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Inleiding

 
Zowel het Vlaamse decreet over de Integrale Jeugdhulp van twaalf juli 2013 als 
de Belgische Wet op de Jeugdbescherming van acht april 1965, gewijzigd op vijf-
tien mei 2006 en op dertien juni 2006, hebben hun wortels in de Wet op de Kin-
derbescherming van vijftien mei 1912, die aan de basis ligt van alle Belgische en 
Vlaamse wetgeving die ingrepen in de opvoeding van risicominderjarigen (delin-
quente minderjarigen) en minderjarigen in risico (minderjarigen met problemen) 
regelt. Vandaag behandelt het decreet betreffende de Integrale Jeugdhulp de hulp die 
op initiatief van kinderen, jongeren, ouders of opvoedingsverantwoordelijken aan-
gegaan wordt (kinderen in risico) en de hulp die hen via gerechtelijke weg opgelegd 
kan worden. De Wet op de Jeugdbescherming behandelt de gerechtelijke reacties 
op jongeren die misdrijven (risicokinderen) plegen. Na de zesde staatshervorming 
(2012) behoort ook de gerechtelijke reactie op jongeren die  misdrijven plegen tot de 
Vlaamse bevoegdheden. Een Vlaams jeugdrechtdecreet is dan ook in voorbereiding.

De ontwikkeling van de jeugdzorg als interventiesysteem in de opvoeding van kin-
deren is doorweven van een pedagogische paradox die bij elke etappe in die ontwik-
keling ook herbevestigd en verder geïnstitutionaliseerd wordt. Deze pedagogische 
paradox verbindt twee tegenstrijdige benaderingen van opvoeding met elkaar. 

Aan de ene kant wordt in elk stelsel dat vorm heeft gegeven en ook vandaag nog 
vorm geeft aan de zorg voor de jeugd gepostuleerd dat de ouderlijke opvoeding tot 
de prerogatieven behoort van de private (gezins-)sfeer, en precies daarom ook een 
meerwaarde zou hebben. Tegelijk wordt er in elk stelsel van uitgegaan dat goede 
ouderlijke opvoeding functioneel is en dat de resultaten ervan zichtbaar worden in 
het samenleven buiten de private samenlevingsverbanden: goede ouderlijke opvoe-
ding resulteert in goed, geïntegreerd burgerschap, na de opvoeding. Aan deze kant 
van de pedagogische paradox worden integratieproblemen van kinderen en jonge-
ren verklaard door falende opvoeding, wat op zijn beurt overheidstussenkomsten in 
die opvoeding legitimeert terwijl van het ingrijpen zelf wordt verondersteld dat het 
(her-)opvoedend is (De Vos, Bouverne-De Bie, & Roose, 2012). 

In de historische benadering van de ontwikkeling van de jeugdzorg die in dit werk 
beschreven wordt, doorkruisen de tijdslijnen en de thematische lijnen elkaar gere-
geld. Het materiaal werd in delen geordend. Elk deel behandelt een regime, begre-
pen als een amalgaam van wetgeving, praktijken en opvattingen die naar elkaar 
verwijzen. De tijdslijn die gevolgd wordt is de chronologische opeenvolging van de 
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wetgeving. Elke nieuwe basiswet over de jeugdzorg markeert een etappe in de histo-
rische ontwikkeling van de jeugdzorg (Cartuyvels, 2001):
 – Van 1830 tot 1912: de voorgeschiedenis;
 – van 1912 tot 1965: het regime onder de Wet op de Kinderbescherming;
 – van 1965 tot 1980: het regime onder de Wet op de Jeudbescherming;
 – van 1980 tot 2013: het regime onder de decreten op de Bijzondere Jeugbijstand;
 – twaalf juli 2013: het decreet Integrale Jeugdhulp.

Elk deel wordt ingeleid met een kort overzicht van wat in dat deel behandeld zal 
worden en bij het einde van elk deel zal de behandelde materie in verband worden 
gebracht met de pedagogische paradox zoals die zich manifesteert in de opeenvol-
ging van de regimes van de jeugdzorg.

De chronologische ordening van het materiaal wordt geregeld doorkruist doordat 
in een bepaalde periode, onder een bepaald regime, thema’s tot ontwikkeling komen 
die anticiperen op een volgende periode of teruggrijpen naar een vorige periode. 
Geschiedenis verloopt nu eenmaal niet lineair en is evenmin een exacte wetenschap 
(Dekker, 2006). Eén van de weerkerende thema’s die op scharniermomenten van 
de ontwikkeling van de jeugdzorg de kop opsteekt is de relatie tussen opvoeding, 
ingrijpen in opvoeding en burgerschap. Het thema komt dan ook op verschillende 
plaatsen in dit historisch overzicht terug. Deze manier van werken veroorzaakt wat 
overlap in de tekst, wat de leesbaarheid ervan kan bemoeilijken. Toch is voor deze 
werkwijze geopteerd om de band zichtbaar te maken met de regimes waaronder 
deze thema’s zich ontwikkelen.

Noch de praktijken die onder deze opeenvolging van regimes tot stand komen, noch 
de wettelijke regelingen zelf, kunnen verstaan worden in hun sociale en pedagogi-
sche dimensie, zonder ze in relatie te brengen met de geschiedenis van de instituti-
onalisering van interventies in opvoeding. De institutionaliseringsgeschiedenis van 
praktijken die ingrijpen in opvoeding is geen rechtlijnig gebeuren en ontwikkelt zich 
in een vaak gespannen dynamiek tussen verschillende actoren. Deze dynamiek leidt 
tot een vervlechting van probleemdefiniëringen en praktijken. In het kader van de 
pas opgerichte Belgische natie (1830) ligt de motor van dit proces in de dynamiek 
die zich ontwikkelt tussen filantropie, gevangeniswezen en magistraten. Omstreeks 
1880 komt er een nieuwe speler bij: menswetenschap. Met de Wet op de Kinder-
bescherming van 1912 profileert de staat zich zelf eveneens als opvoeder en wordt 
de kinderrechter een nieuwe actor. Vanaf dan komt hier ook de gestage profilering 
van de professional bij, als speler met een eigen referentiekader. Dit mondt op zijn 
beurt uit in de vergaande professionalisering van de jeugdhulp zoals we die vandaag 
kennen. In het bestaande en beschikbare historisch onderzoek waarop dit hoofdstuk 
rust, werden een aantal actoren in de jeugdzorg prominent zichtbaar gemaakt: de 
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wetgever/beleidsmaker, de menswetenschapper en de professional. In het beschik-
bare historisch onderzoek naar de ontwikkeling van interventies in de opvoeding 
van kinderen zijn de private organisaties minder zichtbaar,- althans wat hun dage-
lijkse vormgeving aan opvoeding betreft. Voor historisch pedagogisch onderzoek 
vormt dit een braakliggend terrein dat tot op heden slechts mondjesmaat ontgonnen 
wordt (De Wilde & Vanobbergen, 2012).

Vanaf het midden van vorige eeuw werpen de werkgeversorganisaties, federaties en 
belangengroepen waarin voorzieningen zich verenigen, zich steeds nadrukkelijker 
op als gesprekspartner voor de overheid. Via die weg zijn de voorzieningen dan 
ook een actieve en zichtbare speler geworden in de institutionaliseringsgeschiedenis 
van de jeugdzorg. De band tussen dit beleidswerk, het dagelijkse werk en de keuzes 
die hier gemaakt worden, blijft nochtans duister en weinig bestudeerd, ondanks 
die deelname aan beleidsontwikkeling via representatieve organisaties. Ook dit kan 
beschouwd worden als een blinde vlek in het materiaal dat aan de grondslag ligt van 
de nu volgende studie.

Ook de respons van kinderen en ouders zelf op deze institutionaliseringsprocessen 
en dus de mate waarin en de manier waarop zij mee gestalte konden geven aan de 
institutionalisering van het ingrijpen in opvoeding maakt slechts uitzonderlijk het 
voorwerp uit van historisch onderzoek (Christiaens, 1999). De dynamieken tussen 
macht en onmacht, bekommernis en onverschilligheid (De Wilde & Vanobbergen, 
2012), de manieren van doen die hierrond tot stand kwamen in de verhoudingen 
tussen opvoeders en opvoedelingen binnen de voorzieningen, blijven onderbelichte 
aspecten van de institutionaliseringsgeschiedenis van de jeugdzorg. 

De geschiedenis van de pedagogie van de jeugdzorg, zoals daar vorm aan gegeven 
werd in de interactie tussen beleid en praktijken, staat centraal in de hier volgende 
benadering. De hoop hierbij is dat deze invalshoek ook tegemoet kan komen aan 
de geschetste lacunes in de kennis van de geschiedenis van de pedagogie van de 
jeugdzorg. 
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