestie van individuele versus
groepsrechten aan de orde. Duidelijk gemaakt zal worden dat er hier sprake is van
een onvruchtbare dichotomisering, waarbij zowel het liberale perspectief, met zijn
eenzijdige nadruk op individuele rechten, als het communitaristische perspectief, met
zijn eenzijdige nadruk op groepsrechten, onaanvaardbare consequenties voor de pedagogi-
sche praktijk hebben. Om deze impasse te doorbreken zal Kymlicka's (1989) bespreking
van groepsrechten gepresenteerd worden. Daarbij zullen zowel liberale als
communitaristische verdedigingen van dergelijke rechten de revue passeren. Uiteindelijk
zal gepleit worden voor een gematigd liberale positie, waarin naast individuele rechten
ook, onder voorwaarden, plaats is voor groepsrechten. Consequentie is ondermeer
dat morele opvoeding niet uitsluitend in termen van individuele rechten begrepen kan
worden.
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Opvoeding, dekolonisatie en nationalisme

Prolegomena van de Zairese opvoedingsgeschiedenis tussen 1960-1990

M. DEPAEPE (K.U.Ixoven)

Aansluitend bij het onderzoek naar de missionering in Belgisch-Kongo (1908-1960)
als 'agogisch offensier, vatten wij recentelijk het plan op om ook de periode van de
dekolonisatie en de zairisering aan een historisch-pedagogische analyse te onderwerpen.
Daarbij komen als thema's de studie van het aanbod, de processen en de effecten van
de educatie (en de rol van de katholieke missies daarin) in aanmerking.

Zulks een omvattende analyse kan op vandaag waarschijillijk moeilijk van binnenuit
gebeuren. Daartoe ontbreken in Zaire niet enkel de middelen, maar zijn in het land
zelf de gemoederen door de aanslepende politieke moeilijkheden dermate verhit dat
het afstand nemen van maatschappelijk vrij essentiele en sterk waardegebonden domeinen
als opvoeding en onderwijs zoniet onmogelijk, dan toch heel erg moeilijk is geworden.
Zonder met onze studie een directe bijdrage aan het politieke debat te beogen, ligt
het voor de hand dat een der6elijke, door externe beoordelaars gemaakte overlangse
doorlichting van haar opvoeding en onderwijs voor een democratie in wording uitermate
welkom kan zijn.

Maar ook in de Belgisehe context heeft een dergelijke studie haar nut. Aan de ene
kant nuanceert n relativeert zij de stereotiepe, vaak lin ks-revisionistische interpretaties
als zouden missionarissen enkel handlangers zijn geweestvan een op economisch gewin
beluste conservatieve lobby. Aan de andere kant heeft zij ook theoretische waarde.
Zij biedt met name een exempel van hoe opvoeding en onderwijs binnen een complexe
historisch-maatschappelijke constellatie fungeren en kan daardoor bijdragen tot de
constructie van nieuwe modellen over de functionele relaties tussen pedagogie(k) en
maatschappij.

Meer bepaald kan in ons onderzoek worden nagetrokken in hoeverre de missies middels
hun'educatieve actie tot bewustzijnsverruiming hebben bijgedragen. Steunden zij door
het opleiden van dociele Zairezen het regime en was hun bijdrage in maatschappelijk
opzicht daardoor veeleer van conservatieve en reactionaire aard ? Of vormden de missies
juist integendoel de ruggegraat van het kritisch den.ken en droegen zij aldus bij tot
het behoud van een progressief potentieel onder de bevolking ? Ging het, Paulo Freire
parafraserend, orn een (ped)agogie(k) van de onderdrukkers of van de onderdrukten?
Of lag de waarheid ergens in het midden en moet het traditioneel antinomistische denken
in de pedagogiek van Iiihren' en 'wachsenlassen' (Theodor Litt), van 'kleinhouden'
en 'emanciperen' (Lea Dasberg) vanuit de geschiedenis worden gerelativeerd en
doorbrci,,m ?
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De visie op de opvoedbaarheid van en ervaringen met

Het onderwijs aan verstandelijk gehandicapten in het Nederlandse
buitenbewoon onderwijs, eerste helft twintigste eeuw

D. GRAAS ea J. SIIJRNI (V.U. Amsterdam)

Sinds enkele jaren houden wij ons bezig met de geschiedenis van het buitengewoon
onderwijs in Nederland, en in verband daarmee met de geschiedenis van de academische
discipline van de orthopedagogiek. Tot dusver hebben we ons hoofdzakelijk uitgelaten
over formele aspecten van dit onderwerp. Zo publiceerden we over de wetgevende
arbeid op het terrein van het Nederlandse speciaal onderwijs in de eerste decennia
van de twintigste eeuw, en over de financieringsproblematiek. Ook hebben we geschreven
over al dan niet gerealiseerde plannen met betrekking tot enkele speciale schoolsoorten,
met name de zwak7innigenscholen en de strenge of psychopatenscholen.

Meer zijdelings hebben we tot nu toe aandacht besteed aan de geschiedenis van de
speciaalpedagogische en -didactische theorievorming in de loop van de twintigste eeuw.
Toch hebben we met name de moeizame ontwikkeling van valide en bruikbare psycholo-
gische tests en andere diapostische procedures, en de demarkatieproblemen betreffende
verschillende soorten en graden van handicaps en ontwikkelingsstoornissen niet geheel
onbelicht gelaten. Dit tekort willen we nu in Leuven verder goedmaken door in te gaan
op idealen en ervaringen in met name debielen- en imbecielenscholen, zoals die naar
voren zijngekomen in Nederlandse onderwijzersvaktijdschriften voor het buitengewoon
onderwijs in de eerste helft van de twintigste eeuw. We zullen aandacht besteden aan
belangrijke orthopedagogische principes als individualisering en temporisering, aan
de bewuste weglating van bepaalde onderwijsdoelen en vakinhouden, en aan het accent
dat gelegd werd op het aankweken van sociale redzaamheid, de beroepsvoorbereiding
en de sociaalpedagogisch geaarde nazorgarrangementen.
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Het persoonsbegrip bij Langeveld en Litt

a UMBEL (R.U. Utrecht)

In deze lezing wil ik de pedagogiek van Langeveld vergelijken met de geesteswetenschap-
pelijke pedagogiek, in het bijzonder die van Theodor Litt. De positie van Langeveld
ten opziehte van de geesteswetenschappelijke pedagogen, wordt op verschillende manieren
geInterpreteerd. Hintjes bijvoorbeeld, vindt de plaatsing van Langeveld in de
geesteswetenschappelijke traditie nogal problematisch. Volgens Hintjes start zijn denken
inde geesteswetenschappelijke traditie, maar ontwikkelt het zich in de richting van
een fenomenologischo fundering van de pedagogiek.

Langevelds inzichten met betrekking tot het opvoedin&sproces gaan volgens hem wel
vaak terug op denkbeelden van geesteswetenschappelijke pedagogen (Hintjes, 1981).
Andere onderzoekers zoals Beugelsdijk & Souverein en Danner brengen Langeveld
wel onder bij de geesteswetenschappelijke pedagogiek (Beugelsdijk & Souverein, 1985,
Danner, 1989). Hij wordt door Beugelsdijk en Souverein zelfs de initiator van deze
stroming in Nederland genoemd.

Van de Duitse pedagogen die onderzoek naar het werk van Langeveld hebben gedaan,
is het vooral Hohmann geweest die over de relatie van Langeveld tot de geestes-
wetenschappelijke pedagogen iets gezegd heeft. Volgens hem moeten we vooral het
vroege werk van Langeveld en 7ijn nadruk op de rol van de praktijk,in verband brengen
met de geesteswetenschappers (Hohmann,1971).

In mijn bijdrage wil ik me beperken tot de overeenkomstenen/of verschillen tussen
Langeveld en Litt (een representant van de geesteswetenschappelijke traditie) op een
pedagogisch relevant begrip; het persoonsbegrip.Ik heb niet voor Litt gekozen omdat
hij het prototype van een geesteswetenschappelijk pedagoog zou zijn. Op bepaalde
gebieden is hij zelfs eerder een buitenbeentje te noemen (Imelman,1992). De keuze
voor Litt komt voort uit het feit dat Langeveld enige tijd bij hem gestudeerd heeft,
en men mag verwachten dat daar toch enige invloed vanuit is gegaan (Bijl en Leveriag,
1983, Imelman en Rispens, 1983). De keuze voor het persoonsbegrip is een meer
inhoudelijke. Het begrip 'persoon' neemt nameijk in de pedagogiek een belangrijke
plaats in. Het wordt zowel gekoppeld aan het opvoedingsdoel (opvoeding in dienst
van de persoonswording van kinderen), als aan de voorwaarde voor opvoeding (een
kind is een persoon in wording, anders is het niet opvoedbaar). Langeveld ziet de mens
als persoon. Dit is bij hem zowel een gegeven (ieder mens kan persoon worden) als
een opgave (ieder mens moet persoon worden). De opvoeding is gericht op de persoons-
wording van kinderen, zo niet dan mag je niet eens van opvoeding spreken. Voor de
geesteswetenschappers is de aandacht voor de persoonswording van het kind, dat wat
de pedagogiek haar bestaamrecht geeft en dat wat de verschillende lacetten' van de
opvoeding met elkaar verbindt (Hintj es, 1981). Omdat het persoonsbegr ip zo'n centrale
categorie is, vormt dat het uitgangspunt voor mijn bijdrage.
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industrieschoolpedagogiek in Nederland: periode 1770-1820

J. JONGIUND (U. Amsterdam)

In dit tijdvak ontstonden tal van industriescholen, vooral in West- en Midden Europa.
Een dergelijke pedagogiek kwam in Nederland amper tot ontwikkeling, ondanks pogingen

daartoe door genootschappen en de wetgever. Er ontstond hier geen draagvlak voor

de omvorming van artnenscholen in industriescholen. Wel bleven reeds bestaande
'werkscholen', die onafhankelijk van het reguliere onderwijs functioneerden, voortbestaan.

Op dergelijke scholen werd echter, in tegenstelling tot industriescholen, geen algemeen

vormend onderwijs gegeven.

Ik zal de argumenten v66r en tegen het 'werken met de handen' op school, zoals we
die in prijsverhandelingen, wetteksten, memories e.d. aantreffen reconstrueren.Ik merk

hierbij op dat een goede eeuw later invloeden uit met name de Scandinavische landen

en Duitsland dan in Nederland snel doorwerken.

In mijn bijdrage ga ik de argumenten na zoals we die aantreffen in prijsverhandelingen

van Van den Heuvel (1775), Fardon (1782), Vatebender (1803, prijstoekenning in 1793)

en vooral die van Floh 0213), de enige omvangrijke tekst die aan industriescholen
gewijd werd in deze periode. Wat betreft de wetgeving ga ik in op de positie van Van
der Palm (1800) en op de wetteksten van 1801 en 1806. Al deze auteurs, van wie we

de meesten als filantropijnen zouden kunnen etiketteren, en ook degenen die de
wetteksten redigeerden, waren er van overtuigd dat onderwijs aan armen de sleutel
vormde voor vooruitgang op sociaal, economisch en moreel gebied. Vergelijking van
de verschillende argumenten leidt tot de conclusie, dat voorstanders van werken met

de handen op school het standsverschil niet in gevaar willen brengen door verbetering
van het onderwijs, terwill voorstanders van een uitbreiding van het curriculum met
kennisvakken de mogelijkheid tot sociale mobiliteit op basis vanpersoonlijke capaciteiten

juist voorstaan, ook waar het kinderen uit de onderste bevolkingslagen betreft. Wel
iten we in de loop van de vijftig jaar die hier behandeld wordt een toenemende consensus,

ook onder de voorstanders van industriescholen, ove het mmimumprogramma dat
de lagere sehool aan alien moet aanbieden. Ook 1-,oh, de enige figuur die we
daailwerk-..,lljk als industrieschoolpedagoog zouden kunnen kenmerken, heeft oog voor
de problemen binnen het armenonderwijs die om een oplossing vragen. Bij hem zien

we, naast traditionele oriantaties, ook argumenten voor het werken met de handen
die vooruitwijzen naar invullingen aan (handen)arbeid die in Nederland aan het eind
van de negentiende eeuw populair werden. De meer sociaal-politieke argumenten
voor 'werken met de handen' op school, die rond 1800 niet konden over-tuigen, leven
in die periode ook weer op, nu met meer succes. Mijn betoog is er op gericht een
verklaring te geven voor het Wen van de industrieschoolpedagoeiek in Nederland
enerzijds, en aanduidingen te geven ter verklaring voor het aanslaan van vergelijkbare
opvattingen vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw anderzijds.
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Kinderen als mede-vormgevers van hun eigen opvoeding

J. KNIGGE (U.v.Ansterdam)

Ik doe onderzoek naar kinderen in de lagere schoolleeftijd die van 1922 tot 1945 zijn
opgegroeid in de Amsterdamse tuindorpen Oostzaan en Watergraafsmeer. Voor dit
onderzoek heb ik gezocht naar een situatie waarvan de sociale infrastructuur waarin
kinderen een rol speelden, goed te beschrijven is. Er is mede daarom gekozen voor
de Amsterdamse tuindorpen Oostzaan en Watergraafsmeer. Daarnaast bieden deze
tuindorpen interessante aspecten omdat bij het opzetten pedagogische bedoelingen
ten grondslag hebben gelegen. Het een en ander komt tot uitdrukking in het aantal
vooriieningen die in het tuindorp werden opgenomen. Het doel van het onderzoek
is een reconstructie te maken van de manier waarop kinderen die in deze tuindorpen
zijn opgegroeid in de periode 1922-1945 hun eigen situatie en daarmee hun eigen
opvoeding mee vorm gaven. Hoe ervaarde het zijn omgeving. Op welke wijze gaf het
daarmee vorm aan zijn eigen opvoeding?

De theoretische basis voor deze reconstructie is gezocht in de sociaal-ecoloesche
benadering (Bronfenbrenner 1970). In deze benadering wordt er van uitgegaan dat
de ontwikkeling van het kind en zijn gedrag slechts beigepen kunnen worden uit de
wisselwerking van de persoon en zijn omgeving. In deze reconstructie van het
pedagogische klimaat van de twee tuindorpen zal de activiteit van de kinderen steeds
de rode draad van het onderzoek vormen.

Om een zo'n compleet mogelijk reconstructie van de wereld van de kinderen uit deze
twee tuindorpen te realiseren is en eerste instantie een inventariserende vragenlijst
ontwikk,Id waarin onder andere werd gevraagd naar de (pedagogische) voorzieningen
en de activiteiten die door deze kinderen in hun vrije tijd werden uitgevoerd. In totaal
zijn er 453 vragenlijsten verstuurd aan de respondenten. Uiteindelijk zijn er 372
vragenlijsten retour ontvangen. Deze vragenlijsten zijn inmiddels geanalyseerd.

De tweede stap in het onderzoek zal het houden van een aantal interviews met 'open
vragen' zijn waarin een selectie van onderwerpen op grond van inhoudelijke overwegingen
naar aanleiding van de inventariserende vragenlijsten en een aantal proefmterviews
de revue zullen passeren.
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Grondslagen van het muziekpedagogische denken van

Gehrels, Kodaly en Orff

c ICOOPMAN Mjmegen)

Wat zljn de centrale doelstellingen van het muziekonderwijs? Hoe verloopt de muzikale

ontwikkeling van het kind en hoe dient hetmuziekonderwijs daarop in te spelen? Welke

bijdrage kan muzilcale vorming leveren aan de algemene ontwikkeling van het kind?

Het is opmerkelijk hoe weinig aandacht aan dit soort fundamentele vragen wordtbesteedt

in de hedendaagse muziekpedagogiek. Het huidige muziekonderwijs is in het algemeen

eclectisch en geeft hierdoor een beeld te zien van een optelsom van aandachtsgebieden:

het gehoor, de muziektheorie, expressie en appreciatie etc. Een onderzoek naar de

grondslagen van de muzikale opvoeding kan zich beter richten op de opvattingen van

Kodaly, Orff en Gehrels, de gxote muziekpedagogen van de vorige generatie. Uithun

werk komt wel een geintegreerde visie op de muidcale opvoeding naar voren. Over

de fundamenten van hun denken zal deze lezing gaan.

Na een introductie van de personen Kodaly, Orff en Gehrels zullen hun denkbeelden

met betrekking tot de kern van de muzikale opvoeding, de muzikale ontwikkeling van

het kind en de bijdrage die de muzikale opvoeding kan leveren aan de algemene

ontwikkeling aan de orde worden gesteld.

Daarna volgt een vergelijking van hun opvattingen over ixnprovisatie in het muziekonder-

wijs, een thema waar de verschillende zienswijzen op muzikale vorming duidelijk aan

het licht komen. Kodaly zet rich af tegen improvisatie in het muziekonderwijs. Voor

Orff vormt zij daarentegen het belangrijkste aspect van de muzikale opvoeding. Ook

bij Gehrels neemt improvisatie een vooraanstaande plaats in. Hij meent dat itj in verschil-

lende fasen van de ontwikkeling een verscbillendkarakter moet hebben: in een bepaalde

periode volledigvrij, in een andere nadrukkelijkgestuurd en gecontroleerd. Vervolgens

zullen deze verschillende stellingname kritisch worden beoordeeld. De ideeen van Kodaly

en de vroege Orff worden verworpenals ongenuanceerd respectievelijk nalef. Gehrels'

betoog is het meest genuanceerd door de relatie die hij legt met andere onderdelen

van het muziekonderwijs en de verschillende fasen die hij onderscheidt.

Tot slot zal een beoordeling van het denken van de drie muziekpedagogen over funda-
mentele muZiekpedagogische kwesties worden gegeven. Over het algemeen geldt dat

zij stellige uitspraken koppelen aan een magere onderbouwing. Hotwel het denken

van de drie muziekpedagogen niet al te diep is geworteld, heeft hun werk toch belang

voor het denken over muzikale opvoeding op grondslagenniveau. Gehrels is vooral

daar interessant waar hij inzichten uit de psychologie en pedagogiek naar de muziek

probeert te vertalen, Orff waar hij een radicaal andere opvatting van kinderlijk musiceren

bepleit en Kodaly waar hij het tempo van het rnuziekonderwijs ter discussie stelt.
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Over Dalton en het aanzien van de onderwijzers

KULPERS (Hogeschool Amsterdam)

Tussen beide wereldoorlogen stonden onderwijzeressenen onderwijzers niet bij iedereen
in hoog aanzien. Daarop wijst een uitspraak uit Kohnstamms Hoe mijn 'Btjbelsch
Pesonalisme' Ontstond (1934: 34-35): 'alleen door grondige, wetenschappelijke vorming
van den onderwijzer (kan) de ware emancipatie van dien miskende stand en tevens
de verbetering van ons volksonderwijs (...) worden bereikt'. Van wetenschappelijke
vorming venvacht Kohnstamm dus méér dan kwaliteitsverbetering van het nationale
onderwijs. Vakkennis bevordert 'tevens de emancipatie van de kennisdragers. Dat
Kohnstamm zich stoorde aan het toenmalige gebrek aan achting voor onderwijsgevenden
blijkt uit de volgorde waarin hij emancipatie en kwaliteitsverbetering noemt.

Deze uitspraak past bij Kohnstamms taken aan het Amsterdamse Nutsseminarium
voor Pedagogiek. Via een wetenschappelijke beroepsopleiding trachtte die instelling
imrners de deskundigheid van onderwijsgevenden te bevorderen. Naast die vakopleiding
bestonden destijds diverse groepsactiviteiten van onderwijsgevenden, waarmee de
deelnemers ookstreefden naar deskundigheidsbevordering. Congressen, beroepsverenigin-
gen en tijdschriften vallen in die categorie. Kohnstamms bovenstaande variant op het
'kennis is macht' adagium, leidt tot de vraag of dergelijke groepsactiviteiten alleen school-
interne doelen hadden. In hoeverre hadden zij ook school-externe consequenties voor
de zeggenschap, het prestige en de identiteit van de participanten. Op welke manier
het vakspecifieke kennen en weten van onderwijzers bij kon dragen aan hun emancipatie
blijft in Kohnstamms uitspraak vaag. Zijn suggestie van een wisseIwerking tussen vakkennis
en emancipatie vraagt met andere woorden om nader onderzoek.

Kan de pedagogische reformbeweging beschouwd worden in termen van dit tweeslachtige
proces? Bij het verkennen van deze vraag beperk ik me tot 66n deel van de Nederlandse
reformbeweging uit het Interbellum: de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV), die
in oktober 1931 werd opgericht. De NDV stimuleerde een gedachtenwisseling over
leermethoden, hulpmiddelen en schoolorganisatie. Die gedachtenwisseling had ver-
moedelijk school-interne gevolgen en kan de expertise van onderwijsgevenden bevorderd
hebben. Onduidelijk is of en hoe zij ook school-externe gevolgen had voor het aanzien
en zelfbeeld van de deelnemers.

In mijn lezing over dit onderwerp ga ik eerst summier in op de invoering van dalton-
beginselenuit Engeland (1924) en de groei van het Nederlandse daltononderwijs (1924-
1940). Daama zal ik suggereren dat de belangstellingvoor daltonbeginselen verbonden
was met de vorming van het nationale onderwijsbestel na de LO-wet van 1920: het
onderwijsbestel was het strijdperk dat de NDV betrad. Ten slotte zal ik de rol van de
NDV als een communicatiegemeenschap relateren aan de hierboven geschetste vraag-
stelling.
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Hoeveel 'Heimat' heeft Len mens nodig?

B. LEVERING (R.U. Utrecht)

In Die Zeit is de afgelopen maanden een discussie ontbrand over het stagnerende proces
van herenigmg in Duitsland. "Ohne Patriotismus geht es nicht" heette de eerste
redactionele bijdrage. "Patriotismus - nein danke" was de titel van de tweede en de
relatie met het met de uitwassen van nationalisme belast Duits verleden was natuurlijk
snel gelegd.

In hoeverre problemen binnen een multi-culturele samenleving in het algemeen met
die van het nationalisme kunnen worden verbonden is Diet gemakkelijk aan te.geven.
Als men de discussies over de toekomst van de multi-culturele samenleving in onze
contreien overziet, lijkt het erop dat we de participanten idealiter in drie groepen kunnen
indelen. In de eerste plaats zijn er de sociologen die itch als halfgoden gedragen. Ze
realiseren itch weliswaar dat zij de werkelijkheid niet zelf geschapen hebben, maar
ze zien wel "dat het goed is". Ze honen diegenen die zich inspannen een eigen cultuur
te handhaven, omdat zij niet zouden beseffen dat die multi-culturele samenleving reeds
lang realiteit is. Ze doen zich voor als waardevrije feitenbeschrijvers, maar hebben
het zich in hun analyses aftekenend toekomstbeeld, waarin de verschillende culturen
onafwendbaar elkaars trekken zijn gaan vertonen, tot dwingende norm verheven. In
de tweede plaats zijn er de juristen die itch als aardse idealisten opstellen. Ze treffen
een samenleving aan die onrechtvaardig met de belangen van groepen omgaat en vragen
itch af hoe dat zou kunnen worden verbeterd. Ze bekritiseren diegenen die een of
ander uitzonderlijk privilege voor de eigen groep opeisen, en wensen rechtvaardigheid
op te leggen. Ze doen voorstellen voor de wijze waarop mensen in een multi-culturele
samenleving met elkaar zouden moeten omgaan en verbinden aan die voorstellen een
grote realiteitswaarde. In de derde plaats zijn er de psychologen die zich als hemelse
materialisten ontpoppen. Ze treffen een samenleving aan die de elementaire behoeften
van mensen negeert, en willen daarvoor opkomen. Ze steunen de bijzondere aanspraken
van groepen op een eigen huis en haard. Zij zien de ontwikkeling van een open mul-
ti-culturele samenleving veel minder als vanzelfsprekend proces, omdat het rechtens
gehinderd wordt door de band met de culturele wortels.

Van de eerste twee varianten zullen we aansprekende voorbeelden geven. "Wieviel
Heimat braucht der Mensch?" vroeg Jean Am6ryzich in 1966 af. De reden waarom
ik de titel -vertaald- boven dit stuk durf te plaatsen is dat Améry aan het eind van
zijn essay toegeeft niet aan een echte beantwoording van de vraag te zijn toegekomen.
Ik wil het hier opnieuw proberen. De beantwoording voert ons van Améry naar
Finkielkraut; via Heidegger naar Bollnow; via Kristeva naar Freud. Vragen die daarbij
van belang zijn is of de behoefte aan Heimat al dan niet cultuurgebonden is, of we
desondanks kunnen spreken van een universeel recht op die behoefte, en of we ons
sleeks aan de hand van individuele verhalen een begrip van die behoefte kunnen vormen.
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Pedagogiek en cultuurkritiek in Nederland in

De tweede helft van de achttiende eeuw

W. LOS (KU. Utztcht)

In Nederland valt in de tweede helft van de achttiende eeuw een toenemende activiteit
te ?len op het terrein van de pedagogische theorievorming. Er verschijnen talrijke
verhandelingen over opvoeding in 'rowel wetenschappelijke als ook populaire vorm.
In dit verband rijn de Spectatoriale Geschriften en de prijsvragen van de diverse
maatschappijen van wetenschappen van being. Een aantal pedagogische verhandelingen
is ingebed in een cultuurkritisch betoog. Dit bete- kent dat auteurs een inadequate
opvoeding verantwoordelijk stellen voor het zedelijk verval in de samenleving en de
gt ote mate van weelde waarin bepaalde groepen rich baden. Behalve kritiek op bestaande
opvoedingspraktijken worden ook adviezen voor een juiste opvoeding gegeven met
als doel te komen tot een hervorming van de samenleving. De cultuurkritische peda-
gogische vertogen beperken rich echter niet tot ideedn over opvoeding en onderwijs.
Er wordt in deze verhandelingen een verband gelegd met de sociaal-economische situatie
waar Nederland in verkeert. In dit opricht maakt een aantal cultuurkritische pedagogische
verhandelingen deel uit van een politiek-economisch vertoog. Daarbij wordt expliciet
aandacht besteed aan de relatie tussen opvoeding, burgerschap en nationaal gevoel.
Op grond van een analyse van een deel van het bronnenmateriaal wil ik nader ingaan
op de argumenten die in de cultuurkritische pedagogische verhandelingen worden
gehanteerd en een aantal hypothesen voor de interpretatie van de betekenis van dere
pedagogische cultuurkritiek aanreiken.
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De statistieken betreffende het volksonderwijs in Belgie

1830-1990

L MINTENI (K.U.Leuven)

In deze paper willen wij de resultaten van een bronnenkritisch onderzoek naar de
betekenis en de waarde van de overheidsstatistieken betreffende het volksonderwijs
in Belgie voorstellen, een onderzoek dat raalcpunten vertoont met de institutionele
geschiedenis. Voor de historiografie van het voorschools- en lager onderwijs, in ruime
zin opgevat, zijn die kwantitatieve gegevens zonder twijfel een zeer rijke bron.
De overheidsstatistieken onderscheiden zich van vergelijkbare tijdreeksen in de overige
Europese landen door een grote continrmeit over een zeer lange periode. Zij geven,
meer bepaald voor de periode 1843 - 1929, gedetailleerde, jaarlijkse of driejaarlijkse
informatie over het aantal instellingen, leerkrachten en leerlingen, die tellcens op vrijwel
dezelfde wijze gedifferentieerd is. Daarbij werd, van bij de aanvang, een rigoureus
onderscheid gemaakt tussen de verschillende onderdelen van het volksonderwijs. Die
methodologisch vooruitstrevende benadering valt grotendeels aan de invloed van de
Commission centrale de Statistique o.l.v. de wereldvermaarde statisticus A. Quetelet
toe te schrijven. Enkel voor de jaren 1879 - 1894 vertonen de gegevens een belangrijke
lacune. De vrije katholieke instellingen waren in die periode niet aan het officiale
inspectiewezen onderworpen. Het episcopaat en de onderwijscongregaties maakten
al. van de grondwettelijke vrijheid van onderwijs gebruik om een eigen onderwijsnet
op te richten als reactie op het centraliserende en laiciserende beleid tijdens de korte
liberale regeerperiode (1878 - 1884). Na de invoering van de leerplicht in 1914 verloren
de inlichtingen betreffende het lager onderwijs hun onmiddellijke politieke nut : de
strijd tegen het analfabetisme als onderdeel van de maatschappelijke vooruitgang leek
op juridische wijze een defmitieve oplossing te vinden. De aandacht van de politieke
verantwoordelijken en van de administratie verschoof bijgevolg naar de overige graden
van het onderwijs, een evolutie die nog steeds gaande is. De officidle gegevens betreffende
het volksonderwijs voor de jaren 1930 - 1957 zijn daarom tot een minimum herleid.
De naoorlogse demografische boom enerzijds en politieke onenigheid tussen de katho-
lieken en de voorstanders van het openbaar onderwijs anderzijds lagen aan de basis
van een hernieuwde belangstelling voor het volksonderwijs. Dat vertaalde zich in zeer
gedetailleerde, omvangrijke en vrijwel onmiddellijk gepubliceerde statistieken, niet
alleen vanwege de overheid maar ook vanwege de inrichtende machten van bet vrij
katholiek onderwijs. Aan die ontwikkeling kwam in de loop van de jaren 1970 een abrupt
einde. De regionalisering van Belgie had op statistisch vlak een nefaste verdeling van
de bevoegdheden tot gevolg. Vanwege hun consistentie maar ook vanwege hun rol
in de unificatie van het volksonderwijs zijn de statistieken een cruciaal instrument om
de interne ontwikkeling van het vollcsonderwijs te begrijpen. Zij kunnen ook, gerelateerd
aan parameters van demografische, economische, culturele, politieke en geogafische
aard, een wezenlijke bijdrage leveren tot een beter begrip van de globale maatschappelijke
ontwikkeling.
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Stephan Strassers idee van een dialogische fenomenologie

A. MONSHOUWER (K.U.Wqmegen)

In zijn bekende boek "Opvoedingswetenschap en Opvoedingswijsheid" (begin 1963)
poneert Stephan Strasser dat een fundamentele pedagogiek, en daarmee ook de
pedagogiek als geheel gebaseerd dient te zijn op een dialogische fenomenologie. Ongeveer
tezelfdertijd (eind 1962) benadrukt hij in een algemener verband "het dialectisch karakter
van de fenomenologische wijsbegeerte" ("Fenomenologie en empirische menskunde",
p. 248) en betoogt hij dat een predicatieve dialectiek haar uitgangspunt vindt in de
dialoog tussen personen (ibid., p. 251). Wat hij precies onder dialoog of )gesprek' verstaat
blijft dan nog vrij duister. Enige jaren later echter zal bij dit thema nader uitwerken
in een aantal gastcolleges aan de Duquesne University van Pittsburgh, U.S.A. (1968).
Een jaar later publiceert hij deze gastcolleges in sterk uitgebreide vorm onder de titel
'The Idea of Dialogal Phenomenology." In dit boek, dat in Nederland nauwelijks enige
aandacht heeft gekregen, polemiseert hij met de grondlegger van de fenomenologie
Edmund Husserl en bekritiseert hij met name diens transcendentaal idealisme. Op
zoek naar andere uitgangspunten voor de fenomenologie gaat hij tot op zekere hoogte
mee met een aantal denkbeelden van Merleau-Ponty en beroept hij zich op cruciale
momenten op Bubers filosofie van de ontmoeting. De filosoof die hem later zo zal
bekoren, Fmmanuel Levinas, is dan nog nauwelijks in zicht, behalve als Husserl-interpre-
tator.

In dit artikel wil ik Strassers idee van een dialoesche fenomenologie zo nauwkeurig
mogelijk uitwerken en vervolgens bekijken wat het belang ervan is voor de (wijsgerige)
pedagogiek.
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Heeft het privaat onderwijs (nog) recht van bestaan ?

P. OP 'I' EYNDE (S.U.Letwen)

231

Het technische denken lijkt in onze hedendaagse maatschappij elk facet van ons samenle-

ven te doordringen. Niet alleen de economie, ook de vrije tijd (commerci6le T.V.,
sport,...) en zelfs het onderwijs lijken gedirigeerd te worden door de wetten van de
technische rationaliteit. Deze lijkt steeds meer het kader te vormen waarbinnen het
onderwijsbeleid uitgetekend wordt. Een beleid dat gekemnerkt wordt door een sterk
geloof in de principes van de vrije markt en de waarden die daarmee verbonden zijn

(vrije keuze en toegang, concurrentie, prestatiegerichtheid, marktgerichtheid,...).Dit
denken over onderwijs in economische (technische) termen, ligt niet alleen aan de
basis van een aantal nieuwe beleidsinitiatieven met betrekking tot het openbaar onderwijs
(participatieraden, lestijdenpakketten,...), het geeft ook een sterke legitimering aan
elke vorm van privaat onderwijs (lees ook : private scholen). Kunnen wij echterhet
onderwijs op een legitieme wijze begrijpen vanuit deze technische rationaliteit en als

dat niet zo is, wat blijft er dan nog over ter rechtvaardiging van het privaat onderwijs?

Vertrekkend van het onderwijsbeleid in Engeland en Wales wil ik aantonen dat de
uitbreiding van ha technische denken als cognitief interpretatieschema naar het onderwijs
toe, niet zondermeer te rechtvaardigen is. Men lijkt het immers zeer moeilijk te hebben
om de verwachtingen die men vanuit dit denken zelf formuleert ten aanzien van het
onderwijs (kwaliteitsverhoging, kansengelijkheid,...), in te lossen. Het onderwijs
functioneert blijkbaar niet vanuit deze rationaliteit, zij lijkt te werken volgens een ander
soort redelijkheid. Impliceert dit failliet van het technische denken binnen het onderwijs
echter dat ook het privaat onderwijs geen recht van bestaan meer heeft? Ondanks
de op het eerste zicht logische band tussen beide lijkt mij de vraag naar de rechtvaardiging
van een op het technische denken geinspireerd onderwijsbeleid een andere dan deze
naar de legitimiteit van het privaat onderwijs. Immers, de legitimiteit van een
overheidsbeleid is onlosmakelijk verbonden met de verantwoordelijkheid die de overheid
draagt met betrekking tot het onderwijs. Een verantwoordelijkhekl die zijn grond vindt
in het feit dat het onderwijs als een 'social good' wordt gezien. Het onderwijs is echter
niet enkel een 'social good', het is op zeer fundamentele wijze ook een 'private good'.
Ouders vinden zich in een situatie waarin zij de plicht hebben hun persoonlijke verant-
woordelijkheid voor het onderwijs van hun kinderen op te nemen. Het is hierin dat
het privaat onderwijs of de private scholen hun ultieme grond vinden en op deze basis
dienen zij dan ook door de overheid als legitieme onderwijsvorm erkend te worden.
Daarnaast moet de overheid echter haar eigen verantwoordelijkheid opnemen. Zij
dient een onderwijssysteem op te zetten waarbinnen iedereen gelijke rechten heeft
en niemand gediscrimineerd wordt. Dit sluit een onderwijsbeleid gelnspireerd op een
technische rationaliteit evenals een ondersteuning van private scholen op die basis uit.
Dat neemt echter niet weg dat deze scholen recht van bestaan hebben en als zodanig
door de overheid erkend moeten worden.
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Een concept van algemene vorming

Voor een multiculturele samenleving

P. SCHREUDFR (R.U. Utrecht)

In een moderne multiculturele samenleving tekent zich de vraag naar algemene vorming
scherp af, op een manier die in de lange historie van dit concept nog niet eerder is
voorgekomen. We vragen ons vandaag de dag bijvoorbeeld af of het mogelijk is om
aan te geven wat allen zouden moeten leren, welke culturele bagage tot ieders noodza-
kelijke bagage behoort om in dit land volwaardig te kunnen leven. Denken over algemene
vorming in termen van 'bagage' kan met itch meebrengen dat een hierarchie van soorten
kennis, van cultuurspecifieke kennis ontstaat, waarbij sommige soorten kennis meer
waard zijn dan andere. Dit is misschien niet een wenselijke situatie. Wellicht gaan we
hier uit van een onjuist en onvruchtbaar concept van algemene vorming en moeten
we dit veeleer begrijpen als de alzijdige en brede ontwikkeling tot persoon. In dat geval
staat volwaardig mens-iijn voorop en dat kan heel verschillend ingevuld worden: per
individu, maar ook per groep. Dit kan weer met zich meebrengen dat er een kloof
ontstaat tussen het individu en het maatschappelijk leven, de arbeidsmarkt enzovoort.

In beide genoemde posities wordt gekozen voor het belichten van den zijde van de
pedagogische antinomie van individu en cultuur. Deze pedagogische antinomie, de
slingerbeweging tussen het opvoeden tot persoonlijke autonomie en het opvoeden tot
aan- en inpassing aan de cultuur, doet itch altijd voor in vragen rond opvoeding en
vorming. De antinomie krijgt echter een dimensie erbij doordat de situatie waarin itch
die antinomie voordoet, pluralistisch(er) is geworden.

In de literatuur over algemene vorming vinden we beide hier onderscheiden opvattingen
terug, zowel in concrete prograrnma's ten behoeve van het onderwijs, als in meer
theoretische en wijsgerige overwegingen. In deze voordracht wil ik laten zien hoe het
concept 'algemene vorming' vruchtbaar gemaakt kan worden voor een multiculturele
samenleving. Dit leidt tot een concept van algemene vorming waarin de genoemde
antinomie in voile sterkte blijft bestaan. Daarbij ga ik ten eerste utt van de :dee dat
algemene vorming "voor alien" is bedoeld en ten tweede van de stelling dat in een
rnulticulturele samenleving interactie van fundamenteel belang is.
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Het authentische individu na het post-modernisme

Een constructie met pedagogische mogelijkheden

P. MENEM (K.U.Leuvezt)

233

In The Ethics of Authenticity (1991) behandelt de Canadese filosoof Charles Taylor
wat door velen wordt aangeduid als het hart van de malaise van het 'moderne: het
concept 'authenticiteit' of 'zelfrealisatie'. Alhoewel hij de gevaren ervan erkent is hij
minder vlug dan anderen geneigd om zich van deze ideedfi te ontdoen. In deze studie
wordt nagegaan in hoeverre de ambitie van Taylor kan waargemaakt worden en wat
daarvan eventueel de consequenties voor het denken over opvoeding kunnen zijn.

Vooreerst wordt ingegaan op de band tussen moderniteit en individualisme, de gewijiigde
plaats van mens en dingen en hoe het opkomen van de dominante plaats van de instru-
mentele rationaliteit moet begrepen worden. Hiermee wordt de cultuur van authenticiteit
verbonden, opgevat als narcistische zelfrealisatie, die verder zowel op het persoonlijke
als op het samenlevingsvlak gesitueerd wordt. Taylor tracht aan te tonen dat een van
de vooronderstellingen die dit beeld draagt, de radicale keuze, een ontkenning van
de zinhorizon onderstelt en daardoor zelfvernietigend is. Eerder dan deze relativistische
positie te onderschrijven beijvert hij zich om aan te geven hoe een discussie over morele
kwesties mogelijk is en verder dat het zinvol is om het ideaal van morele authenticiteit,
op een andere wijze begrepen weliswaar, uit te werken.

Wat radicaal en bijna althans op het eerste gezicht een stap terug lijkt te zijn, zal bij
nader onderzoek blijk geven van realism en grote originaliteit. De door Taylor verdedigde
initiatie vertoont sterke gelijkenissen met het gedachtengoed van Oakeshott en wat
de vooronderstellingen zelf betreft, met de positie van de latere Wittgenstein. Maar
daardoor komen uiteraard ook de 'moeilijkheden' die aan deze posities verbonden
zijn ter sprake. Op een aantal van deze en of men zich wel zo makkelijk als Taylor
het laat voorkomen van de 'radicale keuze' kan ontdoen, wordt vervolgens ingegaan.
Ook de invulling die Taylor biedt van authenticiteit is niet probleemloos te aanvaarden.
Dat de aangeduide zaken a fortiori binnen de pedagogiek zullen gevoeld worden is
evident. Nadat aangeduid is hoe er mogelijkerwijze mee omgegaan kan worden, komt
tenslotte de pedagogische betekenis van het Tayloriaanse concept 'authenticiteit' aan
de orde. Verrassend fris komt dan naar voren hoe de mens ondanks alles, noch op
het persoonlijke, noch op het maatschappelijke vlak, opgesloten lijkt te zijn in een ijzeren
kooi.
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More le opvoeding en justitiele interventie

.1. MUM. en D. DE RUYIER (VAL Amsterdam)

In onze liberaal-democratische samenleving hebben ouders het recht hun kinderen
overeenkomstig eigen inzichten groot te brengen of op te voeden. Dat recht wordt
echter niet uitsluitend aan ouders toegekend, en het is bovendien geen absoluut maar
een prima facie recht, dat wil zeggen een recht dat ouders op bepaalde gronden kan
worden ontnomen. Wanneer kinderen in de gezinssituatie worden mishandeld, seksueel
misbruikt of ernstig worden verwaarloosd, kan de rechterlijke macht intervenidren en
de ouders het gezag over hun kinderen geheel of gedeeltelijk afnemen.

Onze vraag is nu of ook een zeker falen of een bepaald tekort op het gebied van de
morele opvoeding een legitieme reden kan zijn voor ze'n justitidle interventie. Kan er
iets dusdanig mis zijn met de morele opvoeding dat ouders het recht om hun kinderen
groot te brengen (partieel) moet worden ontnomen? Passend binnen het algemene
thema van de landelijke pedagogendag, zullen we proberen deze vraag te beantwoorden
door een beroep te doen op liberaal-democratische opvattingen aangaande de moraal
en de morele opvoeding. Kenmerkend voor de liberale moraal is enerzijds dat burgers
het grondrecht wordt geboden hun eigen concepties van het goede leven na te streven.
Dat vrijheidsrecht vormt in feite de basis om aan ouders het recht toe te kennen hun
kinderen groot te brengen overeenkomstig de eigen levensconceptie. Anderzijds echter,
biedt de liberale moraal een kader van principes en regels dat duidelijke grenzen stelt
aan manieren van leven. Zo'n moreel raamwerk ('the Right') geeft de toegestane ruimte
aan voor het praktizeren van concepties van het goede leven ('the Good'). Met als
gevolg dat toch ook morele palen en perken worden gesteld aan de ruinate die ouders
wordt geboden om hun kinderen naar eigen inzichten groot te brengen. Maar kunnen
praktijken van ouders die duidelijk in strijd zijn met het liberaal-morele raamwerk
ook een reden zijn voor justitidle interventie? Mogen we ouders het gezag over hun
kinderen ontnemen indien geen morele opvoeding wordt geboden die recht doet aan
'the Right'? Dat is onze kwestie.
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Kunnen kiezen voor de dove, resp. horende gemeenschap

Een verwarrende notie in de dovenpedagogiek

A. TIMINGS (K.U.Leuven)

Een centraal thema binnen de methodenstrijd in de dovenpedagogiek, het debat over
de vraag of aan dove kinderen al dan niet naast orale communicatiemiddelen ook
manuele communicatiemiddelen dienen te worden aangeboden, is de vraag tot welke
gemeenschap cloven (zouden moeten) behoren: tot de dovengemeenschap of tot de
gemeenschap van horenden.

Deze vraag is niet uniek voor de dovenpedagogiek, ze kan in een wat andere vorm
aangetroffen worden binnen alle terreinen van de orthopedagogiek. Het gaat essentieel
om dichotomieen zoals gemeenschap versus persoon, an eigenheid versus aanpassing.
Verschillende persoons- en gemeenschapsconcepten zijn in het geding. Er kunnen linken
worden gelegd met het liberalisme-communitarianisme-debat zoals dat in de ethiek
en de politieke filosofie wordt gevoerd. Met betrekking tot al deze thema's is
fundamentele discussie vereist, wil het debat over de gemeenschap waartoe doyen behoren
op vruchtbare wijze kunnen worden voortgezet.

In mijn bijdrage wil ik echter laten zien dat daaraan nog iets vooraf moet gaan. Er
moet eerst duidelijkheid komen over de verschillende invullingen van de notie 'kunnen
kiezen voor een bepaalde gemeenschap'. 1k onderscheid drie invullingen van deze notie
die in de methodenstrijd niet expliciet gemaakt worden, en voortdurend door elkaar
heen lopen. Deze onduidelijkheid kan de discrepantie verklaren tussen, enerzijds, de
opvatting die de verschillende partijen in de methodenstrijd belijden ten aanzien van
de gemeenschap waartoe zij het dove kind opvoeden, en anderzijds, de opvatting die
elk van de partijen heeft over de gemeenschap waartoe de tegenpartij het dove kind
daadwerkelijk opvoedt. Ter verduidelijking: een partij in het debat, de zogenaamde
'vrije-keuze-oralisten', zeggen het dove kind zodanig op te voeden dat het, eenmaal
volwassen geworden, vrij kan kiezen tot welke gemeenschap hij wenst te behoren, terwijl
hun 'tegenstanders', de manualisten, van mening zijn dat de vrije-keuze-oralisten in
feite het dove kind opvoeden voor de horende gemeenschap en een werkelijke vrije
keuze onmogelijk maken. Soortgelijke discrepanties kunnen ook worden aangetroffen
tussen andere partijen in het debat.

Met behulp van de notie 'kunnen keizen voor een bepaalde gemeenschap' denk ik
deze discrepanties tc kunnen verhelderen.
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Verzorging in de basisvorming

"Restvak" of een vak met een eigen gezicht?

E VAN DAM (R.U. Utrecht)

In Nederland wordt dit jaar begonnen met de invoering van een onderwijsvemieuwing
in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs; de basisvorming. Het onderwijs aan
leerlingen van 12 tot 15 A 16 jaar zal inhoudelijk veranderen. Op het lesrooster staan
nieuwe voor iedereen verplichte vakken, (techniek en verzorging) en nieuwe combinaties
van bestaande vakken (natuur-/scheikunde). De overheid beoogt met basisvorming
ondermeer de kwaliteit van het algemeen vormend onderwijs te verbeteren en leerlingen
beter toe te rusten voor de eisen van een snel veranderende samenleving.

Het vak verzorging neemt op de lessentabel eerk bijzondere plaats in, niet alleen omdat
het een nieuw vak is, maar vooral omdat het op het allerlaatste moment (juni 1991)
aan de andere veertien verplichte vakken is toegevoegd. Hier is een jarenlange discussie
tussen de overheid en maatschappelijke belangengroeperingen aan vooraf gegaan.

In het onderzoek wordt de vraag gesteld in hoeverre deze maatschappelijke belangen-
groeperingen invloed hebben op de inhoud van het yak verzorging. En of deze belangen
stroken met de bedoeling van algemeen vormend onderwijs; een bijdrage leveren aan
de (toekomstige) zelfredzaamheid van kinderen. In dit verband wordt ook gevraagd
naar de verhouding tussen de "taak" van het gezin en van de school en de verhouding
tussen voorlichting en educatie in het onderwijs.

In het referaat worden resultaten gepresenteerd van een kritische analyse van de
argumenten voor invoering van een apart vak verzorging en van een pedagogische analyse
van verschillende leerplannen voor verzorging. Ook wordt aandacht besteed aan
lesmateriaal voor verzorging, ontwikkeld door educatieve uitgeverijen in samenwerking
met pedagogische centra en door organisaties die vanuit hun eigen optiek lesmateriaal
hebben ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs passend binnen het kader van verzorging.
De analyses hebben ondermeer tot doel inzicht te bieden in de mogelijkheid van een
vakspecifieke, eigen inhoud van verzorging naast andere vakken in de basisvorming.
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Psychoanalytische kritiek op de ideeen van Bowlby

S. VAN DDICEN (R.U. Leiden)
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John Bowlby (1907-1990) was de grondlegger van wat nu het 'attachment' paradigma
wordt genoemd. Zijn theorie is een eclectisch samenstel van ideedn afkomstig uit geheel
verschillende onderzoekstradities. Grofweg zijn er voor Bowlby drie grote inspiratiebron-
nen geweest, te weten de psychoanaly3e, de ethologie en de cybernetica. Deze invloeden
laten zich ook in de tijd grotendeels onderscheiden. Bowlby was zelf traditioneel psy-
choanalytisch geschoold, maar verloor al snel zijn vertrouwen in de orthodoxe psycho-
analyse. Bowlby verdiepte zich in de ethologie vanaf ongeveer 1950. De ethologie vormde
een aanslag op een fundamentele notie van de psychoanalyse, namelijk dat de behoefte
aan gehechtheid een afgeleide zou zijn van andere meer fundarnzntele behoeften (seksua-
liteit, voedsel). Vanaf de vroege jaren zestig zijn er cybernetische noties in het werk
van Boviby terag te vinden. Daarnaast is het werk van Bowlby vanaf ongeveer 1950
beInvloed door zijn langdurige samenwerking met Mary Ainsworth en met name door
het instrument 'de vreemde situatie' dat zij rond 1970 ontwikkelde (Ainsworth & Wittig,
1969).

Sinds euige tijd is er belangstelling ontstaan voor de geschiedenis van de gehech-
theidstheorie. (Bretherton, 1991,1992). Het ontstaan van Bowlby's paradigma is gepaard
gega an met veel discussies. Vooral Bowlby's eerste baanbrekende artikelen waarin
hij e usthodoxe psychoanalyse los liet (Bowlby, 1957, 1958, 1960, 1961), wekten veel
weerstand op, met name in de psychoanalytische wereld. In een interview in de laatste
jaren van zijn leven geeft Bowlby aan dat de kritiek uit de psychoanalytische hock volgens
hem niet ter zake doende was (Bowlby, 1986). In mijn lezing zal ik aan de hand van
een controversieel artikel (Bowlby, 1960) en de commentaren daarop (Freud, 1960,
Schur, 1960, Spitz, 1960) nagaan of de kritiek van psychoanalytici inderdaad niet ter
zake doende was. De commentaren zullen geplaatst worden tegen de achtergrond van
de heersende opvattingen binnen de psychoanalyse van die tijd, met specifieke aandacht
voor de Britse Psychoanalytische Society. Tevens zal er aandacht besteed worden aan
het driestromenland in de Britse psychoanalyse, waarin Bowlby, Anna Freud en Melanie
Klein elk een andere stroom vertegenwoordigden (King & Steiner, 1991).
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Ouders en de maatregelen tot kinderbescherrning in Nederland, 1890-1928

B. VAN GERVEN (K.U. Nijmegen)

Rond de eeuwwisseling laaide de discussie over de verwaarloosde en criminele jeugd
hoog op. In toenemende mate werd verwaarlozing gezien als belangrijkste oorzaak
van criminaliteit. De behoefte aan opvoedingscorrectie leidde tot de kinderwetten van
1901. Hierin wad gebroken met het beginsel van de onaantastbaarheid van het ouderlijk
(vaderlijk) gezag, zodat een pedagogische interventie in de gezinsopvoeding door
ontzetting en ontheffing mogelijk werd. In de uitvoering van de kinderwetten is een
paradox zichtbaar: enerzijds werden aan gezinnen hogere opvoedkundige eisen gesteld,
waardoor meer gezinnen voor interventie in aanmerking kwamen. Anderzijds was de
waardering voor het gezin als natuurlijk opvoedingsmilieu zo groot dat men zocht naar
minder radicale middelen dan ontzetting uit de ouderlijke macht. Deze paradox leidde
in 1921 tot een wettelijke regeling van de ondertoezichtstelling, waardoor minder kinderen
uit hun natuurlijk gezinsmilieu werden losgerukt.

Particuliere verenigingen hadden een belangrijke taak bij de opvoeding van verwaarloosde
en de heropvoeding van criminele kinderen. Een vereniging die hierin een pioniersrol
vervulde was Pro Juventute, opgericht in 1896 in Amsterdam. In veel gevallen lukte
het PJ om jongeren van gevangenisstraf te vrijwaren door hen onder patronaat te stellen
of hen in opvoedingsgestichten te behandelen. Amsterdam werd daarmee de bakermat
van de geimsvoogdij.

Het onderzoek, gebaseerd op het omvangrijke archief van PJ, richt iich vooral op de
houding van de ouders. Tot 1905 konden 7ij hun kinderen aan de invloed van PJ onttrek-
ken. In dat geval kon PS het kind niet van strafrechtelijke vervolging vrijwaren. Sinds
1905 riskeerden de ouders ontzetting uit de ouderlijke macht. Vervolgens konden zij
sinds 1922 worden gedwongen om toezicht op hun functioneren te dulden. Twee aspecten
zijn hier van groot belang. Allereerst was het zo dat ouders in toenemende mate
verantwoordelijk werden gesteld voor het gedrag van hun kinderen. Dat kan hebben
geleid tot protest.

De vraag is dan hoe iich dit heeft geuit. In de tweede plaats valt in het onderzock
special.e nadruk op het al dan niet bestaan van verschillende opvoedkundige normen-
stelsels bij ouders en kinderbeschermers.

G 6 o
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De ontwikkeling van de katholieke jeugdbeweging

Belgisch Congo (1908-1960)

L. VAN ROMPARY (CUlzuven)

Het "agogisch offensier dat door de katholieke missies in onze vroegere kolonie gevoerd
werd, beperkte zich, zoals de term zelf reeds impliceert, niet tot het oprichten en leiden
van scholen alleen. Net zoals in Belgie meende men dat het schoolse onderricht
nood7akelijkerwijze moest vervolledigd en verdiept worden via para- en post-scolaire
werken. In onderhavige bijdrage willen we, hoofdzakelijk op basis van de archieven
van VVKSM, Chiro-jeugd Vlaanderen en Jozef Cardijn, nagaan welke rol de vier
belangrijkste jeugdbewegingen, met name scouting, chiro, KAJ en het Congolese Xaveri,
in de kolonie en binnen het kader van de missionering wilden spelen, welke methodes
zij gebruilcten om hun doelstellingen te verwezenlijken, en in hoeverre zij ook slar.gden
in hun opzet.

Het is niet toevallig dat de katholieke jeugdbewegingen juist in de jaren '50 tot voile
ontplooiing kwamen. De bevolking groeide aan, de economie zat in de lift en steeds
meer inlanders hadden onderwijs genoten. De maatschappij leed bovendien steeds
sterker aan een zekere dualiteit: de drang naar verwestelijking stond tegenover de
herwaardering van ancestrale levenshoudingen en de onmogelijkheid voor de lokale
bevolking om van hun tradities los e geraken. Het onderwijs kon inzake deze
problematiek geen pasklare oplossing bieden, daarvoor was het zelf te zeer geant op
een westers onderwijsmodel. Jeugdbewegingen werden daarom aangezien als een middel
om de jeugd meer vaste voet te geven en om hen te begeleiden bij het maken van
maatschappelijke keuzes. De jeugd van Congo moest opgevoed worden tot integere
volwassenen op burgerlijk, geiovig, sociaal-economisch en politiek vlak. Opvailend hierbij
was hoe scouting en chiro zonder moeite een sociaal luik aan hun beweging toevoegden
door de oprichting van pilootdorpen, het begeleiden van projecten in verband mt
landbouw en ambachten op het platbland, de emancipatie van de meisjes

De onafliankelijkheid betekende voor de hele kolonie en ook voor de daarin opgegroeide
jeugdbewegingen het einde .leen periode van angstvallige blanke leiding, begeleiding
en controle. Afrikanen 7. .iden voortaan zelf keuzes maken in verband met opleiding
en opvoeding van de jeugd. Verschillende vooraanstaande politieke figuren van 1960
hadden in hun jeugd een al dan niet verantwoordelijke positie bekleed binnen dén
of andere katholieke jeugdbeweging. En toch, als men de paternalistische opvattingen
leest die in de jaren '50 in bepaalde verslagen voof..wamen, is het niet moeilijk om
te begrijpen dat geen van de therboven beschreven bewegingen voorbereid werd op
het overdragen van leiding en verantwoordelijkheden van blank naar zwart. Net als
in het politieke leven, voelden de Be Igen zich te weinig geroepen om de inlanders een
daadwerkelijke leidersvorming te geven. De onafhankelijkheid werd niet zo vroeg
verwacht.



Adressenlijst

Hogeschool van Amsterdam
Herengracht 266
1016 BV Amsterdam

Universiteit van Amsterdam
IJsbaanpad 9
1076 CV Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam
Van der Boechorststraat 1
1081 BT Amsterdam

Rijksuniversiteit Groningen
Grote Rozenstraat 38
9712 TJ Groningen

Rijksuniversiteit Leiden
Wassenaarseweg 52
2300 RB Leiden

Kathodeke Universiteit Leuven
Vesaliusstraat 2
3000 Leuven

Katholieke Universiteit Nijmegen
Erasmusplein 1
6500 HD Nijmegen

Rijksuniversiteit Utrecht
Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht

6 6 2



11,

Pedagogisch TUdschrift

Uitgegeven met de steun van de Universitaire Stichting
van Seigle., van de Vlaamse Gemeenschap, Departe-
meat Onderwijs en van het Nederlandse Ministerie
van O&W (Zoetermeer).

Verrehijat tweemaandelijks
Het Wad wil een wetenschappelijk forum zljn voor
pedagogen en onderwijskundigen, in Nederland en
Beier& De redactie streeft ernaar via artikelen en
rubrieken de pedagogsche wetenschappen - wamonder
de onderwijskundige (onderntspedagegiek, onderwijs-
psychologie cn onderwijssociologie) - in hun voile
omvang te bestriiken.

Richtlifnen voor auteurs
Zowel onderzoeks- als opinierende bijdragen kunnen
aan bod komen. In beide gevallen komen uitsluitend
voor plaatsing in aanmerking artikelen van wetenschap-
pelijk gehalte. Voor beoordeling van de kwaliteit
worden vvigendc algemeen geldende criteria gehan-
teerd: (1) heldere probleemstelling (2) duidelijke
ornschrijving van begrippen; (3) verantwoording van
uitganppunten en voorondersteUingen ; (4) logisch
consktente betoogtrant; (5) verwerking en verwijzing
nut relevante literatuur. Voor onderzoeksartikelen
komendaarbij meerspecifieke criteria zoals: (6) expli-
citeringenverantwoordingvan hetonderzoeksdesign;
(7) zorgvuldige presentatie van onderzoeksgegevens;
(8) afweging van de betekenis van de resultaten voor
de kennisontwikkeling m.b.t. de oplossing van proble-
men.

Analeveren kopij
Behoudens schriftelijke toelating van de Reclactie is
de lengte van een artikel max. 6.000woorden (15 pag.
gednild als het yeti tabellen bevat) voetnoten, tabellen,
literatuuraanwijzingen, samenvatting en summary inbe-
grepen. Het artikel client aangeleverd te worden in
drievoud op het Redactiebureau. Manuscripten zijn
onderworpen san een dubbele blinde beonrdelingspro-
cedare (de reviewers kennen de identiteit van de auteur
niet en de auteurs worden niet in kennis gesteld van
de rumen van de reviewers). Precies hierom dienen
de auteura er zorg voor te dragen dat Ze rowel in de
telst ak in de noten verroljden hun identiteit un te
geven. Manuseripten die un het bovenstunde niet
voldoen zullen &an de auteur(s) teruggeaonden worden.
Behoudens ultdrukkelijke toestemmingvan de redac-
t e dient men rich Iran de a.p.a.-norm voor het verme! -
den van literatuur te houden. Men dient aangeboden
figuren camera-klaar te leverenl Bij het artikel diem
een korte Nederiandse en Engelse samenvatting wpm
nomen te worden. Voor aanvaarde manukripten diem
de auteur de defmitieve trita aan te leveren op diskette
in Word Perfect 5.1., met kantlijnea: links en rechts
op 4,75 an. literatuurvolgens a.p.a. norm echter zon -
der intprongen (dus yolk regek tad). Wide rzonder
opmuk en met een bijhorende ultdraal.

Redactie
Prot dr. P. Smerrs (voorzitter)
Prof. dr. M. Depaepe
Prof. dr. K. Doornbos
Prof. dr. A.W. van Haaften
Prof. dr. W. Hellinckx
Prof. dr. J. Lowyck
Prof. dr. H. Nakken
Prof. M. Spoelders
Dr. K. Staesse is
Dr. J. Terwet
Dr. W. Vollebergh

Redactiebureau
Mevr. E. Dang-Vanden Bavilre. Faculteit Psychologie
en Pedagogische Wetenschappen, K.U.Leuven,
Taensestaat 102, B.3000 Leuven; telefoon 016-286013,
fax 016-286000.

Boekbesprekingen
Boeken ter bespreking te zenden aan Pedagogisch
Tijdschrift, Tiensestraat 102, B-3000 Leuven. Aange-
vraagde boeken worden binnen redelijke termijn
besproken. Boeken worden niet teruggezonden.

Abonnementenadministratie
Zich wenden tot het Redactiebureau.
Vlaamse aboanees betalen op rek. 431-0642061-85 van
het Ped. Tijdschrift, Tiensestraat 102, 3000 Leuven.
Nedertandse abonnees op rek.nr. 464090512 van het
Ped.Tijdschrift, Leuven, bij de AMRO Bank Baarle-
Nassau. (Indien gewenst ook op postgironr. 1091055
van de AMRO Bank Baarle-Nassau, onder vermelding
van Ped. Tijdschrift reknr. 464090512).

Abonnementspnfzen
Voor Nederland: voor particulieren fl 69,-- per
jaargang voor instellingen fl 99,-- per jaargang voor
studenten (maximaal vier jaar) fl 58,-- per jaargang.
Losse nummers fl 12,50.
VoorBelgie:voor pa rticu lieren BF 1275 per jaargang,
voor instellingen BF 1875 per jaargang voor studenten
BF 1075 per jaargang (miudmaal vijf jaar). Losse
nummers BF 200. Opzegging ten minste 66n m3and
voor het einde van de jaargang.

Advertenties
Ulterlijk de 15de van de voorafgaande maand
opgemaakt in tc zenden :ran: Redactiebureau,
Tiensestraat 102, .B 3000 Leuven.
Tarievetz 1/1 plena BF 8000,-, ft 400,-;
1/2 pagina BF 5000,., n 250,-;
1/4 paging BF 2800,-, fl 140,-.

ISSN: 0166-5855

Druk
CEUTERICK, 3000 Leuven, tel. (016) 22 81 81

BEST COPY AVAILABLE f3 (13


