
Inleiding

Ik ben er diep van overtuigd dat elke professional een helder antwoord moet kunnen ge-
ven op de vraag: Wat kenmerkt jouw beroep. Hij moet dus voor zichzelf en voor anderen 
duidelijk weten wat de identiteit van zijn vak is. Ik vind het daarbij het mooist indien hij 
een persoonlijk antwoord heeft. Daarmee bedoel ik dat hij dat wat hij deelt met zijn vak-
genoten op een eigen manier verwoordt.
Ik ben orthopedagoog en ik vind dus dat ik moet weten wat kenmerkend is voor mijn 
vak en ik heb als ideaal dat ik dat wat ik met vakgenoten deel op een eigen wijze kan 
verwoorden.
Dat ideaal is bij mij al tijdens mijn universitaire studie in het begin van de zestiger jaren 
van de vorige eeuw ontstaan en sindsdien heb ik zo nu en dan de tijd genomen om mijn 
verhaal op papier te zetten. Werkend aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, hoopte ik 
dat studenten Orthopedagogiek geraakt werden door mijn opvatting. Er is in een oplei-
ding altijd gebrek aan tijd omdat er zoveel aan de orde moet komen, maar ik heb altijd 
geprobeerd studiepunten te reserveren voor het onderdeel algemene orthopedagogiek en 
binnen dat onderdeel was één van de opgaven het schrijven van een opstel over de per-
soonlijke opvattingen over het vak. Na mijn pensionering had ik de tijd om er nu eens 
echt voor te gaan zitten. En zo ontstond deze verhandeling.
Wie dit boek in handen neemt en er doorheen bladert, zal ongetwijfeld opvallen dat deze 
verhandeling niet eindigt met een literatuurlijst en dat er in de tekst niet verwezen wordt 
naar auteurs aan wie ik opvattingen ontleen. Is dit dan een volstrekt origineel boek? Nee, 
ik heb geprofiteerd van talloze boeken, artikelen, discussies. Waarom wijk ik dan af van de 
gebruikelijke werkwijze om de bronnen van mijn uitspraken te noemen. Daar heb ik twee 
redenen voor. In de eerste plaats heb ik voor deze werkwijze gekozen. Ik wilde een verhan-
deling schrijven waarmee ik voor mijzelf heb proberen te verhelderen met welk conceptu-
eel kader ik werk. Professionele orthopedagogen vormen één beroepsgroep en daarbinnen 
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zijn verschillende families te herkennen. Ik hoop dat er orthopedagogen zijn die mijn 
verhandeling herkennen als hun kader en ik hoop dat ik deze collega’s direct van dienst 
ben doordat zij van deze verhandeling kunnen profiteren bij het verhelderen van het eigen 
kader. Ik hoop ook dat ik collega’s werkend met andere kaders van dienst ben doordat 
zij gestimuleerd worden hun opvattingen nog meer te profileren. Zo wordt ook de titel 
van dit boek nu al duidelijker. Het boek geeft niet de maar een algemene orthopedagogiek 
omdat de algemene orthopedagogiek niet bestaat. In de tweede plaats werd ik gedwongen 
om deze werkwijze te gebruiken. Kort nadat ik begonnen was aan dit project veroorzaakte 
macula degeneratie slechtziendheid en wel in die mate dat ik zelfs de boeken in mijn eigen 
boekenkast niet meer kon vinden. Het was uitgesloten om op de gebruikelijke manier 
verder te gaan. Ik had slechts twee opties: stoppen of doorgaan op een manier die paste bij 
mijn visuele beperking. Ik koos om door te gaan. Gedwongen door mijn beperking, kreeg 
ik alle ruimte om op mijn manier aan het werk te gaan. 
Cruciaal voor deze verhandeling is mijn overtuiging dat mensen die op de één of andere 
manier vastlopen, het verlangen hebben die stagnatie te doorbreken en daar pogingen toe 
doen. Eén van die pogingen is het met anderen samen die stagnatie doorbreken. Dat ver-
langen is sterk indien de opvoeding, een speciale wijze van samenleven van ouderen met 
jeugdigen, stagneert. Opvoeders ervaren dat zij niet in staat zijn of niet in de gelegenheid 
zijn om de jeugdige adequaat op te voeden en jeugdigen ervaren dat zij vastlopen omdat 
zij niet weten hoe zij moeten handelen. Opvoeders en jeugdigen zetten dan alles op alles 
om de stagnatie te doorbreken. Daarvoor willen zij ook gebruik maken van buitenstaan-
ders. Zij doen een beroep op buitenstaanders om hen zo te assisteren dat zij de stagnatie 
kunnen doorbreken. 
Bij mensen en zeker bij professionele hulpverleners leeft nogal eens de vraag waar zij het 
recht vandaan halen zich te bemoeien met dat wat er in een gezin, in een schoolklas ge-
beurt. Is hulp niet een aantasting van de vrijheid van mensen? Deze vraag bestaat niet 
voor mij. Ik heb door mijn uitgangspunt wel een andere vraag. Durven buitenstaanders 
die gevorderd worden door mensen bij wie het verlangen leeft een opvoedingsstagnatie 
te doorbreken, wel mee te gaan doen? Zij beseffen dat zij het verlangen van opvoeders en 
jeugdigen moeten beantwoorden, dus trachten een bijdrage te leveren aan een dialoog en 
dat is iets anders dan het uitvoeren van een behandelingsplan.
Dit hele boek kan dan ook gezien worden als een uitwerking van die diepe overtuiging. 
Mijn opgave is het bepalen van de relevante onderwerpen, het conceptualiseren van de 
voor mij relevante begrippen en het ontwerpen van een inzicht in de samenhang in het 
verschijnsel ‘helpen bij een stagnerende opvoeding’.
Nu een toelichting op de opzet van dit boek. Hierboven heb ik al een paar keer de term han-
delen gebruikt. Handelen is zo’n centraal begrip in mijn betoog dat ik daar heel snel mee 
moet beginnen. Maar eerst geef ik aan wat algemene orthopedagogiek is en wat de waarde 
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van dit onderdeel is binnen de orthopedagogiek. Dat is de inhoud van hoofdstuk 1. Dan 
houd ik me in hoofdstuk 2 bezig met het begrip handelen.
Van het voorwerk in deze twee hoofdstukken profiteer ik in hoofdstuk 3 bij het conceptu-
aliseren van het concept opvoeding. Die conceptualisering is nogal omvangrijk zodat ik 
besloten heb drie thema’s in aparte hoofdstukken op te nemen. Elk kind wordt geboren 
met een bepaalde somatische en psychische toerusting, en daar mogen opvoeders dank-
baar voor zijn omdat zonder die toerusting de verantwoordelijkheid van de opvoeders 
voor het bereiken van het opvoedingsdoel zo groot zou zijn dat geen mens het zou aan-
durven opvoeder te worden. Maar voor het kind en zijn opvoeders kan er ook een bezwaar, 
zelfs een extreem groot bezwaar, kleven aan die toerusting. Deze kan de opgave van het 
kind om te leren handelen verzwaren en daarmee wordt de opgave van opvoeders ook ver-
zwaard. In hoofdstuk 4 beschrijf ik wat bekend moet zijn over de toerusting. In hoofdstuk 
3 onderscheid ik vijf opvoedingsdoelen en vanwege de omvang van twee van die doelen, 
te weten: het regelgeleid vervullen van behoeften en het regelgeleid verwerkelijken van 
idealen, werk ik deze thema’s uit in respectievelijk hoofdstuk 5 en 6. Dan ben ik toe aan 
het definiëren en indelen van de stagnerende opvoeding. De indeling van de stagnerende 
opvoeding in hoofdstuk 7 baseer ik op de kenmerken van opvoeding die ik in hoofdstuk 
3 onderscheidde. 
Een vergelijkbare opgave ontstaat in hoofdstuk 8 waarin ik me bezig houd met hulp bij 
een stagnerende opvoeding. Ik beschrijf wat opvoedingshulpverlening is, wat de betrok-
kenen bij een bepaald type stagnerende opvoeding dienen te leren om de stagnatie te 
doorbreken, welke soorten opvoedingshulpverleners er zijn en hoe zij hulpverlenen. Van 
deze omschrijvingen maak ik gebruik om een inzicht te verwerven in de hulpverlening.
In hoofdstuk 9 onderzoek ik ten slotte het organiseren van opvoedingshulpverlening 
door de verschillende soorten hulpverleners met als uitgangspunt dat de belangrijkste 
functie van organisaties het faciliteren van het werk van hulpverleners is.
Nu nog een enkele opmerking over het gebruik van bepaalde begrippen.
Ik gebruik het begrip opvoeder zowel voor personen die in het gezin als in de school de 
opgave op zich genomen hebben jeugdigen te assisteren bij het (optimaal) gaan handelen. 
Opvoeders zijn vrouwen en mannen en om dat goed uit te laten komen zou ik steeds zij/ 
hij moeten schrijven. Die notatiewijze vind ik hinderlijk bij het lezen. Daarom gebruik ik 
de hij vorm, daaruit blijkt misschien wel de arrogantie van de man, maar dat is zeker niet 
zo bedoeld.
Ik gebruik vervolgens de term jeugdige voor allen die opgevoed worden. Als ik specifiek 
denk aan de jongere leeftijd dan gebruik ik de term kind en voor de hogere leeftijd de term 
jongere.
De term opvoeding gebruik ik steeds voor het proces dat opvoeders en jeugdigen vorm-
geven opdat de jeugdige in staat is om te handelen. Voor het aandeel van de opvoeder 
gebruik ik de term opvoeden en voor de opgave van de jeugdige de term leren handelen.
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Die opvoeding kan stagneren en dat wordt ervaren door een opvoeder en/of een jeugdige. 
Dan gebruik ik steeds de term: de betrokkenen bij een stagnerende opvoeding. Die be-
trokkenen zijn in ieder geval een jeugdige wiens leren handelen stagneert en een opvoeder 
wiens opvoeden ontoereikend is. Maar er kunnen meer betrokkenen zijn. Betrokkenen 
zijn mensen die zichzelf ervaren als betrokken bij de stagnatie of door betrokkenen wor-
den aangewezen als betrokken bij de stagnatie. Een paar voorbeelden. Een jeugdige wordt 
in een schoolklas gepest door een klasgenoot en de schoolopvoeder slaagt er niet in het 
pesten te stoppen. De gepeste leerling en de schoolopvoeder ervaren zich als betrokke-
nen. Dat behoeft niet het geval te zijn met de pester. Maar deze wordt door de gepeste 
ervaren als betrokkene. Een tweede voorbeeld. Er heerst in een schoolkas in het voortge-
zet onderwijs bij een bepaalde docent een complete chaos. De leerlingen leren niet meer 
en de docent voelt zich totaal opgebrand. De betrokkenen bij deze opvoedingsstagnatie 
zijn de docent en alle leerlingen van deze klas. Met een derde voorbeeld wil ik het onder-
scheid verhelderen tussen betrokkenen bij een stagnerende opvoeding en hulpverleners 
die trachten een bijdrage te leveren aan het doorbreken van de stagnatie. Een jongere heeft 
voortdurend conflicten met zijn alleenstaande moeder die ervaart alle greep op haar zoon 
verloren te hebben. De jongere en zijn moeder zijn de betrokkenen bij een stagnerende 
opvoeding. Opa en oma maken zich ernstige zorgen en stellen voor dat hun kleinzoon elk 
weekend komt logeren. Zij zijn dan geen betrokkenen bij de opvoedingsstagnatie maar zij 
zijn hulpverleners.
De term hulpverlening gebruik ik voor het samenwerkingsproces van de betrokkenen bij 
een stagnerende opvoeding en een hulpverlener. Voor het aandeel van de betrokkenen 
gebruik ik de term leren doorbreken van de opvoedingsstagnatie en voor het aandeel van 
de hulpverlener de term hulpverlenen. Hiervoor heb ik al aangegeven dat ik in hoofdstuk 
8 ook aandacht besteed aan de verschillende soorten hulpverleners. Omdat het zo voor de 
hand ligt om bij een hulpverlener te denken aan een professionele hulpverlener, noem ik 
hier al de vier soorten hulpverleners: de spontane hulpverlener, de hulp door lotgenoten, 
de hulp door vrijwiligers en de hulp door professionals. Daarom noemde ik in het zo juist 
gegeven voorbeeld de grootouders, die te zien zijn als spontane hulpverleners en niet een 
professionele hulpverlener. 


