
Inleiding

Opvoeding en ontwikkeling zijn wonderlijke fenomenen. Hoe worden 
kinderen volwassen en hoe herken je het kind in de volwassene? Heel 
wat schrijvers en wetenschappers hebben zich aan dit thema gewijd. Zij 
beschrijven de stappen die een ouder met zijn kind doorloopt. Inzicht 
hebben in dit verloop kan je als ouder, begeleider, leerkracht, pedagoog 
helpen om je kind en jezelf als ouder beter te begrijpen. Ontwikkeling 
zit immers niet alleen in het kind maar is het samenspel tussen ouder en 
kind. Opvoeding is als een draad die ontwikkelt tussen een ouder en een 
kind. 

Tussen ouder en kind ontwikkelt een draad die onverbrekelijk is.

‘De draad’ ontstond vanuit mijn ervaring als orthopedagoog bij kinderen, 
jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Door heel 
veel kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking 
tegen te komen en door geconfronteerd te worden met de moeilijke vra-
gen die ze stellen, niet in woorden maar in gedrag, zocht ik handvatten. 
Deze vond ik in de ontwikkelingspsychologie en in de ontwikkelingspe-
dagogie. 

Gaandeweg merkte ik dat begeleiders niet alleen luisterden in func-
tie van hun cliënten, maar het gingen toepassen op hun eigen kinderen. 
Kinderen zonder verstandelijke beperking maar evenzeer met vragen en 
problemen. Nadat ik het model enkele keren schoorvoetend had voor-
gesteld aan ouders en aan begeleiders van normaal begaafde kinderen in 
gewone situaties, viel mij op hoe het thema kan binden. Het is mooi om 
te ontdekken dat er geen breuklijn bestaat tussen mensen met en zonder 
verstandelijke beperking. Ook zij hebben dezelfde motieven en levens-
thema’s die als een ‘leidraad’ doorheen het leven lopen. 

De draad is een beeld en dat heeft zijn voor- en nadelen. Om het model 
begrijpelijker te maken, ga ik soms iets te snel door de bocht. In een mo-
del veralgemeen je, maar je weet dat de realiteit veel ingewikkelder is. Je 
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kan een mens nooit helemaal vatten in een model. Een mens is een pro-
duct van levenservaringen en van levensgebeurtenissen. Het gaat erom 
dat je met het lezen van dit boek en het gebruiken van de kapstokken uit 
het boek een individueel verhaal van een kind kan maken. Het grootste 
cadeau voor mij is als je elementen uit het boek zou kunnen toepassen als 
ouder, leerkracht of begeleider.

In een eerste deel komen de verschillende ontwikkelings- en opvoedings-
stappen die een kind en zijn ouders doorlopen aan bod. De basis is het 
gewone. Het is een stilstaan bij en een uiteenrafelen van wat ouders al 
zoveel generaties spontaan doen. Het gaat om de bouwstenen waarmee 
mensen emotioneel en sociaal zijn opgebouwd. Het zijn thema’s die je 
kan gebruiken bij de opvoeding van je kind. Het beeld dat ik gebruik is 
‘de draad’. Doorheen het opgroeien gaat de draad er anders uitzien. De 
leeftijden die ik daarbij aangeef zijn gemiddelde leeftijden. 

In een tweede deel sta ik stil bij het opvoeden als je kind anders is of het 
opvoeden moeilijk loopt. De verschillende vormen van draad die je als 
bouwstenen kan zien en die je anders zo spontaan en intuïtief gebruikt 
zijn dezelfde, maar je moet er veel bewuster mee omgaan. Soms loop je 
vast omdat je kind nog niet aan de bouwsteen toe is die jezelf verwacht. 
Je raakt de draad kwijt. Sommige kinderen blijven een kwetsbaar plekje 
hebben in de opbouw van de draad zodat ze bij 
spanning of opwinding steeds weer op dit plekje 
terugvallen. Erg inspannend als ouder. Het helpt 
dan om te zoeken naar de manier waarop de draad 
weer kan worden opgepikt. Soms hebben ouders 
zelf moeilijkheden in het leven die een invloed 
hebben op de draad met het kind. 

Het model van de draad is een onderdeel van het project over emotionele ont-
wikkeling. Meer info over dit project SEN-SEO vind je achteraan in het boek.  
Voor vragen en opmerkingen kan je terecht op gerritvignero@gmail.com. 


