
Discussie naar 
aanleiding 
van 'Venlo' 

Opvoedondersteuning 
dringend gewenst 

'Venlo', de dood van René Steegmans nadat hij 
opmerkingen maakt over asociaal gedrag, inspireerde 
Jan Marijnissen tot het starten van een discussie op 
www.sp.nl over de opvoeding. In Spanning een 
selectie uit de vele- vaak zeer ter doende- reacties, 
plus de antwoorden van de SP-fractievoorzitter. · 

De stelling van Marijnissen luidde: 'Nederland 
is geschokt door Venlo. De tijd is (al lang) rijp 
voor een totaal-offensief. Onderdeel van dat 
offensief moet zijn dat we erkennen dat er 

vaak in de opvoeding iets fout gaat en dat 
maatregelen niet kunnen uitblijven. 50.000 mis-

handelde kinderen per jaar is ook zo'n symptoom van de 
problemen van veel ouders met het opvoeden van hun 
kinderen. De overheid dient samen met pedagogen een fijn
mazig net van adviesbureaus op te zetten voor advies aan 
ouders en kinderen. Minimaal één maal per jaar brengen 
ouders en kinderen een bezoek aan deze bureaus.' 

De reacties 

Ah, jewel. De overheid 
zal het opnieuw opknap

pen. Ik ben van mening dat een 
wakende en actieve overheid 
onmisbaar is om sturing te ge
ven aan maatschappelijke pro
cessen. Geen misverstand daar
over. Maar het zijn de mensen 
die op de eerste plaats invulling 
geven aan hun pedagogisch 
proces. Het onderwijsveld, de 
buurthuizen, de GGD, de zuige
lingenzorg, het zijn instrumen
ten die de ouders ten dienste 

staan bij moeilijkheden en vra
gen. Versterking van deze func
ties en verzelfstandiging in de 
woonkernen kan de ondersteu
ning van ouders bij hun taken 
verlichten. Daarvoor is een be
tere bereikbaarheid en herken
bare dienstverlening van deze 
diensten nodig. Een totaal of
fensief met verplichte controle 
bezoeken maakt eerder onmon
dig en hevelt de bewustwording 
over de verantwoordelijkheden 
van ouders over aan een 'alwe
tende' elitaire overheidsmoloch. 
Wat verwacht je van zo'n jaar
lijks bezoek? We gaan ook twee 

maal per jaar naar de tandarts en 
als hier iets mis is, is dat door de 
deskundige (tandarts) duidelijk 
te zien. Maar wat gebeurt er tij
dens een jaarlijks bezoek aan 
een adviesbureau voor opvoe
ding? De ouders I kinderen zul
len zelf moeten aangeven of ze 
een probleem hebben. Dat is 
van buitenaf niet te zien. Ouders 
zullen dit in de meeste gevallen 
niet doen . Het is namelijk be
kend dat ouders het probleem in 
de opvoeding van het kind vaak 
zo lang mogelijk ontkennen. En 
kinderen die zullen, zeker wan
neer ze samen met hun ouders 
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een consult hebben bij een ad
viesbureau natuurlijk niet mak
kelijk in het bijzijn van hun 
ouders durven zeggen dat er wat 
mis is in hun opvoeding. 

Ik ben van mening dat 
op de scholen het ver

schijnsel agressie diepgaand 
behandeld moet worden. Als 
kinderen van jongs af aan in
zicht leren krijgen in wat agres
sie is -ook in jezelf- en hoe je 
daar het beste mee om kunt 
gaan, wordt er een basis gelegd 
die het tij misschien zou kunnen 
keren. Agressie is in mijn ogen 
een onmiddellijke en rem
mingsloze uiting van onvrede. 
Je zou ook andere manieren 
kunnen aanleren om met on
vrede om te gaan. Kinderen 
zouden op school veel meer 
moeten leren over de mens en 
zijn drijfveren. Het blijkt wel 
dat het hard nodig is. 

De alsmaar stijgende 
huizenprijzen hebben 

ervoor gezorgd dat ouders van 
jonge gezinnen vaak allebei 
moeten blijven werken om de 
hypotheeklasten op te kunnen 
brengen. De kinderen zijn het 
eerst de dupe, natuurlijk. Ze 
worden overdag van hut naar 
mutje gesleept. En als ze 
's avonds thuiskomen, dan zijn 
vader en moeder te moe om nog 
te kunnen aanhoren hoe ze het 



op school hebben gehad. Ver
volgens gaan we vooral de jon
getjes zoethouden met (geweld

dadige) computerspelletjes en 
de meisjes met een eigen televi
sie op de kamer, wat de een
zaamheid en de onderlinge ver
vreemding alleen nog maar ver
groot. Kunnen we niet beter 
deze vicieuze cirkel doorbreken 
in plaats van weer een blik 
goedbedoelende ambtenaren 
open te trekken? 

Opvoedi ngsadviesbu
reau's door de overheid 

ingesteld komt op mij als onac
ceptabele overheidsbemoeienis 
over, noch daargelaten de prak
tische uitvoering daarvan. Hoe 
denk je dat door een bezoek per 
jaar opvoedingsproblemen kun
nen worden achterhaald? Wat 
problematisch is en wat niet? 
Eerder zou ik de oplossing zoe
ken in de directe omgeving van 
de kinderen of ouders. Hier kun
nen problemen gesignaleerd 
worden in de context waarin 
deze plaatsvinden. Ik denk hier
bij aan, werkgever, leraren, 
huisartsen, maar ook buren en 
vrienden. Een 'totaal offensief', 
dat hen bereikt en hen alert 
maakt op de mogelijkheden die 
er zijn om 'probleemgevallen' 
te signaleren en daarmee om te 
gaan, lijkt mij effectiever dan 
een van overheidswege inge
steld adviesbureau. 

Pedagogisch advieshu
ra's zouden een hulp

middel kunnen zijn, maar bij 
een totaal-offensief zou ik veel 
meer willen betrekken. Bijvoor
beeld: 

• meer tijd voor de opvoeding 
(wat inhoudt dat betaald werk 
geen dogma meer moet zijn, en 
dat opvoeden ook als maat
schappelijke taak gezien en be
loond wordt); 
• serieus in discussie gaan over 
waarden en normen, waarbij 
overheid en bedrijfsleven een 
zeer grote rol spelen (afbraak pu
blieke sector, onderwijs, twee
deling, commercie die letterlijk 

over lijken van mens en dier 
gaat, geweld op tv); 

vechten tegen de bierkaai was. 
Denk je nu echt dat wij advies 
van specialisten krijgen? De op

zet is hartstikke goed en nodig, 
maar weet je wie er op gezet 
worden? Jonge meiden die net 
van de opleiding afkomen of 
nog bezig zijn, want wat zijn die 
stagiaires toch lekker goedkoop. 

opvoeding ook voor je rekening 
nemen. 

• gedrag van publieke figuren 

(politici die zich misdragen, 
graaiende managers, prinsen die 
voor hun beurt spreken nog 
voor ze weten waar een rechts
zaak over gaat, zoals in de AH
zaak), deze mensen hebben , of 
ze nu willen of niet, een voor
beeldfunctie. Want waarom 
zouden opgeschoten jongeren 
zich goed gedragen, als hun 
voorbeelden zich misdragen, in 
het 'landsbelang'? 

Het idee op zich spreekt 
mij wel aan, alleen heb 

ik met mijn tien jaren ervaring 
in de kinderopvang, er geen 
goed gevoel over. De reden dat 
ik ben weggegaan bij de kinder
opvang, was dat het continu 

Als mensen kiezen voor 
ki oderen en daarmee 

dus kiezen een grote verant
woordelijkheid op zich te ne
men, vind ik dat deze mensen 
hun kinderen ook zelf moeten 
opvoeden. Dus niet 's morgens 
om acht uur naar de crèche en 
's avonds om zes uur weer op
halen . Laat iedereen zijn eigen 
kind opvoeden. Als je voor kin
deren kiest en het geluk hebt ze 
te kunnen krijgen, moet je de 

De stelling vind ik te 
generaliserend, te ver 

gaan, te veel geld kosten. De 
meeste ouders voeden hun 
kind(eren) wel goed op. Wie 
controleert de naleving van zo'n 
advies? Wie gaat bepalen wat 
een goede opvoeding is? Wat 
kost een pedagogisch adviesbu
reau? Het probleem zit in de 
maatschappij. Reinheid, Regel
maat, Rust en af en toe een 
Knuffel!!! Is dat niet waar het 
allemaal om draait. Wat eigen
lijk zo eenvoudig is, dat we het 
allemaal vergeten, omdat we 
zo'n haast hebben?! Volgens 
mij ontbreekt het de huidige op
voedende samenleving uitslui
tend aan tijd voor de kinderen. 

In de stelling pleit ik voor een 
totaal-offensief, en zeg dat 

Marijnissen 

daar onder meer onderdeel van zou kunnen 
uitmaken een fijnmazig netwerk van bureaus 

voor ondersteuning van ouders en opgroeien
de kinderen. Met andere woorden: mijn sugges

tie is niet het totaalplan, het is slechts een onderdeel. Na
tuurlijk ligt er bij de opvoeding ook een taak voor de verde
re omgeving van kinderen: leiders van verenigingen, leraren, 
enz. Natuurlijk moeten schoolgebouwen niet vies en ouder
wets zijn, natuurlijk moet er veel meer aandacht komen voor 
het vmbo (met name om de uitval te voorkomen!}, natuurlijk 
moet het geweld op tv en verwerpelijke computerspelletjes 
worden bestreden, natuurlijk levert ook het hedonisme in 
deze consumptiemaatschappij een bijdrage aan de proble
men, natuurlijk moet er meer aandacht komen voor waarden 
en normen enzovoorts. 
De achtergrond van mijn stelling is dat mijn indruk is dat 
veel ouders problemen hebben met het grootbrengen van 
hun kinderen. Velen zouden daarbij graag hulp en advies 
krijgen. Schroom ontstaat omdat het vragen van hulp gezien 
wordt als een teken van zwakte. Ten onrechte. Natuurlijk, 
heel veel ouders gaat het heel goed af, maar anderen kun
nen heel goed hulp gebruiken. Als daarvoor bestaande struc
turen ook gebruikt kunnen worden vind ik dat natuurlijk ook 
prima. Nu werken veel hulpverleners langs elkaar heen. We 
hebben daar onlangs bij de 'zaak Roermond' weer een dui
delijk voorbeeld van gezien. Ik wil dat veranderen. Ik wil dat 
ouders moed gegeven wordt door ze te steunen. Er zijn voor
beelden van heel succesvolle ondersteuning door middel van 
mensen die regelmatig gezinnen met problemen bezoeken 
en zeg maar 'meeleven' met het gezin. 
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Opvoeden is een actieve 
daad, het is iets anders dan 

Marijnissen 

'laat maar waaien'. Niet iedereen is automa
tisch bereid de noodzakelijke confrontatie te 

zoeken om zo een kind waarden en normen bij 
te brengen. Het blijkt dat niet elke ouder in staat 

is invoelingsvermogen over te brengen op de kroost. Mij lijkt 
het nuttig wanneer we daar meer aandacht aan zouden be
steden. 

perkt deel. Maar wat wil je. De 
beste man of vrouw heeft pak
weg tien minuten voor zo'n ge

sprek, twee maal per jaar. Daar
bij heeft hij of zij zo'n dertig 
kinderen waar iets over gezegd 
moet gaan worden. De leer
prestaties zijn dan al gauw het 
enige waar iets over gezegd 
kan worden. Dus : investeer in 
het onderwijs, zorg dat er klei
nere klassen komen en dat er 
meer deskundigheid op scholen 
aanwezig is,s met name op het 
gebied van de sociaal emotio
nele ontwikkeling van kinderen 
en jongeren. Betrek bij dit plan 
de GGD, die ook de kinderen 
om de paar jaar ziet en intensi
veer de activiteiten rondom een 
kind of een gezin als daar aan
leiding voor is . Zorg dat de so
ciaal-emotionele ontwikkeling 
van de kinderen niet langer 
ondergeschikt is aan de cogni
tieve ontwikkeling. 

Nieuwe reacties 

Veel opvoeders en opge
voeden passen te vaak 

methodes toe zonder zich een 
aantal vragen te stellen. Belang
rijke vragen zijn (voor de op
voeder): 
• Ik vraag iets van een kind, 
zou ik zelf die vraag ook aan 
mezelf durven stellen? 
• Is het kind echt geholpen met 
mijn sturing, opdracht, opvoe
ding? 
• Komt mijn 'hulp' wel op het 
juiste moment bij de juiste per
soon? 
Naar mijn mening dient het on
derwijs zo ingericht te worden 
dat de kinderen zichzelf Ieren 
kennen. Dat ze naar zichzelf 
'luisteren'. Alle kinderen wil
len groot worden, opgroeien. 
Alleen is ieder groeiplan uniek. 
Het onderwijs zou een om
geving moeten zijn waar al die 
verschillende groeiplannetjes 
tot hun recht kunnen komen. 
Wanneer die kinderen hun goe
de en minder goede kanten 
kennen en ermee om kunnen 
gaan ben je al een heel stuk 
dichter bij de heling van de 
kwaal. Gelukkig zijn er in Ne
derland al initiatieven in deze 
richting, maar helaas is de in
spectie vooral gericht op extra 
controle en of het cognitieve 
niveau maar hetzelfde is als de 
rest van Nederland. Een school 
met een hoge citoscore levert 
ook kinderen af die elkaar in 
elkaar beuken! 

Waarom niet gewoon 
een adviseur op de ba

sisscholen zelf in de vorm van 
een maatschappelijk werker, 
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dan wel pedagoog. Zo is de 
communicatie tussen scholen 
en ouders meer optimaal, dat 
wil zeggen, dat ouders en scho
len en ouders onderling wat 
meer één lijn trekken. Boven
dien houden Ieraren er ook qua 
opvoeding aparte ideeën op na. 
Daarnaast zou een vak op de 
basisschool als 'moraal' niet 
gek zijn. Ik heb een jaar als 
gezinsvoogd stage gelopen en 
daar gezien dat opvoeding 
ongeveer het belangrijkste is 
om agressie en criminaliteit te 

voorkomen. Dat betekent in
vesteren in de toekomst. Het 
wordt tijd dat hulpverlening, 
pedagogiek en scholen de han
den meer ineenslaan! 

Zo 'n fijnmazig net is er 
eigenlijk al: het onder

wijs. Wij voeren al jaarlijks en
kele gesprekken over onze kin
deren op school met de leer
krachten . Maar als je niet uit
kijkt gaat het alleen maar over 
de leerprestaties. Horen ook bij 
de opvoeding maar zijn een be-

Ik maak uit de vele reacties 
op dat de meeste mensen 

opnieuw Marijnissen 

niet zitten te wachten op nóg weer een nieu-
we instelling. 'Het is al zo druk in welzijns

land', schrijft men dan. Ik ben het daar wel mee 
eens. Sommigen suggereren: 'Waarom zo'n initiatief voor 
opvoedondersteuning niet binnen het schoolverband?' Dat 
lijkt me een goed voorstel. We moeten dan wel bereid zijn 
om daar dan de financiële middelen voor vrij te maken. Ik 
hoorde laatst iemand zeggen: 'Kinderen krijgen tegenwoor
dig in één jaar meer impulsen te verwerken dan iemand in 
de zeventiende eeuw in héél zijn leven.' Vroeger zei de peda
goge Bladergroen: 'Kinderen hebben rust, reinheid en regel
maat nodig.' Ik zou daar nu ook graag 'ruimte' aan toevoe
gen. Deze twee opmerkingen samen geven in een notendop 
aan waar het tegenwoordig fout gaat bij menig kind. Dat is 
een structureel probleem. Inderdaad, niet op te lossen met 
ondersteuning voor de ouders alleen. Maar toch, nu laten we 
de opvoeding vooral over aan de ouders, en hen alleen. Ve
len zijn daar niet voor toegerust. Zo denk ik dat het normaal 
zou moeten zijn dat wanneer je aan kinderen begint dat je 
ook minimaal een cursus volgt waarin je de beginselen van 
de opvoedkunde leert. Ik wil dat niet verplichten, maar het 
zou normaal moeten zijn. Ook in het verdere verloop van de 
opvoeding hebben heel veel ouders vragen en problemen. 
Bespraken ze die vroeger met de ervaringsdeskundigen in 
de buurt (de buren en de familie), tegenwoordig gebeurt dat 
steeds minder. Ik zou dat graag terug hebben, maar tot die 
tijd zou het een goede zaak zijn wanneer er binnen school
verband meer ruimte komt voor dit soort zaken. 
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De SP is voorstander van een maatschappelijke stage voor 
alle kinderen die schoolplichtig zijn. We vinden ook dat er op 

opnieuw Marijnissen 

de scholen minder aandacht besteed moet worden aan de cognitieve vakken 
zodat er ruimte komt voor zaken als filosofie en 'waarden en normen'. 

De doorgeschoten individualisering in combinatie met het hedonisme (van
daag voor alles en alles voor vandaag) zijn een belangrijke oorzaak voor de 
problemen waar we in de opvoeding mee te maken hebben. Pech moet weg, 
we hebben allemaal recht op geluk, en wel meteen. Maar zo zit het leven 
niet in elkaar. Te weinig mensen krijgen nog een oefening in bescheidenheid. 
Ik vind dat de pedagogen weer terug moeten op het voetstuk dat ze eens 
bezetten. Zaken als de basisvorming en de tweede fase waren dan nooit 
ingevoerd. Er zou ons op veel terreinen veel ellende zijn bespaard, als collec
tief maar vooral ook voor de kinderen waarover we het hier hebben. 

ouders gewoon worden dat ze 
hulp kunnen vragen bij moeilijke 
opvoedkwesties. 

Ik mis de toevoeging 'op 
vrijwillige basis voor 

niet-probleem gezinnen' en 'op 
verplichte basis voor probleem
gezinnen'. Nou wordt er weer 
een groep gogen op gezet die 
het in zijn algemeenheid wel 
even beslissen. Er zijn veel 
'goede' manieren om kinderen 
op te voeden en ouders dienen 
daar ook vrijheid in te hebben. 

Meer reacties 

Ik ben zelf aan het leren 
voor HBO-pedagoog en 

www.sp.nl: 
inzicht in de 
visies van de SP 
en die van 
heel veel mensen 
Voor wie het nog niet weet: 
www.sp.nl is een uitstekende 
bron om te weten te komen wat 
de SP vindt van allerlei zaken, en 
tevens een prima middel om 
inzicht te krijgen in de reacties 
van veel mensen daarop. Het 
gastenboek weerspiegelt de visie 
van 'de mensen' op actuele ont· 
wikkelingen en de discussies 
laten zien hoe er over belangrijke 
kwesties gedacht wordt. De 
discussies die nu lopen, gaan 
over lijstverbindingen, voetbal· 
vandalisme, een minister voor 
ontwikkelingssamenwerking, 
illegalen, asbestsanering, gesub
sidieerde arbeid, vrouwenonder
drukking, collegegelden en groe
ne stroom. De moeite van het 
lezen waard! 

ik merk dat mensen behoefte 
hebben aan advies bij de opvoe
ding, vooral in deze tijden. Ik 
vind dat een bezoek aan zo'n 

bureau net zo frequent moet 
worden als aan een consultatie
bureau en op latere leeftijd de 
schoolarts. Het moet voor de 

De SP staat erom bekend dat ze 

altijd zoekt naar de oorzaken van 

Weer Marijnissen 

misstanden. Niet zelden komen we dan op het 

falend beleid van Paars, of algemener, de heersende 

politiek. Ten onrechte denken veel mensen dat de SP 

geen oog heeft voor de eigen verantwoordelijkheid van 

de burgers, de ouders en de kinderen in dit geval. Dit is een mis

verstand. De SP heeft altijd de rechten maar ook de plichten van de 

burgers benadrukt. Geen solidariteit zonder offers, inzet vóór de 

mensen maar nooit zónder de mensen. 

Nu naar het onderwerp. Natuurlijk hebben ouders de grootste ver

antwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen. De mees

ten slagen daar ook uitstekend in. Deze mensen mogen trots zijn op 

hun kroost. Maar het gaat ook vaak (steeds vaker) fout. Moeten we 

daarbij machteloos toekijken zonder in te grijpen en te helpen, 

ondanks de grote gevolgen (later) voor de samenleving? Ik denk 

het niet. Ik ben ervan overtuigd dat er veel ouders zijn die graag 

wat meer advies zouden hebben bij de moeilijke opdracht nieuw 

leven een eerlijke kans te geven. Mijn voorstel dient dáártoe. 

En de laatste reacties 

Neen, er moeten geen 
adviesburo's voor de op

voeding komen. Het enige ad
viesburo, wat hiertoe opnieuw 
opgetuigd moet worden, is in de 
huiselijke sfeer. Dat het alle
maal uit de hand is gelopen, is 
het gevolg van het feit, dat de 
afgelopen dertig jaar, zich het 
sluipende verschijnsel heeft 
voorgedaan, dat wat vroeger 
door één kostwinner aan geld 
werd binnengebracht, nu door 
beide ouders moet worden op
gehoest. Nogmaals, weinigen 

zijn zich daarvan bewust. Dat 
betekent, dat er geen tijd is voor 
de opvoeding, met alle negatie
ve gevolgen van dien. 

Mijn stokpaardje: rust, 
ruimte, regelmaat en 

licht, lucht en liefde De 3 R's en 
L's leerden wij vroeger op de 
opleiding. Ik ben 17 jaar peuter
leidster en heb intensief contact 
met de ouders. Aan de koffie
tafel komen veel grote en kleine 
opvoedproblemen aanbod. 
Ouders hebben steun aan el
kaar. Een maal per maand 
schuift de wijkverpleegkundi-
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ge aan en is er meer tijd om de 
problemen te bespreken. Ik ben 
helemaal voor een opvoedcur
sus tijdens de zwangerschap. 
Het zou normaal moeten zijn: 
je gaat naar zwangerschaps
gym en naar de opvoedcursus. 
Er zou meer geld naar peuter
speelzalen moeten zodat er 
twee leidinggevenden op de 
groep komen zodat er meer tijd 
aan opvoedingsondersteuning 
gegeven kan worden. Peuter
speelzalen hebben als voordeel 
boven weer een nieuwe instan
tie dat ze zeer laagdrempelig 
zijn. 
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