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Opvoedings- en gezinsrelaties vormen een wezenlijk onderdeel 

van onze sociale infrastructuur. Daarom moet de overheid een ge

zinsbeleid voeren. Een modern gezinsbeleid gaat uit van het ver

zorgen en bewaken van sociaal-economische en sociaal-culturele 

randvoorwaarden die het voor individuele gezinsleden mogelijk en 

aantrekkelijk maken om hun respectievelijke relationele functies en 

verantwoordelijkheden te vervullen. Opvoedingsondersteuning in 

brede zin client een speerpunt te zijn in een dergelijk beleid. 

D 
czc hijdragc gaat uit van de 

gedachte dat ecn pluritorm 

gczin'>levcn en opvoe

ding~gchcurcn ccn wczcn

lijk onderdeel vormt van 

de sociale intra<;tructuur 

van onz~ san1enleving. 

Ecn eer<;te helcidsvraag 

daarbij is: Welke uitgangs

punten staan ter heschik

king voor cen systc

matisch hclcid ten aanzicn 

van gczin en opvocding in 

hct algcmeen en ten aan

zicn van onder~teuning 

van gczin en opvocding in 

de beperkte ruimte moct ik volstaan 

met ccn bcknopte weergavc van stand

punten en voorstcllcn. tcrwijl elk punt 

uiteraard ecn uitvocngcr argun1cntatic 

zou verdienen. 

Uitgangspunten 
voor systematisch 
gezinsbeleid 
Het bovemtaandc zou de 

indruk kunnen wekkcn dat 

een gezin<;belcid recht

'>treek-, af tc icJdcn I'> van

uit ccn vooral vchtgclcgd 

bepaald model over hoc 

pnma11T rclatie<; tu"en 

hct bijzondcrc lliJ de be- Profdr JR.i\1 CelTis partner<;, tmsen ouder<; en 

antwoording van dezc ecrstc centrale kindcrcn of tu<;<,en volwa<;<;cncn 111 hct 

beleidwraag wordt ook getoond wat 

oudcr'> en kinderen van nu nodig hch

bcn. Dit lcidt onvcrmlldcl11k naar onzc 

twecdc en af,luitcndc vraagstelling· 

Welke punten zouden in ccn gczin<;hc

!cicl opgcnon1cn moctcn worden voor 

prakti'>che uitvoering~ In vcrband met 

algcn1ccn cruit zoudcn n1octcn zicn. 

lntcgcndcc\. mijn VISIC op ccn modern 

gczinshelcid is dat van ccn zich ont

wlkkclcnd gczin<;helcid waann '>teed<; 

weer opnieuw gckeken wordt naar de 

funct1cs die kiteliJke gCZlll'>- en opvoe

ding'>ITiatic'> vcrvullcn voo1· ind1v1du en 



<;amenlcvlllg !)it hetekent dat de ont" 

w1kkcling van ccn -.y~tcnlati<..,ch gczln-,

hclcid vraagt on1 ccn voortgaandc 

cxpllcltcring. toct...,ing en hl)...,tclling van 

een zo integt"aal mogeli,ke vi<;ie op 

\\:Jardc en tunctic-.. van gczin-.;-, opvoc

ding<,- en partnerTelatie<; voor individu 

en 'amenlcving die de gehelc lcvem

loop onwat. Len gezrmhelcid i<. met an

dere woorckn nooit at omdat het 

obJect van belerd voortdurend veran

dert. Cezin,heleid hehoort integraal en 

omvattend te z11n vanwege de velerlci 

invloeden op en hetrekkingen tu<;<;en 

het gezin a!, interactioneel en relatio

neel micro-geheuren en de ecologi<;che 

<;chi !len daaromheen I Cern<;, I'JH'J 1. 

Het oh1ect van eer1 <;y<;temati<;ch ge

zin,helcid he<;taat uit die <;ocialc intra

<;tructuur waann het draait om tunctie<; 

zoa!.., opvocd1ng, -.ociali">J.tic, zorg, .... oli

dariteit. intimiteit. en ontwikkeling va11 

identiteit. hrnctte<; die zowel voor het 

individu a!, voor de <;amcnlcving we

zenlijk zijn Het huidrge gezin-;dehat 

!welt aile-; te maken met proce<,<;en van 

maat<;chappelqke verandering. Kort

heid,halve vcrwiJzen we naar het pro

ce<; van individuali<;ering. dat hij 

voorkcur opgcvat moct worden Jl':> lil

ting van ccn algcmccn cnlJncipaticpro

cc'-> Wat \VC in onze wc<.:;tcr"ic 

">Jil1cnlcvingcn zicn ]..., ccn cn1ancipatic 

van de primarre lcd,kcr·, waarin bur

ger' terecht maat<;chappelqk tT<;pcct en 

crkcnning ci-,cn voor de wijzc waarop 

ze zeit hun Ieven en hun relatie<; inrich

ten. met de daarhij hehorende hoge 

kwaliteitwerwachtingen (d Van den 

Akker; Ccrri-;, 19951. Fen tweede ach

tcrgrondprocc<.., van hclang voor gczin~

helcid i-; het gegeven dat er <;teed' 

minder <,prake i' van een VJ'>te voor

<,pelhare levemloop Zowel de indivi

duelc lcvemloop a!, de cyclu-; van het 

gczin-.lcvcn i;., tundan1entccl gcwijzigd. 

Zo i<; de kan<; toegenomcn dat men 

mcerdcre wi<;<;elingcn mcemaakt in 

<;chool. beroep, wcrk, huweli)k en ge

zin. Dit geldt zowel voor ouders a!., 

kinderen" Tegen de achtergrnnd van 

deze proce<,<,etl van individuali<;ering en 

de-<;tandaardisering zou gezin<;heleid 

zich vooral moeten richten op de tunc

tionele kwaliteit van primait"e rebtic-; 

zoals dre zich voordoen tu<;<;etl part

ncr<,. ouder<;. kindcren en zorgverant

woorde\ijken Daarnaa-;t zou men 

overigem een gezin<;heleid ook kunnen 

richten op het her<;tellen van de struc

turelc <;tahrliteit van primaire relatie-;. 

len dergelijke re<;tauratie-gedachtc 

gaat uit van de aannan1c dat stahiliteit 

aan de buitenkant minot meer automa

tisch lcidt tot kwalrteit aan de hinnen

kant 1 ct. Cerri<;, Jl)L)(,) Een modern 

gezinsheleid dar gehascerd i-; op een 

open rebtionelc dclinitie van gczin 

(dat wil zeggen: een relatiel duurzaam 

<;amenlcvingsverband van een ot meer

dere ouders, kinderen en andere vol

wa<,<,enen. waarin naa-;t zorg- ot 

opvoedi ngwerantwnordcl ijkheid, inti

miteit en allectieve betrokkenheid op 

clkaar centraal -;taan) gaat uit van het 

vcrzorgcn en hewaken van randvoor

waarden die het voor individuelc ge

zimleden mngelijk en aantrekkelijk 

maken om hun re<,pectievelijkc relatio

nele tuncties en verantwoordelijkheden 

te vervullen 

Wat hehhen kindcren van mr nodig7 

Onder<,taandc voorheelden Iaten zien 

dat Jonge kinderen, maar ook en vooral 

jongercn, ccn opvoeding~:.on1gcving no

dig hehhen waarin ouder<; warmte, 

structuur en ruimte bieden 

Llit onderzoek op het gebied van de 

ontwikkeling van delinquentie en de

viant gedrag van jongeren blijkt dat de 

kwaliteit van de gezimopvoeding een 
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besli sse nde rol ve rvult (cf Sampso n & 

Laub, 1993; Bahr, 1979). Een tekort aan 

persoo nlijke investering va n ouders in 

opvoedingssituat ies, dat w il zeggen een 

teveel aan harde onrede lijke d isc ipline

ring, een tekor t aan supe rvis ie op het 

doen e n laten va n kind en jo ngeren e n 

ee n tekort aan affect ieve ge hec hth e id 

gaat sa men me t deviant gedrag. 

Bove ndien gaat ee n derge lijk opvoe-

naar vo re n dat di e opvoed in gs re lati es 

positi e f uitpakken di e gekenm erkt wor

den doo r ee n of ande re vorm va n we

derke ri ghe id. Dit ge ldt zowe l voor de 

taalontw ikke ling, de cogniti eve o ntwik 

kel ing, de ontw ikke lin g va n identite it 

e n mo raliteit en ni et in de laatste plaats 

voor de o ntw ikke lin g van relat ion e le 

vaa rdi g heden. 

dingspatroon sa men met de vo rming Als we ee n ve r taals lag will e n maken 

va n vriendsc ha ppe n met ---------- naar gez insbeleid moete n 

we bede nken dat soc iaal

econom ische e n sociaal

culturele ra ndvoorwaarden 

en ke nm e rken zoa ls oplei

ding, beroep, inko men, 

werkomsta ndighede n, ge

zinsvol ledighe id , werk

looshe id , armoede e n 

gez inssa me nste lling wel 

dege lijk invloed hebben 

op de uitkomsten bij kind 

en jongeren, maar dat de

ze invloed meestal loopt 

v ia de gezi nsopvoedin g. 

Sommigen make n ze lfs 

aannemelijk dat we in de 

westerse sa men lev in g af

stevenen op ee n tweede -

Een coördinerend deviante leeftijdgenoten 

(cf . Patterson , D e Baryshe 

& Ramsey, 1989). Ook 
gezinsbeleid waarin 

wa nneer we kijken naar de 

gewenste ontwikke lings

kant va n bijvoorbeeld 

opvoedings-

ondersteuning een 

schoo lpres tati es e n per- van de speerpunten 

is, zou de 
soonlijkheidsontwikkeling 

blijkt een autoritatieve op

voed in gsst ijl bestaande uit 

een comb in atie va n warm 

te , co ntro le en de mocrat ie 

de beste ga ranti e voor een 

ges laagde o pvoed in g (cf 

Ste inbe rg, Mou n ts , Lam

born & Dornbusch , 199 1 ), 

alh oewe l met nam e in de 

ado lescen tiefase de ma te 

van betrokkenhe id b ij 'af-

opvoedingsneutrale 

opstelling van 

school , 

verenigingen en 

media moeten 

helpen doorbreken. 

wij kende' leeftijdsgroepe n ee n comp li 

cerende factor kan z ijn (Steinberg , 

Dornbusch & Brown, 1992 ) Een autori-

tatieve combinatie va n warm te, co ntro

le en democratie in het gez in im pliceert 

ui teraard niet dat uitgegaan wordt va n 

een uniformerend opvoed in gsco ncept. 

Een va n de opgave n waar o uders voor 

staa n is dat ze steeds ee n combinatie e n 

evenwicht moete n zoeke n tussen 

wa rm te, co ntro le e n democrati e afhan

kelijk va n de persoo n en de be hoeften 

van kind of jongere en afha nke lijk van 

de e isen va n de opvoed ingssituat ie. Uit 

dit type onderzoek kom t steeds weer 

ling tussen burgers: z ij die 

over vo ldoende mater ië le en persoonlij

ke hulpbronnen beschikke n o m vo l

waa rdig te participeren aa n de 

samen leving in termen van ople iding, 

inkom e n, beroep e n zij die daar in min

dere mate ove r besch ikken (Beek, 1986; 

Elias, 1987) Deze tweedelin gs hypo

these tre ffe n we ook aa n in de socia li sa-

tielite ratuur De 'pos itieve' route bestaat 

uit vo ldoe nde materiële e n persoo nlijke 

hulpbro nne n in he t gez in , met name 

warmte , democrati sch o uderschap , en 

wederke ri g heidservaringen in in terper

soo nlijke relaties, een positi eve soc iale 

en cogniti eve o n tw ikke lin g samen met 
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een wa t la tere li chamelijke ri jp ing, uit 

monde nd in he t vermogen om duurza 

mere in tieme re laties aa n te gaa n e n 

meer te investe ren in o ude rlijke ve rant 

woordelijkhe id voor de vo lge nde ge ne

ratie . De 'negati eve' route bestaat dan 

uit onvo ldoende materië le en persoon

lijke hul pbro nne n in het gezi n me t na

me hard , verwerpend e n koud

wantrouwe nd o uderschap zo nde r posi

tieve wederkerig he idservari nge n, ee n 

proble matische gedragso ntwikkeling, 

met name a ngstige teruggetrokkenhe id 

ofwe l brutal e agressivite it samen met 

ee n vroege lichame lijke rijp ing, u it 

monde nd in een o nvermogen o m duur

zame re laties te o ntw ikkelen e n een 

beperk t ve rmogen te investeren in de 

opvoeding va n de vo lge nde gene ratie 

(Beslky, Stei nberg & Dra pe r, 199 1 ). 

Enkele concrete werkpunten 
voor beleid 
Tegen bove nstaa nde achtergrond zou 

ook het prob leem va n ee n dre ige nde 

ve rscherp te tweedeling in onderwijs

kansen bekeken moeten worde n. Als 

het waar is dat de 'brai11 race' in het o n

derwijs al op dri ejari ge leeft ijd begin t 

dan ts er we ini g fantasie voor nod ig om 

te voorspe ll en dat er all ereerst ee n wis

se l getrokken wordt o p het vermogen 

van o uders om op hun kinderen die 

waarden en basa le partic ipa tie-vaard ig

heden over te dragen die nodig zijn om 

deze 'race' tot ee n goed ei nde te bren

gen. Het is een misvatting o m te den

ken dat hi ertoe alleen de peuterperiode 

een beleidsterrein zou vormen . De ba

sisschoolperiode en de periode va n de 

adolescent ie is in dit opzicht minste ns 

eve n belangrijk . Op de tweede p laats 

wordt een wisse l getrokken op de peda

gogische taak va n het onderwijs. Blijft 

de taak van de schoo l toch voora l be

perkt tot kennis e n p restat ies, of moe-
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te n we op ni euw de vra ag o nder ogen 

gaa n z ie n naar de bredere educa tieve 

opdracht van de school waarin naast in 

tellectuel e vormin g, ook e indte rmen 

worden gerealiseerd in normbesef e n 

soc iale vaa rdi ghede n. Als we in dit ve r

band mogen spreke n va n een opvoe 

dingsonde rsteunende taak va n de 

school als tweede opvoed ingsm ili eu, 

waarom zoude n we ten aanz ien va n een 

te ontwikke le n in tegraal gezi nsbe le id 

niet stil moge n staan bij een kriti sche 

kijk op de opvoedin gso ndersteunende 

dan wel opvoed ingso ndermijnende 

funct ie van het de rd e en vierde opvoe

dingsm ili eu, respectievelijk het netwe rk 

va n vri enden , c lubs, ve re ni g inge n e n 

de media. Ee n coörd in eren:çl gezin sbe

leid waarin opvoedingsondersteuning 

ee n va n de spee rpu n te n is, zou de op

voedingsneutra le opste lling van school, 

vere niginge n en medi a moeten he lpen 

doorbreken. Een inc ide ntele campagne 

tegen 'pesten' of 're lationee l gewe ld' 

thui s of op school he lpt natuurlijk we i

ni g als tijde ns c lub- en spo rture n kin de

ren e n jongeren de ge legenh e id krijgen 

elkaar en .he t lokaa l 'af te breken'. 

O pvoedin gso ndersteuning buite n de 

d irecte gez in sco ntext kan ook nodig 

zijn als een bescherm ing van het kind 

tege n bedre ig in ge n van binnenui t in de 

vorm van bijvoorbeeld mi shande li ng, 

verwaarlozing of overmatig gebruik van 

geweld 

Wa nneer we net hebbe n over concrete 

punten voor opvoed in gso ndersteuni ng 

moete n we toch even ingaa n op het o n

dersche id in ee n traditionele , enge be

tekenis va n opvoed ingso ndersteu ning, 

zoa ls dat tot nu toe in het Nederlandse 

beleid de boventoo n heeft gevoerd , na

me lijk a ls hu lp en ondersteunin g bij 

problemen met nam e in het opvoeden 

van klein e kinderen , het o pva ngen va n 
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ccn wat latere lichamcliike riiring, uit

mondcnd in het vcrmogen om duurza

mcrc inticn1c rclzttic-:., aan tc gaan en 

mecr lc inve<;leren in oudcrli)ke verant

woordclqkheid voor de volgendc gene

ra tic. f)c 'ncgoticvc' route hc">taat dt~n 

urt onvoldoendc materick cr1 rer">on

li)ke hulrbronnen in het gezin met na

nle hard. verwcrpend en koud

wantrouwend oudcr,chap zondcr- po<.i

tieve wcderkcr-ighcid<;crvaringen. ccr1 

problcrnati<.c he gedr·ag<,ont wikkel i ng, 

met nan1c ang'-ltlgc tcruggctrokkcnhcid 

olwcl hrutak Ztgrc-.-,ivitcit '-.ZIIllcn n1ct 

lTil vroege lichameli)ke ri1ring. urt

llH>ndcnd in ccn onvcrrnogcn om duur

zame relatic' te ontwikkckn en een 

bcpcrkt vermogcn te inve<>leren in de 

opvocd1ng van de volgcndc gcncratic 

r Jle,lh.v Steinberg " Draper 1 'J'J I 1 

Enkele concrete werkpunten 
voor beleid 

Tcgcn hovcn ... tztZindc Ztchtcrgrond zou 

ook het prohlcem van cen dr-cigendc 

VlT<;cherpte tweedeling in ondcrwij<;

kan<,en hekeken nwcterl worden AI, 
het waar i<; dat de 'lndill rocc' in het on

dcnviJ' al op driciJrige keltiJd hegint 

don p., cr wcinig tJntJ<.,Jc voor nodig on1 

te voor<;pellcn dat cr alkr-ccr·,t ecn wi<.

<.el gctmkh.cn wordt op hct vermogen 

van oudcr' om op hun kindcrcn die 

waordcn en hJ<..,;dc pJrliupatic-vaardig

hcdcn over tc dragcn d1c nod1g zijn om 

dcze ·,o,c' tot cer1 gocd ernclc te bren

gcn. I ict i-., ccn lll1...,vatt1ng om tc den

ken dat hiertoe allcc·n de peuterpcnodc 

een lwlcrd<;tcrrein zmr vormcn. De ba

""choofpenode en de pcriode van de 

adolc<;centre i<; in dit opzicht mimtem 

even helzmgrqk ( )p de lwenk plaah 

wordt cTn wi<;<;cl getmkkcr1 op de peda

g<>g"che laak van hct onclcrwi!'- lllijtt 

de taak van de <;chool loch vooral he

pcrkt tot kenn" en prc<.tatie<;, ol moe-

ten we opnieuw de vraag onder ogen 

gaan zien naar de brederc educatieve 

opdracht van de school waarin naa<;t in

tcllectuclc vorrning, ook eindtcrmen 

worden gcrealisecrd in normbe,cf en 

<,ociak vaardigheden Als we in dit ver

hand mogcn sprekcn van een opvoe

dingsondcr<;teunende taak van de 

school al, lweedc opvocdingsmilieu. 

Wt1Jron1 zoudcn \VC ten aanzlcn van ecn 

le ontwikkclen integraal gezin-;lwlcid 

niel <;til mogen staan hij ecn kritische 

krik op de opvocdingsonder<;teunende 

dan wei opvoedlllg<;emdcrmijnende 

tunctie van het derde er1 vierde opvoc

ding<;milieu, rcspectievcliJk het nctwcrk 

van vricndcn, cluh.;,, vcrcnigingcn en 

de media. [en coiirdinerend gezinshe

ICJd waorin opvocding;.,ondcrqcuning 

ecn van de <,pecrpunten "· zou de op

voeding<;neutralc op<;telling van school, 

vcrcnigingcn en media n1oetcn hclpcn 

doorbrcken. Fen inciclentele campagne 

legcn 'pe<;tcn' of 'rclationeel geweld' 

thui' ol op <.chool helpt naluurliik wei

nig al, ti)dens club- en <;ponurcn kinde

rcn en jongcrcn de gclcgcnhcid krijgen 

clkaar en hct lokaal 'al te hrekcn' 

Opvoedingsonder<;teuning huitcn de 

dircctc gczin-.;cnntcxt kt1n ook nodig 

zr1n al<. ccn lw-;chnming van hct kind 

tcgcn hcdrcigingcn van hinnenuit in de 

vorm van bi)voorheeld mishandeling, 

VlT\\'ZtZ!rluzing ot ovcrmJtlg gchruik van 

gewcld 

Wanneer we rlCt hehben over concrete 

puntcn V<Hn opvocdingsondcr'itcuning 

nwetcn we loch even ingaan op hct on

cler,cheld in cen traditionek. cnge hc

tckcni<.., van opvocd1ng-;ondcr-.,teuning, 

zoal, dat tot nu toe in het ~edcrlandsc 

belcid de boventoon heclt gcvoerd, na

mell)k a[, hulp en onder<.teuning bii 

prohlemen met name in het opvocdcn 

van klc111e k111deren. het opvangcn var1 
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prohlccmJongeren, het schcppen van 

wcrkervaringspbatscn en stratvervan

gende trainingen. Naast een op proble

men en dclicicnties gericht hclcid van 

opvocdingsondersteuning, staat ecn he

leid gericht op het opvoedingsgebcu

ren zeit en de optimalisering daarvan in 

termen van hct scheppen van sociaal

economische en sociaal-culturele rand

voorwaarden. Dcze emancipatonsche 

of ontwikkelingsgerichte opvatting van 

opvoedingsonder<,teuning (cl Van 

Cromhrugge & Vandemeulehroecke, 

I 'J'J2) is gericht op het lunctionele he

lang van de continuiteit van de normale 

opvoedingsrclat1es in de vcrschillende 

gezinsvormcn Lliteraard vallcn de pro

blematische opvocdingsrelaties hicron

der, maar het verschil is dat ze niet 

n1ccr de enigc bclcid.;;ingang vorn1cn. 

Cezinsondersteun111g hebben we van 

een pedagogisch sy-.teempcrspectiet 

cerder reeds omschrcvcn als "het zoda

nig he'invloeden ol verandcren van ma

tcricle en/of persoonlijke hulpbronncn 

en/of omgevingscondities van de leden 

van een primair leefverband, dat de ge

zimconstituerende proccssen van inter

ne cohesie en persoonlijke groe1 

enerziJds en andcrzi)ds van extcrne 

adaptatie, ordc en structuur 111 even

wicht zip1, dan wei in evenwicht ge

hracht worden" 1Ce1Ti'>, 1992, pagina 

14J In hct verlengdc hiervan i'> opvoc

dingsonder<,teuning in dczeltdc hrcde 

cmancipatische en tunctionclc beteke

nis omschreven als "het zodanig vcr

'>chaHen of ver<,tcrkcn van matericlc 

en/ol persoonl11ke hulpbronncn en/oi 

onlgcving'iconditie~ van opvocdcr en/ot 

kind dat de opvocding-con-,tituercnde 

proccsscn van atfcctie en re<,ponsivitcit 

cncrzijd., en anderzi)d'> cnntrole en <,lu

ring in toenemende mate gckenmerkt 

worden door wcderkerighcid aangepast 

aan hct ontwikkeling'>nivcau van het 

kind, en daarmee in tocnemcnde mate 

gekenmerkt worden door een geliik

waardigc autonom1e in en vcrantwoor

delijkheid voor de onderlingc relatie 

zowel hi) ouder-opvocde1- al-, hiJ kllld

Jeugdigc" iCerris. 1'!'!2. pagina 15) 

Als opvoedings- en gezinsrelaties een 

wezenli1k onderdeel vormen van onzc 

'>ociale infrastructuur dan lijkt het lo

gi'ich dat \VC al~ '-IJ!llcnlcving en al~ 

ovcrheid deze infra<,tructuur in zo gocd 

mogeli1ke ul!lditie hrengcn en houden. 

H1crvoor zijn niet gcringc invcl.,tcrin

gcn nodig. len budget van ccn 

CezillSministerie zou om de inlrastruc

turclc vergelijking maar een'> door tc 

trckkcn, on1 tc hcginncn, de on1vang 

kunnen hebbcn van hct budget voor de 

natte en droge infra<,tructuur van 

Verkeer en Watcrstaat. Er zijn voldoen

de \verkpuntcn' voor de korte en de 

langcrc tcrmijn. Een '>ystematisch ge

zimhcleid i'> icts andcr, dan een zogc

naamd knelpuntenbelcid. Het zou een 

misvatting zijn om te denken dat we in 

Nederland gccn gezin'>heleid nodig 

hehhcn. omdat her redelijk goed li1kt tc 

gaan met opvocdings- en gezinsrelaties. 

Llit het recentc rapport 'Opvoeden in 

Nederland' hli1kt dat de grote mecrder

lwid van de oudcrs de-,gevraagd cen 

posltld bceld hchhen van hun cigcn 

opvoeding (Rispcn'>, Hermanns & 

1\lceu<,, I 'J'J(J! Opvallcnd i., dat in de 

daarop volgende di'>CUS'>ic meteen de 

cnnclusic werd gctrokken: lr zip1 wei

nig knelpunten in de doorsnec-opvoe

ding, du-; hchben \VC gccn gezln'-l

ministerie nodig. 1\linisteric., zi)n er 

voor on1 een zodanigc -,tructuur van bc

lcid, regclgeving en stimulcring te hou

wen. dat de <,amcnleving mobiel hlijh 

Daar valt ondnhoud en Lllthouw van 

wat 'goed' i'> even goed onder als het 

oplo'>Sen van knelpuntcn. Vanwege ge

brek aan ruimtc een greep uit vcrschil-
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probleemjongeren , het scheppen van 

werkervaringsp laatsen en strafvervan

gende train ingen. Naast een op proble

men en deficiënties gericht beleid van 

opvoed ingsondersteun ing, staat een be 

le id gericht op het opvoedi ngsgebeu

ren ze lf en de optimalisering daarvan in 

termen van het scheppen van sociaa l

economische en soc iaa l-culturele rand

voorwaarden. Deze emancipatorische 

of ontw ikkelingsgerichte opvatting van 

opvoedingsondersteuning (cf. Van 

Crombrugge & Vandemeu lebroecke, 

I 992) is ge ri cht op het functione le be

lan g va n de continuïteit va n de normale 

opvoed in gsre laties in de verschill e nde 

gezinsvormen. Uiteraard va ll en de pro

blematische opvoed ingsre laties hieron

der, maar het versch il is dat ze niet 

meer de enige beleidsingang vormen. 

Gezinsondersteun in g hebben we van 

een pedagogisch systeemperspectief 

eerder reeds omschreven als "het zoda

nig beïnvloeden of ve randeren va n ma

teriële e n/of persoonl ijke hulpbronnen 

en/of omgevingscondities van de leden 

van een primair leefve rband, dat de ge

zinsconstituerende processen van inter

ne cohesie en persoon lijke groei 

enerzijds en anderzijds van externe 

adaptatie , orde en structuur in even

wicht zijn , dan wel in evenwicht ge

bracht worden" (Gen·is, I 992 , pagina 

14). In het ver lengde hiervan is opvoe

dingsondersteuning in dezelfde brede 

emancipatische en fu nctionele beteke

nis o mschreven als "het zodanig ver

schaffen of versterken van materiële 

en/ of persoonlijke hulpbronnen en/of 

omgevingscondities van opvoeder en/ of 

kind dat de opvoeding-constituerende 

processen van affectie en responsiviteit 

enerzijds en anderz ijds controle en stu

ring in toenemende mate gekenmerkt 

worden door wederke ri gheid aangepast 

aan het ontwikkelin gs ni veau van het 

kind , en daarmee in toenemende mate 

gekenmerkt worden door een gelijk

waardige auto nom ie in en verantwoor

delijkheid voor de onderlinge re latie 

zowel b ij ouder-opvoede r als bij kind

jeugdige" (Gen·is, 1992, pagina I 5). 

Als opvoedings- en gez in sre lati es een 

wezen lijk onderdee l vorm en van onze 

sociale infrastructuur, dan lijkt het lo

gisch dat we als samen leving en als 

overhe id deze infrastructuur in zo goed 

mogelijke conditie brengen en houden. 

Hiervoor zijn niet ge ringe investerin

gen nodig. Een budget va n een 

Gez insm ini ste ri e zou om de infra struc

ture le verge lijking maar eens door te 

trekken, om te beginnen, de omvang 

kunnen hebben van het budget voor de 

natte en droge infrastructuur van 

Verkeer en Waterstaat. Er zijn vo ldoen

de 'werkpunten' voor de korte en de 

langere termijn. Een syste mati sch ge 

zinsbe leid is iets anders dan een zoge

naamd knelpuntenbeleid. H et zou een 

misvatt in g zijn om te denken dat we in 

Nederland gee n gezinsbele id nodi g 

hebben , omdat het redelijk goed lijkt te 

gaan metopvoedings-en gezinsrelaties. 

Uit het recente rapport 'Opvoeden in 

Nederland' blijkt dat de grote meerder

heid van de ouders desgevraagd een 

positief beeld hebben van hun e igen 

opvoeding (Rispens, Herm anns & 

Meeus, 1996 ). Opvallend is dat in de 

daarop volgende discussie meteen de 

conc lusie werd getrokke n: Er zijn we i

nig knelpunten in de doorsnee-opvoe

ding, dus hebben we geen gezins

ministerie nodig. M ini steries zijn er 

voor om een zodanige structuur van be

leid, regelgeving en stimu lering te bou

wen , dat de samen leving mobiel b lijft. 

Daar valt onderhoud en uitbouw van 

wat 'goed' is even goed onder als het 

oplossen va n knelpunten. Vanwege ge

brek aan ruimte ee n greep uit verschil -
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lende categorieën van beleidspunten. 

Gezinsbeleid voor de grote meerder

heid van veelvormige gez innen waar 

het redelijk goed mee gaat, moet aan

dacht hebben voor de uitbouw van ee n 

systeem van kinderopvang, opvoe

dings-informatievoorziening voor on

dersteuning van ouders die daarom 

vragen , de ontwikkeling van zodan ige 

arbeidsvoorwaarden dat zorgarbeid en 

wordt opgebouwd. In d it verband is ge

bleken dat een gez in smediatiebenade

ring vanu it een pedagogisch 

perspectiefneem model positieve effec

ten heeft (Gen·i s, I 992; Gen·is, I 994) 

Maar hier hoort evenzeer bij het ge

richt in zetten van hulpmiddelen van 

diagnostiek en begeleiding om preven

tief te werken aan verbetering van part

nerrelaties en opvoeder-kind relaties 

beroepsarbe id een aan- ---------- teneinde langdurige con

flicten en scheid ingen tus

sen partners maar ook 

tussen ouders en kinderen 

te voorko men (cf. Sta nl ey, 

Markman, Peters & Leber, 

1995). Totgezins-en op

voedingsbele id behoort 

ook het ondersteun en van 

trekkelijke combinatie en 

reële keuzemogelijkheid 

wordt voor zowel mannen 

Een budget van een 

Gezinsministerie 

als vrouwen. Hiertoe be

horen ook zake n als een 

gezinsvriendelijke regeling 

van arbe idstijden , ouder

schaps- , opvoedings- en 

zorgverlof, de ontwikke

ling van een kosten dek

kende kinderbijslag etc. 

Zie de thema's verderop in 

deze uitgave. Tot gez ins

beleid hoort ook gezins-

zou de omvang 

kunnen hebben van 

het budget voor de 

natte en droge 
a ll ochtone ouders in hun 

infrastructuur van dubbel-zware opvoed ings

taak, evenals het ontw ik

kelen van een va ngnet 

voor prob leemgezin nen, 

Verkeer en 

Waterstaat. 

en opvoed ingsondersteunin g voor ad

optie- en pleeggezinnen, gastouders , 

voor ouders in een bijzondere fertil i

teitss ituatie (Col pin , I 993) Ook de ju

ridische aspecten van gezin en 

opvoeding behoren ertoe, maar dan 

met een benadering die meer vanuit de 

pedagogische binnenkant werkt. Wordt 

het niet hoog tijd dat we structureel 

een einde maken aan voogd ij - en om

gangsregelin gsprocedures waarin kin

deren en ouders 'geslachtofferd' 

worden? (cf. Bender & Brannon , I 994). 

Vanuit mijn cotn1sefing van omgangs- en 

voogdijzaken samen met zeer ervaren 

maatschappelijk werkenden weet ik 

hoeveel verzet er is bij ouders om de 

ex-partner ouder te laten zijn. 

Essentieel in dit hele proces is een zo

danige echtscheidingsbe middelin g dat 

in elk geval geen ni euwe confli ctstof 
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problemen die variëren 

va n mi shandeling tot economi sche o f 

culture le isolatie . Voor de langere te r

mijn is er het werkpunt va n de bevor

dering van zorgverantwoordelijkheid 

en zorgbekwaam he id bij jongens en 

meisjes (cf. Chase-Landsdale , 

Wakschlag & Brooks-Gunn , I 995 ) het 

uitwerken van de pedagogische onder

steuningstaak van het onderwijs en de 

daarvoor benod igde bewustwording en 

deskundigheidsbevordering va n de eer

ste-lijns professionals van leerkrachten, 

en maatschappelijk werkenden. 

Tot besluit 
Als w ij als samen leving en overheid het 

belang van het sociaal en cu ltureel ka

pitaal van ouders, kinderen en prim aire 

zorgrelaties in het algemeen goed tot 

ons laten doordringen, dan is het e i

ge nlijk onmogelijk om als overheid 
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geen gczimbeleid tc vocren. Ook als 

Nederland in het Jaar van het Cezin in 

de Verenigde Naties laat verkondigen 

dat wij slechts individuen en gcen ge· 

zinscenheden als object van helcid ken

nen, doet Nederland daarmee onder 

andere eer1 uitspraak over de wcrking 

en het belang van sociak verbanden 

Rcgcringcn n1aar ook L:tgcrc ovcrhedcn 

zouden zich moeten Iaten leiden door 

ccn algen1ccn gczJn-,ondcr~tcuncnd 

principe: ,'v1aak het waardevol en eervol 

voor menscr1 om te rnveqcrcn in hun 

primaire relatics of het nu gaat om klll

deren. oudcren. ot andere volwa"cnen 

Zet koers naar et'n gezimbclcid waarin 

vanuit ccn lunctionecl gczin-,-.;y~tccm 

perspecticl sociaal-economische en so

ciaal-culturele randvoorwaarden opel

kaar worden algestemd t\ let a is doe! 

om hct voor n1anncn en vrouwcn nlo

gelijk en aantrekkcliik te maken om 

twcc gc\ljkv.,'aardigc carriCre<.., van hc

roep er1 ouckr/opvocder te comhineren 

Dit laatste betekent dat gezinshckid 

ook cmarlCipatrehclcid is waarhiJ ook 

de sociale partner-s klcur zullcn moetcn 

gaan bckcnr1en. \Vant zorg- en opvoe

ding'itttkcn ziin nict aileen nlJ(1r ccn 

zaak van individuelc verantwoordcliJI,. 

heid. Cezinsbt'lcrd heelt naast cen lan

ge termijndrmensie op het terrein van 

opvocding'-;- en gczin-.rclatic..., voor in

divrdu en samenleving, ook een kone 

termiJn, praktische dimensie F.r is visie 

en mocd voor nodig om heide heleids

dimensies rn elkaars vcrlcngde te hren

gen. Lk uitkomst van dt'ze afstemming 

i'-i dtlt men'icn zich langzamcrhJnd gc

respecteerd gaan voelen door de sa

mcnlcving voor hun invc..,tcringcn in 

hun primairT zorgrelaties. Ouders en 

kindcren hebben wei degelirk bchoeltc 

aan ccn dcrgc\ijk gczin-..ondcr.;,tcuncnd 

heleid 

Profdr JR.A 1 Cmi' is hoo<jlmlrtl- Enrpt.-ischc 

( :rzinsfllclaqoqick 11r111 de K<Jt!Jo/ickc l!lliPmt
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