
Inleiding

Op 28 februari 1967 werd C.I.D.A.R. opgericht: Centrum Voor Interdiscipli-
naire Antropologische Research. Professor dr. René Dellaert was de bezieler 
van dit initiatief. De ambities van de oprichters van C.I.D.A.R. waren niet 
gering: de mens interdisciplinair bestuderen om zijn lot te verbeteren. Op 
die achtergrond werd het observatiecentrum voor verwaarloosde kinderen 
opgericht, dat in de maand oktober 1967 de deuren opende voor de opvang 
en observatie van veertien ‘kinderen in gevaar’. Dit was de start van onze 
voorziening die sinds 50 jaar in de jeugdzorg actief  is, aanvankelijk onder 
de naam C.I.D.A.R., en vanaf  1981 onder de naam Jongerencentrum Cidar. 

Op 28 februari 2017 bestaat onze voorziening 50 jaar, de eerste maan-
den weliswaar als concept, en vanaf  oktober 1967 als voorziening met een 
concrete pedagogische werking, waaraan dag na dag vorm wordt gegeven. 

Redenen genoeg om terug te blikken op de geschiedenis van Cidar. Ge-
schiedenis is geen exacte wetenschap. Zeker de geschiedenis van een ini-
tiatief  zoals Cidar valt moeilijk volledig te vatten en weer te geven. Het is 
quasi onbegonnen werk om de talrijke personen en situaties die de ontwik-
keling van het centrum en zijn initiatieven gestuurd hebben, een plaats te 
geven. Daarenboven is wat verstaan kan worden onder ‘ontwikkeling’, geen 
van op een afstand objectiveerbaar gegeven. De weergave van ontwikkeling 
– en de reflectie hierover – behoeft dan ook een perspectief, dat tegelijk ook 
het kader biedt voor de betrokkenheid van de schrijver bij zijn onderwerp. 
Deze geschiedenis van Cidar werd geschreven vanuit de vraag hoe het pe-
dagogisch regime zich ontplooid heeft, welke band hierin zichtbaar werd 
met de opeenvolgende regimes van de jeugdhulpstelsels. Per slot van reke-
ning heeft Cidar onder drie regimes gewerkt: het regime van de Wet op de 
Jeugdbescherming (1965), het regime van de decreten inzake de Bijzondere 
Jeugdbijstand (1990), en het regime van de Integrale Jeugdhulp (2013). 

Die stelsels hebben met elkaar gemeen dat ze interventies organiseren 
in opvoedingssituaties, vanuit de overtuiging dat kinderen belang hebben 
bij een goede opvoeding en dat de samenleving een verantwoordelijkheid 
draagt t.a.v. de kinderen bij wie tussengekomen wordt. 
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De geschiedenis van Cidar is vanuit dat perspectief  een boeiende geschie-
denis, omdat ze toont dat voorzieningen niet enkel een opdracht uitvoeren 
volgens vooraf  gegeven pedagogische maatstaven, maar dat ze mee vorm 
geven aan die maatstaven en dan ook hun opdracht mee-creëren. 

De tekst is gebaseerd op een hoofdstuk uit de doctoraatsverhandeling van 
Karel De Vos: Voorstructureringen in de zorg. Een sociaal-pedagogisch perspectief  
op de evolutie van de omgang tussen jongeren en opvoeders in de Bijzondere Jeugd-
zorg (Universiteit Gent 201). 
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Overzicht

Dit verhaal van de geschiedenis van Cidar richt zich op de relatie tussen 
de erkenningsvoorwaarden en de manier waarop met de erkenningsvoor-
waarden in Cidar werd omgegaan sinds het ontstaan van het centrum. De 
manier waarop erkenningsvoorwaarden worden ingevuld, drukt uit hoe in 
een voorziening omgegaan wordt met de eigen ruimte om een pedagogisch 
beleid te voeren. Dit verhaal is uitsluitend gebaseerd op de studie van ge-
schreven stukken uit het archief  van Jongerencentrum Cidar. De spanning 
tussen de erkenningsvoorwaarden, die verwijzen naar de dominante peda-
gogie van het stelsel, en de opvattingen en praktijken die in de voorziening 
ontwikkeld worden, wordt zichtbaar in de wisselingen in het pedagogisch 
regime die de voorziening gekend heeft sinds zijn oprichting in 1967 tot 
twaalf  juli 2013, datum van af kondiging van het decreet betreffende de Inte-
grale Jeugdhulp. Het is precies in die regimewisselingen dat de dynamieken 
die gepaard gaan met de vormgeving aan de eigen opdracht zichtbaar wor-
den en belichten wat in de beleidsruimte van een voorziening mogelijk is. 
De historiek van Cidar wordt chronologisch opgebouwd en omvat vijf  on-
derdelen, die telkens een tijdspanne van tien tot vijftien jaar overbruggen.
1. Ontstaan en oprichting van het Centrum voor Interdisciplinaire Antro-

pologische Research (1967).
2. De eerste ‘open deur’ van C.I.D.A.R. Het onthaal-en observatiecentrum 

voor sociaal onaangepaste jeugd van 1967 tot 1979.
3. De ontdekking van het ambulante werk en de ontdekking van de onder-

wijswereld: van 1979 tot 1990.
4. Het observatiecentrum onder de Gecoördineerde Decreten inzake de 

Bijzondere Jeugdbijstand, van 1990 tot 2001. Het streven naar de verzelf-
standiging van de onderwijs-gerelateerde ontwikkelingen.

5. Van 2001 tot 2013. Uitbouw en stagnatie van de onderwijsprojecten, diag-
nostiek terug op de agenda en ‘de roekeloze vlucht van De Vuurvogel’.1

1. De frase ‘De roekeloze vlucht van De Vuurvogel’ werd ontleend aan een tekst van de hand 
van Ludo Fret, gewijd aan De Vuurvogel (Fret, 2005).
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Aan het einde van elke behandelde periode wordt een paragraaf  gewijd aan 
de relatie tussen de ontwikkeling van de pedagogie van het op dat moment 
geldende jeugdhulpstelsel, en de ontwikkeling van de pedagogische praxis 
in Jongerencentrum Cidar. 
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