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Voorwoord

Dit boek moet worden beschouwd als een eerste orieÈntatie in de orthopeda-

gogiek. Het gaat over opvoedingsproblemen met kinderen die een bepaalde

stoornis, beperking of handicap hebben op zintuiglijk, motorisch, cognitief

of emotioneel gebied, of een combinatie daarvan.

Het opvoeden van kinderen met een stoornis, beperking of handicap wordt

in dit boek gezien als een bijzondere wijze van opvoeden, waarbij de opvoe-

der zoekt naar een aangepaste wijze van handelen. Dit aangepaste handelen

is nodig omdat de middelen vanuit de algemene pedagogiek in veel gevallen

tekortschieten.

Dit betekent dat het opvoeden van zulke kinderen veelal geen gemakkelijke

opgave is. Alleen met de nodige kennis, liefde en inventiviteit, en met het

nodige geduld, zal het mogelijk zijn de specifieke hulp en begeleiding te bieden.

Deze hulp en begeleiding beperken zich niet tot de persoonlijke omgang met

het kind, maar zijn ook gericht op het creeÈren van een voor dit kind zo gun-

stig mogelijk leefklimaat.

Ik bespreek een aantal opvoedingsproblemen en geef aan welke aandachts-

punten in de omgang met bepaalde kinderen van belang kunnen zijn.

Uiteraard komen niet alle denkbare opvoedingsproblemen aan de orde, het

gaat immers om een orieÈntatie. Ik hoop dat deze orieÈntatie in de orthopeda-

gogiek hier zo verantwoord mogelijk wordt aangeboden en dat de toekom-

stige beroepsbeoefenaar of andere belangstellende na bestudering geõÈnteres-

seerd zal zijn in een verdere verdieping.

Met dank aan Joep Bertrams voor zijn creatieve illustraties.

Bij de twaalfde, volledig herziene druk

Deze twaalfde druk is geheel herzien en waar nodig geactualiseerd. De oor-

spronkelijke hoofdstukken over respectievelijk een auditieve en een visuele

stoornis, beperking of handicap zijn samengevoegd en ondergebracht in het

nieuwe hoofdstuk `Zintuiglijke functioneringsproblemen'.

Met de toepassing van het begrip `functioneringsproblemen' wordt, zoals ook

in de andere hoofdstukken gebeurt, aangesloten bij de huidige begripsbepa-

lingen.



Waar nodig zijn binnen de hoofdstukken onderwerpen anders geordend en

verder uitgewerkt of zijn geheel nieuwe delen toegevoegd.

Alle hoofdstukken beginnen nu met een korte intro en de vermelding van de

te bespreken thema's. De hoofdstukken worden afgesloten met een samen-

vatting en voor geõÈnteresseerden zijn tevens vragen/opdrachten opgenomen.

Het eerste deel, `Algemene orthopedagogiek', heeft als vertrekpunt het ver-

schijnsel `opvoeden' en richt zich verder op de theorie en praktijk binnen de

orthopedagogiek. In het tweede deel, `Toegepaste orthopedagogiek', gaat het

om de praktijk en het handelen: het opvoeden en begeleiden. Hierin staat

de persoon met functioneringsproblemen centraal.

Bij mijn onderzoeken en herziening heb ik dankbaar gebruik kunnen maken

van waardevolle suggesties uit het werkveld.

's-Gravenzande, 2011
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Inleiding

Dit boek bestaat uit twee delen. Voor deze indeling is gekozen om een

onderscheid te maken tussen enerzijds de theorie en praktijk van het ver-

schijnsel `opvoeden' en anderzijds de praktijk van het handelen bij proble-

men die zich bij het opvoeden kunnen voordoen.

Deel 1 is gericht op een orieÈntatie, een verkenning van de theorie en praktijk

binnen de algemene orthopedagogiek. De bespreking van de pedagogiek en de

verbijzondering ervan, de orthopedagogiek, legt in de vorm van een aantal

beschouwingen over onder andere doelen en middelen in de (groeps)opvoe-

ding de basis voor het tweede deel.

In deel 2 krijgen we te maken met de praktijk en het handelen binnen de

toegepaste orthopedagogiek. Het gaat dan om het handelen in bijzondere

opvoedings- en begeleidingssituaties. Hierbij is aandacht voor de mogelijke

gevolgen van zintuiglijke of motorische functioneringsproblemen of bepaalde

leerproblemen en/of gedragsontwikkelingsproblemen in de leef- en woonsi-

tuaties. Voor de opvoeders is het niet altijd gemakkelijk om daarmee om te

moeten gaan. Verschillende organisaties en instellingen kunnen hen daarbij

zo nodig behulpzaam zijn.

De bijlage geeft een overzicht van namen en bijbehorende sites van enkele

relevante ondersteunende organisaties.



Deel 1 Algemene orthopedagogiek
± theorie & praktijk



Inleiding

Het algemene karakter van dit deel vindt zijn oorsprong in het verschijnsel

opvoeden. Vanuit deze basis wordt verder nagedacht en stilgestaan bij een

aantal elementen die een bijdrage kunnen leveren aan het opvoedings- of

begeleidingsproces.

In hoofdstuk 1 wordt vanuit het verschijnsel `opvoeden' een relatie gelegd

tussen de pedagogiek en de orthopedagogiek, en problemen die zich in het

opvoedingsproces kunnen voordoen. Problemen die in de meeste gevallen

behoren tot het werkgebied van de orthopedagogiek.

In hoofdstuk 2 staan mogelijke opvoedingsdoelen en -middelen centraal.

Middelen die allemaal, op hun eigen wijze, van invloed (kunnen) zijn binnen

het opvoedingsproces.

Hoofdstuk 3 behandelt, met mens- en maatschappijvisies als basis, zowel de

begrippen separatie en normalisatie als integratie en inclusie.

Hoofdstuk 4 besteedt aandacht aan enkele hulpverleningsmodellen. Aan de

orde komen het medisch, het sociologisch, het psychoanalytisch en het leer-

theoretisch model, en vervolgens nog het interactiemodel en het humanis-

tisch model.

In hoofdstuk 5 wordt een orieÈntatie gegeven op mogelijke handelingen met

betrekking tot de middelen `observeren' en `rapporteren'.

Hoofdstuk 6 gaat over het diagnosticeren, classificeren en handelen binnen

het orthopedagogisch werkveld.

Het laatste hoofdstuk van dit deel gaat over opvoeding in groepsverband;

binnen het werkgebied van de orthopedagogiek is dit een veelvoorkomend

verschijnsel.



1Opvoeden, pedagogiek en
orthopedagogiek

Op de speelplaats van de basisschool is het een drukte van jewelste. Kleine

en grotere kinderen lopen door elkaar, lopen elkaar achterna of zijn met

een groepje aan het voetballen of touwtjespringen. Sommigen zijn aan het

skaten. De eerste warme zonnestralen hebben hun effect. Als je zo om je

heen kijkt, dan krijg je niet meteen het besef dat al deze kinderen in een

fase zijn waarin hun opvoeding van wezenlijk belang is. Dat geldt overi-

gens niet alleen voor deze kinderen, maar voor alle kinderen, zolang zij

nog niet `op eigen benen' kunnen staan. Gelukkig kunnen we constateren

dat ouders en andere opvoeders die taak veelal serieus nemen. Nu, in het

verleden, waar ook ter wereld¼ De manier waarop is een heel ander ver-

haal. Het lukt ook niet altijd even goed en de omstandigheden zijn ook

niet altijd ideaal. Maar `opgevoed' zijn we min of meer allemaal.

Thema's:

Een cultuurverschijnsel, wat kunnen we onder opvoeden verstaan, opvoeden

en de pedagogiek, belemmeringen en problemen tijdens het opvoeden,

opvoeden en de orthopedagogiek, orthopedagogiek als deel van de pedago-

giek, het werkgebied van de orthopedagogiek, orthopedagogiek en de bij-

drage van andere wetenschappen.

1.1 Een cultuurverschijnsel

De cultuur en tijd waarin men opgroeit, bepalen in grote mate de wijze

waarop opvoeding plaatsvindt. In praktisch elke periode van de menselijke

geschiedenis zien we dat volwassenen kinderen helpen bij hun ontwikkeling

naar een vorm van zelfstandigheid. Hoe ver we ook terugkijken in de ge-

schiedenis, te allen tijde is er sprake van een vorm van `opvoeden'.

In alle culturen en tijden komen we het verschijnsel `opvoeden' tegen. Van-

daar dat we opvoeden als een cultuurverschijnsel kunnen beschouwen.

Opgevoed zijn we min of meer allemaal.



Het feit dat mensen met een verschillende culturele achtergrond deel uitma-

ken van eenzelfde samenleving, zoals bijvoorbeeld in ons land, leidt tot een

`bonte' verzameling van manieren en stijlen van opvoeden.

Er bestaan grote verschillen in de vormen van opvoeden. Iedere tijd en

samenleving heeft zijn eigen ideeeÈn, opvattingen en idealen. We worden niet

allemaal op dezelfde wijze opgevoed. Zo ligt bijvoorbeeld het accent binnen

de ene opvoedingssituatie misschien meer op regelmaat, orde en netheid

met daarbij een beperkte mate van persoonlijke vrijheid, terwijl binnen de

andere opvoedingssituatie die vrijheid mogelijk juist centraal staat.

Aan de manier waarop opvoeders met hun kinderen omgaan, ligt veelal een

bepaald uitgangspunt ten grondslag. Als men de eigen opvoeding als prettig

heeft ervaren, wordt er veelal voor gekozen om deze manier van opvoeden

ook bij de eigen kinderen toe te passen. Anderen kiezen voor een vorm van

opvoeden die duidelijk afwijkt van de eigen ervaringen. Weer andere opvoe-

ders voeden hun kinderen bewust op volgens bepaalde theoretische uitgangs-

punten.

1.2 Wat kunnen we onder opvoeden verstaan?

Bij het beantwoorden van de vraag wat opvoeden eigenlijk is, kunnen we in

de dagelijkse praktijk verschillende antwoorden tegenkomen. Toch hebben

de meeste omschrijvingen wel bepaalde raakvlakken met elkaar:

· `leren van gewoonten, manieren en regels die moeten leiden tot zelfstan-

digheid en verantwoordelijkheid';

· `dat je moet leren hoe je te gedragen, wat wel en niet mag, tot je zelfstan-

dig bent';

· `het leren van normen en waarden, zodat iemand zo zelfstandig mogelijk

in de maatschappij kan functioneren';

· `een kind helpen te leren op eigen benen te staan'.

In deze voorbeelden wordt bijna rechtstreeks verwezen naar een mogelijk

`einddoel' van het opvoedingsproces. Maar wat opvoeden is, welke voorwaar-

den wenselijk of noodzakelijk zijn, wordt nauwelijks benoemd. We gaan

daarom verder op zoek naar het antwoord op deze vraag.
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Omgang

Laten we bij het begin beginnen. We kijken eerst naar de situatie waarin we

het verschijnsel opvoeden kunnen aantreffen.

Het opvoeden en de activiteiten van opvoeden komen we, als we om ons

heen kijken, tegen in de omgang tussen volwassene en kind. Het kind is

sterk afhankelijk van de hulp van anderen, de hulp van zijn opvoeders. Het

heeft behoefte aan voeding en verzorging en leert vervolgens, met hulp,

stapje voor stapje, in alle levensfasen van zijn kind-zijn, zich te ontwikkelen.

Unieke omgang

De omgang tussen opvoeder en kind is een unieke, persoonlijke omgang,

waarin in de regel een wederzijdse betrokkenheid valt waar te nemen. In die

betrokkenheid is sprake van een omgang, een samenleven, waarin met name

geborgenheid, veiligheid en een uitnodigende (leer)omgeving de basis vor-

men voor de verdere ontplooiing van het kind. Het kunnen opgroeien in

een `warme' omgeving bevordert de sociale en emotionele ontwikkeling.

We zien in deze omgang dat de opvoeder bijvoorbeeld bepaalde dingen

goedvindt en andere afkeurt, het kind stimuleert of hem iets voordoet. De

opvoeder legt iets uit, helpt het kind wanneer hij ziet dat het iets niet aan-

kan. Of is bewust `passief' om het kind kansen te bieden iets zelf te ontdek-

ken of uit te proberen.

Omgang en invloed

Het alleen maar omgaan met een kind is niet voldoende om van `opvoeden'

te spreken. Want in de situatie waarbij een kind bijvoorbeeld valt en de vol-

wassene het kind slechts helpt op te staan, waarna dat kind huilend verder

loopt, is weliswaar sprake van omgang, maar opvoeden kunnen we dit nog

niet noemen. Het gaat hier puur om de hulp aan een kind.

Een opvoeder daarentegen oefent in zijn omgang met het kind veelal een

doelgerichte invloed uit! Die invloed is er dan op gericht het kind wat te

leren, iets voor te doen en duidelijk te maken, of hem iets te laten ervaren.

Deze invloed heeft in het opvoedingsproces een gericht doel.

In deze omgang kunnen bijvoorbeeld normen en waarden worden bijge-

bracht, kan worden geleerd om respect voor anderen te hebben, keuzes te

maken, verantwoordelijkheden te leren nemen et cetera.

Opvoeders zijn zich er echter niet altijd van bewust dat zij opvoeders zijn.

Veel dingen gebeuren gewoon. Als een vader bijvoorbeeld staat te koken,

dan kan het kind daar al dan niet belangstelling voor hebben. Als dit het

geval is, dan zal het mogelijk leren hoe aardappelen worden gekookt. Zonder
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dat de vader zich daarvan bewust is, is hij dan toch min of meer opvoedend

bezig: het kind wordt beõÈnvloed door zijn kookactiviteiten en leert er iets

van.

Omgang, vrijheid en grenzen, consequent zijn

Het kind moet niet alleen een bepaalde vrijheid in de omgang kunnen erva-

ren, maar ook leren dat er grenzen zijn. Grenzen in wat wel en niet toelaat-

baar is. De opvoeder behoort ook zijn verantwoordelijkheid als opvoeder te

nemen en niet schromen, daar waar nodig, om in te grijpen. Het kind moet

(direct) op zijn gedrag worden aangesproken. Consequent zijn als opvoeder

is essentieel. Dat geeft duidelijkheid aan het kind: `Wat kan/mag ik wel en

wat niet?'

Veiligheid, emotioneel en fysiek
De stabiele veiligheid en geborgenheid die het opgroeiende kind van zijn

opvoeder(s) en omgeving moet kunnen ervaren, legt een belangrijke basis

voor de ontwikkeling van zijn zelfvertrouwen en weerbaarheid.

Je kunt voor wat betreft de behoefte aan veiligheid van het kind onderscheid

maken in de behoefte aan een mate van geborgenheid (= emotionele veilig-

heid) en de behoefte aan een mate van lichamelijke (= fysieke) veiligheid

ten opzichte van zichzelf en zijn directe omgeving. Binnen het opvoedings-
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proces moet het kind voldoende ruimte ervaren om zijn toenemende vor-

ming van zelfstandigheid geleidelijk te kunnen ontdekken en te ontwikkelen.

De vooraanstaande en invloedrijke Nederlands pedagoog M.J. Langeveld

sprak eerder van een `geleide zelfstandigheid'. Leiding en begeleiding van de

opvoeder moeten volgens hem langzaam maar zeker afnemen en uiteindelijk

leiden tot een vorm van `zelfgeleide zelfstandigheid'.

Bij het kind dat stap voor stap leert om aan zijn eigen bestaan leiding te

geven, zichzelf te leiden in het leven, zal de zelfgeleide zelfstandigheid uit-

monden in een bepaalde mate van volwassenheid.

Stimuleren, praten en luisteren

Het stimuleren van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind is een bij-

zonder belangrijke taak voor de opvoeder. Het gaat erom dat het kind uitge-

nodigd wordt en de ruimte krijgt om de hem omringende wereld te ontdek-

ken en te ervaren. Dit in een sfeer waarin het kind zichzelf mag zijn en

waarbij de opvoeder door bijvoorbeeld uitleg, voordoen en humor, het kind

zo nodig stimuleert en activeert. Praten met het kind, naar hem luisteren en

complimenten geven dragen bij aan de ontwikkeling van de eigenwaarde en

het zelfvertrouwen.

Natuurlijke en georganiseerde activiteiten
Er kan in het opvoeden onderscheid worden gemaakt tussen de veelal spon-

tane `natuurlijke activiteiten'; activiteiten die plaatsvinden in de dagelijkse

omgang tussen ouder/opvoeder en kind (zij hebben een `natuurlijke' band

met elkaar), en `georganiseerde activiteiten'.

Voorbeelden van laatstgenoemde zijn de deelname aan onderwijs op school,

opvang en deelname aan buitenschoolse activiteiten (BSO), sportactiviteiten

of muziekles.

Beide soorten activiteiten vormen samen het geheel aan activiteiten binnen

de opvoeding.

In onze huidige complexe maatschappij zijn de georganiseerde activiteiten

een belangrijke aanvulling op de natuurlijke activiteiten van het opvoedings-

proces. De taken en verantwoordelijkheden tussen beide vormen zijn in de

praktijk echter niet altijd goed op elkaar afgestemd.

Veel opvoeders hebben tegenwoordig een druk, onregelmatig en soms chao-

tisch leven. Zij vinden het vanzelfsprekend dat anderen behulpzaam zijn bij

de opvoeding van hun kinderen. Daarbij verwachten zij vooral veel van de

school. Het komt overigens niet zelden voor dat ouders van de school
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waarop hun kinderen onderwijs krijgen meer opvoedingsondersteuning ver-

wachten dan de school in de praktijk kan waarmaken.

Opgevoed zijn

Van een hulpeloos en afhankelijk wezen ben je uitgegroeid tot een persoon met

een bepaalde zelfstandigheid, waarbij je hebt geleerd, min of meer en tot op

zekere hoogte, verantwoordelijk te zijn voor je eigen activiteiten en handelen.

Hoe je zover bent gekomen, is onder andere ingebed in de manier waarop

jouw opvoeding heeft plaatsgevonden. In welk milieu je bijvoorbeeld bent

opgevoed en op welke wijze de rollen daarin verdeeld werden. Steeds meer

kinderen groeien op in eenoudergezinnen. Scheidingen, verbroken relaties of

een bewuste keus voor het eenouderschap hebben allemaal hun invloed op

het milieu waarin de opvoeding plaatsvindt.

Op grond van de ideeeÈn, idealen, normen, waarden en de stijl van opvoeding

van je opvoeders heb je vaardigheden aangeleerd en ben je min of meer in

staat gesteld je eigen kwaliteiten te ontwikkelen.

Je leerde bijvoorbeeld om niet met een volle mond te praten, iemand met

twee woorden aan te spreken, je huiswerk te maken, je kamer op te ruimen,

vrije tijd en studietijd in te delen enzovoort.

Ook de hulp die je kreeg bij activiteiten die je in eerste instantie niet alleen

kon doen, staat waarschijnlijk nog vers in je geheugen. Hulp bij het leren

jezelf te verzorgen, het leren fietsen, het leren schaatsen, hulp bij het maken

van je huiswerk, het leren sparen, je kamer op te ruimen, alleen te reizen

enzovoort.

Soms vond je het wellicht niet leuk om bepaalde activiteiten te moeten leren.

Soms was je ook `het waarom' misschien niet duidelijk (of wilde je het niet

begrijpen¼?). Vaak had je gewoon geen zin en ging je slechts met frisse

tegenzin toch maar aan de slag.

Achteraf kunnen we stellen dat de eisen die aan je werden gesteld, de hulp

die is geboden en de manier waarop je opvoeders met jou omgingen en je

hebben opgevoed, er sterk aan hebben bijgedragen dat je bent geworden

zoals je nu bent.

Doel van de opvoeding

In deze fase van onze bezinning op het verschijnsel opvoeden moeten we

volstaan met de omschrijving dat de opvoeding gericht is op de hulp aan

het kind bij zijn ontwikkeling om te kunnen groeien naar een vorm van zelf-

standigheid, tot een niveau van volwassenheid.
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1.3 Opvoeden en de pedagogiek

We weten allemaal dat een baby sterk is aangewezen op de hulp van zijn

omgeving, omdat hij nog zeer kwetsbaar is. Het kind blijft ook na de baby-

tijd nog sterk afhankelijk van de hulp van anderen, van mensen die zich ver-

antwoordelijk voelen voor de hulp en de opvoeding. In de meeste gevallen

zien we dat men die verantwoordelijkheid ook op zich neemt. Wel zal naar-

mate het kind ouder wordt, de intensiteit van die hulp gaan afnemen.

Mede dankzij de aandacht, liefde en hulp van de opvoeder(s) zal het kind

lichamelijk weerbaarder en geestelijk zelfstandiger kunnen worden.

Pedagogiek
De wetenschap die het opvoeden als object heeft en waarin het denken over

opvoeden centraal staat, noemen we de `pedagogiek' of `opvoedingsweten-

schap'.

Diverse pedagogen hebben in de loop der jaren het verschijnsel opvoeden

bestudeerd. In hun onderzoeken gaan ze bijvoorbeeld na op welke wijze

opvoeding en onderwijs het best tot hun recht kunnen komen of wat de rol

van de opvoeder in de hedendaagse samenleving inhoudt.

Pedagogie
De praktijk, het handelen binnen de opvoeding wordt pedagogie genoemd.

Het woord `pedagogie' is samengesteld uit `pais' (kind) en `agogein' (leiden).

Het Griekse woord paidagoogia betekent dus eigenlijk: `kinderleiding'.

Kansen, innerlijke en uiterlijke factoren
In de regel heeft een kind de drang in zich om door te oefenen en te leren

zich verder te ontwikkelen. Het neemt daarom veelal actief deel aan het

opvoedingsproces. Opvoeder en kind beõÈnvloeden elkaar daarbij; er is sprake

van een wisselwerking, van interacties tussen beiden.

Op welke wijze het kind zich ontwikkelt, is afhankelijk van zowel innerlijke

als uiterlijke factoren.

Met innerlijke factoren wordt de aanleg (erfelijkheid) bedoeld; de eigen-

schappen die het kind bij de geboorte heeft meegekregen.

De uiterlijke factoren zijn de omstandigheden waarin het kind opgroeit: het

milieu (de aard van de interacties en de wijze of stijl van opvoeden), de

omgeving en de situatie waarin het kind zich kan (moet) ontwikkelen.
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De ontwikkeling van een kind is dus enerzijds afhankelijk van de mogelijk-

heden en beperkingen die het heeft meegekregen en anderzijds van hetgeen

het milieu hem in zijn groei naar volwassenheid te bieden heeft.

Hoe actief is men in dat milieu met de opvoeding bezig? Waar legt men de

nadruk op? Welke ervaringen kan het kind opdoen? In hoeverre is er sprake

van een gerichte en opzettelijke opvoeding? Welke opvoedingsmiddelen wor-

den zoal gehanteerd en hoe gebruikt men deze?

De pedagogiek richt zich in haar werkzaamheden op het `normale' kind, op

een opvoeding die een `normale opvoedbaarheid' impliceert.

Met `normaal' wordt in dit verband bedoeld: alle schakeringen in het leven

die mogelijk zijn en als zodanig voorkomen zonder dat ze tot grote opvoe-

dingsproblemen leiden.

`Normaal' is datgene wat als normaal (`norm') geldt in een bepaalde cultuur

en in een bepaald tijdvak.

Na te streven einddoel van de opvoeding

Wat is het doel van de opvoeding, waartoe moet die leiden?

Hierover bestaat wel een zekere overeenstemming. Het gaat om het nastre-

ven van een bepaalde mate van volwassenwording of volwassenheid.

In de praktijk van het opvoeden gaat het erom iemand te helpen een

bepaalde mate van zelfstandigheid en stabiliteit te verkrijgen, iemand te

leren op eigen benen te staan, keuzes te maken / beslissingen te nemen en

verantwoordelijkheden te willen en kunnen dragen.

Opvoeding is erop gericht het kind te helpen zowel lichamelijk als geestelijk

volwassen te worden. Bij het bereiken van het `einddoel', de volwassenheid,

zal de oorspronkelijke opvoedingsrelatie tussen opvoeder en kind langzaam

veranderen in een relatie tussen twee volwassenen. Uiteraard kunnen deze

twee volwassenen wel een intensieve band met elkaar hebben en behouden,

maar van een pure opvoedingsrelatie, van opvoeden, is dan in wezen geen

sprake meer.
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Afnemende en toenemende verantwoordelijkheid

Aan de hand van deze figuur kunnen we zien dat binnen het opvoedingspro-

ces, naarmate het kind ouder wordt, de verantwoordelijkheid van de opvoe-

der voor het kind afneemt en die van het kind toeneemt.

Voorlopig doel

Het kind, dat als hulpeloos en afhankelijk wezen op de wereld komt, zal in

de praktijk minimaal achttien jaar over die volwassenwording doen. VoÂoÂr

die tijd is het aangewezen op de hulp van zijn opvoeder(s). Het kind moet

veel leren. Het moet leren zindelijk worden, lopen en spreken, zich aan- en

uitkleden, wassen, tanden poetsen, fietsen, schrijven, rekenen, spelen, bood-

schappen doen, relaties aangaan enzovoort.

Deze kleinere doelen noemen we `voorlopige doelen'. Het zijn tussenstappen

in de opvoeding waarbij mogelijk iets bereikt kan worden. Iets wat door

oefenen en/of ervaring op korte termijn geleerd kan worden.

Voorlopige doelen
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Einddoel van de opvoeding

Als we stellen dat de opvoeding moet leiden tot een vorm van volwassenheid

(`doel op langere termijn'), dan zullen we moeten aangeven wat we daaron-

der verstaan. Dit lijkt gemakkelijker dan het is. In veel woordenboeken

wordt het begrip volwassenheid omschreven als `volwassen-zijn'. Daar heb-

ben we op zich niet veel aan, want wat is volwassen-zijn dan? We zijn juist

op zoek naar de omschrijving die ons kan helpen ons een beeld te vormen

van wat volwassenheid inhoudt.

Letterlijk betekent volwassenheid zoiets als `volgroeid zijn'. Hiermee wordt

dan alleen de lichamelijke ontwikkeling van iemand bedoeld. We constateren

dat iedere gezonde persoon dit bereikt bij ongeveer het achttiende levensjaar.

Maar volwassenheid is meÂeÂr dan alleen lichamelijk volgroeid zijn. Weliswaar

is iemand op zijn achttiende wettelijk beschouwd volwassen, maar of iemand

van die leeftijd ook geestelijk volgroeid is, moeten we op grond van de prak-

tijk veelal ontkennend beantwoorden.

Volgens Langeveld (1981) herkennen we bij een volwassene:

`In alle dynamiek openbaart zich plan, lijn, doelstelling, gebon-

denheid van hetgeen men zichzelf heeft opgelegd.'

Hieruit is af te leiden dat de volwassene op zichzelf is aangewezen. Dat hij

actief is, dingen onderneemt, plichten heeft, keuzes maakt en aansprakelijk

is voor het slagen en falen ervan. Kortom: hij staat volledig voor wie hij is

(`zelfverantwoordelijke zelfbepaling').

Proces

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat opvoeden, zoals eerder genoemd, als

een proces beschouwd moet worden, omdat ontwikkelingen en veranderin-

gen in een verloop, in een bepaalde tijd plaatsvinden. Tijd en ontwikkelingen

zijn kenmerkende elementen van een proces. Er is tijd nodig om een opvoe-

dingsdoel te bereiken, zowel op korte als op langere termijn. Het opvoe-

dingsproces is onderhevig aan veranderingen, door bijvoorbeeld de verschil-

lende fasen van de menselijke ontwikkeling.

Vorming, begeleiding

Eindigt het proces van opvoeding bij de volwassenwording? Sommigen

beweren dat er in het leven van de mens wel altijd sprake zal blijven van

een voortdurende noodzaak/behoefte aan onderwijs/leren (`eÂducation perma-

nente').
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Anderen spreken van `vorming of begeleiding' als het gaat om de hulp aan

volwassenen, omdat een volwassene zeÂlf verantwoordelijk is voor het doel

dat hij wil bereiken. Iets wat je van een niet-volwassene nog niet mag ver-

wachten!

Een volwassene die bijvoorbeeld op vrijwillige basis een willekeurige cursus

voor volwassenen (= `non-formele educatie') gaat volgen, is daar zelf verant-

woordelijk voor, evenals voor, bijvoorbeeld, zijn beslissing om een bepaalde

overeenkomst te ondertekenen, of voor welk gedrag dan ook.

Van Dale omschrijft het begrip `begeleiden' als `iemand op weg vergezellen',

`met raad en daad bijstaan', `coachen'. Vanuit dit gezichtspunt liggen de acti-

viteiten binnen de opvoeding en begeleiding dicht bij elkaar.

1.4 Belemmeringen en problemen tijdens het opvoeden

Tijdens het opvoeden kunnen zich tal van belemmeringen en problemen

voordoen. In de meeste gevallen zijn het slechts kleine belemmeringen, van

tijdelijke aard, die vaak vanzelf weer verdwijnen. Met enig geduld, tact, crea-

tiviteit en een flinke dosis humor is de opvoeder veelal in staat om aan deze

omstandigheden het hoofd te bieden.

Aan welke situaties denken we hier? Bijvoorbeeld aan een kind dat niet wil

eten, onderuitgezakt aan tafel zit en niet bereid is om op het verzoek van de

opvoeder rechtop te gaan zitten. Of aan het kind dat te laat thuiskomt en

zijn huiswerk nog moet maken. Aan het kind dat stiekem een extra koekje

pakt of het kind dat zich verzet tegen de regel om 's avonds te helpen bij de

afwas. Maar ook denken we aan opvoeders die niet altijd tijd hebben om het

kind aandacht te geven op het moment dat het daarom vraagt. Of aan de

discussies over de keuze naar welk tv-programma mag worden gekeken.

Problemen

In een aantal andere gevallen zijn er echter wel degelijk problemen binnen

de opvoeding. Problemen die absoluut onvergelijkbaar zijn met de genoemde

voorbeelden. De volgende situaties illustreren dat.
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