
Door de te sterke nadruk op individuele keuzevrijheid en de ver

scheidenheid van gezinsvormen worden de belangen van het gezin 

als eenheid en een ondersteuningsbeleid voor gezinnen teveel naar 

de achtergrond gedrukt. Opvoedingsondersteuning moet worden 

bezien vanuit de gezichtshoek van het kind en de ouders. 

Noodzakelijk zijn onder andere een beleid dat duurzame man

vrouwrelaties bevordert, een verschuiving van gewenste kinderen 

naar gewenst ouderschap, een gericht vaderschapsbeleid, vorming 

van referentiegroepen voor ouders en de instelling van heterogene 

klassegroepen in het onderwijs. 

D 
c gczin<.rolit1ck 

Europa, 111 

zovnrc dczc 

he<.ta<ll, heeh 

vooral aandacht voor de 

vc1v~hcidcnhc1d van gc

zinwonncn c11 voor de 

kcuzc-vri)hcid van elk in

dlvidu. De <.peciheke hc

langcn van gczinncn a!-, 

ccnhcid ol van de indivi

ducll al' lid van het gezin, 

in West- dan met omstand1gheden ol met lc

ven<;loop. De grate mecr

derhcid van de Nederlan

der<;, net al-, van de andere 

Europeancn 'kie.,t' volgem 

het luropee<; waardenon

derzoek nog altijd voor 

een duurzamc relatie. 

Aileen i'> de aanloop er

naartoe verandcrd en de 

rcali,atic crvan 111 de tijd 

niet zornaar vanzeltspre-

komen daardoor op de kend. 

achtcrgrond ,\bar war A1r. T J)c/JaerJe Wanneer politiek zich he-

rnecr IS: in naarn van de tolerant1e wa- pcrkt tot het garanderen van individu-

gcn wcinigcn z1ch nog aJn ecn rcllcctic 

ovn hcteken1s ol inhoud van mogclijkc 

kcuzen. 

t--.;ochtan'> hedt de meervoudige realisa

tic van gczin...,vormcn '111 tc1tc' in vee! 

gcvallcn minder tc makcn met kcuze 

( [)\"- s (){) 

cle keuzc-vriJhcid, wordt ecn gczins

beleid voornamclijk heoordeeld op het 

al dan nict discrimincrcn van andere 

kcuzcn. Ccmecn-,chappcliJkc belangen 

worden zovcel als onhe'>preekhaar e11 

ccn onder'>teuning.,belcid voor· gczin

ncn worJt argwancnd gadcgc-;lagen. 
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Vanuit dezc zorg wil ik in her kader van 

het thema opvoedingsondcr'>lcuning 

ccn aantJI kanttekeningen maken: ten 

ecrstc VJnuit het kind en ten twecde 

vJnuit de oudcrs. 

Vanuit de gezichtshoek van 
het kind 
Tokrant1e hoett nict tc hctekcnen dat 

alles gelijk is. lkt is nict omdat een 

thcrJpeut hqvoorheeld begrip hcclt 

voor het onhtaan vJn <,JdomJsochisti · 

-.;chc neigingcn dat we ccn o.;adonlJ"iO

chistische relatie ( ook wanneer crvoor 

'gekozcn' wordti gclijk moctcn stclkn 

met cen meer 'gewone' seksucle ont· 

ploOJillg Dichte1·bij de actuJiitcit het 

is niet omdat homotiele of lcsbischc 

koppcls tcrecht vrJgen om niet gedis· 

criminecrd te worden cbt hun 1eiJtie 

gclijk gesteld moet worden JJn het hu· 

welijk Als aileen keuze·vri)hcid nog 

geldt. wordt niet Jlleen elke keuze ge· 

li1k gesteld, maar wordt de rctlcctic 

over kcuzc·cri teriJ tJboe: het mJakt Ji· 

lemaal nicts uit, als je het zeit 111aJr zo 

wilt. War het gezin hct1Tit mecn ik dJt 

hct wei iets uitmJJkt, zeker voor de 

kinderen. Een gezinsbeleid moet dur· 

vcn gczin-;vorn1cn tc privilcgiCrcn (war 

niet hctzclldc is als opdringen I die vJn· 

uit het st<Jndpunt vJn het kind zekere 

garanties biedcn voor zijn ontwikkc· 

ling Hierhij zitn de volgende aan· 

dachtpuntcn van belang: 

1. DuurZdlllf rei<~ tics 

Fen heleid dat te zccr op de individuclc 

burgers is atgestemd, is hijna 'o prio1i' 

ongunstig voor hct gczin, dar per de

finitie andere helangen heett dan de 

optelsom vJn de belangen van de indi· 

viduele !eden. In een tc individuJlis· 

tisch beleid komcn groepsbclangen en 

belangen van de zwakkere individucn, 

in het gcdrang. Hicr moeten correctics 

ot JJnvullingcn mogeli1k zijn in de zin 

van po~iticvc nlJJtrcgclcn 

In her belang van de opvoeding van 

kindcren moet ec11 hele1d duurzamc 

lllJil·Vrouw relatics hcvordcrcn en 111en· 

sen toerustcn 0111 ze tc realisciTil. Dit 

kan viJ opvocding en initiatievcn 111 

vcrband met rcbticvorrning, lllZElr ook 

door naJst de nadruk op de ind1viduclc 

ontplooiing te wijzcn op attitudes die 

belangritk zijn voor het sJ111en·lcvcn: 

en door matniclc ondersteuning 111 de 

vor111 VJn onder Jndcre socialc ot tisLJ· 

lc tegclll(letk(ll11rngcr1. 

2. CnPnlsl oudascl'd/' 

,\let de ontwikkcling van veilige anti· 

conceptiva en 

cen ctticicntc 

vruchthaarhcid, 

daarmcc '-;ZllllcngJJnd 

hchcersing van de 

is de uitdrukking vcr· 

antwoord oudcrschap ingcvocrd. 

Oudcrs 111oestcn gonle redcncn hch· 

hen 0111 voor zichzclt en voor her kllld 

tc 'vcrantwoordcn' dat ze binncn die re· 

latic op dat moment cen kind wcmten. 

De komst vJn ccn kind wJs immers nict 

meer athankeliJk van een hiologisch 

tncval, maJr wcrd vcronderstcld ecn 

bcwustc kcuzc tc zitn. 

Vandaag wordt de u1tdrukking verant· 

woord ouder-..chap nog n1aar wcin1g gc

hruikt CclcidcliJk is de uitdrukking 

vertaald in tcrmcn van gewen<,te ol ge· 

plandc kindcrcn 

Wetende hoc amhlvJicnt en arhitrJir de 

invulling van de kinderwens kan zijn, 

stellcn zich vragcn hij die ccn zijdige 

intcrpretatie van 'verantwoord ouder· 

schap' en lijkt het niet onbelangrijk de· 

ze aan te vullen vanuit het kind in 

termen van gcwcnst ouderschap. 

lksetlc11 we hijvoorheeld welke clruk 

her kan betckcnen voor hct kind wJn· 

neer de kinderwem van ouders (cite! 

ccn wens is 11Jar een kind op dat nw· 



mcnt, von dot gc'>locht, n1ct ckzc cigcn

"-'happcn ' ( )f een <;tap verdcT wan

nen hct kind he'>chouwd wol-dt al., ec11 

rccht zcll., Jl'> ccn 1nd1v1dueel recht' 

I let recht een kind te willcn WJ!li1Ccr 

hct JC u1tkomt en hct rccht het tc wci

gercn wJnneer hct JC nict uitkomt, ol 

wJnncn cr ieh n1ct 111 ordc hli1kt 

1 <;trJk'> zc!l, Jl, hct ccn mci'>je i'> en Je 

wou een Jongen of omgekeerdl, het 

recht ccn kind Jlleen te willcn Jl., moe

der. het recht op cen kind 

hccft het k1nd recht op een vJder en 

ecn mocdcr 

Fen belcid moet nJtuurlijk de gezinnen 

ondLT'-ltcuncn Wtltlr door om'-lttJndighc

dcn aileen cen vader of aileen een moe

dcr of een vader met een Jndere 

nwedc1· de zo1·g voo1· het kind op

neemt 1\laJr dit i' nict hetzelfde al., 

zcggcn dat ccn kind gccn vodcr en 

moeder nodig hecft En zeker niet het

zeltde Jl5 il Jlrion hct hclang ervan ont-

kennen. 

nJ je vi1ft1g<,te of 111 een 

homohelc of lc.,hi.,chc rc

IJtie .hct recht op een 

kind VJ!l een Ultgc<;elcc

tccrde donor 

Een gezinsbeleid 

moet durven 

Zowel de hiologische als 

de p<,ychologi'>chc en 

gcestelijke componenten 

van om mem-zijn zi111 he

ltJngrijk. Het getuigt van 

ecn doorgedrevcn dualis

tisch denke11 wa11necr we 

het belang van de erken

ning door de (biologische 1 

oudcr'> al-, houwstcen voor 

de vorming van de identi

telt zomaar mi<>kcnnen 

,\ kn'>en kunnen een gemi'> 

wei over5tijgen, maar dit 

\Vil nict zcggcn dtJt cr in 

dat geval gccn gcn1i-; 1'-;. 

Be,dfcn we dJt de toenc

mcnde problcmen VJn kin

dnell en 1ongeren I de 

tocnamc van gcdrag'>pro

hlemcn, vJn opnJmen in 

de p<,ychiJtrie, VJI1 gewcld 

op oudcr<, en lcerkrJchten, 

van rc'-ltgcdrag. van drug'-l-

gezinsvormen te 

priviligieren die 

vanuit het 

standpunt van het 

kind zekere 

garanties bieden 

voor zijn 

gehn11k en zeltmoorden 

hij Jongeren) hiermec ver-

ontwikkeling. 

hand kunne11 houden~ Dat zc uitdruk-

king kunncn zijn vtJn ccn zijn:-,-tJng<.;t 

omdat de mceq tundamentclc vraag, 

ol zc cr mogcn zip1 om z1chzelt, of cr 

moeten zijn om tc hcantwoorden aan 

de noclen van hun ouder<, niet veilig 

hctJntwoord i'-l~ 

In icdcr gcvol wonh cr ccn grcn'-l gcptl'-l

<,cerd wannccr kindcren bc-,chouwd 

worden al' 1·echh-ohjccten Ze zijn zeit 

rcchl<,-<,uh,ccten. Ccz1en hun onmon

digheid hehhen ze daarenhoven recht 

op cen <,tem die voor hun rcchtcn op

komt. Hicr mag cen helcid zich nict 

hiiJVen vcr.,chuilcn achtcr hct cxcuus 

van prtvacy en keuze-vri1heid. 

NJa<,t hct recht om te zijn wic hct i5, 

1 Enkrlc {>isles 

De twee hesproken aandachtspunten 

hcbben heel wat gevolgen voor prak

ti-,ch helc1d. lk noem slccht'> cnkclc he-

langrijkc gcvolgcn: 

a. Werken aan mentaliteit 

Elk hclcid impliceert een hcpaald mem

heeld en draagt dar ook uit. Wat dit he

trcft zi1n er tcnmin5lc twee helangrijkc 

aandachtpuntcn. ,\len client ertcge11 tc 

waken dat vcrantwoordelijkheid en so

lidariteit worden voorge5teld als tegen

'trijdig aan llldividuelc ontplooiing. 

Daarnaast client men cmaar tc strevcn 

dat hct tJcccnt vcrlcgd \Vordt van gc

wcn'-ltc kindcren naar gcwcnt.;t oudcr-
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schap, wannecr ouders een kind ver

wachten is er een kind dat ouders ver

wacht' Dit hetekent dat toekOtw,tige 

nuder~ gevoelig gctnaakt n1octcn wor

den voor de waarde van hct 'ouder' (let

terlijk) worden en voor de verant

woordelijkheid ten aanzien van het 

kind als 'gast' Pas dan ts re<,ponsieve 

opvocding mogeliJk 

b. Grenzen stellen aan biomedische 

mogelijkheden 

Fr client cen helder wettelijk onder

scheid gcmaakt te worden tussen thera

peutische toepasstngen van medi-,ch 

gea'>sisteerde vruchtbaarheid en wille

keurige toepassingen (hiJvoorbeeld na 

de menopauze I. 

c. Vaderschapsbeleid 

Het bclang van het biologisch ouder

schap, i11 Will van het vaderschap. client 

zo volledig mogelijk (wetteliJk) crkcnd 

te worden. Hierhij past ook een pre

ventid hcleid dat zich explicicter tot 

mannen richt. Het is opvallend en 

zorgwekkend dat de stijgcndc partici

patie van vrouwen aan de arheidsmarkt 

niet parallel verloopt met ecn toenc

mende participatie van mannen aan 

zorgtaken. In de context van dc zorg 

voor kinderen pleiten sommigen voor 

vcrplicht vaderschapsverlot, - atzonder

lijk op te nemen na hct moederschaps

verlof Er zijn verschillcnde argu

nlentcn aan tc gcvcn voor zo'n vcr

plichting. Verplichting voorkomt dis

criminatie tussen werknemers die 

gebruik maken van de regeling en 

wcrknen1ers die er 'vrij\villigl gcen ge

hruik van zouden makcn. Bovcndien 

komt een hclangrijkc weerstand ten 

aanzien van hct \Vcrvcn van jonge vrou

wen in vergelijking n1ct n1annen \veg te 

vallcn. 1\laar vooral hiedt het aan va

ders de kans om zich te Iaten aanspre-

ken door hct appel tot beschcrming dat 

van het kleine kind uitgaat en dat ge

voelcns wakker maakt die de basi'> kun

nen leggen voor hct vcrdet· opnemen 

van vaderlijke verantwoordclijkheid 

Vanuit de gezichtshoek van de 
ouders 
Ouders die hun opvoederstaak crmtig 

willen nemen ondervinden in onze <,a

nlcnlevingen weinig "tcun In ccn gc

privatiseerde context laat men hen het 

lidst ongemocid. 

Voor velcn i-, de onzekerheid groot De 

enige duidelijkheid is dat het opvoe

dingsrnodcl van vroeger gccn rctcrcntic 

kan bieden voor de opvoeding van

daag. Vanuit ccn terechte reactie op de 

autoritaire opstelling van ouders is men 

bijvnorbeeld he<:l tlllZeker geworden 

over het stellen van grenzcn en nor

men. Er is gcen ander houvast dan de 

mentaliteit die veel nadruk legt op zclt

standigheid, maar weinig op ontwikkc

lingsta-,en of -taken Uit onmacht 

<,chuiven heel wat oudcrs de verant

woordelijkhcid al naar de -,chool ot an

dere opvoedingsmilieus. Anderzi1ds 

leeft er ccn grotc zorg hij ouders om 

hun kinderen waarden mcc te geven en 

toe te rusten om hun weg te vinden in 

de samenleving 

Ouder<, hehben bchoefte aan houvast 

voor de begelciding van de ontwikke

I!Tlg van hun kindcrcn. Daartoe moeten 

cr relerentiemogelijkheden zijn Dtt 

hetetekent dat we hinnen de pluralisti

sche context van vandaag moeten lcren 

het gesprek aan te gaan over inhoud en 

hetekeni'> van keuzen die gemaakt wor

den. Pas dan kunnen mensen voor zich

zelf prioriteiten hepalen in plaats van 

zich tc Iaten bepalcn door vage trends 

ot gangbare meningen. Wat opvoeding 

betreft is het nict onbelangrqk te hcsc!

fen dat de onmacht van ouders ertoe 

C llV ~ s% 



lcidt dat andere opvoeders een grotc 

impact krijgcn Er zijn de hedoelde me

de-opvoeders zoals de school of jeugd

vcrenigingen die mee gericht zijn up de 

belangen en het welzijn van de jongere. 

Daarnaast zijn er echtcr de niet-bedocl

dc mede-opvocder<, als media en recla

mc die de jongeren (en volwassenen) 

henadcrcn vanuit commerciele helan-

gen. 

Hct helcid kan randvoorwaarden cre

cren om de vcrantwoordelijkheid van 

ouder<; tc onderstt'uncn. Ook hicr hc

sprcck ik in hct kort enkele helangriJkc 

aandachtspuntcn. 

1 kcfcrwlw}ror{'cll 

BIJ kcuzcn of heslissingen is het helang

riJk zich tc kunnen tot'tscn aan andc

ren. Wannecr je hijvoorhecld <,amen 

met andere ouders hcpaaldc keuzen in 

de opvocding ovcrwcegt, word )e Je he

wust van ttwlocdcn die Je ongeweten 

ondcrgaat. Tevens word Je verplicht 

een onclerscheid te makcn tussen ratio

nalisatics die aileen ecn pcrsoonlijke 

voorkeur voor jezelf legitimeren en 

meer ohjectieve criteria die rekening 

houden met gevolgen voor jezelf en 

voor anderen, nu en ook later. 

Het beleid kan agogische vormingsacti

viteiten voor ouders via organisaties sti

muleren door deze organisaties te 

subsidiercn. Ecn preventid beleid kan 

immers de functionelc kwaliteit verho

gen en in ccn aantal gevallen proble

men voorkomen. 

2. i\1mJtclzorl} 

Door de grote mohiliteit van gezinncn 

ontbreekt bij vecl gezinnen hct familia

le netwerk. Vrijwillige ondersteuning 

van gczinncn door gezinnen kan dit 

compemeren. 

Dit is ook belangrijk in lunctie van de 

relatie: in Arnnika is men gaan inzicn 

dat de grotc tolerantie ten aanzien van 

echtschciding tot gevolg hedt dat 

echtscheiding gehanaliseerd wordt en 

te vlug als vanzellsprekendc oplossing 

voorgestcld wordt. 

Wanncer cr een sociaal nctwerk bestaat 

ziJn vee! moeilijkhcden niet zo onovcr-

Vi7dcrscllil{JSPcrlof hiedt ililll l!ilders de bms om zich le lntw cumsJnekm door het il/J/Jel 
dill illlll IJci klei11c ki11d llill}ilill. [folo A 1irkr Schlrllllil/1) 
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komclijk als zc op het ecrste gez1cht Iii

ken. 

1. Pcdi1,/0<Jic 11 ''"" f>~yclw/o,Jtr 
In de klcincr gcwordcn gczin11e11 wordt 

de last van de verwachtingen op ccn 

klcincr aantal kindcr-;choudcrs gelegd. 

Zoals hierbovcn aangegcvcn, brcngt 

dat risico's met zich mec. AnderziJds 

willen ouders hun (enkelel kinderen ai

le kamen gevcn en is gccn moeite hen 

te veel. Hct k111d moct z1ch gocd 'vue

len' en zovecl111ogeliik kunnen '111ee111a

kcn' Oudcrs rdereren zich daarhii 

111ecr aan psychologic dan aan pedago

gic en gaan al snel de 111inste trustratic 

problemati-,eren. Opvoeding in de zin 

van hct kind optillcn naar wat het 111eer 

in zich hedt, i-, dan uit den hozc. In dit 

patroon past ook dat ouders geen grcn

zen durven of willcn <,tcllcn. 

Zelfstandighcid en vrijheid zijn mode

woordcn, ook 111 de opvoeding. 

Omwille van de vrijheicl verclwijnt clan 

voor k1ndercn en zckcr voor jongercn 

de ruimtc om te lcren omgaan met vrij

heid. lcdcrcen hcgrijpt bJjvoorbccld dat 

men ecn kind van 3 Jaar niet zclf zalla

tcn hcpalcn wclkc vocding gocd voor 

hem is. llij oudere kindercn wordt er 

cchter veel tc sncl vanuit gcgaan dat 

zellbcschikking rnogelijk en noodzake

lijk i<,, ee11 jongen of mci-,jc van 15 jaar 

wordt inzakc scksualiteitsbeleving nu al 

vaak in staat gcacht te oordelen en keu

zcn te makcn. In dczc vccl tc hcperktc 

en ccnzijdigc visic rnoetcn opvoeclers 

zich hcperkcn tot het ver-;trekken van 

informatie over mogelijkc risico's en 

over 111ogelijkheden 0111 deze te voor

kol11en. 

J Ondrrslcllnilli} ui11 de school 

8innen de opvoeding worden voor

waarclen gccrcccrd die latere relaties ta

ciliteren ot juist bemoeihjkcn Om 

rclaties mogclijk tc makcn hchhen kin

deren een leef-schoolnodig waar ze lc

ren rekening houden met anderen en 

lcrcn samen-lcvcn. ])It IS wat thuis ge

heurt. De aanvulling die de school kan 

bieden wint aan hclang in de context 

van een groeiend aantal kleine gezin

nen. Hct kind 111oet kansen krijgcn 0111 

tc sociahscrcn. 

De optie van so111mige basi"'cholcn 

voor hcterogcne klassegroepcn ligt in 

die li1n cn bcdoelt onder andere kansen 

te geven aan kinderen om te lcren reke

ning houden met andercn, met hct an

dere geslacht, met k1ndcren van andere 

lccttl)den 

i. Ailndilchluool· sfJcciflckc 1}CZIIIIICII 

Vanzcllsprekend bctekcnt gczinsbeleid 

ook dat er aangepastc ondcrstcunings

modaliteitcn gczocht moetcn worden 

voor gezinnen die door omstandJghe

den de opvoeding in een moeiliJkcr 

context dicnen te realiseren cenouder

gczinnen, allcen-,taande 1ongc moeders. 

gez111ncn met cen gchandicapte ouder 

ot kind, gezinnen in een armoedesitu

atie, gczinnen met een moeiliJk op

voedbare kind, migrantengezinnen .. 

A lr T /)c/Ji/CIIC is ,li,Jcii/CCII coiird11111lor lnj /Jri 

lnslil1111l uoo1 RclllliCPOI'IIIIIIi} (')I 

Zn'lllll}crschllf'sf'ro/Jicnlcll lc LciiPCII 
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