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Lukken, mislukken en geluk
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Opvoeden voor de toekomst. 
 
Wat kenmerkt de huidige Nederlandse samenleving? Welke moderne opvoeddilemma’s zijn er? Welk 
pedagogische antwoorden en handelingsmodellen zijn er al, of zouden ontwikkeld kunnen worden? 
Door pedagogische vragen te identificeren en samen met docenten en studenten onderzoek te doen 
zal het lectoraat bijdragen aan het omgaan met dergelijke dilemma’s, waardoor de pedagogische 
beroepspraktijk en het hbo-onderwijs verrijkt worden. 
 
Gaat het nu eigenlijk goed of slecht met ons, mensen?  
Wil ik wel een kind op deze aarde zetten?  
Is opvoeden moeilijker dan ooit?  
 
In deze eerste knipselkrant ga ik op deze basale vragen in. In volgende afleveringen zal de 
verkenning zich verdiepen naar specifieke levensgebieden.  
 

dr. Christa Nieuwboer, lector Opvoeden voor de toekomst, Fontys Hogeschool Pedagogiek 
 
  

Knipselkrant 
In deze digitale knipselkrant lees je over de eerste verkenningen van het Lectoraat Opvoeden voor de toekomst. Je kunt op 
diverse manieren reageren: hiermee draag je bij aan het aanscherpen van de onderzoeksvragen die uiteindelijk op de agenda 
van het lectoraat kunnen komen. 
Fontys Hogeschool Pedagogiek 
Lectoraat Opvoeden voor de toekomst 

Disclaimer 
Deze knipselkrant is gemaakt in het kader van een verkenning naar de lectoraatsopdracht Opvoeden voor de toekomst. De 
genoemde bronnen zijn gekozen om een gevarieerd beeld te schetsen van de bevindingen van de verkenning en daar een rode 
draad in aan te geven. Een aantal bronnen hebben een wetenschappelijk karakter, maar het onderwerp van het lectoraat vergt 
tevens een verbinding met het publieke debat. Daarom is bewust gekozen voor bronnen van verschillende aard: social media, 
boeken, video, onderzoeksartikelen. De keuze voor de bronnen bevordert opinievorming en impliceert geen instemming. 
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  Gezinsvorming.  

Het krijgen van kinderen is, sinds de brede acceptatie van 
anticonceptiemiddelen, een keuze. Er zijn in de recente 
geschiedenis twee omslagpunten te zien in gezinsvorming. Het 
eerste omslagpunt lag in de jaren zeventig: door de 
anticonceptie werden gezinnen steeds kleiner, met als gevolg 
dat er veel meer individuele aandacht aan kinderen wordt 
besteed. Het tweede omslagpunt lag rond het jaar 2000: voor 
het eerst in de geschiedenis zijn er in Nederland meer stellen 
zónder dan mèt kinderen. Welke gevolgen dit heeft weten we 
nog niet. Details? Voor cijfers over gezinsvorming van het NIDI 
en het CBS, klik op de logo’s. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Met of zonder 
kinderen? 
 

 

De bewuste keuze om al dan niet 
kinderen te krijgen heeft een aantal 
gevolgen. De vraag wordt 
bijvoorbeeld opgeworpen of het 
krijgen van kinderen je wel 
gelukkiger maakt. Het Centraal 
Bureau voor de Statistiek onderzoekt 
dergelijke vragen. De antwoorden 
zijn in overeenstemming met de 
demografische trends. Jonge stellen 
zonder kinderen zijn het gelukkigst, 
kopte De Volkskrant.  
Maar lees verder, want het  
ligt wat genuanceerder. 
Klik op het plaatje. 

http://www.nidi.nl/nl/dossiers/familie
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2015/het-geboortecijfer-daalt-weer-2015.htm
http://www.volkskrant.nl/economie/jonge-stellen-zonder-kinderen-zijn-het-gelukkigst~a4147713/
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Veel geluk!  
 
De vraag naar geluk zelf is een relatief nieuw verschijnsel. En dacht je 
dat jouw geluk, en dat van kinderen onder jouw hoede, geheel afhangt 
van een goede opvoeding en al jouw inspanningen? Onderzoek naar 
geluk wijst iets anders uit. Meer kijken en lezen? Dit zijn mijn aanraders: 
het Gelukkigste Congres en het boek Op naar geluk van Ap Dijksterhuis.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mislukt?  
Maken we kinderen eigenlijk wel gelukkig? Een interessante tegenstrijdigheid komt aan het licht: in 
deze moderne tijd vol informatie en kennis over opgroeien proberen ouders nogal eens de natuurlijke 
ontwikkeling van kinderen te versnellen. Dat maakt hen wellicht helemaal niet gelukkiger. Mislukt de 
opvoeding misschien dan juist? Meer lezen? Op de volgende pagina vind je een boekbespreking van 
Het maakbare kind van Martine Delfos. 

  

Omstandigheden verklaren slechts ongeveer 10% van ons geluk. 
Bron: Dijksterhuis A. (2015). Op naar geluk. De psychologie van een fijn leven. Amsterdam: Prometheus – Bert Bakker. 

Wat weet jij over geluk? Vul de test in van het Amerikaanse gezondheidsplatform WebMD 

 

http://www.gelukkigstecongres.nl/
http://webwinkel.uitgeverijprometheus.nl/book/ap-dijksterhuis
http://www.webmd.com/balance/rm-quiz-happiness
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Het maakbare kind. Boekbespreking 

Delfos, M.F. (2006/2010). Het maakbare kind. Opvoeding als (ver)gissing. Amsterdam: SWP. 

Na het lezen van dit dunne boekje (weerslag van de Comeniuslezing in 2006) kun je niet veel anders 

dan concluderen dat Martine Delfos erin geslaagd is om allerlei disciplines en eerdere publicaties van 

haar hand (en dat zijn er vele!) te combineren tot een samengebald verhaal met als kern: kinderen 

ontwikkelen zich, en de inspanningen van opvoeders om daarin bij te sturen en aan te sturen zijn 

soms wel nodig, maar vaak ook te snel, te vroeg, ongepast en inefficiënt.  

De moderne tijd kenmerkt zich door individualisering, beschikbaarheid van informatie en de 

voortschrijdende invloed van het internet. Subtiel laat Delfos echter merken dat het spreken over 

nieuwe tijden of ‘moderniteit’, met het daarmee gepaard gaande sentiment dat alles zo snel verandert 

en de mensheid er wellicht op achteruit gaat, ook maar relatief is. “We moeten onze kinderen geen 

kennis leren, onze tijden veranderen zo snel dat we niet eens weten of de kennis die we ze nu geven 

straks nog van toepassing zal zijn”. Het is een citaat dat in een discussie over onderwijs in 2032 niet 

misstaat, maar het is al opgetekend in 1762 door Rousseau. Tweehonderdvijftig jaar later vraagt 

Delfos zich af hoe het komt dat elke generatie ouders opnieuw het wiel aan het uitvinden is. Waarom 

blijven we opvoeden zo moeilijk vinden, terwijl ons zoveel generaties vóór zijn geweest? Een 

interessante vraag, maar daarop geeft Delfos geen antwoord.  

Wel benoemt ze hoe opvoeders steeds weer proberen de ontwikkeling van kinderen te versnellen, 

soms tegen hun natuurlijke ontwikkeling in. Dat verschijnsel wordt in deze tijd nog eens versterkt 

wordt door de media, tv-programma’s en internet. Kinderen krijgen bijvoorbeeld veel seks-exposure, 

zonder daar aan toe te zijn en dit te kunnen koppelen aan relatievorming. Opvoeders krijgen door tv-

programma’s de indruk dat opvoeden niet méér is dan gedrag corrigeren en worden niet geholpen dit 

te verbinden aan het wezenlijke en diepe contact dat  ze met hun kinderen kunnen opbouwen.  

Delfos signaleert dat emoties die snel en heftig zijn, zoals verliefdheid en agressie, in onze aandacht 

bevoordeeld worden ten opzichte van ‘langzame emoties’ die verbindend zijn, zoals tederheid, 

respect, bescheidenheid, liefde. 

Voor pedagogen bevat het boekje een aantal belangrijke boodschappen. Ook het denken in termen 

van interventies is immers een symptoom van een maatschappij die almaar wil sturen en 

beïnvloeden. Zoals Delfos terecht zegt: sociale vaardigheden leert een kind beter niet door een sova-

training, maar door het aanbieden van mogelijkheden tot spelen en samenwerken. Een inzet op 

vorming en een gezond pedagogisch klimaat is dan ook veel belangrijker dan inzetten op allerlei 

interventies op probleemgebieden. 

De centrale boodschap van het boekje is, dat het kind geen project is, en dat het bij opvoeden niet 

gaat om maakbaarheid. Delfos pleit er nu juist voor om elkaar niet op te zwepen tot prestaties die 

buiten ons bereik liggen, maar te mogen gissen en uitproberen, om naar elkaar te luisteren, te mogen 

leren van elkaar, elkaar te respecteren zoals we zijn en elkaar de tijd te geven. 

 

Wat heb je aan dit boek? 

 Een gemakkelijk leesbare duiding van het denken over opvoeden, met veel eigentijdse, maar 
ook verrassende historische voorbeelden. 

 Stof tot nadenken over de vraag wanneer we ons moeten inspannen en wanneer we ons 
mogen ontspannen als het gaat om opvoeden. 
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Ingestuurd dilemma     naam auteur bekend bij de redactie 

Twijfelen over moederschap 

Een paar van mijn vriendinnen zijn in deze fase 

van hun leven hun hoofd aan het breken over het 

feit of ze al dan niet kinderen willen. Ze zijn al 

verschillende jaren samen met hun partner. 

Bovendien zijn ze net als ik al 'thirty-

somethingers'. 

 

Een andere vriendin en ik zijn de enigen van het 

groepje, die al kinderen hebben. Wij zijn dus de 

'ervaringsdeskundigen' op het vlak van kinderen. 

De andere vriendin probeerde het hebben van 

kinderen te 'romantiseren' om de twijfelende 

vriendinnen te overtuigen. Je hoeft volgens haar 

toch helemaal niet zo veel op te geven als je 

kinderen hebt. Er zijn toch altijd grootouders en 

babysitters. Niks van waar, je leven verandert 

compleet. Tuurlijk kan je nog wel eens de deur 

uit en staan er altijd enthousiastelingen (vooral de 

grootouders) klaar, die maar al te graag 

babysitten op die kleine koters. Maar vaak ben je 

al gewoon te moe om je 's avonds nog 

buitenshuis te begeven of voel je je schuldig naar 

de kinderen toe. Begrijp me niet verkeerd, ik vind 

niet dat je moet thuisblijven omdat je kinderen 

hebt. Het is gewoon zo dat het minder frequent 

gebeurt en het niet meer onverwacht kan. 

Berichtjes als "Vanavond iets drinken?" komen 

meestal van kinderloze vriendinnen. 

“Hoef je niet veel op te geven? 

Niks van waar. Je leven 

verandert compleet.” 

Je weet pas wat het is om kinderen te hebben als 

je er zelf hebt. Ik wil mijn twijfelende vriendinnen 

hiermee niet afraden om voor kinderen te kiezen, 

helemaal niet. Ik wil hen er wel van bewust 

maken dat het niet allemaal rozengeur en 

maneschijn is, maar soms ook veel kommer en 

kwel. 

 

 

 

 

 

 

Nu klinkt het alsof ik spijt heb van mijn kinderen. 

Dat is dus absoluut niet het geval.  Ik zou 

honderdduizend keer opnieuw voor kinderen 

kiezen, zelfs na alles wat ik nu weet. Ik zou al de 

geleden kommer en kwel er zo opnieuw bij 

nemen (en ik vrees dat het ergste nog moet 

komen). Ik zou alles opnieuw doorstaan: pijnlijke 

bevallingen, slapeloze nachten, op hol geslagen 

hormonen na de bevalling, huilbuien, betweterij 

en tegenspraak nu ze wat groter zijn, onmacht, 

schuldgevoelens,... Ik wel! Ik was er dan ook 

altijd al zeker van dat ik kinderen wou en mijn 

mening daarover is nog steeds niet gewijzigd. 

Mijn kinderen zijn de grootste en meest 

fantastische verrijking van mijn leven. Ook al 

jagen ze mij regelmatig de gordijnen in. Ik heb al 

zo veel van hen geleerd en dan nog wel vooral 

over mezelf (terwijl je zou denken dat ouders hun 

kinderen iets moeten leren, niet?). Ze hebben me 

al ettelijke keren met mezelf geconfronteerd. 

“Ik zou honderdduizend keer 

opnieuw voor kinderen kiezen, 

zelfs na alles wat ik nu weet.” 

Maar wat als je twijfelt of je wel kinderen wil? 

Naar mijn mening moet je er gewoon zeker van 

zijn. Het is niet zoiets wat je gewoon even kan 

uitproberen. Mijn raad aan de twijfelaars zou 

zijn: "Doe het niet". Ik denk dat er veel mensen 

zijn die het onderschatten. Ik heb het ook 

onderschat. Voor kinderen zorgen is topsport. 

Het vergt zo veel van je lijf, zowel fysiek als 

mentaal. Maar je doet het allemaal, voor je 

kinderen. Het is ongelooflijk wat je kan als je 

moeder wordt. Ik vraag me soms nog af hoe ik 

nog kon functioneren toen mijn oudste zoon pas 

geboren was. Hij was een hele slechte slaper. Als 

je voor de zoveelste keer die nacht gewekt wordt 

door een huilende baby, voel je de wanhoop wel 

eens dichterbij sluipen, tot je dat hoopje in je 

armen neemt en hij je dankbaar aankijkt.

Dit was een ingestuurd dilemma bij de start van het lectoraat Opvoeden voor de toekomst.  
Ook een opvoeddilemma insturen? opvoedenvoordetoekomst@fontys.nl 

mailto:opvoedenvoordetoekomst@fontys.nl
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Die jeugd van 
tegenwoordig.  
De media hebben een sterke invloed op de manier waarop we de 
ontwikkelingen in de samenleving duiden. Wordt er gerapporteerd dat het 
aantal lichte overtredingen en HALT-straffen stijgt, of dat de criminaliteit in 
Nederland de laatste jaren 25% gedaald is? Ligt de focus op de 
risicofactoren van alleenstaand ouderschap, of op het feit dat het 
percentage eenoudergezinnen in Nederland al tientallen jaren stabiel is? 
Gaat het nu eigenlijk goed of slecht met de jeugd? Dit boek laat goed zien 
hoe en ook waarom we heen en weer geslingerd worden tussen die twee 
standpunten. Voor een boekbespreking van Die jeugd van tegenwoordig 
(Bakker, de Wilde, en Kooijman) zie de volgende pagina. 

  

Volgens kinderen.  

Wat zeggen kinderen eigenlijk zelf over opvoeden? 

Paar filmpjes zien van het programma “Ik ook van 

jullie”(2010)? Klik op de film! 

https://www.youtube.com/user/deliefsten/videos
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Die jeugd van tegenwoordig. Boekbespreking 

Bakker, K., Wilde, E.J. de, Kooijman, H. (2015). Die jeugd van tegenwoordig. Over opvoeden en 

opgroeien in Nederland. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. 

Gaat het nu eigenlijk goed of slecht met de jeugd? Dit boek laat goed zien hoe en ook waarom we 

heen en weer geslingerd worden tussen die twee standpunten. De media spelen hierin een behoorlijk 

bepalende rol: door het uitvergroten van incidenten wordt een beeld gecreëerd van allerlei 

uiteenlopende problematieken. De auteurs laten zien dat dit beeld weliswaar zeer bepalend is voor de 

publieke opinie, maar niet altijd overeenkomt met wetenschappelijke inzichten.  

Elk hoofdstuk in het boek begint met de ‘waan van de dag’: nieuwsberichten over de risico’s die 

jongeren lopen, de verwendheid van de huidige generatie, het gebrekkige opvoeden van ouders … 

Vervolgens worden cijfers en gegevens naast elkaar gezet om, naar eigen zeggen van de auteurs 

‘een genuanceerder beeld te laten zien’. En dat lukt: na het lezen van het boek moet je bijna wel 

concluderen dat opgroeien in Nederland helemaal zo gek nog niet is. Er wordt bijvoorbeeld steeds 

minder geblowd, gedronken, het aantal vroegtijdige schoolverlaters daalt en er is steeds minder 

criminaliteit. 

Toch is het niet zo eenvoudig. In het boek worden de pijnpunten van opgroeien in Nederland goed 

zichtbaar gemaakt. De problemen in het opgroeien concentreren zich rond de kwetsbare gezinnen – 

en dat was altijd al het geval. Bij een combinatie van risicofactoren (zoals: alleenstaand ouderschap, 

lage opleiding en inkomen, gebrekkige sociale steun) worden vaker autoritaire controlestrategieën in 

het opvoeden toegepast en maken de gezinnen minder gebruik van voorzieningen zoals 

peuterspeelzalen en opvoedingsondersteuning. Net zoals in de jaren negentig wordt geschat dat 15-

25% van de jeugd risico’s loopt. De verschijningsvormen daarvan zijn soms wel nieuw: 

internetverslaving, loverboys, online gokken, een obsessie met voeding, overmatig gebruik van 

energiedrankjes…  

Onderbouwd met cijfers uit vele onderzoeken wijzen de auteurs erop dat er in de loop van twintig jaar 

niet zo gek veel veranderd is. Ook wordt met enige spot gesteld dat vooral de oudere generaties aan 

het woord zijn als het gaat om de losgeslagen jeugd. Die jeugd experimenteert en neemt de ruimte 

zoals vanouds. Veel verder dan twintig jaar terug kijkt het boek trouwens niet, en dat is ook niet het 

doel of verdienste van dit boek. Wat dat wel is: naast veel relativering komt een aantal belangrijke 

aandachtspunten in beeld: 

> Er is de laatste 10 jaar meer dan ooit getoetst, gemeten en gesignaleerd. Geen wonder dat er meer 

afwijkingen, stoornissen en problemen worden benoemd; 

> Onderzoek bij grote groepen jeugd (met wie het goed gaat) staat naast tal van onderzoeken over 

specifieke, kleinere groepen (met wie problemen zijn). Dit laatste type onderzoek krijgt veelal meer 

aandacht in de pers. 

Het boek geeft daarmee, naast alle onderzoeksgegevens op tal van levensgebieden, een mooi inzicht 

in de manier waarop we heen en weer geslingerd worden tussen hoop en vrees. Beide kloppen, maar 

ze moeten wel in de juiste verhouding gezien worden. 

 

Wat heb je aan dit boek? 

 Veel cijfers en feiten over opgroeien in Nederland 

 Een genuanceerd beeld van eigentijdse problematieken 

 Inzicht in de invloed van media op de publieke opinie (en die van jezelf!) 
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De 
problemen 

 
En alle kinderen die het moeilijk hebben dan? Het 
valt toch niet te ontkennen dat er een kwetsbare 
groep is van de jeugd, waar iets mee aan de hand 
is: gedragsproblemen, kindermishandeling, 
cyberpesten, gameverslaving, binge-drinken, 
loverboys, radicalisering…   De kwetsbare groep 
jeugd wordt geschat op 15-25% - en dat getal is al 
twintig jaar stabiel, blijkt uit het vorig genoemde 
boek. Ook stabiel zijn de oorzaken, ofwel, we 
weten al jaren wat de risicofactoren zijn. Het NRC 
laat dat zien in een artikel over cijfers van het 
CBS KLIK HIER. 
 
 

De 
toekomst 

 
Al dat praten over geluk en problemen: hoe 
verhoudt dat zich tot de kenmerken van onze 
moderne tijd? Kenmerkt die zich vooral door 
fluïditeit, of juist door keuzevrijheid? Daarover 
verschillen de meningen, ook van 
wetenschappers. De één ziet vooral een 
teloorgang van beschaving, de ander is 
optimistisch over alle nieuwe mogelijkheden. Een 
essay over uiteenlopende perspectieven van 
onder andere Zygmunt Bauman, Gill Jones en 
Paulo Freire en een constructieve denkrichting 
vind je op de volgende pagina. 

 
  

Op het online vakplatform voor professionals in het jeugddomein, 

Kennisnet Jeugd, wordt veel geblogd over de toekomst van jeugd, 

jeugdhulp en jeugdzorg. KLIK HIER 

http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/09/23/onderzoek-cbs-alleenstaande-ouders-scoren-laagst-i-1540492
http://kennisnetjeugd.nl/zoeken?x=0&y=0&advanced=1&query=toekomst&search-type=all&item-type=blog-item
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Heeft het individu nog iets te willen? Perspectieven 
op Opvoeden voor de toekomst. Essay. 
Auteur dr. Christa Nieuwboer, november 2015 
 

Gaat de individualisering aan haar eigen succes ten onder? En wat 

betekent dit voor het opvoeden van onze kinderen? 

Onder de term ‘vloeibare tijden’ (en diverse varianten daarop, zoals liquid 

love) publiceerde de socioloog Zygmunt Bauman (2007/2012) veelvuldig 

over de vraag of we nog wel in staat zijn om een identiteit te kunnen 

vormen. Kenmerken van moderniteit zijn volgens hem, dat er geen 

algemeen geldende waarden en normen meer zijn, dat de wereld 

razendsnel verandert, dat we geobsedeerd zijn met ons lichaam en 

materialistisch genot - en dat verwarren met geluk. Ondertussen spelen 

onpersoonlijke mechanismen een steeds grotere rol: wij zijn speelballen 

van de marktwerking, van onmachtige korte-termijn politiek, van onze zucht 

naar instant-plezier. De samenleving waarin individualisme het hoogste 

goed is is, vanuit dit perspectief, doorgeschoten naar een samenleving zonder sociale cohesie. Een 

gezonde en stabiele samenleving heeft patronen en instituties nodig, alsmede een besef van 

gemeenschap en solidariteit, betoogt Bauman. Tenslotte signaleert  hij dat het vermogen om lange 

termijn plannen te maken en te leren van historische ontwikkelingen in rap tempo afneemt. 

Identiteitsvorming is op die manier een hol en vergankelijk begrip geworden: als er geen stevige 

sociale verbanden zijn, is elk individu op zichzelf en zijn korte leven aangewezen. We lijden aan 

endemische onzekerheid.  

In haar boek Youth laat Gill Jones (2009/2013) op basis van tientallen jaren sociologisch onderzoek 

zien dat je hier ook anders naar kunt kijken. Zij betoogt dat het zoeken naar identiteit essentieel is 

voor de jeugd: een onvermijdelijk en positief proces. Over het algemeen worden jongeren rond hun 

20
e
 ingedeeld in planners en drifters, signaleert Jones. De eerste groep heeft een koers en een 

strategie, de tweede groep wordt als verloren beschouwd, het zijn de losers die hun weg niet kunnen 

vinden. Dat geldt althans voor een maatschappij die ‘oud’ denkt en het zijn oordelen die volwassenen 

uitspreken. Het zoeken naar identiteit wordt vaak gezien als een overgangsfase, waar je maar beter 

zo snel mogelijk mee klaar kunt zijn, zodat het ‘echte’ leven eindelijk kan beginnen. Een kenmerk van 

moderniteit is volgens Jones echter nu juist, dat dit identiteitsproces verlengd en veranderd is, 

doordat het zo complex is geworden. Het gaat om een continu proces van het aannemen van 

verschillende identiteiten in verschillende omstandigheden. Thuis wordt een 

andere identiteit verwacht dan op school of op straat. In de stad een andere 

dan op het platteland. Op internet kan geëxperimenteerd worden met andere 

identiteiten. Door de globalisering dient de jeugd zich bovendien te 

verhouden tot een enorme diversiteit aan anderen. Volgens Jones duurt het 

inderdaad steeds langer om tot identiteitsvorming te komen, maar zou juist 

daarom de maatschappij tweede, derde en vierde kansen moeten bieden 

aan mensen die méér tijd nodig hebben of die gaandeweg nieuwe richtingen 

kiezen. Het wordt tijd dat de maatschappelijke instituties net zo flexibel worden als individuen al zijn, 

is haar boodschap: we mogen een leven lang leren. 

De twee perspectieven staan niet helemaal haaks op elkaar. Beide auteurs signaleren een vervloeiing 

van identiteitsvorming. Waar Bauman dit eerder als problematisch duidt en een teloorgang van 

structuren ziet, is Jones positiever over de veerkracht van individuen en van de samenleving. Beide 

auteurs duiden verschijnselen die we allemaal wel kunnen waarnemen en die we soms als pijnpunten 

How can a society that 
exists on instant 
mashed potatoes, 
packaged cake mixes, 
frozen dinners, and 
instant cameras teach 
patience to its young? 
 
Paul Sweeney, 
Amerikaans schrijver 

When nothing is sure, 
anything is possible. 
 
Margaret Drabble,  
Brits schrijfster 
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ervaren: doorslaand individualisme, een gebrek aan solidariteit, het gevoel geen grip te hebben op de 

krachten in de samenleving. Maar die we ook kunnen ervaren als eindeloze mogelijkheden, de 

rijkdom van diversiteit, nieuwe vormen van verbondenheid en ‘herkansingen’ tijdens de levensloop. Er 

zijn geen gemakkelijke antwoorden of oplossingen in dit debat. Zijn we zo individualistisch dat we niet 

sociaal meer zijn, of zijn we allen speelballen geworden van invloeden, die groter zijn dan wij?  

Een derde perspectief geeft een waardevol inzicht om hiermee nog iets verder te komen. Dit 

perspectief gaat over invloed, autonomie en participatie. 

Een belangrijk kernpunt van het levenswerk van Paulo Freire (1921-1997) 

is, dat onderwijs kan bijdragen aan de invloed die mensen op hun leven 

kunnen uitoefenen, mits dit onderwijs uitgaat van hun leefwereld. Onderwijs 

gaat meestal uit van dominante structuren, zoals de taal en de geschiedenis 

van het land. Dat type onderwijs houdt mensen dom, was Freires standpunt, 

want op die manier leren mensen niets over hun eigen omgeving. Veel van 

dit klassieke onderwijs is te hoog gegrepen voor analfabeten en 

laaggeletterden, wordt vormgegeven door een intellectuele elite en staat niet 

ten dienste van de grootste bevolkingsgroepen. Freire is vooral bekend 

geworden door zijn educação popular: onderwijs in de taal van het volk. Een pedagoog probeert te 

identificeren wat de leerlingen wezenlijk bezighoudt in hun dagelijks leven: waarom kreeg je een 

boete van de politie, wat geef je je kinderen te eten, welke afspraken heb je met je werkgever? Door 

dergelijke thema’s centraal te stellen, hierover te leren spreken en schrijven, verloopt de 

taalverwerving veel sneller. Tegelijkertijd wordt de lerende zich bewust van zijn plaats in de 

samenleving, krijgt hij meer grip op zijn directe levensomstandigheden,  gaat hij zich erom 

bekommeren dat anderen dat nog niet hebben en probeert de omstandigheden te verbeteren: 

maatschappelijke participatie begint aldus met individuele autonomie.  

Dit inzicht houdt in dat het uiteindelijk individuen zijn die waarde toekennen aan de wereld om hen 

heen en dan ook kunnen kiezen voor verbondenheid met anderen. Het onderwijs en de pedagogiek 

kunnen hierin een verbindende rol spelen door op participatieve wijze in te gaan op datgene wat voor 

de lerende (en dat is niet leeftijdgebonden) urgent en belangwekkend is. Door uitwisseling van 

meerdere perspectieven ontstaat een leerproces en wordt het eigen ‘denkraam’ opgerekt. Door de 

vragen en spanningen die we in de moderne, complexe, tijd ervaren juist te thematiseren, in plaats 

van naar het oordeel van een elite te luisteren, kunnen we er meer grip op gaan krijgen, zou je in de 

redenering van Freire kunnen zeggen. Dit is overigens tevens een diepgaandere uitleg van de 

begrippen ‘empowerment’ of ‘eigen kracht’ die we tegenwoordig weer veel bezigen, maar waar we 

ook inhoud aan dienen te geven.  

In dit essay stond de vraag centraal of het individu nog wat te willen heeft. Er is echter geen zwart-wit 
tegenstelling tussen individualisme en samenleving: ze hebben elkaar nodig. Een pedagogische 
aanpak zou kunnen zijn om de uitdagingen van de moderniteit juist aan te gaan, met elkaar te 
bespreken en samen te leren hoe we ermee omgaan. Dit kan het gevoel van onmacht over anonieme 
maatschappelijke krachten verminderen en de mate van invloed op ons eigen leven en de zaken 
waar we belang aan hechten verhogen. 

Christa Nieuwboer 

Bronnen: 

Bauman, Z. (2007/2012). Liquid Times. Cambridge: Polity Press. 
Freire, P. (1996). Pedagogy of the oppressed. New York: Penguin Books.   
Jones, G. (2009/2013). Youth. New York: Polity Press. 

 

  

True solidarity is only 
possible among the 
solitary. 
 
José Bergamín 
Spaans auteur 
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Klik op de afbeelding om te lezen wat de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen (VN) 
inhouden die door Nederland worden onderschreven, en let op de relatie met 

opvoeden en onderwijs 
Bron: One World magazine 
 

 
 

De historische en 
internationale blik.  

 
De maatschappelijke druk op de opvoeders en het kind is niet uniek voor Nederland of 
voor deze tijd. In alle culturen bestaan opvoedingsidealen, verschillen tussen jongens en 
meisjes, diverse regels en verwachtingen. En overal worden andere keuzes gemaakt. Dat 
relativeert en stemt tot nadenken. Bekijk een korte video of klik door naar de lezingen op 
video en/of download een blogboek van een collegereeks in Utrecht over Voorbeeldig 
opvoeden (2010), klik op het plaatje. 
  

Volgens ouders.  
Ouders zijn behoorlijk tevreden over hun opvoeden, ook al 
vinden ze het moeilijker dan van tevoren gedacht. Zo blijkt 
uit een recent onderzoek onder ruim 800 ouders. Meer 

lezen?          Klik hier >   

http://www.oneworld.nl/toekomstdenkers/post-2015/alles-wat-je-moet-weten-over-de-opvolgers-van-de-millenniumdoelen
http://www.sg.uu.nl/programma/najaar-2010/voorbeeldig-opgroeien
http://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-van-het-NJi/Media-vaak-te-negatief-over-opvoeders
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De pedagogische 
vragen.  

Gaandeweg dit eerste deel van de verkenning is duidelijk geworden dat het de moeite waard is om op 
zoek te gaan naar de pedagogische vragen achter diverse thema’s en problemen in onze 
samenleving. Maar wat is een pedagogische vraag eigenlijk? Ik kies vooralsnog voor deze 
omschrijving: De vraag naar wat gedaan kan worden om het welbevinden en/of de ontwikkeling van 
mensen te begrijpen en te bevorderen. Pedagogische vragen gaan niet altijd over problemen, maar 
eerder over leer- en veranderingsprocessen. Aangezien het ook kan gaan om volwassenen 
(bijvoorbeeld in hun rol als opvoeders) kies ik ook voor een wat bredere doelgroep dan alleen jeugd.. 
Zie ook de definitie van Agogiek op de volgende pagina! 
 
 

 
 
 

Wat vind jij…  
 

… de pedagogische vragen achter de 
ZwartePieten-discussie?… 

 
… de pedagogische vragen achter 

vechtscheiding…? 

http://padlet.com/lectoraatOpvoedenvoordeToekomst/zwartepiet
http://padlet.com/lectoraatOpvoedenvoordeToekomst/vechtscheiding
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De aanpak.  
Eerder werd gesteld dat 15-25% van de jeugd In Nederland risico’s loopt. De problemen van de jeugd 
mogen niet genegeerd worden. Tegelijkertijd is het duur en inefficiënt om voor elk probleem en elke 
deeldoelgroep een aparte interventie te ontwikkelen. Voordat de effectiviteit van een 
interventieprogramma wetenschappelijk bewezen is, is het vaak 4-5 jaar verder en is de interventie 
soms alweer verouderd. Manieren om dit probleem te tackelen zijn (inclusief enkele interessante links 
om door te lezen) onder andere:  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

De actualiteit.  
Tijdens het samenstellen van deze knipselkrant worden we opnieuw opgeschrikt 
door een terroristische aanslag, in Parijs (13 november 2015). “Heel Frankrijk is 
ongelukkig”, zegt iemand op straat. Een zoveelste gebeurtenis, die de vraag 
oproept: wat vertellen we onze kinderen over hun toekomst? Wat is de 
pedagogische vraag achter terrorisme? In deze weblog op de site Het kind geeft 
Marcel van Herpen een antwoord:  de zachte krachten zijn niet soft!
 
  

PREVENTIE ALLIANTIE INTERVENTIE KENNIS 

“Agogiek is de leer van eenzijdige, systematische, 

doelgerichte, beroepsmatige beïnvloeding die gericht is 

op het bereiken van een meer wenselijk geachte 

psychosociale situatie van volwassenen (individueel of in 

onderling verband) die zich van deze beïnvloeding 

bewust zijn en die deze situatie ook nastreven.” 

Bron: Brinkman, J. (2013). Voor de verandering.  
Groningen/Houten: Noordhoff  Uitgevers. 

Een brede preventieve 
aanpak. Klik hier voor 
een recente 
internationale review 
(Engelstalig). 

Inzet op alliantie 
tussen hulpverleners, 
ouders en kinderen. 
Klik hier voor een 
magazine over recent 
praktijkgericht 
onderzoek. 

Inzet op korte 
interventies. Klik hier 
voor een voorbeeld uit 
de GGZ. 

Klik hier voor gratis 
toegang tot 150 
wetenschappelijke 
artikelen over gezin en 
opvoeding 
(Engelstalig). 

http://hetkind.org/2015/11/22/marcels-pedagogische-antwoord-op-radicalisering-hoeveel-keer-parijs-londen-beirut-hebben-nog-nodig/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4517988/
http://www.han.nl/onderzoek/werkveld/projecten/samen-sterker/_attachments/samen_sterker_magazine_web_maart_2015.pdf
http://www.ggzrichtlijnen.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&id=936&richtlijn_id=73
http://explore.tandfonline.com/page/beh/psychology-of-family
http://ho.noordhoff.nl/boek/voor-de-verandering
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CATALOGUS 

BIEP.NU 

PUBLICATIES 

LECTOR 

Nu, en hoe nu verder.  
 
Deze allereerste verkennende knipselkrant laat zien hoe breed en groot de thematiek van de 
lectoraatsopdracht Opvoeden voor de toekomst is. Er zijn verschillen tussen beleving en feiten, 
tussen duiding en cijfers. Allereerst is het van belang dat we deze verschillen begrijpen, en daardoor 
ook meer zicht krijgen op de invloeden die onze opinie over opvoeden bepalen.  
Het lectoraat gaat nu verder op zoek naar de manier waarop trends in de moderniteit zichtbaar 
worden in diverse levensgebieden. 
 

 
 
 
 

REAGEREN? 
  
MEER?   

 
 
    

http://padlet.com/lectoraatOpvoedenvoordeToekomst/verkenning
http://twitter.com/pedagogiek1
http://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Hogeschool-Pedagogiek/Lectoraat-Opvoeden-voor-de-toekomst.htm
http://www.fontys.nl/
http://www.fontys.nl/
http://www.biep.nu/
http://www.biep.nu/
http://www.biep.nu/
https://hbo-kennisbank.nl/nl/page/search?q=christa+nieuwboer
https://hbo-kennisbank.nl/nl/page/search?q=christa+nieuwboer
https://hbo-kennisbank.nl/nl/page/search?q=christa+nieuwboer
mailto:opvoedenvoordetoekomst@fontys.nl?subject=Reactie Knipselkrant Lectoraat FHP
http://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Hogeschool-Pedagogiek/Lectoraat-Opvoeden-voor-de-toekomst.htm
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