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Inleiding.  
In 5STW leerden jullie reeds over het gezin. Gezinsvormen, -culturen,          

-functies, etc. kwamen aan bod. Ook raakten we het onderwerp pedagogisch           

handelen al aan. In deze bundel diepen we het onderwerp verder uit. We             

zoomen in op de interactie tussen kind (opvoedeling) en opvoeder, we gaan de             

heilzaamheid en gevaren van straffen en belonen en andere         

opvoedingsmiddelen na, bekijken opvoedingsstijlen en we reiken enkele        

theoretische kaders rond opvoeden aan.  

 

We combineren theoretische kaders met toepassingen over opvoeden. 

 

Als toemaatje staan er uitgewerkte projectopdrachten op de website sociale          

wetenschappen:  http://sw.augustinus-bree.be/ 

 

Ze spreken de creatieve en ondernemende geest van iedere leerling aan.  

 

Veel plezier. 
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Pedagogiek 
 

Pedagogiek houdt zich bezig met de opvoeding van 0 tot 18-jarigen. Zoals wel             

meer termen uit onze taal is het afgeleid uit het Grieks. ‘Paidagogia’ is een              

samengesteld woord dat kinderleiding betekent (‘pais’ = kind en ‘agogein’ =           

leiden). Pedagogiek is een ander woord voor opvoedkunde of         

opvoedingswetenschappen. Wel zijn er enige nuanceverschillen tussen deze        

begrippen maar daar gaan we niet verder op in. Het is wel belangrijk om te               

weten dat de kennis in de pedagogiek, over hoe leiding te geven aan kinderen,              

meestal uit andere wetenschappen komt. denk hierbij aan psychologie,         

sociologie en filosofie.  

Herhaling 
 
Het is belangrijk om enkele begrippen en principes rond dit hoofdstuk op te             

frissen. In het 5de
jaar Sociale Wetenschappen zijn we in het derde trimester             

gestart met het uitdiepen van een aantal aspecten van het pedagogisch           

handelen. Wat is er zoal aan bod gekomen? 

 

● Wat is pedagogisch handelen? (Leg uit in je eigen woorden.) 

 

 

 

 

 

● De 3 verschillende opvoedingsmilieus: 

-> 

-> 

->  

 

● Uitdieping van opvoedingsmilieu van het gezin: 

o Genogram 

o Gezinsfuncties (4) 

-> 

-> 

-> 
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-> 

o Gezinscultuur (3) 

-> 

-> 

-> 

 

o Toepassing gezinsfuncties/-cultuur 

o Nieuwe gezinsvormen 

o.a.  

 

 

 

 

● Uitdieping van opvoedingsmilieu ‘de school’ : 

o Verschillende pedagogische methodes zoals ... 

 

 

 

 

 

Verkenning 
 

Niets is persoonlijker dan de opvoeding van de eigen kinderen. Hoewel onze            

maatschappij naar een consensus groeit over wat niet kan in opvoeding, is er             

nog lang geen overeenstemming over wat een goede opvoeding dan wel inhoudt.            

Hieronder zijn er enkele mogelijke manieren om het onderwerp te verkennen.           

Een aantal ervan worden in de klas gebruikt.  

 

Reflecteer over je eigen opvoeding. Geef een antwoord op de gestelde vragen.            

Bedenk achteraf een korte titel die kernachtig weergeeft wat jouw ‘opvoeding’           

inhoudt.  

 

● Wie maakt deel uit van jouw opvoedingssituatie? 

● Wat maakt jouw opvoeding tot wat ze is? Spelen daar bepaalde zaken,            

gebeurtenissen, personen een rol in? 

● Zijn er zaken veranderd doorheen je opvoeding? Wat? Hoe komt dat? 
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● Wat soort opvoeding krijg je? Veel regels? Weinig? Inspraak? Is er een            

verschil met broers en /of zussen? 

 

De opvoedkoffer: 

● Kijk naar de voorwerpen die de leerkracht toont. Welke 3 zou jij in de              

opvoedkoffer willen steken? M.a.w. wat vind jij belangrijk dat opvoeders          

meegeven in de opvoeding. 

● Is er ook iets bij wat jij er zeker niet in zou steken? 

 

 

Debatteer over straffen en belonen. Wat denken jullie van onderstaande          

stellingen. Meer uitleg vind je op de begeleidende PPT. Noteer de antwoorden            

van kinderpsychiater Peter Adriaenssens en gedragstherapeute Ida Dom. Vul aan          

met je eigen onderbouwde mening. 

1. Kinderen krijgen alleen zelfvertrouwen als ze weinig worden gestraft en          

veel worden beloond. 

2. Straf dient om fout gedrag af te leren en goed gedrag aan te leren. 

3. Soms is een pedagogische tik het enige middel om bepaalde grenzen te            

stellen. 

4. Belonen en straffen kan in onderling overleg met het kind! 

5. Een time-out is geen echte straf. 

 

Bekijk de filmfragmenten over opvoeden. 
Fragment: Opvoeden doe je zo (duur: 4’44) 

Mogen buitenstaanders zich bemoeien met de opvoeding van je kind? Want vind            

je hiervan. Kijk vervolgens naar het fragment. Heb je je mening bijgesteld?            

Wanneer zou jij je bemoeien met de opvoeding van de kinderen van een             

vreemde? Noteer eventueel. 

Fragment: Opvoeden kun je leren (duur: 5’19) 

Los de vraagjes op bij het filmfragment.  

a) Welke ongewenste gedragingen (gedragsuitingen) zag je?  

b) Welke consequentie (gevolg) liet Caroline meestal volgen op deze         

gedragingen?  

c) Hoe stuurt Caroline het ongewenste gedrag van Inès (het gooien van           

de vleeswaren) bij? 

d) Welke gewenste gedragingen zie je 3 maanden later (zowel van de           

kinderen als van Caroline)? 

Fragment: reclamespot (duur: 0'40) 

link: http://www.youtube.com/watch?v=sl7pglvDyJk 

Wat is de rol van de sociale media in opvoeding. Som enkel voor- en nadelen op 

van de sociale media, zowel voor ouders als voor kinderen.  
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Opvoeding 
 
Uit het voorgaande discussies blijkt dat opvoeden een complex fenomeen is.           

Opvoeden is een aspect dat deel uitmaakt van het dagelijkse leven. Het kind             

wordt opgevoed vanuit het samenleven met zijn ouders (daarover later meer).           

Laten we eerst vooral een poging doen om opvoeding te omschrijven. 

 

Opvoeding is (uit Becker, A.: “Inleiding in de pedagogiek”)  

 

alle omgang tussen ouder en kind waarbij de ouder een doelgerichte relatie            

aangaat met het kind. In zo een relatie biedt de ouder het kind liefde,              

geborgenheid, veiligheid, intimiteit, aandacht, grenzen, instructie      

ondersteuning en controle. Hierdoor zal het kind tot zelfontplooiing komen,          

over het nodige zelfvertrouwen en de nodige zelfstandigheid en         

zelfredzaamheid beschikken om richting te geven aan zijn eigen leven. 

 

Analyseer deze omschrijving eens. Kap de omschrijving in drie delen en tracht            

de voornaamste begrippen te verklaren. 
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In deze omschrijving van opvoeding komen drie elementen erg duidelijk aan           

bod in de omgang tussen kind en ouder. 

Ten eerste is er sprake van wederzijds respect tussen ouder en kind. 

Ten tweede ervaart het kind voldoende veiligheid, heeft vertrouwen in, kan           

rekenen op, voelt zich geaccepteerd door en krijgt ondersteuning van de           

ouder. 

Ten derde wordt het kind door de ouder uitgedaagd om te experimenteren en             

eigen beslissingen te nemen waardoor er vertrouwen in zichzelf en in de            

omgeving ontstaat.  

 

De vier belangrijk(st)e punten van opvoeden die vaak terugkomen in de           

literatuur zijn ondersteuning bieden, instructie(s) geven, controle (uit)oefenen        

en grenzen stellen. Deze punten zal je ook in onze theoretische kaders            

terugvinden, zij het soms in andere bewoordingen. Wij verklaren ze hier wel            

even nader. 

 

Ondersteuning bieden: ondersteunend opvoedgedrag is erg divers. Je kan         

spreken van helpen, samenwerken, affectie tonen, liefdevol omgaan met het          

kind, interesse tonen voor gedrag en signalen van het kind. Als een kind             

ondersteuning ervaart omdat ouders warmte en affectie tonen, dan zal het           

kind meer vertrouwen hebben in de wereld om zich heen. Ook is            

responsiviteit van de ouders erg belangrijk. Dit betekent dat de ouders           

signalen herkennen van het kind (onbehagen, blijdschap, gemis, verveling,         

wrok, …) en er adequaat op kunnen reageren. Een goede reactie of respons             

van de ouders kan de ontwikkeling van het kind op een positieve manier             

stimuleren omdat het kind terecht het gevoel heeft dat het door signalen uit te              

zenden een invloed heeft op de omgeving. (Ter info: Je kan een kind             

ondersteunen door een beloning of een straf. Daar gaan we echter later op in.) 

 

Suresi (14 jaar) heeft een moeilijk toets van Frans. Daarover maakt zij zich             

erg veel zorgen. Mama steekt na een half uurtje haar hoofd door de deur en               

vraagt hoe het gaat en of ze hulp nodig heeft. Mama benadrukt bij het sluiten               

van de deur dat ze in de hobbykamer zal zitten en dat Suresi haar altijd mag                

roepen als ze het nodig vindt.  

 

Instructie geven: Dit betekent de correcte informatie geven zodat het kind           

weet wat de bedoeling is van iets en welk gedrag er verwacht wordt. Het              

geven van instructies stimuleert het kind op termijn om zelf initiatieven te            

ontwikkelen. Hierdoor wordt het kind zelfredzamer en zelfstandiger. Uiteraard         

vermindert het geven van instructies door de ouder met de stijging van de             

leeftijd van het kind. 

 

Arjan (7 jaar) moet de kleine borden afdrogen. Papa reikt hem telkens een             

klein bord aan. Dat moet hij afdrogen en op een stapel op tafel zetten. Zo               

leert hij hoe borden geordend worden in de kast. De druppels op de vloer zijn               

daarbij niet van belang.   
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Controle uitoefenen: Er zijn twee tegenstrijdige omschrijvingen van controle         

uitoefenen. En toch komen ze allebei in de opvoeding voor. Autoritaire           

controle werkt beperkend voor het kind. Iets mag bijvoorbeeld niet omdat de            

ouders het zeggen. En daarmee basta. Deze vorm van controle kan en mag             

gebruikt worden maar wel erg gedoseerd. Gebruik je dit veelvuldig dan kan dit             

negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de kinderen. Het kind           

wordt bijvoorbeeld onzeker of onzelfredzaam. Democratische controle, die        

opkwam vanaf de jaren 1970, heeft meestal een positief effect. Hierbij wordt            

door de ouder informatie en suggesties gegeven aan het kind waarbij het            

belangrijk is dat het kind zelfstandiger probeert te handelen. Hier is minder            

sprake van dwang en meer van inspraak. Via overleg wil de ouder het kind              

overreden om zich conform met de ouderlijke wensen te gedragen. Belangrijk           

hierbij is wel dat er respect is voor het ouderlijk gezag. Niet over zomaar alles               

valt te discussiëren.  

 

Maxima (4 jaar) krijgt bij de slager een schijfje samsonworst. Ze neemt dit             

meestal snel aan en propt het in haar mond. Mama zegt telkens: “wat zeg je               

dan, Maxima”? Mama verwacht wel dat Maxima na enkele bezoeken aan de            

slagerij vanzelf “dank je wel” zegt. 

 

Grenzen stellen: Grenzen stellen heeft te maken met het bestraffen of           

belonen van het kind om gewenst gedrag aan te leren. Het stellen van grenzen              

vereist consequent gedrag van de ouder. Uiteraard moet het kind de eigen            

persoonlijkheid kunnen ontwikkelen maar kinderen zijn meestal niet in staat          

om de gevolgen van gedragingen in te schatten. Daarom is het de taak van de               

ouders om grenzen te stellen. Sommige ouders hebben moeite met grenzen           

stellen omdat ze liever de beste vriend/vriendin willen zijn van het kind en niet              

de persoon die hen aanspreekt en corrigeert bij het ongewenst gedrag.           

Opgelet, grenzen stellen is niet synoniem voor straffen. Vaak leert het kind            

meer van het belonen van positief gedrag. Later meer hierover. 

 

Veronique (6 jaar) mag van opa een cadeau kiezen voor haar verjaardag. Ze             

wil een geschenk van Lego Friends. De afspraak werd gemaakt dat dit cadeau             

30 euro mag kosten. In de winkel duidt opa Jos de artikelen aan die niet meer                

dan 30 euro kiezen. Als Veronique een duurdere doos aanduidt herhaalt opa            

dat er slechts 30 euro te besteden is en duidt hij de dozen binnen het budget                

nogmaals aan.  
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Opvoedingsproces 

Opvoeden als samenleven 
 
Uit het voorgaande blijkt dat opvoeden een complex fenomeen is. Opvoeden is            

een aspect dat deel uitmaakt van het dagelijkse leven. Het kind wordt opgevoed             

vanuit het samenleven met zijn ouders. Het samenleven tussen het kind en zijn             

opvoeders kan uit vele situaties bestaan. Hierin kunnen we 4 aspecten           

onderscheiden: verzorgen, leren/werken, spel/ontspanning en sociale      

omgang.  
 

Probeer nu zelf eens te noteren wat we verstaan onder deze aspecten. 

● Verzorgen:  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

● Leren/werken: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

● Spel/ontspanning: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

● Sociale omgang: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

              Schema: 
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De kern van het opvoeden bestaat dus uit vele interacties tussen een kind en zijn               

opvoeder(s). In de eerste plaats zijn de opvoeders de ouders.  

 

Wie komt er nog in aanmerking als opvoeder(s) van een kind? 

In bovenstaande opvoedingssituaties kunnen we verder twee componenten        

onderscheiden: het opvoedingsklimaat en de situatiehantering. 

● Het opvoedingsklimaat wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit          

van de relatie tussen ouders en kinderen. Bijvoorbeeld: de sfeer wordt           

vanzelf warm als kinderen en opvoeder(s) elkaar graag zien maar          

omgekeerd kan ook het geval zijn waarbij men dan eerder afkeer of            

irritatie kan voelen voor elkaar. Het gaat hier over de kwaliteit van de             

opvoedingsrelatie. 

● Situatiehantering: ouders moeten veel situaties ‘hanteren’, bijvoorbeeld       

een kind moet zich wassen, moet naar school, moet gevarieerd eten, …            

Het mooie aan opvoeden is om tussen te komen op een manier die past bij               

het kind. 

 

Schema: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvoeden als proces 
 
We zien dus dat er bij het opvoeden twee belangrijke elementen een rol             

spelen: de opvoeder en het kind. Beide partijen bepalen hoe de opvoeding kan             

verlopen. Er is een voortdurende wisselwerking tussen deze elementen.  

 

In de eerste plaats oefenen de ouders een enorme invloed uit op de             

ontwikkeling en het gedrag van het kind. Maar dit geldt ook omgekeerd.  

De leeftijd van een kind bijvoorbeeld kan bepalen op welke wijze ouders hun kind              

belonen en straffen, zijn geslacht kan effect hebben op de ideeën die ouders             

hebben over geschikt speelgoed en zijn temperament of karakter kan gevoelens           

van tevredenheid of kwaadheid oproepen. De ouder-kind relatie bestaat dus uit           

een tweerichtingsverkeer waarbij er sprake is van een voortdurende         

wisselwerking. 
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Elk kind is anders: pedagogische vraag 
 
Ieder kind is anders, uniek. Zijn ontwikkeling en gedrag worden bepaald door: 

Genetische factoren: ADHD, autisme, dyslexie, … 

Neurobiologische factoren: zuurstoftekort bij geboorte, laag geboortegewicht, … 

Temperament: verschillen in stemming, activiteit, gevoeligheid, afleidbaarheid, … 

Persoonlijkheid: de aard van een persoon 

 

Schema: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dit wil ook zeggen dat elk kind zijn eigen opvoedingsvraag toont. In zijn/haar             

gedrag vraagt het kind naar een bepaalde pedagogische aanpak. Dit zal invloed            

hebben op het pedagogisch aanbod van de ouders. 

 

Er bestaat geen ideale pedagogische aanpak want wat voor het ene kind goed is,              

is het niet voor een ander kind. Het is wel zo dat elk kind dezelfde basisnoden                

heeft, alleen niet in dezelfde mate. Zo heeft elk kind nood aan affectie,             

structuur, ondersteuning en sociale noden. 
 

● Elk kind heeft nood aan affectie. Ook dit kan van kind tot kind             

verschillen. Sommige kinderen hebben meer/minder nood aan       

aanvaarding, waardering of bevestiging. 

● Kinderen hebben nood aan structuur. Het kind moet geholpen         

worden om inzicht te krijgen in de samenleving en ouders helpen hen            

hierbij. Dit kan gaan van het onderscheid maken tussen dag- en           

nachtritme, vaste eetmomenten, wat wel en niet mag, … 

● Kinderen hebben ook nood aan ondersteuning. Kinderen hebben        

nood aan beloning en erkenning voor wat ze presteren.  

● Ten slotte hebben kinderen ook sociale noden. Kinderen moeten leren          

zich sociaal te gedragen en hierbij hebben ze ondersteuning nodig. Ze           

moeten leren de gevoelens van anderen te onderkennen en er gepast           

op kunnen reageren. Maar ze hebben zelf ook nood aan sociale           

erkenning, het gevoel hebben erbij te horen. 
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Schema: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het dagelijks samenleven met het kind moet de opvoeder achterhalen wat            

voor het kind de ideale aanpak is. Dit wil zeggen met welke aanpak het kind zich                

het best kan ontwikkelen en waarbij het samenleven tussen kind en opvoeder(s)            

zo goed mogelijk verloopt. Dit noemen we het opvoedingsproces. Opvoeders          

moeten proberen de pedagogische vraag van hun kind te achterhalen en te            

beantwoorden. 

Elke opvoeder is anders: pedagogisch aanbod 
 

Niet alleen is ieder kind anders maar uiteraard ook elke opvoeder. Ook ouders             

hebben hun eigen kenmerken, temperament en persoonlijkheid. Ook dit heeft          

een invloed op het proces van opvoeden.  

1. Persoonskenmerken 

 

A. De leeftijd van de opvoeder 

De leeftijd van de ouder heeft (vaak onbewust) een invloed op de het             

pedagogisch handelen van die ouder. In de literatuur lezen we vaak dat jonge             

ouders anders aankijken tegenover de opvoeding van hun kinderen dan ouders           

van 10 à 20 jaar ouder. Beide hebben ongetwijfeld voor- en nadelen.  

 

De ‘kloof’ tussen kinderen en jonge ouders is kleiner dan de kloof die kinderen              

ervaren waarbij hun ouders een stuk ouder zijn. Dit zorgt ervoor dat jonge             

ouders hun eigen kinderen vaak beter kunnen begrijpen. We merken ook vaak            

dat jonge ouders meer toelaten en hun kinderen dus wat ‘vrijer’ opvoeden.            

Oudere ouders zouden daarentegen vaak wat meer beschermend optreden. Ze          

hebben globaal beschouwd meer levenservaring en een grotere financiële         

zekerheid waardoor ze op een andere manier tegen opvoeden aankijken.          

Anderzijds verhoogt de kans op een generatiekloof tussen ouder en kind voor            

deze groep. 
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B. Opleiding en intelligentie 

De mogelijkheden en beperkingen van de opvoeder wat betreft de verschillende           

ontwikkelingsgebieden spelen eveneens een rol in het tot stand komen van een            

pedagogische visie.  

 

Wanneer de mentale mogelijkheden van de opvoeder onvoldoende ontwikkeld         

zijn, dan zal hij of zij ook minder inzicht hebben in het ontwikkelingsproces van              

het kind en in opvoeden in het algemeen. Denk maar aan mensen met een              

verstandelijke beperking. Er is grote discussie over de vraag of zij al dan niet              

kinderen op de wereld mogen zetten. En indien er kinderen zijn, hebben ze heel              

vaak nood aan opvoedingsondersteuning.  

 

In 3STW leerden jullie bovendien dat iedereen verschillende talenten en          

beperkingen heeft (vormen van intelligentie). Dat kan ertoe leiden dat de ene            

ouder meer belang hecht aan bv. wiskundige intelligentie terwijl de andere ouder            

vooral verwacht dat zijn kind sociaal-emotioneel intelligent wordt.  

 

Ook de opleiding (of het gebrek eraan) die de ouders genoten hebben, beïnvloedt             

de opvoeding. Ouders die hoog opgeleid zijn, zullen vaak meer belang hechten            

aan goede schoolresultaten. Afhankelijk van de eigen opleiding zullen ze daarbij           

bepaalde vakdomeinen meer of minder belangrijk vinden.  

 

C. Temperament 

Het temperament van iemand is het aangeboren deel van onze persoonlijkheid           

en verwijst vooral naar hoe zijn of haar emotionele huishouding in elkaar zit en              

naar hoe actief of passief iemand is. Dit beïnvloedt het pedagogisch handelen.  

 

 

Opdracht: Verwoord op welke manier in onderstaand voorbeeld het         

‘temperament’ van de ouder een invloed heeft op het pedagogisch handelen. 

 

Matti weet dat zijn vader heel opvliegend kan zijn. Zijn moeder echter is één en al rust.                                 

Matti weet daar handig gebruik van te maken. Wanneer hij een minder goed rapport                           

heeft, legt hij dit voor aan zijn moeder met de vraag of zij papa ‘het slechte nieuws’ kan                                   

vertellen. Want als Matti dit zelf doet, krijgt hij steevast een uitbrander en een hele                             

zedenpreek. Als mama het verhaal brengt, laat zij papa eerst tegen haar uitrazen en                           

vraagt ze dan haar man om zich niet al te boos te maken op Matti. 
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Opdracht: Gelden de zinnen voor het introverte of extraverte type?  Duid aan. 

 

 

 
   TEMPERAMENT 
 
 
 
 
 
 
Introvert Extravert 

 
1. in zichzelf gekeerde, moeilijk contact krijgende blik 
 
2. is in activiteiten omgevingsafhankelijk, heeft voor voortzetting van de activiteiten 

prikkels uit de omgeving nodig 
 
3. imiteert vrij gemakkelijk gebeurtenissen uit de omgeving 
 
4. aard van emotionele belevingen moeilijk te peilen 
 
5. reageert dikwijls langzaam op gebeurtenissen in de omgeving 
 
6. neigt ertoe snel in te springen op situaties in de omgeving 
 
7. functioneert vrij onafhankelijk van de omgeving, is niet gemakkelijk beïnvloed- 
baar 
 
8. sociale contacten hebben dikwijls een eenkennig karakter 
 
9. gemoedsgesteldheid gemakkelijk af te leiden uit gelaatsuitdrukking 
 
10. gaat gemakkelijk sociale relaties aan en toont daarin initiatief 
 
11. legt niet gemakkelijk sociale contacten, is dikwijls afwachtend 
 
12. oogcontact zoekende en contact vasthoudende blik 
 
13. kan zichzelf goed bezighouden, heeft niet veel stimulering nodig voor  

de voortgang van de handeling 
 
14. sociale omgang is breed en er is weinig selectie 
 
15. neigt niet snel tot imitatie van wat in de omgeving gebeurt 
 
16. functioneert vrij afhankelijk van de omgeving, is vrij gemakkelijk te beïnvloeden 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Welk type ben jij? En in het gezin? 
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2. Opvoedingsgeschiedenis 

 

Ook de opvoedingsgeschiedenis van de ouders zelf speelt een rol bij de            

aanpak van hun kinderen. De persoonlijkheid van de ouders is bepaald door hun             

eigen opvoeding…  

 

Opdracht: Verwoord op welke manier in de twee situaties ervaringen uit de jeugd             

een invloed hebben op de pedagogische visie.  

 

Karel heeft zijn puberdochter zonet opnieuw de les gespeld. Hij was niet karig             

met zijn kritiek en kwetsende woorden! “Waarom toch?” vraagt zijn vrouw zich            

af. Waarom tilt hij er zo zwaar aan dat zij het nieuwste mobieltje wil kopen? Het                

is toch met haar eigen zakgeld? Voor Karel doet dat er niet toe. Hij heeft als kind                 

in armoede geleefd, moest vroeg naar de fabriek en werkt zich uit de nood om               

een spaarpotje opzij te zetten voor zijn kinderen. Dat nieuwe snufje kopen, staat             

voor hem gelijk met pure verkwisting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het leven van Mira was tot nu toe een aaneenschakeling van tekorten en             

uitsluiting. Toch blijft ze doorvechten. Ze heeft moeten aanvaarden dat haar           

dochter Kylie in een tehuis werd geplaatst, omdat ze de opvoeding zelf niet             

aankan. Maar ondanks haar ellende slaagt Mira er in om trouw twee maal per              

week op bezoek te gaan bij Kylie. Het kind kijkt er elke keer weer naar uit. De                 

opvoedsters van het tehuis waarderen Mira voor haar moed en haar inzet voor             

Kylie. Maar vandaag herkennen zij Mira niet. De vrouw is woest en wil de              

directeur spreken. De opvoedsters horen Mira bulderen. Na een kwartier komt de            

directeur hen uitleg geven. Mira werd als kind misbruikt door haar oom. Ze heeft              

toen gezworen dat er nooit een man aan haar kinderen zou raken. Gisteren             

vernam ze toevallig dat de zwangere opvoedster van Kylie sinds vandaag           

vervangen werd door een opvoeder. Niemand had haar daarover ingelicht. Voor           

Mira is dat het einde van de wereld. 
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De ervaringen uit de eigen jeugd, of zelfs jonge kindertijd, zijn belangrijk. En ze              

bepalen deels hoe we zelfs zullen zijn als opvoeder. Toch is ook hier verandering              

mogelijk. Een fijne stiefouder, een hartelijk adoptiegezin, warme ouders, een          

luisterende leerkracht, een knuffelvriend(in), een toffe school, een goede         

therapeut, en zo veel meer factoren kunnen de gevolgen van dramatische           

gebeurtenissen uit iemands jeugd grotendeels uitwissen.  

 

Naast de ervaringen uit hun eigen jeugd, hebben opvoeders ook hun eigen            

opvoedingsgeschiedenis. Of ze het willen of niet, ze blijven hun opvoeding           

meedragen: sommigen zullen de opvoeding die ze gekregen hebben als het ware            

gaan herhalen of er minstens een aantal elementen van overnemen, anderen           

zullen zich afzetten tegen hun eigen opvoeding en het juist andersom willen            

doen.  

 

Jan komt uit een gezin waar cultuur erg belangrijk gevonden wordt. Een            

museumbezoek, een concert, een goed boek. Dit soort dingen vond hij prettig.            

Daarom wil hij zijn kinderen ook die interesse voor cultuur meegeven, maar            

alleen als ze het zelf echt willen. Zijn eigen vader was altijd zo belerend bezig, zo                

pedagogisch. Dat maakte het saai.  

Jans vriendin Frieda weet nog niet hoeveel kinderen ze later wil. Ze heeft zelf              

maar een zus. Toen ze klein was, benijdde ze haar vriendin die uit een gezin met                

vijf kinderen kwam. Er was daar immers altijd wel wat te beleven. Het liefste zou               

Frieda vier kinderen hebben.  

Zo praten Jan en Frieda over de goed en minder goede dingen die ze              

meegekregen hebben van thuis. Al pratend ontdekken ze waarover ze het eens            

zijn en waarin ze van mening verschillen.  

 

In tal van studies is daarenboven aangetoond dat voor ouders die als kind             

mishandeld of verwaarloosd werden er een groter risico bestaat dat ze hun kind             

ook zullen verwaarlozen of mishandelen dan voor ouders die een normale jeugd            
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gekend hebben. Ouders die zelf in hun opvoeding zeer weinig warmte en affectie             

gekregen hebben, blijken vaak ook niet in staat te zijn om aan hun kinderen              

warmte en affectie te geven. Ze vragen veeleer zelf affectie en warmte van hun              

kind.  

 

Schema: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volledige schema van Hellinckx 

Nu weten we dat opvoeden te maken heeft met de interactie, het dagelijks             

samenleven tussen ouders en kinderen. Het gaat hier over een voortdurende           

wisselwerking. Het opvoedingsproces verloopt goed wanneer het kind zich         

goed voelt en zich goed kan ontwikkelen en wanneer de ouders zich goed             

voelen in hun rol als opvoeders. Naarmate de ouders de pedagogische vraag            

van het kind weten zullen zij in staat zijn om hierop in te spelen, m.a.w. hun                

pedagogisch aanbod af te stemmen op de noden van het kind. 
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Samenvattend schema (naar Hellinckx): 
 

 

KIND 

met pedagogische vraag naar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

met pedagogisch aanbod van 

OPVOEDER 
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Opvoedingsstijlen 

 

Een opvoedingsstijl is het geheel van gedragingen die karakteristiek zijn          

voor een bepaalde opvoeder en die van situatie tot situatie relatief           

ongewijzigd blijven. Het is dus de wijze waarop de opvoeder zich           

gewoonlijk gedraagt. Het gaat om een stijl van handelen. 

 

Als we alle manieren van opvoeden zouden vergelijken, zouden we vaststellen           

dat deze stijlen op twee verschillende manieren van elkaar zouden kunnen           

verschillen: 

 

Een eerste verschil zou de "emotionele warmte" kunnen zijn die tussen de            

opvoeder en de opvoedeling aanwezig is. 
 

In gezin A helpt de vader zijn zoontje van 8 met zijn huiswerk en speelt de                

zondag een partijtje voetbal. In gezin B wordt het kind aan zijn lot overgelaten,              

het moet maar TV kijken als het niet weet wat gedaan. 

 

Een tweede verschil zouden we "dominantie" kunnen noemen. Onder         

dominantie begrijpen we of er in de opvoeding al dan niet regels en grenzen zijn               

waaraan de opvoedeling zich moet houden. 

 

In gezin X loopt alles streng gereglementeerd. Om 7.00u staat iedereen op, om             

7.30u zit iedereen aan tafel... In gezin Y zijn er bijna geen regels..., met als               

gevolg dat de moeder in heel het huis vuile kleren tegenkomt, en iedereen             

binnenwandelt met vuile schoenen.... 

 

Deze twee factoren zijn elk een soort continuüm: bij de warmtefactor zijn er             

gezinnen waar het er zeer kil aan toegaat en zijn er evengoed gezinnen waar het               

er verstikkend warm aan toegaat. Bij de dominantiefactor zijn er dan weer            

gezinnen die bulken van de regels, waar ouders volledig de macht in handen             

hebben. Er zijn ook gezinnen waar er eigenlijk geen regels zijn: iedereen heeft             

de volledige vrijheid. 

 

Combineren we nu de twee factoren macht en warmte tot een soort assenstelsel,             

dan krijgen we vier types van opvoeding. Deze vier types verschillen duidelijk            

van elkaar door de manier waarop er opgevoed wordt. 
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Notities: 
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Autoritaire opvoedingsstijl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze stijl wordt gekenmerkt door een samenhang van macht/controle en          

afstand. Deze houding kenmerkt zich dus door aanwending van veel macht en            

weinig genegenheid.  

 

De ouders: Het kind: 

 

● proberen hún visie aan het kind op te        

dringen. 

● zijn veeleisend en leggen het kind      

allerlei beperkingen op. 

● verwachten dat het kind hún     

richtlijnen volgt. 

● verlangen van het kind de nodige      

prestaties. 

● eisen gehoorzaamheid zonder   

tegenspraak. 

● bestraffen overtredingen van de    

regels. 

● houden weinig rekening met de     

interesses en mogelijkheden van het     

kind. 

 

● ervaart zich als een wezen met eigen       

behoeften die hij best onderdrukt. 
● zal weinig gemotiveerd zijn te doen      

wat van hem wordt verlangd.     

Sommigen zullen zich wel schikken,     

maar dan enkel uit angst. 
● koestert vaak wrevel tegen hun     

ouders. Veelal zullen er verzetacties     

komen. 

● denken steeds in termen van macht      

en machtsaanwending. Dit kan leiden     

tot gevaarlijke  

karaktereigenschappen. 

 

 

Wat zijn de gevolgen voor het kind? 

- Het kind ervaart zich als een wezen met eigen behoeften die hij best             

onderdrukt. Dergelijke houding is voor het kind groeiremmend. 

- Een autoritaire opvoeding werkt gevoelsarmoede in de hand. 

- Omdat de jongere geen inspraak krijgt, zal hij weinig gemotiveerd zijn te            

doen wat van hem wordt verlangd. Sommigen zullen zich wel schikken, maar            

dan enkel uit angst. 
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- De kinderen koesteren vaak wrevel tegen hun ouders. Veelal zullen er           

verzetacties komen. Er bestaat ook een kans dat ze hun verzet tot alle             

volwassenen gaan richten en dat ze het gedrag van hun ouders gaan            

veralgemenen naar andere volwassenen toe. 

- Als opgroeiende jongeren en als volwassenen vertonen ze een gebrek aan           

innerlijke beheersing en eigen verantwoordelijkheid. Ze denken steeds in         

termen van macht en ‘machtsaanwending’. Dit kan leiden tot gevaarlijke          

karaktereigenschappen. 

 

 

In extreme vorm spreken we van dictatoriale houding (controle en afkeer)           

of de koele houding (waarbij het kind niet wordt geaccepteerd; met een grote             

emotionele afstand tussen ouders en kind). 

 

Bij een dictatoriale opvoeding is de mens als mens dood. Elke vorm van             

creativiteit en zelfwaardegevoel wordt afgeremd. 

 

Bij een koele opvoeding blijft het kind steken in het onbevredigde gevoel van de              

fundamentele behoefte aan aandacht. Het kind zal er vaak op een negatieve            

manier om vragen door lastig gedrag te stellen. Dit houdt dan weer het gevaar              

voor kindermishandeling in. Er is ook een kans dat het kind later als ouder in               

eenzelfde opvoedingspatroon zal vervallen. De liefde die het kind zelf heeft           

moeten missen, zal het later van zijn eigen kinderen verwachten. Aan deze            

verwachtingen kan zo’n klein kind niet beantwoorden (baby’s kunnen veel last  

berokkenen) met als gevolg dat de ouder het kind gaat afkeuren, zoals hij             

vroeger werd afgekeurd. 
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Overbeschermende opvoedingsstijl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze stijl wordt gekenmerkt door een samenhang van macht en liefde. Het is             

gebaseerd op een houding van veel controle en veel genegenheid.  

 

De ouders: Het kind: 

● stellen duidelijke regels   

waaraan de opvoedeling moet    

voldoen 

● geven geen genegenheid als    

hun kind een eigen mening     

heeft die strijdbaar is met deze      

van de ouders. 

● geven veel liefde aan hun kind      

als het de ‘raadgevingen’ en     

regels van de ouders zonder     

mopperen volgt. 

● De groei van de persoonlijkheid wordt bij       

het kind afgeremd. In sommige gevallen      

komt het kind zelfs niet tot een volledige        

ontplooiing van zijn persoonlijkheid. 

● die ‘wilt groeien’ wordt geconfronteerd     

met zijn controlerende ouders die     

duidelijk maken dat ze dit niet wensen. 

● die ‘niet wilt groeien’ wordt omringd met       

liefde. Het kind kiest dan jarenlang voor       

‘niet willen groeien’ en doet jaren slaafs       

wat van hem wordt gevraagd. Hij doet       

wat de anderen van hem vragen, hij is        

totaal afhankelijk. 

● Wanneer kinderen op een latere leeftijd      

zich gaan losrukken van het gezin,      

worden ze opnieuw geconfronteerd met     

een totale ontreddering van hun ouders.      

Het oudere kind kan dan evolueren naar       

opstandigheid, waarop de ouders    

reageren met agressie. Het kind voelt      

aan dat het afgeschreven wordt en      

ontvlucht het gezin om eindelijk te      

kunnen groeien. 
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Wat zijn de gevolgen voor het kind? 

- De groei van de persoonlijkheid wordt bij het kind afgeremd. In sommige            

gevallen komt het kind zelfs niet tot een volledige ontplooiing van zijn / haar              

persoonlijkheid en leidt de bezittende opvoeding tot een stoornis in de           

persoonlijkheid. 

- Kinderen die ‘willen groeien’ worden namelijk geconfronteerd met hun         

controlerende ouders die duidelijk maken dat ze dit niet wensen. Kinderen die            

‘niet willen groeien’ worden omringd met liefde. Het kind kiest dan jarenlang            

voor ‘niet willen groeien’ en doet jaren (slaafs) wat van hem wordt gevraagd.             

Hij doet wat de anderen van hem vragen, hij is totaal afhankelijk. 

- Wanneer kinderen op een latere leeftijd zich (hopelijk) losrukken van het           

gezin, worden ze opnieuw geconfronteerd met een totale ontreddering van          

hun ouders. Het oudere kind kan dan evolueren naar opstandigheid, waarop           

de ouders reageren met agressie. Het kind voelt aan dat het afgeschreven            

wordt en ontvlucht het gezin om eindelijk te kunnen groeien. 

 

 

In extreme gevallen is er zelfs sprake van een ‘bezittende houding’.  

Een bezittende opvoeding kan leiden tot een stoornis in de persoonlijkheid: het            

kind zal nooit een zelfstandig wezen worden. Bij het verdwijnen van de ouders is              

het kind volledig ontredderd en gaat op zoek naar vervangende ouders. Ook in             

een latere fase wil het kind / jongere / volwassene een afhankelijke relatie             

aangaan met anderen. 
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Onverschillige en permissieve opvoedingsstijl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze stijl wordt gekenmerkt door een samenhang van vrijheid en afstand. 
 

De ouders: Het kind: 

● dreigen wel eens met sancties, maar      

het komt er nooit van. 

● praten alles goed, wat het kind ook       

doet. Het kind krijgt altijd gelijk. Als       

er wat misloopt, is dat steevast te       

wijten aan een ander: leerkrachten,     

andere ouders, andere kinderen. 

● stellen geen grenzen: er zijn bijna      

geen afspraken of regels. 

● luisteren niet naar de kinderen. 

● interesseren zich niet in hun kinderen. 

● krijgt geen genegenheid. 
● heeft geen goed volwassen    

rolmodel. Het kind gaat zijn eigen      

modellen kiezen: de ouderen, de     

durvers, de macho’s. Meestal    

worden figuren met macht    

geïmiteerd 

● is steeds op zoek naar veiligheid en       

vindt deze vaak bij lotgenoten.  

● een laisser-faire-houding kan   

leiden tot gedrags- en    

relatiestoornissen bij het kind. 

● kan slechts macht en agressie     

aanwenden om zijn doelstellingen    

te bereiken. 

Wat zijn de gevolgen van een onverschillige stijl voor het kind? 

- Kinderen kunnen niet zonder afspraken en zonder genegenheid. Als ze dit           

thuis niet vinden, dan zoeken ze dit buitenshuis. Bij gebrek aan goede            

volwassen modellen kiest het kind (de jonge puber) zijn eigen modellen: de            

ouderen, de durvers, de macho’s. Omdat de genegenheid ontbreekt, worden          

figuren met macht meestal geïmiteerd. Gaandeweg gaat men opereren in          

bendevorming. De binding in de bende is er overbeschermend zodat de bende            

aan elkaar klit op basis van macht. 

- Een onverschillige opvoeding (laisser-faire-houding) is géén opvoeding. Het        

leidt tot persoonlijkheidsmoeilijkheden en relatiestoornissen bij het kind. Het         

is steeds op zoek naar veiligheid en vindt deze slechts bij lotgenoten. 

- Een verwaarlozende opvoeding leidt onvermijdelijk tot      

persoonlijkheidsstoornissen of gedragsstoornissen. Het maakt opstandelingen      

die slechts macht en agressie kunnen aanwenden om hun doelstellingen te           

bereiken. In extreme vorm is er dus sprake van een verwaarlozende           

houding. 
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Democratische opvoedingsstijl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze stijl wordt gekenmerkt door een samenhang van vrijheid en liefde, van            

weinig macht en veel genegenheid. In meer extreme vorm kunnen we ook            

spreken van een anti-autoritaire/verwennende houding: veel vrijheid en veel         

liefde. 

 

De ouders: Het kind: 

● hebben duidelijke verwachtingen van    

hun kinderen, die moeten luisteren     

naar hun ouders. 

● luisteren ook naar hun kinderen:     

tonen respect voor de mening van      

hun kinderen. 

● hechten veel belang aan vertrouwen,     

beleefdheid, begrip, optimisme,   

vriendelijkheid, waardering, achting,   

aanmoediging, lof, ontspanning,   

ongedwongenheid en een plezierige    

samenwerking.  

● mag (moet) groeien. 

● krijgt de gelegenheid om aan zijn      

persoonlijkheid te werken.  
● krijgt de kans om al zijn      

mogelijkheden en talenten te    

ontwikkelen. 
● wordt in staat gesteld om alle      

negatieve ervaringen te   

verwerken. 

● krijgt de kans om creatief te zijn       

. 

● wordt tot ondernemen   

gestimuleerd. 

 

 

Wat zijn de gevolgen voor het kind? 

- Deze opvoedingshouding werkt groeibevorderend, is verrijkend voor het kind         

(en ook voor de ouders). 

- Het kind krijgt de gelegenheid om aan zijn persoonlijkheid te werken. Het            

krijgt de kans om al zijn mogelijkheden en talenten te ontwikkelen. 

- Het kind wordt in staat gesteld om alle negatieve ervaringen te verwerken. 

- Deze opvoeding biedt de meeste kans om het kind creatief te laten zijn en het               

kind zelfstandig maar toch sociaal te laten worden. Daarnaast wordt het kind            

tot ondernemen gestimuleerd. 

- Kinderen die meer uitgesproken verwend worden, krijgen heel wat andere          

eigenschappen. Ze leren geen rekening houden met anderen want ze krijgen           

alles wat ze willen of mogen alles doen. Ze missen geduld en doorzetting. Ze              

zijn veeleisend en egocentrisch. 
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Tijd om te nuanceren… 

 

Hierboven werden de vier opvoedingsstijlen duidelijk beschreven, maar…        

waarschijnlijk past er geen enkel gezin net in één opvoedingsstijl. Ook zijn er             

oneindig veel plaatsen op de twee continuüms: het ene democratische gezin is            

dan ook het andere niet. Voeg daarbij dat ouders anders zullen reageren op hun              

verschillende kinderen. Wat de juiste aanpak is voor het ene kind is daarom niet              

de juiste aanpak voor het andere. Ook kan dan nog eens bij hetzelfde kind de               

opvoedingsstijl veranderen doordat het in een andere leeftijdsfase is         

terechtgekomen of doordat de ouders misschien door andere omstandigheden         

milder of strenger, koeler of liever zijn geworden…  

Bij de extreme gevallen zal het geschetste beeld het meest kloppen, maar dat             

zijn dan inderdaad de extremen. De werkelijkheid is altijd complexer en           

moeilijker dan de theorie. Is de theorie dan nutteloos? Nee, zonder een theorie             

als gids zouden we helemaal verdwalen in die werkelijkheid. Theorie kan ons de             

werkelijkheid leren kennen. 

 

Opdracht: Welke opvoedingsstijlen worden hieronder beschreven? Leg ook uit         

waarom je deze opvoedingsstijl kiest! 

 

Situatie 1: Anke is leidster van het kinderdagverblijf Dolfijn. Matthijs is een kind             

dat Dolfijn bezoekt. In Dolfijn merk je dat kinderen verschillend worden           

opgevoed. Dit komt doordat de opvoeders bepaalde opvoedingsstijlen toepassen.         

De vader van Matthijs beslist altijd wat het gezin in het weekend gaat doen.  

 

 

 

Situatie 2: In het weekend mag Joris doen wat hij wil, als hij maar op tijd terug                 

thuis is (en dan nog). Na een dagje op straat te hebben rondgehangen, komt hij               

thuis. Hij smijt zijn schoenen in de gang, loopt naar de keukenkast en begint aan               

een pakje lekkere koeken. Zijn moeder is dit al lang gewoon en zegt er niets op.  

 

 

 

Situatie 3: Kristel is 17 en mag niet mee met haar klasgenoten naar een fuif.               

Haar ouders zijn veel te bang dat haar iets zou overkomen. Trouwens, een fuif is               

niets voor een deftig meisje. Het idee dat Kristel een vriend zou hebben, doet              

mama duizelen. Ze is daar nog veel te jong voor. Ze heeft nog alle tijd later, als                 

ze ouder is. 
 

 

 

Situatie 4: Jan (17 jaar) wil graag naar een fuif dit weekend. Maar zijn              

schoolresultaten zijn niet schitterend. Dat wordt onderhandelen, dus! Hij gaat          

alvast de afwas doen en ruimt zijn kamer. Misschien dat dit kan helpen tijdens              

zijn ‘onderhandelingen’… 
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Op basis van de indelingen en beschrijvingen van Baumrind, Maccoby & Martin            

en andere onderzoekers kan worden geconcludeerd dat kinderen best         

democratische ouders hebben voor wie opvoeding zowel streng als zorgzaam is.           

Dit wordt ook in verder onderzoek bevestigd. 

 

De democratische  opvoedingsstijl lijkt de meest succesvolle te zijn, want: 

● de ouders zijn geïnteresseerd, geven begeleiding, oefenen een adequate         

mate van controle uit, bieden gelegenheid voor zelfstandig optreden in          

overeenstemming met ontwikkelingsniveau, laten een model van       

redelijkheid zien en gaan ervan uit dat men in het sociale verkeer            

wederzijds rechten en plichten heeft.  

● de ouders en kinderen luisteren naar elkaars standpunt en kunnen eigen           

opvattingen naar voren brengen.  

● de relatie is gebaseerd op liefde en respect voor het kind (i.p.v. afwijzing             

of onverschilligheid), daardoor wordt een positieve identificatie met de         

ouders gestimuleerd.  

 

Inconsequent gedrag met betrekking tot de verschillende opvoedingsstijlen! 

Niemand kan het volhouden altijd consequent te reageren als ouder. Als we moe zijn              

zullen we bv. gemakkelijker iets toegeven of toestaan “om van het gezaag af te zijn”,               

terwijl we niet echt akkoord zijn met wat gebeurt. 

We spreken pas van inconsequent gedrag van een opvoeder als er geen “lijn” te              

trekken is in de manier waarop de ouder reageert. Het gedrag van de ouder is               

onvoorspelbaar. Soms is er veel macht, soms weinig of geen. Soms biedt de ouder              

warmte en geborgenheid, soms is de ouder “kil” en is er geen interesse. Gelijkaardig              

overtreden van regels wordt soms wel, soms niet bestraft. Het kind weet niet wat het               

moet of kan verwachten van de ouder. Het kan altijd alle richtingen uitgaan. Dat              

hangt af van moeders of vaders stemming, van gebeurtenissen, van allerlei zaken            

waar het kind geen vat op heeft. Wat het dan uiteindelijk wordt is zeer wisselend. 
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Opvoedingsmiddelen 
 

Opvoeders / ouders gebruiken bepaalde middelen om houdingen /         

attitudes bij hun kinderen te ontwikkelen. We noemen ze         

opvoedingsmiddelen. 

 

Houdingen of attitudes zijn niet aangeboren maar wel aangeleerd. Dat          

betekent dat ze ontstaan en ontwikkelen (of zelfs soms veranderen) onder           

invloed van leerprocessen. Hierin komen de opvoeders tussen om een bepaalde           

houding of attitudes bij hun kinderen bij te brengen. 

 

Houdingen en attitudes worden aangeleerd.  

- Sommige attitudes hebben we onbewust aangeleerd. 

Ik ben er mij niet van bewust hoe egoïstisch ik ben, in welke mate ik mezelf                

ben en welke belangen ik centraal stel. 

 

- Andere attitudes hebben we wel via bewuste leerprocessen ontwikkeld. 

Op school heeft men opzettelijk een bepaalde houding ontwikkeld tegenover          

drugs, ontwikkelingslanden, … 

 

Een houding of attitude bestaat uit 3 componenten: 

- een houding bestaat vooreerst uit bepaalde overtuigingen, meningen of         

opvattingen, 

- in een houding vinden we ook bepaalde gevoelens die met die overtuiging            

samenhangen, 

- bij die gedachten (meningen) en gevoelens passen ook bepaalde handelingen. 

 

De opvoedingsmiddelen richten zich: 

- ofwel op het vormen van bepaalde overtuigingen, 

- ofwel op het tot stand brengen van bepaalde gevoelens, 

- ofwel op het rechtstreeks beïnvloeden van bepaalde gedragingen. 

 

We kunnen vier verschillende opvoedingsmiddelen onderscheiden: 

 

A. Informatieoverdracht 

Bij dit opvoedingsmiddel wordt veel uitgelegd aan de kinderen. De opvoeder           

geeft informatie en inzicht in de hoop zo een bepaalde mening of overtuiging bij              

het kind te laten ontwikkelen. Via het onderwijs, de massamedia, de propaganda            

en de raadgevingen die ouders geven, komen kinderen en jongeren niet alleen            

heel wat feiten te weten, ze worden immers ook geconfronteerd met           

opvattingen, standpunten en stellingnamen.  

 

Rij niet zonder licht als het donker is. Het levensgevaarlijk als de            

autobestuurders je niet opmerken. 
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Nu zie je zelf wat er gebeurt als je met je mooie kleren in de modder speelt. Kijk 

maar hoe moeilijk die vlekken eruit gaan. 

 

B. Gewoontevorming 

Via dit opvoedingsmiddel doen ouders bepaalde gewoonten ontstaan. Ze zetten          

hun kinderen aan zich op een bepaalde manier te gedragen vooraleer de            

kinderen kunnen inzien waarom dit zo hoort. Het kind wordt als het ware             

verplicht om bepaalde handelingen te stellen zonder dat er uitleg gegeven wordt.            

Het belang van de handeling wordt dan eventueel later verklaard als het kind in              

staat is de uitleg te begrijpen. Gewoontevorming wordt gestimuleerd door          

herhaling en oefening. 

 

Een ouder die de traditionele mannelijke en vrouwelijke rolpatronen bij zijn           

kinderen wil doorbreken, kan als volgt redeneren: “Als mijn zoontje van           

kindsbeen af gewoon gemaakt wordt huishoudelijke karweitjes op te knappen,          

zal hij later het afwassen en de schoonmaak niet als een exclusief vrouwelijke             

aangelegenheid beschouwen.” 

 

In dit geval hoopt de ouder, meestal terecht, dat de jongen zijn opvatting over              

dit soort werk zal aanpassen aan zijn feitelijk gedrag. 

 

Een analoge visie steekt achter de organisatie van een sportdag op school. De             

leerlingen worden ertoe aangezet mee te doen aan sport- en spelactiviteiten           

waar ze in veel gevallen vaak niet aan toe zouden komen. Zijn de ervaringen bij               

de initiatie in een bepaalde sport positief, dan kan er bij het kind een behoefte               

ontstaan om zich verder in die sport te bekwamen. 

 

C. Belonen en straffen 

Via dit opvoedingsmiddel kunnen de ouders hun invloed nog kracht bijzetten.           

Gedragingen waarmee kinderen succes hebben of die een positief resultaat          

opleveren, zullen ze gemakkelijk herhalen. Gedragingen die voor hen         

ongewenste of nadelige gevolgen hebben, zullen ze in de toekomst vermijden.           

Een positief resultaat noemen we een beloning en een negatief effect is            

psychologisch gezien een straf. 

 

Jan studeert vlijtig want zijn ouders vinden dit belangrijk. Dankzij zijn           

inspanningen behaalt hij een goed resultaat. Zijn ouders zijn erg trots en als             

beloning mag hij in de vakantie met vrienden op reis. 

 

Sara was vroeger vaak ‘lastig’ als er bezoek kwam. Ze stelde dit gedrag om de               

aandacht te trekken. Haar ouders negeerden dit gedrag maar beloonden haar           

wel als ze flink was geweest. Nu is Sara heel erg beleefd en kalm als er bezoek                 

is. 

 

D. Leren door imitatie 

Veel van wat we leren hebben we verworven door het voorbeeld van onze ouders              

na te volgen. Op die manier leert het kind spreken, zich in het verkeer bewegen,               
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beleefdheidsregels toepassen … . Het leren door imitatie is belangrijk voor het            

leren van motorische activiteiten, maar vooral ook voor het leren van gevoelens            

en houdingen. Het kind neemt van de ouders allerlei soorten attitudes en            

emotionele gedragingen over: bijvoorbeeld minachting voor een dom kind,         

afkeer voor bepaalde dingen of activiteiten, het ontwikkelen van een bepaalde           

smaak (kleding, huisinrichting, taalgebruik, …). Soms hanteren ouders        

doelbewust dit opvoedingsmiddel (ze tonen iets voor) maar soms bootsen          

kinderen de ouders na zonder dat de ouders dit wensen (bv. leren vloeken).  

 

Zusje gaat om met de pop om zoals ze dat gezien heeft bij haar moeder en grote                 

broer straft kleiner zusje zoals papa dat zou doen. 

 

Schematisch kunnen we het puntje opvoedingsmiddelen als volgt        

samenvatten… 

 

bewust         aangeleerde       onbewust 
 
 

HOUDINGEN - ATTITUDES 
 
 

 
OPVOEDINGSMIDDELEN 
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Opdracht:  

1. Geef een voorbeeld van elk opvoedingsmiddel in een relatie         

(leerkracht (opvoeder) – leerling (opvoedeling). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Geef zelf voorbeelden van opvoedingsmiddelen die inspelen op de         

verschillende componenten van houdingen/attitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33  PEDAGOGISCH HANDELEN 

 



Opvoedingsmethoden 
‘De beste opvoedingsmethode voor een kind is, hem goede ouders te geven’ is             

een uitspraak van de Duitse dichter en filosoof Morgenstern in een modern jasje.  

 

Toch heb je als ouder niet veel aan die wijsheid. Want wat is een goede ouder?                

Een aantal psychologen en pedagogen hebben daarover nagedacht en         

opvoedingsmethodes ontwikkeld. We zetten de belangrijkste hier voor je op een           

rij. 

 

Gordon 
 
De grondlegger van de Gordon-methode is de Amerikaanse psycholoog Thomas          

Gordon (1918-2002). In feite staat hij aan de wieg van de democratische            

opvoedingsstijl. 

  

De Gordon-methode is een opvoedingsmethode waarin je luistert naar je kind en            

met je kind communiceert op basis van respect. Het uitgangspunt is           

gelijkwaardigheid. Kinderen zijn, net als hun ouders, individuen met eigen          

wensen en een eigen inbreng. 

 

Enkele belangrijke kenmerken van de Gordon-methode zijn het gedragsraam,         

actief luisteren en de ik-boodschap. 

 

Het gedragsraam 

 

De kern van de Gordonmethode is het gedragsraam. Hiermee wordt gekeken           

naar het gedrag van uw kind en het gedrag van uzelf. Het helpt u bepalen waar                

het probleem nu precies ligt. Dit helpt je te beslissen hoe je op het gedrag               

reageert.  

 

Je kunt het gedragsraam onderverdelen in drie ‘probleemgebieden’. 

1. Het niet-aanvaardbare gedrag van je kind. Je zou dan kunnen zeggen: ‘Ik heb              

een probleem (met het gedrag van mijn kind).’ Je dreumes heeft er vast geen              

probleem mee dat ze met haar lepel in het bakje yoghurt slaat, je peuter vindt               

het echt geen probleem om met de wascokrijtjes op de muur te tekenen en je               

kleuter vindt het vast heel leuk om op de kast te klimmen. Maar jij niet. Jij vindt                 

het niet aanvaardbaar. Jij hebt een probleem. Jij hebt een probleem met het             

gedrag van je kind. 

2. Als je ziet dat je kind bang is, of boos of verdrietig, dan heeft je kind een                  

probleem. Jij natuurlijk ook wel, omdat je graag wilt dat je kind zich snel weer               

blij voelt. Maar, in termen van de Gordon-methode, niet ik heb een probleem             

(met het gedrag van mijn kind), maar mijn kind heeft een probleem.  

3. En al die andere gedragingen van je kind waar je van geniet, waar je trots op                 

bent, dat is allemaal ‘geen probleem’ 
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Actief luisteren 

 

Actief luisteren betekent in de kern dat je zoekt naar de behoefte of de emotie               

achter de boodschap en dat je die teruggeeft. Goed actief luisteren is zeker niet              

eenvoudig. Wees je er ook van bewust dat men niet in alle situaties actief luisteren               

kan toepassen.  

 

Van Carl Rogers nemen we volgend voorbeeld over: 

 

Jay, een zevenjarig jongetje, een onruststoker, krijgt van het schoolhoofd een pak            

slaag zonder medeweten van de onderwijzeres. Tijdens de les handenarbeid          

boetseert Jay heel zorgvuldig een mannetje, compleet met hoed en zakdoek in het             

borstzakje. Op de vraag van de juf wie dat is, antwoordt hij: “Ik weet het niet,                

misschien wel het schoolhoofd. Die heeft ook zo‘n zakdoek in zijn zak.” Jay kijkt              

woedend naar het figuurtje en rukt het hoofdje af. De juf zegt: “Soms zou je wel zijn                 

hoofd kunnen afdraaien, hé? Zo kwaad ben je op hem.” Jay timmert daarop het hele               

figuurtje in elkaar. Een kameraadje merkt het gebeuren op en zegt: “Jay is kwaad op               

het schoolhoofd omdat hij slaag gekregen heeft.” 

“Dan zul je je nu wel beter voelen,” antwoordt de onderwijzeres. Jay grijnst en begint               

het figuurtje opnieuw in elkaar te zetten. 

 

Het kind Jay voelt zich begrepen doordat de onderwijzeres zo raak verwoordt wat er              

in hem omgaat. 

 

Actief luisteren is nuttig wanneer iemand zwaar emotioneel is, of wanneer iemand            

zwaar in de problemen zit. Vooral binnen een hulpverleningscontext wordt het vaak            

toegepast. Actief luisteren zit hem in uw houding, uw aandacht, in de woorden die u               

kiest en de manier waarop u ze zegt. Om een goede actieve luisteraar te worden,               

moet je een paar regeltjes respecteren. 
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Hoe actief luisteren? 

 

 

1. Eigen ideeën, gedachten, gevoelens, oplossingen en kritiek laat je als actieve                     

luisteraar achterwege.  
 

2. Probeer de kern van de boodschap te achterhalen, zoek het achterliggende                     

gevoel, wat de spreker feitelijk bedoelt. Leef je m.a.w in in de gevoelens van de                             

spreker.  

 

3. Parafraseer de boodschap: tracht datgene wat de spreker probeert te vertellen                     

in eigen woorden te herformuleren. Je kan de tussenkomst beginnen met: ‘Als ik                         

het goed begrijp, zeg je …’ of ‘Je bedoelt dat …’.                     

Probeer je niet te beperken tot het parafraseren van de oppervlakkige inhoud                       

van de boodschap, tracht ook de onderliggende gevoelens te spiegelen. Doordat                     

je de essentie uit de boodschap met eigen woorden samenvat, geef je te kennen                           

dat je goed luistert. Misverstanden worden vermeden. Wanneer de luisteraar de                     

boodschap fout begrepen heeft, wordt dat duidelijk uit zijn samenvatting.  

 

4. Wissel het parafraseren af met open vragen die de spreker uitnodigen verder te                         

vertellen: ‘En toen, wat gebeurde er? Hoe voelde je daarbij? Vond je dat erg?                           

Wat vond je van zijn reactie?           

Dit soort vragen zijn geen typische ‘actief-luisteren-vragen’ vermits ze niet                   

parafraseren, maar louter informeren. Toch zijn ze nuttig om het gesprek op                       

gang te houden. 

 

5. Naast open vragen stellen kan je ook knikken en hummen om het gesprek gaande                           

te houden. 

 

6. Mijd geen stiltes. Stiltes zijn een gelegenheid voor beide partijen om de                       

gedachten te ordenen. Ze brengen rust in een gesprek. 

 

7. Let op je houding. Je weet dat we ook non-verbaal en subverbaal signalen                         

uitsturen. Zorg dat je met je houding interesse en openheid uitstraalt.                     

(gelaatsuitdrukking, oogcontact, lichaamshouding, …) 
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Ik-boodschap 

 

Gordon noemt het spreken vanuit echtheid het geven van een ik-boodschap. Een            

persoon is ‘echt’ als hij zich toont zoals hij is. Hij draagt geen masker, hij doet niet                 

alsof. De anderen laat hij zijn gevoelens en gedachten kennen. 

 

Moeder komt op de badkamer waar de kinderen zopas een bad genomen hebben. Er              

heerst nogal wanorde. Een eerste mogelijke reactie van de moeder is: “Jullie zijn             

echt slordige rakkers. Jullie laten alles rondslingeren. Het kan jullie niet schelen dat ik              

moet werken als een slaaf”. Een tweede mogelijke uitspraak kan zijn: “Zulke            

wanorde maakt me woedend. Ik zie ertegen op om alles zelf op te ruimen. Ik had                

verwacht dat je me zou helpen in plaats van me bijkomend werk te bezorgen”. 

 

De eerste reactie is ‘onecht’ omdat de moeder niets zegt over haar eigen gevoelens,              

verwachtingen en gedachten. Ze praat over de kinderen. Het is goed mogelijk dat de              

verwijten die ze uit, niet helemaal met de waarheid stroken. Het is inderdaad niet zo               

zeker dat het de kinderen niet kan schelen dat moeder zich zo voor hen uitslooft.               

Misschien hadden ze nog niet zover gedacht, zagen ze de gevolgen van hun gedrag              

niet in of dachten ze dat de kamer eigenlijk wel, naar hun smaak, in orde was. 

 

De tweede reactie is ‘echt’ omdat de moeder daarmee haar eigen gevoelens te             

kennen geeft. Wanneer de opvoeder zowel zijn positieve als zijn negatieve gevoelens            

duidelijk maakt, is de kans groot dat de kinderen daarmee rekening houden en deze              

gevoelens respecteren.  

 

Een volledig correcte ik-boodschap bevat drie componenten. We leggen het uit           

via voorbeelden: 

Het gedrag van de ander Invloed van dat gedrag op     

jouw situatie 

Invloed van het gedrag    

op jouw gevoelens 

“Je hebt je werk    

onduidelijk geschreven” 

“Het kost me veel    

inspanning om het na te     

kijken” 

“Dat irriteert me” 

Voordelen ik-boodschap voor de ontvanger: 

➔ Roept minder weerstand op bij ontvanger (je benadrukt invloed gedrag          

van ander op jou i.p.v. schuld bij ander te leggen) 

➔  Ontvanger leert zich inleven in gevoelens andere persoon 

➔ Ontvanger krijgt de mogelijkheid zijn gedrag aan te passen (je geeft de            

ander verantwoordelijkheid om te verbeteren, kans op herstel) 

Voordeel ik-boodschap voor de zender: 

➔ Zender moet zijn gevoelens niet opkroppen maar laat ze zien en maakt            

situatie zo bespreekbaar (echtheid) 

Fouten in een ik-boodschap 

➔ Verborgen jij-boodschap  

bv. “Ik vind dat je mooier moet schrijven.” 

➔ Enkel het negatieve beklemtonen  

bv. Zeg “ik ben opgelucht” i.p.v. “ik was ongerust”. 

➔ Gevoel niet juist en voldoende weergeven 
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Opmerking 

➔ Ook waarderende ik-boodschappen zijn nuttig 

bv. “Ik ben blij dat je vertelde dat je het niet snapt, nu kunnen we er                

tenminste aan werken.” 

 

Opdracht: Kenmerken ik-boodschap en  actief luisteren. 

1) Zeg het met een ik-boodschap: Door het lawaai van je buur in de klas kan               

je niet opletten. 

 

 

 

 

2) Welke regels van actief luisteren herken je in de dialoog? 

Aline (17) wil haar hart eens luchten nu haar vriendje Maarten het net heeft              

uitgemaakt. Ze neemt Salina in vertrouwen. 

A: Weet je nog dat ik je vertelde dat Maarten zo vreemd deed de laatste tijd? 

S: Knikt en zegt “hm, ja.” ( ) 

A: Wel, gisteren heeft hij het uitgemaakt. 

S: Zegt niets maar kijkt Aline wel aan. (  ) 
A: Hij zegt dat hij te jong is om zich al te binden 

S: Te jong om zich al te binden?(  ) 
A: Ja hij wil zich nog amuseren met zijn vrienden en hij vindt dat wij veel te                

veel samenzijn. Ik weet het niet meer. Ik heb de hele nacht liggen wenen.              

Alsmaar liggen denken. 

S: Je kan het niet begrijpen, hé? (  ) 
A: Neen, echt niet, het ging zo goed, dacht ik … 

S: Waren jullie al lang samen? (  ) 
A: Ja, bijna veertien maanden! En ma vindt hem zo tof. 

S: Je bedoelt dat je het niet zo goed tegen je moeder durft te zeggen?  

(  ) 
A: Ja, ze zag hem al helemaal zitten als toekomstige schoonzoon. Ze zal            

zwaar ontgoocheld zijn. 

S: Hm, … (  ) 
A: Ik voel me zo leeg en verdrietig. Ik kan geen jongens meer zien… 

S: Je voelt je bedrogen door Maarten en nu wil je liefst een tijdje alleen zijn…               

(  ) 
A: Zeg dat wel. Ach, ik mis hem zo… 

 

Opdracht:  

Werk een kort rollenspel uit waarbij je een opvoedingssituatie speelt. Je speelt de             

situatie twee keer.  

Een eerste keer hou je geen rekening met de Gordon-methode, wel integendeel. De             

tweede keer verwerk je de raadgevingen van Gordon in jouw rollenspel. Noteer op             

een cursusblad het plot, verloop en hoe de Gordon-methode in het stuk verwerkt             

zijn. 
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Triple P of positief opvoeden 
 
Triple P staat voor 'Positief Pedagogisch Programma' en is een methode waarin            

ouders een positieve opvoedstijl aanleren. Met goede communicatie en positieve          

aandacht kun je je kind helpen om zich op een goede manier te ontwikkelen.              

Hierdoor verminderen gedragsproblemen bij kinderen. 

 

5 basisprincipes 

 

1. Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden 

 

Als een omgeving veilig is, kunnen kinderen die ongestoord ontdekken en hoeven            

ouders minder te verbieden. In een stimulerende omgeving bieden ouders hun           

kind boeiende activiteiten aan. Wanneer kinderen zich niet vervelen, is er minder            

kans op negatief aandacht vragen en vervelend gedrag. 

 

2. Kinderen laten leren door positieve ondersteuning 

 

Door complimenten en aanmoediging motiveren ouders hun kind nieuwe dingen          

te leren. Ouders stimuleren zo de zelfredzaamheid van hun kind en bieden            

ondersteuning bij moeilijkheden. 

 

3. Aansprekende discipline hanteren 

 

Wanneer de omgeving duidelijk en voorspelbaar is, ontwikkelen kinderen zich het           

best. Aansprekende discipline betekent dat ouders duidelijke regels stellen, op          

een heldere manier instructies geven en snel reageren wanneer het kind           

ongewenst gedrag vertoont. 

 

4. Realistische verwachtingen hebben van het kind 

 

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Wanneer ouders te              

veel van het kind verwachten of willen dat het meteen alles goed doet, kunnen er               

problemen ontstaan. Ieder kind maakt fouten – meestal niet met opzet. 

 

5. Als ouder goed voor jezelf zorgen 

 

Geen enkele ouder is perfect en opvoeden is iets dat iedereen met vallen en              

opstaan leert. Wanneer ouders goed voor zichzelf zorgen en genoeg rust en            

ontspanning krijgen, kunnen ze makkelijker geduldig, consequent en beschikbaar         

zijn voor hun kinderen 
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Opdracht: 

Bedenk voor elk basisprincipe een voorbeeld. Zoek een opvoedingssituatie         

waarin je het principe kan toepassen. 

 

Bv. Rob (5 jaar) probeert zelf zijn veters te strikken. Mama leert hem een versje                

om de verschillende stappen te onthouden. Ze knipoogt naar Rob als hij al een              

mooie lus heeft gemaakt. (principe 2) 

 

 

1.   

 

 

 

 

2.   

 

 

 

 

3.   

 

 

 

 

4.   

 

 

 

 

5.   
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Oudervaardigheden naar Patterson 
 
Als ouder heb je een aantal basisvaardigheden nodig, ongeacht welke          

opvoedingsstijl of opvoedingsmethode je hanteert. Er zijn een aantal         

vaardigheden die handig zijn om onder de knie te hebben als je kinderen hebt.              

Want deze vaardigheden hebben een positief effect op je kind. We bespreken          

de oudervaardigheden van Patterson. 

 

Patterson en zijn medewerkers hebben vooral onderzoek verricht bij         

gedragsmoeilijke jongeren. Hij ontdekte vijf cruciale ouderlijke vaardigheden om         

van kinderen zelfbewuste en zelfstandige volwassenen te maken met een goed           

zelfvertrouwen. 

 

De eerste voorwaarde is onvoorwaardelijke aanvaarding. Dit toon je door          

positieve betrokkenheid. Het betekent dat je het gedrag van je kind wil            

begrijpen vanuit de normale ontwikkeling. Dat je je puber nog ‘immatuur’ kan            

laten zijn. Dat je begrip toont voor de angsten en onzekerheden en helpt om              

dromen in overeenstemming te brengen met de realiteit. Dat je helpt rouwen            

om wat niet meer mogelijk is. Je bent met andere woorden op een positieve              

manier begaan met je kind, je geeft erom en zorgt ervoor. Maar je probeert je               

kind niet te veranderen: je werkt ermee. 

Kinderen hebben ouders nodig die positieve maar realistische verwachtingen         

koesteren, die allerlei ontwikkelingskansen aanbieden zonder te willen forceren         

of zonder hun eigen gemiste kansen te willen realiseren ten koste van het             

welbevinden van hun kind.  

 

Positief bekrachtigen is het systematisch aanmoedigen en belonen van         

gewenst gedrag. Hierdoor help je je kind een positief zelfbeeld op te bouwen.             

Streef naar een verhouding van zes positieve opmerkingen tegenover één          

negatieve.  

 

Je kan in de eerste plaats bekrachtigen door aandacht te geven. Kinderen doen             

alles om aandacht te krijgen van hun opvoeders. Prijs je tiener, geef            

complimenten, moedig aan.  Af en toe een tastbare beloning geven mag ook.  

 

 

Kinderen hebben grenzen nodig, discipline. Maar paradoxaal genoeg zullen ze          

tegen die grenzen aanschoppen. Ouders moeten geen schrik hebben voor het           

stellen van grenzen aan gedrag. 

Het stellen van grenzen maakt de wereld wat meer voorspelbaar. Dit geeft een             

gevoel van veiligheid en zorgt daardoor voor meer zelfvertrouwen, waarmee het           

kind de wereld al experimenterend kan gaan verkennen. De ouders geven dus            

best duidelijke krijtlijnen aan waarbinnen naar hartenlust gedrag kan         

uitgeprobeerd worden. 

 

Monitoring is het houden van toezicht en het uitoefenen van controle, met            

andere woorden: het opvolgen van je kinderen. Deze vaardigheid is vooral           
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belangrijk bij adolescenten. Je hebt als ouder niet alleen het recht maar ook de              

plicht om te weten wat, waar, met wie, wanneer ... 
 

Leer je kind problemen te bespreken en op te lossen. Breng daarom            

voldoende tijd door met elkaar en leer onderhandelen. 

De bedoeling is om samen met je kind het probleem af te lijnen, te overleggen               

en uiteindelijk (liefst) samen te beslissen wat te doen. Peter Adriaenssens schrijft            

in zijn laatste boek dat jongeren moeten leren luisteren uit keuze.  

 
 
Notities 
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Opvoeden in de praktijk: belonen en      
straffen, hoe doe je dat? volgens Peter       
Adriaenssens 
 
Belonen 
 
Opvoeders kunnen goede raad gebruiken over het geven van aanmoedigingen. Vaak           

is er alleen aandacht voor wat verkeerd ging. Toch heeft het meer effect om het               

goede te versterken dan om het slechte te bestrijden. Dat bleek ook uit verschillende              

onderzoeken. Het goede versterken werkt ten eerste preventief tegen de          

aantrekkingskracht van het slechte. Ten tweede moedigt het kinderen aan om dit            

gewenst gedrag te herhalen. Het kind gaat bijgevolg herhalen wat de volwassene            

goed vond. 

 

De achtjarige Sofie maakt een tekening voor het meter. “Wat mooi gedaan, deze             

ga ik op het prikbord hangen,” glimlacht meter Hilde. Sofie probeert om voor             

volgende keer een nog mooiere tekening te maken. 

 

Een kind belonen maakt het nog geen verwend nest. Er bestaat veel verwarring             

tussen de begrippen belonen en verwennen. Belonen is een positief instrument in            

elke opvoeding. Verwennen is inderdaad een veroorzaker van problemen. Wat is           

het verschil? 

 

Belonen: positief reageren op positief gedrag. 

Verwennen: altijd positief reageren. 

 

Probeer eens een voorbeeld te formuleren bij bovenstaande begrippen. 

Belonen: 
 

 

 

 

Verwennen: 
 

 

 

 

 

Veel opvoeders vragen zich af hoe ze moeten belonen. Wie van jullie dacht             

spontaan aan een cadeau of iets kopen? Eigenlijk zijn zulke beloningen           

ongewenst. Kinderen moeten leren dat een aanmoediging niet materieel hoeft te           

zijn. 
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De duurzaamste beloning is de sociale beloning. Dit zijn allerlei aanmoedigingen           

gaande van “wat zie je er vandaag goed uit”, “knap hoor”, “als je je zo gedraagt,                

ben ik een trotse papa”. Peter Adriaenssens noemt het sociale medailles voor het             

kind. De sociale medailles kunnen met de nodige creativiteit tastbaar gemaakt           

worden.  

 

Kennen jullie hier voorbeelden van? 

 

De kinderen gaan zo nieuw positief gedrag aanleren. Positief leren gebeurt           

bovendien in verschillende stappen. Een ouder of opvoeder kan niet verwachten           

dat een kind meteen het gewenste gedrag beet heeft. De stap-voor-stap           

methode is essentieel om succes te bereiken. Te snel gaan kan een kind immers              

doen afhaken. Stel je maar eens voor de jouw leerkracht wiskunde meteen met             

de oefeningen voor gevorderden zou starten. Velen onder jullie zouden het snel            

opgeven. Dit is net zo met kleuters of lagereschoolkinderen. 

 

Nieuw gedrag aanleren doe je zo. 

 

Stap 1: Doe eerst heel langzaam en duidelijk voor, terwijl je intussen vertelt wat              

je doet. 

Stap 2: Laat het kind jouw handen vasthouden zodat het voelt wat je doet en               

doe alles nog eens over. Herhaal wat je doet. 

Stap 3: Laat nu je kind de vaardigheid doen terwijl je de handen van het kind                

vasthoudt. 

Stap 4: Laat het kind alles alleen doen, terwijl je toekijkt. 

 

Opdracht: Kan jij zo’n stappenplan bedenken voor het poetsen van de tanden? 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 
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Straffen 
 
Peter Adriaenssens beschrijft 10 kenmerken voor verantwoord straffen: 
 

1. Een straf is geen wraak maar moet een opvoedende functie          

hebben. 

2. De straf moet in verhouding staan tot de feiten. 

3. Maak duidelijk wat het ongewenste gedrag precies is. 
4. Straffen doe je best in combinatie met een aanmoediging om          

zich positief te gedragen. 

5. Kies een straf waar beide ouders het over eens zijn en pas            

deze straf ook echt toe. 

6. Handel preventief: maak tijdig en duidelijk afspraken. 

7. Wees consequent en pas toe wat afgesproken is. 
8. Straf meteen, niet straks. 

9. Na de straf begint het kind met een schone lei. 

10.Lukt het niet? Herzie het plan. Vraag advies. 

 

We bespreken enkele elementen van verantwoord straffen. 

 

Wat een goede straf inhoudt is geen absolute waarheid. Elke ouder heeft daar zo              

zijn eigen idee over. Dat betekent echter niet dat een bepaalde straf niet fout              

kan zijn. We bespreken dit via een vraag-antwoord-vorm. 

 

Slaan, mag dat nog?  

Jouw mening: 

 

 

 

 

Wat is slaan? (omschrijving + voorbeeld) 

 

 

 

 

 

Wat is een pedagogische tik? (omschrijving + voorbeeld) 
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Straffen, hoe doe je dat? 

 

Negeren als straf (omschrijving + voorbeeld): 

 

 

 

Waarom beperk je je bij jonge kinderen best tot één type straf die je altijd               

herhaalt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe straffen?  

 

-Blijf rustig! (Laat we duidelijk blijken dat je boos bent!) 

 

-Straf nu, niet straks! 

Zeker bij jonge kinderen moet er een duidelijk direct verband zijn tussen de straf              

en het incident. Een kleuter van 4 of 5 heeft moeite om te begrijpen dat een                

straf ’s avonds volgt voor onbehoorlijk gedrag ’s ochtends of ’s middags. 

Het voordeel van een onmiddellijke straf is ook dat de sfeer meteen opklaart. Na              

een straf (bv. enkele minuten in de hoek), begint het kind met een schone lei.  

 

-De straf moet in verhouding staan tot de ernst van de feiten!  

Eén minuut in de hoek staan. Het lijkt niets. Toch is dit voor kleuters en peuters                

al heel wat. Ga nooit verder dan één minuut per levensjaar en tot maximaal 5               

minuten afzondering voor jonge kinderen. 

 

-Herhaal de straf zo vaak als nodig! 

Sommige kinderen denken dat de ouders na een of twee keer op een dag wel               

stoppen met straffen. Als een kind volhardt in de boosheid wordt ook van de              

ouders volharding geëist. Daarom is het beter een straf te kiezen die je kan              

herhalen. Vroeger naar bed kan je niet herhalen en spoort het kind dus niet aan               

om na de straf het gedrag te veranderen. 

 

-Wees steeds consequent en doe wat afgesproken is! 
 

Voorkomen beter dan genezen, ook bij straffen! 

 

Waarom kan het (sociaal) belonen van positief gedrag voorkomen dat je moet            

straffen? 

 

Waarom zijn afspraken vooraf erg belangrijk? 
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Opvoeden en diversiteit 

 

Gender en de opvoeder 

 

We kunnen gender het best omschrijven als: 

Sociale verwachtingen en normen rond mannelijkheid en vrouwelijkheid.        

Ze zijn veranderlijk in tijd en ruimte. 

 

Ook genderverschillen spelen een belangrijke rol. Er zijn verschillen tussen          

vaders en moeders, mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Elk geslacht wordt            

al snel in de eigen genderrol gedwongen. Dit kan aanleiding geven tot een             

verschil in visie op de opvoeding.  

 

Vrouwen zijn opgevoed met een bepaald beeld van wat een moeder hoort te zijn.              

Moeders van vandaag zijn de dochters van vroeger en geven dit beeld            

gedeeltelijk of volledig door.  

 

Hetzelfde geldt voor de vaders van vandaag. In vele gezinnen werd aan de             

kinderen bijvoorbeeld meegegeven dat het natuurlijk is dat de man, de vader, de             

beslissingen neemt. Gelukkig is dit beeld stilaan achterhaald. 

 

Welke visie op opvoeding herken je bij volgende moeders? 

 

Magda wil geen pop voor haar zoon kopen 'omdat dat toch niet hoort'. Sofie              

koopt juist bewust een pop voor haar zoon. Ze wil hem stimuleren tot             

rollenspelen met de pop. Zo kan hij ook zorg dragen: eten geven, luier             

verversen, in slaap wiegen,… 

 

Volgend voorbeeld toont hoe er vanuit een verschillende visie op          

man/vrouwrollen, anders gereageerd wordt op een jongen of meisje. 

 

“Kijk eens hoe driftig hij is! Tja, het is een jongen, hé?”. Op die manier wordt                

problematisch koppig of boos gedrag van jongetjes goedgepraat, terwijl hetzelfde          

gedrag bij een meisje niet geduld wordt. Zelfs als het 'mannelijk gedrag' van             

jongens ronduit stout gedrag is. 
 

Brainstorm: Geef voorbeelden waarbij opvoeders een andere opvoedingsvisie        

hanteren ten opzichte van meisjes en jongens. 
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De evolutie in de rolpatronen van man en vrouw heeft verregaande gevolgen            

voor de gezinsopvoeding. Het is in het gezin dat het kind zich een beeld vormt               

van de man en de vrouw, de vader- en de moederrol. De jongen ziet in zijn                

vader het beeld van de man die hij later zal worden. Het meisje identificeert zich               

in min of meerdere mate met haar moeder. Door het dagelijkse voorbeeld van de              

ouders krijgt het kind een idee van wat de rol van de man (de vader) en de                 

vrouw (de moeder) inhoudt. 

 

In een gezin waarin het klassieke rollenpatroon heerst, zal een jongen ongeveer            

volgende opvattingen over de man/de vrouw huldigen: Vader is de kostwinner.           

Hij is de baas in huis. 

Afwassen en schoonmaken is vrouwenwerk. Het is normaal dat mijn zus bij            

mama moet helpen, want zij moet toch leren het huishouden te doen voor later. 

 

Niet alleen het dagelijkse voorbeeld van de ouders zet de kinderen aan tot             

navolgen, maar ook door andere opvoedingsmiddelen wordt het rollenpatroon         

aangeleerd. 

 

In een gezin waarin de ouders het klassieke rollenpatroon doorbreken, kan men            

volgende situaties meemaken. Als het zoontje voor sinterklaas een pop vraagt,           

dan vinden de ouders dit niet 'abnormaal'. Ze proberen hun kind er niet van te               

overtuigen dat dit speelgoed alleen voor meisjes is. De zoon moet even goed als              

zijn zusje helpen bij allerlei huishoudelijke karweitjes. De dochter mag een           

studierichting kiezen die traditioneel eerder voor jongens is voorbehouden. Als de           

zoon verdriet heeft, zegt vader niet: "Begin nu niet te huilen als een meisje.              

Wees nu eens een flinke jongen." 

 

De taakverdeling tussen vader en moeder, die het kind thuis als normaal ervaart,             

wordt voor het kind een gedragsnorm. Dit betekent dat de kans groot is dat hij               

die rolverdeling als kind gaat overnemen en later in zijn eigen gezin zal             

toepassen. 

 

Hieronder nog enkele voorbeelden van stereotypen van gender in de          

winkelschappen: 

 
 

 

 

48  PEDAGOGISCH HANDELEN 

 



Culturele diversiteit en de opvoeder 

 

We kunnen culturele diversiteit het best omschrijven als: 

Verscheidenheid aan culturen binnen de leefomgeving van een persoon         

in de samenleving. 

 

Deze diversiteit kan wijzen op andere culturen, religies, overtuigingen, seksuele          

voorkeur.  

 

Er is de laatste jaren een enorm debat aan de gang over culturele diversiteit              

omwille van verschillende factoren (vluchtelingencrisis, migratiegolf, moeilijke       

inburgering, homohaat, etc.). Wetenschappers wijzen er op dat een bepaalde          

mate van angst of afkeer van het onbekende in onze genen is ingebed. Toch              

wijst men er op dat menselijk gezien er meer te winnen is met een bepaalde               

mate van openheid. De Nederlandse journaliste Annemarie Haverkamp schreef         

voor de De Gelderlander een column over haar zoon Job waarin ze volgens velen              

spijkers met koppen slaat. 

 

Wij-wij 

Job (12) kent de woorden kut-Marokkaan, kankerlul en aandachtshoer niet. Een           

hoofddoek zet geen kwaad bloed bij hem. Die zal hij leuk vinden omdat je eraan               

kan trekken. Kroeshaar kriebelt tegen zijn hand en glad haar wil hij aaien. Job              

raakt mensen graag aan. Racisme is hem vreemd, vooroordelen kent hij niet.            

Gaat thuis de bel, dan roept hij 'mama open doen'. 

 

Job is nieuwsgierig en verwelkomt iedereen. Niks wij-zij. Gezellig wij-wij. Hij           

vindt mensen leuk en lief, tot het tegendeel bewezen is. Job zal je nooit op je                

verleden pakken, hooguit pakt hij je hand. Job snapt niet wat een homo is, laat               

staan wat hetero betekent. Hij maakt evenmin onderscheid tussen dik, dun, rijk,            

arm, Tokkie (Flodder nvdr.) of elite. 

 

Job kijkt op niemand neer - vanuit zijn rolstoel kijkt hij altijd omhoog. Aan zijn               

hemel staat de zon of het regent. Job zegt sorry als hij je pijn heeft gedaan.                

Dankjewel als je hem helpt. En toont belangstelling door te vragen 'hoe is het              

met jou'? Kijkt hij voetbal op televisie, dan juicht hij bij ieder doelpunt, ongeacht              

de clubkleuren. 

 

Job is kampioen in het delen van blijdschap. Het veld op stormen zou hij niet               

kunnen - vanwege die rolstoel. Spelers van de tegenpartij slaan al helemaal niet;             

hij heeft een lage spierspanning. Het is dat krakkemikkige lijf, waardoor hij bijna             

niks kan. 

 

Job moet altijd wachten. Op eten, op gezelschap, op de taxi, op een nieuwe              

rolstoel, op iemand die zijn luier verschoont. Toch voelt hij zich nooit tekort             

gedaan. Zal nimmer klagen. Wijst niet verongelijkt naar mensen die het beter            

hebben en is onbekend met de begrippen jaloezie, misgunnen en kwaadspreken.           
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Liever zingt hij een liedje. Job geeft geen anderen de schuld en wenst niemand              

dood op sociale media. 

 

En dan noemen we hem verstandelijk beperkt. (© De Gelderlander, 2016) 

 

De vraag is hoe iedereen een beetje meer Job kan zijn.  

 

Wetenschapper Gordon Allport geeft een aanzet. Hij stelt dat vooroordelen al op            

jonge tijd de kop opsteken. Kleine kinderen spelen reeds bij voorkeur met            

personen die er hetzelfde al zij uitzien (kledij, huidskleur, geslacht). Op           

volwassen leeftijd kan dit in extreme gevallen leiden tot uitsluiting van bepaalde            

groepen mensen op basis van geslacht, huidskleur, religie, … .  
 

Het tegengif bestaat volgens de Amerikaanse psycholoog Allport uit         

intergroepcontact. Door in contact te komen met de ‘andere’ ontdekken we dat            

ze net zoals iedereen sterktes en zwaktes hebben. We zien ze als mensen zoals              

ons waardoor er vaak een positiever beeld ontstaat tegenover die andere groep. 

 

Het is dus belangrijk om kinderen in de opvoeding op natuurlijke wijze in contact              

te brengen met ‘de andere’.  
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De sociale rol 
 

We kunnen sociale rol het best omschrijven als: 

Het geheel van gedragingen, attitudes en normen die worden verwacht          

van iemand die in een bepaalde positie verkeert. 

 

Elke persoon neemt verschillende rollen op zich. Een voorbeeld brengt          

duidelijkheid. 

 

Bob (17 jaar) is de zoon van zijn ouders, de broer van Line (20 jaar), de beste                 

vriend van Guy (16 jaar), leerling van SAB, lid van KSA, enz. 

De ouders van Bob verwachten dat hij luistert, beleefd is, goed studeert en sport.              

Line verwacht dat haar kleine broer de hond uitlaat als ze op kot is en zwijgt over                 

haar uitgaansleven in familiekring. Guy verwacht van zijn oudere vriend dat hij            

hem steunt door dik en dun en ook wel de toets- en examenvragen doorgeeft.              

De leerkrachten verwachten van Bob dat hij zijn best doet op school, enz. 

 

Opdracht: a) Welke rollen vervul jij allemaal? Vul het schema aan.  

b) Welke verwachtingen horen bij elke rol (geef er enkele)? 

 

   

zoon/dochter 

 

   

kleinzoon/-do

chter 

 

 

 

 

     

 KIND 

     

 

   

klasgenoot 

 

   

leerling 

 

 

-Zoon/dochter: 

 

-Klasgenoot: 

 

-Leerling: 

 

- 

 

- 

 

Zoals uit jouw eigen leven blijkt vervult iedere persoon verschillende sociale           

rollen waardoor hij aan verschillende verwachtingen moet beantwoorden. Dit kan          

problemen opleveren. Er kan namelijk een rolconflict optreden. 
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Een vrouw heeft als werkneemster de plicht op tijd op haar werk te zijn en haar                

werkopdracht naar behoren te vervullen. Op een bepaalde dag is haar kind            

ernstig ziek. De vrouw staat voor een rolconflict. Enerzijds wordt van haar als             

moeder verwacht dat ze voor haar ziek kind zorgt. Anderzijds mag ze haar             

opdracht als werkneemster niet verzuimen. De vrouw staat dus voor          

tegengestelde verwachtingen. 

 

Een man is een uitstekend kaderlid in een groot bedrijf. Door zijn deskundigheid             

en inzet krijgt hij steeds meer verantwoordelijkheden toegewezen. Hij maakt dan           

ook promotie. Zijn job vereist dat hij veel overuren presteert en regelmatig voor             

langere tijd op zakenreis moet. De man gaat zo op in zijn werk dat hij zijn rol                 

van vader en echtgenoot verwaarloost. 

 

Dit rolconflict kan zowel extern als intern zijn. Wanneer een persoon           

geconfronteerd wordt met niet te combineren verwachtingen ten aanzien van één           

bepaalde positie die hij bekleedt, spreken we van een intern rolconflict. 
 

Van een personeelsverantwoordelijke in een bedrijf wordt verwacht dat ze een           

goede band heeft met de werknemers, dat ze een luisterend oor is bij problemen              

enz. Langs de andere kant moet zij ook briefen aan het hoofd van het bedrijf.               

Dit kan tot tegenstrijdige verwachtingen leiden. 

 

Als men geconfronteerd wordt met tegenstrijdige eisen en verwachtingen op          

grond van het feit dat men twee (of meer) verschillende posities bekleedt,            

spreekt men van een extern rolconflict. 

 

Een vrouw heeft als werkneemster de plicht op tijd op haar werk te zijn en haar                

werkopdracht naar behoren te vervullen. Op een bepaalde dag is haar kind            

ernstig ziek. De vrouw staat voor een rolconflict. Enerzijds wordt van haar als             

moeder verwacht dat ze voor haar ziek kind zorgt. Anderzijds mag ze haar             

opdracht als werkneemster niet verzuimen. De vrouw staat dus voor          

tegengestelde verwachtingen. 

 

Brainstorm: Ben je zelf al eens geconfronteerd geworden met een rolconflict?           

Was dit intern of extern. Bespreek het in de klas en noteer de essentie.  
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In sommige gezinssituaties is het ook niet eenvoudig om de eigen rol of             

positie uit te klaren.  
 

Bijvoorbeeld de opvoedingssituatie in nieuw samengestelde gezinnen. In deze         

situatie kan de stiefouder verschillende rollen opnemen: 

 

- Indien er tussen de (niet verzorgende) biologische ouder en het kind een grote              

afstand is gegroeid, dan kan de stiefouder de psychologische moeder/vader van           

het kind proberen te zijn. De stiefouder neemt hier een ‘gewone’ ouderrol op. 
- Sommige stiefouders verkiezen juist afstand te houden: zij voelen zich niet            

verantwoordelijk voor de kinderen van hun partner en houden zich op de            

achtergrond (de rol van de afstandelijke ouder). 

- Sommige bieden wel de nodige zorg als het kind in het huishouden aanwezig is,               

maar beperken hun rol wel uitdrukkelijk daartoe (de rol van de niet-ouder). 

- Van stiefvaders wordt vaak een disciplinerende rol verwacht. Deze rol vergt een             

tamelijk lange inloopperiode waarin de stiefouder het respect van het kind moet            

verwerven. 

- Ten slotte is er nog de rol van de vriend(in) van het stiefkind. Deze rol                

ontwikkelt zich naar de rol van de biologische ouder. Ze is moeilijk te definiëren              

en verschilt van de vriendschap tussen twee volwassenen, want ze omvat           

meestal ook elementen van begeleiding en controle. 

 

Het is voor de stiefouder in kwestie, maar ook voor de partner en de kinderen,               

vaak een moeilijke opdracht om de eigen positie en rol in deze gezinssituatie te              

kiezen. Vaak is wat tijd nodig vooraleer het voor ieder gezinslid duidelijk is wie              

welke rol op zich wil/kan nemen.  
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Pedagogisch handelen op school 

 
De school wordt een steeds belangrijk opvoedingsmilieu in onze samenleving.          

Verleden schooljaar bespraken we reeds verschillende mogelijke pedagogische        

stromingen van scholen in Vlaanderen (Steiner, Montessori, …). Op deze pagina           

verkennen we het project van onze school. Daarna staan we stil bij verschillende             

leerstijlen van leerlingen. 

 

De 3S’en op SAB 

 

Ons pedagogisch project 

Wij heten je van harte welkom. We zij blij dat je voor SAB gekozen hebt. Je kiest                 

dan voor ons pedagogisch project van de 3 S’en. 

De S van Sturen: dit wil zeggen dat wij jou begeleiden naar je volwassenheid.              

Wij hebben duidelijke regels en afspraken. Je moet daar leren mee omgaan en             

daar willen wij je bij helpen. Wij garanderen dat je je binnen deze grenzen              

volwaardig kunt ontwikkelen tot een persoonlijkheid. 

De S van Steunen: wij gaan jou gedurende de jaren dat je bij ons bent               

begeleiden. Als het even niet lukt, gaan we je steunen zodat je je beter voelt. Wij                

bieden hulp zodat jij het secundair onderwijs in SAB op een succesvolle manier             

kan afwerken. 

De S van Stimuleren: wij willen dat jij later kan functioneren in het hoger              

onderwijs, de arbeidswereld en de maatschappij. Wij stimuleren jou om zelf           

problemen op te lossen. Dat is een proces waarin wij jou begeleiden. 

 

 

Brainstorm: Herken jij onze school in het tekstje ‘Ons pedagogisch project’?           

Uiten deze drie principes zich in de praktijk? Waar vind je dat SAB tekort schiet?               

Waar voldoet je school wel? 
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Leerstijlen volgens David Kolb 

 

Psycholoog Kolb gaat er vanuit dat niet alle personen op dezelfde manier leren.             

Vele studies toonden inmiddels aan dat we absoluut niet leren via leerstijlen.            

Omdat het een populair onderwerp blijft op hogescholen en in de praktijk            

behandelen we het hier toch.  

 

-Leerstijl: 

 

-Uitleg: 

 

 

Kan je je terugvinden in dit type leerstijl? Argumenteer. 

David Kolb onderscheidt vier gedragingen en vier bijhorende leerstijlen. 

● Doeners 

vertonen een combinatie van actief experimenteren en concreet ervaren.         

Ze hebben een voorkeur voor situaties waarin ze zo snel mogelijk aan de             

slag kunnen en leren het best wanneer er ruimte is voor oefenmomenten.            

De leerprocessen die doeners hanteren steunen vooral op gissen en          

missen. 

● Dromers 

zij hebben een voorkeur voor concreet ervaren en reflectief observeren. Ze           

zoeken leersituaties op waarin zij zelf kunnen meemaken hoe iets in de            

praktijk uitpakt. Zij hebben de neiging problemen van alle kanten te           

bekijken en zien steeds weer nieuwe ingangen en oplossingen. Dromers          

leren heel snel via identificatie. 

● Denkers 

combineren het reflectief observeren en abstract conceptualiseren. Zij zijn         

het liefst bezig met het vertalen van observaties in hypothesen en           

theorieën. Ze kunnen goed redeneren en zijn graag intellectueel bezig. Ze           

werken graag zelfstandig om de gelegenheid te krijgen zelf eerst een beeld            

te vormen van de theorie. 

● Beslissers  

zijn goed in en hebben een voorkeur voor abstract conceptualiseren en           

actief experimenteren. Zij gaan het liefst theorieën uitproberen in de          

praktijk en in experimenten. Ze nemen initiatief en durven         

experimenteren. Bij het hanteren van probleem gaan zij deductief,         

probleemoplossend te werken. Ze functioneren optimaal als zij een         
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leertaak kunnen beginnen met kennisname van duidelijk en beknopt         

geformuleerde regels en principe, die zij dan in een oefensituatie kunnen           

verwerken. 

 

 

 

De tijd dat de leerkracht het hele uur vooraan staat en uit zijn handboek lesgeeft               

is voorbij. Presentaties via powerpoint of smartboard, gebruik van filmmateriaal          

en uitnodigen van sprekers, groeps- of hoekenwerk, vakdoorbrekende projecten,         

etc. zijn je zeker bekend. Hiermee stimuleert de leerkracht (ten minste           

theoretisch) de leerlingen van verschillende leertypes.  

 

Vandaag krijgt de leercyclus van Kolb een centrale plaats in de Vlaamse            

lerarenopleidingen. Een ideale les (kan over meerdere lesuren) doorloopt de          

volledige cyclus van Kolb. Daarbij wordt de volgorde aangehouden. Wel kan er            

op elk moment van de cyclus worden ingestapt, dwz. (vul aan) … 

 

 

De leercyclus van Kolb is geen theoretische leerstof maar moeten jullie           

toepassen in de presentatie van de examenopdracht van semester 1. Daarom           

overlopen we de mogelijke variaties voor de presentaties.  
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Verwerkingsopdrachten. 
Meer informatie, oefeningen en presentaties op http://sw.augustinus-bree.be/  

Enkele vragen over de leerstof (chronologisch) 
 

1. Hoe heb jij ondersteuning bieden, instructie geven, controle (uit)oefenen en          
grenzen stellen in de eigen opvoeding ervaren? 
 

2. Teken en benoem het schema van Hellinckx uit je hoofd. 
 

3. Bespreek de drie persoonskenmerken van de opvoeder. 
 

4. Som de opvoedingsmiddelen op en geef van elk een voorbeeld. 
 

5. Leg de theorie van Patterson uit via eigen voorbeelden. 
 

6. Leg uit: waarom is een pedagogisch tik eigenlijk een contradictie? 
 
 

Pas het schema van Hellinckx toe op een videoclip van de           
supernanny (meer uitleg in de klas) 
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Begrippenlijst (vul zelf aan) 
zelfstandigheid: het kind is in staat om zelf keuzes te maken en het leert voor zichzelf te                 
bepalen wat belangrijk is. Zo kan het een eigen leven leiden en de eigen mogelijkheden               
ontdekken. (kind als individu) 
zelfredzaamheid: het kind is in staat de keuzes te maken en verantwoorden tegenover             
anderen zodat het op een positieve manier vorm kan geven aan de toekomst. (kind in               
sameleving) 
zelfvertrouwen: het kind heeft geloof in zichzelf en in de eigen mogelijkheden om de              
toekomst vorm te geven en eventuele problemen op te lossen. (kind en toekomst) 
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Opvoeden in de media 
'Je leert je kind echt niets door het een tik te geven' 

© De Standaard 

Di. 15 Okt. 2013, Pagina 40 
Zes op de tien ouders vinden dat een pedagogische tik wel moet kunnen, leerde een enquête vanHet 
Nieuwsblad over opvoedingsprincipes. Dat terwijl experts vinden dat geweldloos opvoeden de regel is. 
Kan zo'n tik eigenlijk wel pedagogisch zijn? 
 
Stel, ik heb thuis een peuter die voortdurend zijn vingers in het stopcontact wil steken. Kan een tik op 
de vingers dat verhinderen? 'Het is een van de mogelijke situaties die onmiddellijk ingrijpen 
vragen, omdat er gevaar dreigt. Toch is een tik hier niet de enige optie. Je kunt ook naar je kind 
toegaan en het opzijzetten. Er is altijd een beter alternatief.' 
 
Kan een tik nooit pedagogisch zijn? 
'Nee, dat is met elkaar in tegenspraak. Je leert je kind niets bij door het een klap op de vingers of tegen 
het hoofd te geven. Een tik heeft effect op korte termijn, omdat je kind ervan schrikt en daardoor 
ophoudt met het ongewenste gedrag te stellen. Maar het heeft daardoor niets bijgeleerd over het 
gewenste gedrag.' 
Misschien is er toch een verschil tussen een zachte tik op de vingers of de billen en een klap tegen het 
hoofd. Wellicht daarom dat zes op de tien ouders er niet zo zwaar aan lijken te tillen... 
'Onderzoek over zo'n verschil is me niet bekend. Wij begrijpen ook wel dat veel ouders al eens een tik 
hebben uitgedeeld in momenten van frustratie of zwakte. Daarom zijn ze geen slechte ouder.' 
'Het wordt wel een probleem als klappen geven je voornaamste strategie wordt in de aanpak van 
ongewenst gedrag bij je kinderen. Dan ga je daar toch best eens met een expert of hulpverlener over 
praten, bijvoorbeeld in een opvoedingswinkel.' 
 
Welke andere manieren van begrenzen raden jullie aan? 
'Er zijn heel wat andere manieren. Een klein kind kun je weghalen van bij het gevaar. Bij oudere 
kinderen kun je iets níet geven wat ze graag willen of iets weghouden wat ze graag willen doen. 
Maar ook dat doe je best met mate. Ik hoor weleens ouders zeggen dat hun kind als straf een week niet 
op de computer mag. Dat is een immense straf, want een week is erg lang.' 
'In het algemeen bepleiten wij een goed evenwicht tussen positieve stimulansen, die gewenst gedrag 
bevorderen, en een duidelijke structuur, waardoor er regels en afspraken zijn en er vanzelf minder 
gestraft hoeft te worden, omdat de regels door je kind bekend zijn.' (…) 
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Tijgermoeder brult weer 
© De Morgen, 7 februari 2014 
 
De gemoederen beroeren: Amy Chua weet hoe je dat doet. Een paar jaar geleden bewees ze dat met                  
haar controversiële Strijdlied van de tijgermoeder en nu met De drieslag. In dat boek leggen zij en haar                  
echtgenoot uit waarom bepaalde bevolkingsgroepen als Joden en Chinezen het beter doen dan andere. 
"Schaamteloos generaliserend", "racistisch", "verachtelijk". Neen, echt warm worden recensenten niet          
van Amy Chua's nieuwste. Daarin gaat de Amerikaanse rechtenprofessor op zoek naar de grondslag              
van maatschappelijk succes. 
 
Dat deed ze ook in haar vorige boek, een harde opvoedingskroniek waarmee ze bovenaan de               
bestsellerlijsten belandde. In het Strijdlied van de tijgermoeder pleitte ze ervoor om kinderen strenger              
op te voeden. De westerse methode was niet de goede: kinderen spelenderwijs onderrichten,             
zelfvertrouwen geven, hen een mening laten hebben, het was allemaal veel te soft. Dat Aziatische               
kinderen het op school zo goed doen, is volgens haar het gevolg van de ijzeren hand waarmee ze                  
gedrild worden. Fouten worden meteen afgestraft, al dan niet met dreigende, kwetsende taal. Een kind               
'vuilnis' noemen, moet kunnen, zei Chua, hen videospelletjes laten spelen, hen naar verjaardagsfeestjes             
en logeerpartijtjes laten gaan niet. 
 
Het resultaat? Chua's oudste dochter Sophia zit vandaag op Harvard, de jongere Lulu mag naar Yale.                
Maar allemaal rozengeur en maneschijn was het niet voor Chua: die ontving na de publicatie zelfs                
doodsbedreigingen. 
 
Zo ver is het nog niet gekomen bij De drieslag. In dat boek focussen Chua en haar man/co-auteur Jed                   
Rubenfeld op het maatschappelijke succes dat vooral bepaalde bevolkingsgroepen schijnen te boeken.            
Volgens hen gaat daar een drievoudig geheim achter schuil. 
 
Racistisch 
 
Drie eigenschappen maken volgens hen dat deze groepen het vandaag beter doen dan andere: een               
superioriteitscomplex, onzekerheidsgevoel en zelfbeheersing. Door deze 'drieslag' benutten acht         
etnische of culturele groepen hun kansen beter dan andere in de Verenigde Staten. Het gaat om                
Chinezen (zoals Chua), Joden (zoals Rubenfeld), Indiërs, Libanese Amerikanen, Cubaanse ballingen,           
Iraniërs, Nigerianen en mormonen. 
 
Naar bewijzen daarvan hoeft u volgens hen niet lang te zoeken. Wie lijstjes          
van Nobelprijswinnaarsnagaat, zal menig Jood terugvinden, en hetzelfde geldt voor mormonen       
op Wall Street en Chinezenop topposities in de academische wereld.  
 
Volgens het koppel komt dat omdat al deze mensen zich op een bepaalde manier beter dan de rest                  
voelen, doordat ze afstammen van een beschaving die voorop liep/loopt of die door God uitverkoren               
is. Ook delen ze de wil om zich te bewijzen, om de familie-eer hoog te houden, en zweren ze bij                    
matiging en beheersing.  
 
Tal van critici noemen de culturele vergelijkingen in het boek racistisch. Chua en Rubenfeld erkennen               
dat het gevoelig ligt. "Zodra je in Amerika over groepen praat, begeef je je op glas ijs", stellen ze.                   
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"Maar ons boek is net het tegenovergestelde van racistisch. Het bewijst net dat de oorzaken van succes                 
niets te maken hebben met rassen. Het gaat niet om iets dat aangeboren of biologisch is."  
Survival of the fittest  
 
Ook al heeft cultuursocioloog Pascal Gielen (Rijksuniversiteit Groningen) empirische  
bedenkingen bij het boek, toch ziet hij wel wat in de eigenschappen die De drieslag naar voren schuift.                  
"Ik geloof dat ze wel degelijk tot succes kunnen leiden. Althans, afhankelijk van de maatschappelijke               
context die je belangrijk vindt en wat als succes wordt gedefinieerd. Dit is een individualitistisch,               
competitief, neoliberaal model. Survival of the fittest, zo je wil."  
 
Hij gelooft niet dat de term racisme op zijn plaats is. "Het gaat hier eerder om culturele normen en                   
waarden die bepaalde bevolkingsgroepen of religies meer waarderen dan eigenschappen die exclusief            
aan bepaalde bevolkingen zijn gekoppeld. Max Weber legde al een eeuw geleden uit dat bijvoorbeeld               
kapitalistische waarden hun oorsprong in het protestantisme hebben. Ook die studie is gecontesteerd,             
maar zou ik niet racistisch noemen."  
 
Het is logisch dat het boek, dat eind maart door een Nederlandse uitgever op de markt wordt gebracht,                  
zo over de tongen gaat, zegt hij. "Mensen zoeken in tijden van crisis naar zekerheden. Wie succesvol                 
is, wil weten hoe dat komt. Maar ook wie dat niet is, probeert verklaringen te zoeken. Het antwoord                  
dat je in dit boek vindt, is volgens mij niet het juiste. Het zorgt voor een zeker defaitisme, want wat                    
stellen Chua en co.? Dat je je succes niet zelf kunt bepalen. Het zit in je cultuur. En dat is onzin. Er                      
zijn veel meer factoren die bepalen hoe snel en hoe hoog je de maatschappelijke ladder opklimt, zoals                 
de sociale biotoop waar je in opgroeit of het onderwijs dat je geniet."  
 
Wie is Amy Chua?  
Werd in 1962, het Jaar van de Tijger, geboren in Champaing, Illinois, uit Filippijns-Chinese ouders.  
Studeerde cum laude af aan Harvard en werkt nu als professor Rechten aan de prestigieuze               
Yale-universiteit. Haar onderwerpen: internationale machtsverhoudingen, etnische conflicten en        
globalisering. 
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Ik ga op kamp en neem mee: mama en papa 
 
© De Morgen – Johanna Laurent, 18 juli 2014. 
 
De huidige generatie kinderen is opgevoed door een stelletje controlefreaks. Het zijn niet onze 
woorden, maar die van tientallen jeugdorganisaties. Steeds meer ouders willen permanent op de 
hoogte worden gehouden van wat kindlief op kamp beleeft. Een kwalijke trend, zeggen pedagogen.  
 
"Soms zijn de kinderen nog geen 24 uur geleden vertrokken of we hebben al ouders aan de lijn die 
vragen waar de foto's blijven." Aan het woord is Sarah De Ruyter, pedagogisch medewerker  
van Top Vakantie vzw. Wat zij vertelt, is sinds een tweetal jaren schering en inslag op zomerkampen: 
steeds meer ouders verwachten filmpjes, berichten en foto's van zoon of dochter op bivak. Dus 
voorzien heel wat leidingsploegen, naast een hoop verkleedkledij en spelmateriaal, voldoende 
computers, fototoestellen en een internetverbinding om de ouders tegemoet te komen.  
 
"Op al onze 23 kampplaatsen ligt een tablet", zegt Silvie Bonne van Idee Kids vzw. "Daarmee 
schrijven de kinderen en animatoren elke dag een kort verslagje voor de ouders. We merkten dat de 
jongste kinderen weinig te vertellen hadden als mama of papa hen 's avonds kwam halen. Zo blijven 
de ouders op de hoogte."  
 
Altijd wat  
 
Chiro, scouts, taalkamp of speelplein: overal willen de ouders een vinger in de pap hebben. Zelfs bij 
opvanginitiatieven waar de kinderen 's avonds gewoon thuis gaan slapen.  
 
"Het is heel herkenbaar", zegt Femke Joye van de Leuvense jeugddienst. "Ouders willen foto's. We 
proberen op die vraag in te spelen, maar in beperkte mate. Want zelfs als je erin meegaat, stellen ze 
hun eisen. Zo komen ouders klagen als hun kind sip kijkt op een foto. Hun kind moet immers lachen. 
Een andere keer kregen we dan weer de opmerking dat de foto's te lelijk waren."  
 
De voorbeelden zijn legio. Zijn er geen foto's of berichten, dan klagen de ouders dat ze geen 
informatie krijgen. Zijn er wel foto's, dan zijn die vaak de aanleiding om over iets anders te mopperen. 
"Mijn zoon staat op twee foto's met hetzelfde T-shirt. Doet hij wel iedere dag propere kleren aan?" of 
"Mijn dochter staat niet op de foto. Kunnen jullie ook wat foto's specifiek van haar maken?"; het zijn 
klachten die jeugdwerkers weleens doen zuchten.  
 
"Het zorgt wel voor wat last", zegt De Ruyter. "Op onze kampen primeren de kinderen. Het vraagt een 
extra inspanning om ook nog eens met ouders te moeten bemiddelen." Grappig detail: Vlaamse ouders 
blijken heel wat nieuwsgieriger dan hun Waalse collega's. "Onze zusterorganisatie Vacances Vivantes 
viel uit de lucht toen Vlaamse ouders op een taalkamp naar een website vroegen", bevestigt De Ruyter. 
"'Is dat dan nodig?', was hun verwonderde reactie."  
 
Hoewel de bedoelingen goed zijn, worden hier en daar toch de wenkbrauwen gefronst. Heel wat 
nieuwsgierige ouders gaan de goedbedoelde informatie-updates immers algauw als een verworven 
recht beschouwen. "Ouders moeten vertrouwen op de kwaliteit van de leiding", zegt Jan Van Reusel, 
woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen. "Bovendien moeten kinderen ook zelf kunnen 
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vertellen dat ze bijvoorbeeld de Lesse hebben afgevaren. Als ouders meteen zeggen dat ze dat al op 
Facebook gezien hebben, is het avontuur er voor de kinderen helemaal af.  
 
"We hopen dat zulke praktijken niet de norm worden. We keuren het niet af - het  
is goed als groepen via sociale media communiceren - maar we moeten ons gezond verstand 
gebruiken."  
 
Huilen aan de bus  
 
Ook pedagogen noemen de trend een kwalijk gebeuren. Eentje die het gevolg is van een andere 
tendens. "Het niet kunnen loslaten van de kinderen is de trend geworden", zegt pedagoge Marijke 
Bisschop. "En dat gaat helemaal de verkeerde kant uit. Moeders staan aan de bus te huilen als hun 
kind, klaar voor vijf spannende dagen vol avontuur, op kamp vertrekt. Ouders zouden eens goed door 
elkaar geschud moeten worden. Zo'n scoutskamp is een fantastische en unieke ervaring."  
 
En het is niet enkel op kinderkampen dat Bisschop ouders ziet controleren. "Als die kinderen groot 
worden, gaan ze reizen. Het eerste wat ze doen als ze in India aankomen, is met het thuisfront Skypen. 
Terwijl alles nog moet gebeuren. We mogen ons niet laten doen door deze stroom."  
Intussen is het raden naar de reden waarom steeds meer ouders zich zo gedragen. "Krijgen we te 
weinig kinderen? Of voelen we ons schuldig", tast Bisschop de mogelijkheden af. "Wat vaststaat is dat 
ouders zich als volwassenen moeten gedragen. Laat los en vertrouw erop dat je kind zich wel zal 
amuseren."  
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Met De opvoedparadox zet Gopnik stevig in 

Boek (non-fictie) - De opvoedparadox  

RECENSIE Door: Aleid Truijens, De Volkskrant 1 juli 2017 

Eigenlijk is opvoeden een vreselijke uitvinding. Het heeft de levens van kinderen en ouders niet               
verbeterd en in sommige opzichten zelfs aantoonbaar slechter gemaakt.' De opvoedparadox van Alison             
Gopnik zet stevig in: laten we ophouden met dat zinloze en frustrerende opvoeden, daar worden we                
allemaal gelukkiger van. 

Niet dat Gopnik, hoogleraar psychologie in Berkeley, moeder en grootmoeder, vindt           

dat je kinderen geen manieren of waarden moet bijbrengen. Maar probeer ze niet te              

kneden naar het gewenste model. Kinderen zijn individuen met een aanleg, een            

karakter en een eigen wil. 

Gopnik richt haar vrolijke pijlen op 'ouders uit de middenklasse'. Die bijten zich vast              

in 'het opvoedmodel' waarbij een succesvolle volwassene het stralend eindpunt is. Die            

ouders beseffen niet dat zij zelf belangrijker zijn dan instituties en methodes. Gopnik             

legt overtuigend uit dat kinderen weinig leren van oefening na instructie. 'Scholen            

zijn vooral goed in kinderen leren hoe je naar school gaat.' 

Kinderen leren door te observeren, te imiteren, door te spelen en te fantaseren. En              

door te falen. Zo leren ze de wereld te begrijpen, de emoties en motieven van               

anderen. Daarbij is liefde het belangrijkst. Kinderen leren het meest van mensen die             

van hen houden. Hun ouders, maar ook grootouders, broers, zussen en vrienden. 

Gopnik stelt voor het model van de timmerman, die een kastje bouwt volgens een              

bouwtekening, te vervangen door dat van de tuinman, die een optimale           

voedingsbodem creëert. Bied kinderen een veilige omgeving om te ontdekken wie zij            

zijn en wat zij kunnen. Kijk zelf, op een bankje, hoe ze tot bloei komen. En doe alle                  

opvoedboeken de deur uit. 
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